
XI. KONGRES ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH 
DERMATOVENEROLOGŮ 

21. 5. – 23. 5. 2015
Top Hotel Praha

PROGRAM KONGRESU



Vážené kolegyně a kolegové,

jedenácté setkání českých a slovenských dermatovenerologů proběhne 
od 21. do 23. 5. 2015 v Praze. Všechno odborně důležité se bude ode-
hrávat ve velkém sále TOP Hotelu Praha, tedy na jednom místě. Kongres 
se bude organizačně podobat našemu úspěšnému devátému kongresu, 
který jsme pořádali ve stejném hotelu v roce 2013. Vážíme si vašeho dra-
hocenného času, takže tradičně nebudeme mít přestávky mezi jednot-
livými bloky. Uspořádání sálu umožňuje odejít bez rušení vašeho okolí 
kdykoliv v průběhu programu a zase se do něho vrátit. Snídaně, obědy 
i dopolední a odpolední káva s občerstvením bude servírována v rámci 
švédských stolů během programu také v hlavním sále. Už od snídaní 
budou k prezentacím využity technické novinky našeho prezentačního 
specialisty – firmy AV Media. 

Opět organizujeme téměř desítku prakticky zaměřených edukačních kurzů vedených odborníky na za-
jímavou tématiku. Připravili jsme aktuálně koncipovaný vědecký program, atraktivní společenskou část 
ve čtvrtek i v pátek (co byste říkali Leoně Machálkové a optimistickému ladění z Mamma Mia?) a při 
troše štěstí s počasím i rozkvetlou a prosluněnou květnovou Prahu. Budeme si samozřejmě extrémně 
považovat účastníků ze Slovenska. Předpokládáme, že si jako v minulých letech budeme užívat společ-
ně s výbory české i slovenské odborné společnosti 3 příjemné dny se zhruba sedmi sty kolegy z obou 
zemí. To je určitě dobrý důvod, abychom si 21. – 23. červen letošního roku červeně zaškrtli v našem diáři 
a hlavně se co nejrychleji zaregistrovali na www.jasta.cz.

Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA
Předseda České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP, z.s.

MÍSTO KONÁNÍ

TOP HOTEL Praha
Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4-Chodov
Česká republika
Tel.: +420 267 284 111 
Fax: +420 222 990 853
www.tophotel.cz

DOPRAVA

Autem od Brna: na konci D1 exitem 1 do smě-
ru Spořilov, ale ke světelné křižovatce vpravo, 
na ní křížíte ul. Tűrkova rovně, po 80 m dopra-
va do ul. Klapálkova, pak první ulicí doprava 
do ul. Blažimská. TOP HOTEL Praha vidíte 
po levé straně.

MHD: Trasa metra C směr Háje – zastávka 
Chodov – přestup na autobus č. 115 – zastáv-
ka Městský archiv (přímo před hotelem)

DOBA KONÁNÍ

Čtvrtek 21. 5. až sobota 23. 5. 2015

REGISTRACE

• telefonicky: mob.: 602 322 900
• přes aktivní formulář na internetových  

strán kách www.jasta.cz 
• formulář poštou na Jasta s.r.o.,  

Chudenická 1086/22, 102 00 Praha 10, 
faxem na 267 913 943 nebo naskenovaný 
e-mailem na hkropikova@telecom.cz.

REGISTRACE  
V TOP HOTELU BUDE OTEVŘENA

• 21. 5. od 12.00 do 20.00
• 22. 5. od 07.30 do 18.00
• 23. 5. od 07.30 do 12.00

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Prezident kongresu:
Prof MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

Organizační a programový výbor
Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc, MBA
Prim. MUDr. Nina Benáková, PhD.
Prim. MUDr. Hana Bučková, Ph.D.
Prim. MUDr. Luboš Drlík
Prim. MUDr. Hana Duchková, DrSc.
Doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.
As. MUDr.Tomáš Frey, CSc.
Doc. MUDr. Ivana Kuklová, CSc.
Doc. MUDr. Růžena Pánková, CSc.
MUDr. Stanislava Polášková
Prof. MUDr. Vladimír Resl, CSc.
Prim. MUDr. Marie Selerová, Ph.D.
Prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.
MUDr. Andrea Vocilková

Doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD
Doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc.
Doc. MUDr. Želmíra Fetisovová, CSc.
MUDr. Vladimír Flimer
Prof. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD.
Prof. MUDr. Jagienka Jautová, CSc.
MUDr. Gabriela Kolátorová
MUDr. Tomáš Kopál
MUDr. Peter Kozub
Prim. MUDr. Ján Lidaj
MUDr. Peter Osuský, PhD
Prof. MUDr. Juraj Péč, CSc.
MUDr. Katarína Poláková, PhD
Prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD
Prim. MUDr. Slavomír Urbanček, PhD

Výbor České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP, z.s., udělí cenu (počítačový tablet) 
za inovaci v dermatovenerologii. Cena, která je podpořena společností Belupo, bude vyhláše-
na a předána při zakončení kongresu v sobotu v 17.15 hod. Podmínkou je její osobní převzetí.

mailto:hkropikova@telecom.cz


21. 5. 2015 
čtvrtek

SALÓNKY U VELKÉHO KONGRESOVÉHO SÁLU

 12.30 – 14.00  Zasedání výboru České a Slovenské dermatovenerologické 
společnosti 

  14.00 – 15.00  Redakční rada časopisu Česko-Slovenská dermatologie 

  16.00 – 17.30  Setkání center biologické léčby psoriázy

  16.00 – 17.30  Setkání venerologické sekce ČDS ČLS JEP, z.s.

Workshopy 1 poplatek 460 Kč

 13.45 – 14.55 Plazmaterapie při řešení alopecií, lektorka Shalamová O.
 13.45 – 14.55 Epikutánní testy v praxi, lektorka Vocilková A.
 13.45 – 14.55 Nehtová rovnátka, lektor Fešar J.

Workshopy 2 poplatek 460 Kč

 15.00 – 16.10 Dermatoskopie,  
lektoři Arenbergerová M, Drlík L., Fikrle T., Gkalpakiotis S., Pock L 

– Fikrle T.: Sledování pigmentových projevů digitálním dermatoskopem.
– Drlík L., Pock L.: Méně časté dermatoskopické nálezy
– Pock L., Drlík L.: Kombinované léze a kolize
– Arenbergerová M., Gkalpakiotis S.:  

Dermatoskopie nehtů a zajímavé kasuistiky z FNKV
 15.00 – 16.10 Ambulantní lipomodelování těla, lektorka Shalamová O.

Workshopy 3 poplatek 460 Kč

 16.15 – 17.25 Miniinvazivní lifting (metody, postupy, teorie a praxe), lektorka Shalamová O. 
 16.15 – 17.25 Zevní terapie, lektoři Sklenář Z., Zgažarová S. (bez poplatku)
 16.15 – 17.25 Klinicko-patologické korelace, lektor Štork J.

  17.30 – 18.30  Efektivní materiály pro ošetřování ran aneb oxygenace rány urychlí hojení 
Satelitní sympozium společnosti A-care

Sander M.: Granulox
Sopuch T.: Krytí Hcel® a oplachový roztok Microdacyn

JAPONSKÁ ZAHRADA, TOP HOTEL PRAHA

  19.00   Zahradní welcome párty

Zůstává            dnů
na jiné důleÏité věci v Ïivotě1

Zkrácené informace o léčivém přípravku  STELARA
Název přípravku a léková forma: STELARA 45 nebo 90 mg, injekční roztok v před-
plněné  injekční stříkačce.
Léčivá látka: Ustekinumab 45 mg v 0,5 ml nebo ustekinumab 90 mg v 1,0 ml.
Indikace*: Léčba středně těžké až těžké plakové psoriázy dospělých, u kterých se-
lhaly jiné systémové léčby, včetně podávání cyklosporinu, MTX nebo PUVA, nebo
kteří tyto léčby nesnášejí nebo jsou u nich kontraindikovány. Léčba psoriatické  artritidy
u dospělých pacientů, buď samostatně nebo v kombinaci s MTX, pokud odpověď na
předchozí léčbu DMARD nebyla dostatečná.
Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku
tohoto přípravku. STELARA nesmí být podávána pacientům s klinicky závažnou
 aktivní infekcí.
Zvláštní upozornění*: Může mít potenciál zvyšovat riziko infekcí a reaktivovat la-
tentní infekce. Před zahájením léčby přípravkem STELARA musí být pacienti vyše-
třeni na  tuberkulózu. STELARA nesmí být podána pacientům s aktivní tuberkulózou.
 Ustekinumab je selektivní imunosupresivum a může mít potenciál zvyšovat riziko ma-
lignit. Doporučuje se, aby živé virové nebo živé bakteriální vakcíny (jako je BCG) ne-
byly podávány souběžně s přípravkem STELARA. Vzácně se vyskytly anafylaktické
reakce a angioedém. U pacientů s pso riázou léčených ustekinumabem byla hlášena

exfoliativní dermatitida. Více viz SmPC.
Interakce: Nebyly provedeny žádné studie inter akcí u lidí. U souběžně podávaných
 léčivých  přípravků (paracetamol/acetaminofen, ibuprofen, acetyl salicylovou kyselinu,
metformin, atorvastatin, levothyroxin) nebyly náznaky interakcí. 
Těhotenství a kojení: Doporučuje se vyvarovat podávání přípravku STELARA v tě-
hotenství. Alespoň 15 týdnů po ukončení léčby by měly ženy ve fertilním věku použí-
vat efektivní metodu anti koncepce. Užívání přípravku STELARA během kojení by
mělo být posouzeno na základě přínosu kojení pro dítě a přínosu léčby pro matku.
Možnost snížení pozornosti při řízení motorových vozidel a obsluze strojů: STE-
LARA nemá vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
Dávkování a způsob podání: Plaková psoriáza a  psoriatická artritida: Dospělí
a starší pacienti: 45 mg subkutánně v týdnu 0, následovaná dávkou 45 mg v týdnu 4
a dále pak každý 12. týden. Pa cienti s tělesnou hmotností více než 100 kg: 90 mg
subkutánně v týdnu 0, následovaná dávkou 90 mg v týdnu 4 a dále pak každý
12. týden. U pacientů, u kterých nebyla po 28 týdnech pozorována odpověď na léčbu,
by se mělo uvažovat o ukončení léčby. Děti a mladiství (< 18 let): nedoporučuje se.
Zhoršená funkce ledvin a jater: nesledovalo se, a proto nemůže být dávka doporu-
čena. Místa  vpichu injekce by neměla být v oblasti kůže postižené psoriázou.
Nežádoucí účinky a předávkování: Nejčastější: nasofaryngitida, bolest hlavy a in-

fekce horních  dýchacích cest. Nejzávažnější: závažné reakce z přecitlivělosti včetně
anafylaxe. Jednotlivé dávky až do 6 mg/kg nebyly omezeny toxicitou. Více viz SmPC.
Jméno a adresa držitele rozhodnutí o registraci: Janssen-Cilag International NV,
 Beerse, Belgie.
Registrační číslo: EU/1/08/494/003; EU/1/08/494/004
Podmínky uchovávání: Uchovávejte v chladničce, chraňte před mrazem a světlem.
Doba použitelnosti 2 roky.
Velikost balení: 1 předplněná injekční stříkačka
Datum poslední revize textu*: 11/2014
Přípravek je vázán na lékařský předpis a je hrazen z veřejného zdravotního pojištění.
Dříve, než zač nete přípravek předepisovat, seznamte se, prosím, s úplnou informací
o přípravku (SmPC), která je dostupná na vyžádání. Úplná informace o přípravku je
k dispozici v Souhrnu údajů o přípravku (SmPC) nebo na adrese: Janssen-Cilag s.r.o.,
Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5, 
Tel: +420 227 012 254, fax: +420 227 012 328; www.janssen-cilag.cz
*prosím všimněte si vyznačených nových změn v SPC

Vazbou sdílené podjednotky p40 IL-12 a IL-23 mÛÏe ustekinumab
uplatnit své klinické úãinky jak u psoriázy tak u psoriatické artritidy1
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1. Stelara SmPC, listopad 2014
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22. 5. 2015 
pátek

VELKÝ KONGRESOVÝ SÁL

  7.30 – 8.30  Diagnostika a terapie chronické spontánní urtikárie 
Satelitní symposium společnosti Novartis

  Přednášející: Arenberger P., Benáková N.

  8.30 – 10.00  Atopická dermatitida a psychodermatologie:  
Benáková N., Buchvald D., Jautová J. 

 8.30 – 8.43 Čapková Š.: Co nového u AD
 8.45 – 8.58 Buchvald D.: Atopicka dermatitida a vitamin D
 9.00 – 9.13 Bělohlávková S.: Role potravinové alergie u atopické dermatitidy
 9.15 – 9.23 Drlík L., Strouhalová I., Slezáková  L., Pavlasová V.:  

Kazusitika z psychodermatologie
 9.25 – 9.38 Večeřová-Procházková A.: Biopsychosociální intervence v dermatologii
 9.40 – 9.43 Selerová M: Péče o dítě s atopickým ekzémem - co na to psychodermatologie?
 9.45 – 9.53 Pánková R.: Psychosomatická ambulance
 9.55 – 9.58 Benáková N.: Terapeutická edukace v dermatovenerologii

  10.00 – 11.00  Psoriáza – Řešení existuje 
Satelitní symposium společnosti AbbVie

 10.00 – 10.18 Arenberger P.: Adalimumab v reálné praxi – výsledky registru ESPRIT
 10.20 – 10.33 Gkalpakiotis S.: Vliv adalimumabu na hladinu rizikových kardiovaskulárních 

markerů – data z ČR
 10.40 – 10.58 Polášková S.: Dětská psoriáza – rozšiřuje řadu indikací přípravku adalimumab

  11.00 – 12.30  Dermatoonkologie a dermatochirurgie: Frey T., Drlík L., Poláková K.

 11.00 – 11.16 Dahmen AR.: Operovat s antibiotiky nebo bez nich?
 11.18 – 11.34 Fialová A.: Nežádoucí účinky cílené léčby pokročilého maligního melanomu
 11.36 – 11.52 Litvík R.: Chirurgické řešení subunguálního keratoakantomu
 11.54 – 12.10 Strouhalová, I., Drlík, L., Paťavová V.:Chirurgická léčba kožních chorob 

dermatologem
 12.12 – 12.28 Divišová B.: Maligní melanom hlavy a krku

  12.30 – 13.30  Cíleně, účinně a bezpečně. Splnitelné atributy moderní léčby psoriázy? 
Satelitní symposium společnosti Janssen 
Moderátor: Arenberger P.

 12.30 – 12.48 Hrnčíř E.: Případ refrakterní psoriázy aneb existuje terapie „šitá na míru“?
 12.50 – 13.08 Kozub P.: Kardiovaskulárne ochorenia a biologická liečba psoriázy
 13.10 – 13.28 Gkalpakiotis S.: Měření PASI v praxi, ztráta času nebo užitečná pomůcka?
  Interaktivní hlasování – kazuistiky

  13.30 – 15.00  Složité jednoduše: Štork J., Arenberger P., Kozub P. 

 13.30 – 13.46 Arenberger P.: Jak na pokročilý bazaliom?
 13.48 – 14.04 Sklenář Z.: Individuální přístup – léčivé látky pro kožní magistraliter terapii
 14.06 – 14.16 Krupka M., Záhejský J.: Nové přístupy v řešení poruch kožní bariéry
 14.18 – 14.34 Sláma J.: Možnosti moderní léčby kondylomat v gynekologické praxi
 14.36 – 14.58 Dušek L.: Tužka a papír nebo něco jiného? Dermatovenerologie v číslech

  15.00 – 16.00  Edukační symposium o melanomu 
Satelitní symposium společnosti Bristol-Myers Squibb 
Moderátoři: Arenberger P., Krajsová I.

 15.00 – 15.18 Ryška A.: Heterogenita nádorové tkáně aneb „50 odstínů melanomu“
 15.20 – 15.38 Arenbergerová M.: Existují biomarkery odpovědi na anti-CTLA-4 léčbu?
 15.40 – 15.58 Krajsová I.: Dlouhodobé přežití pacientů po anti-CTLA-4 terapii: kde jsme a kam 

se ubírá vývoj léčby

  16.00 – 17.30  Profesionální dermatózy: Ettler K., Dastychová E., Urbanček S.

 16.00 – 16.18 Dastychová E., Fenclová Z.: Vývoj profesionálních dermatóz v ČR
 16.20 – 16.28 Urbanček S., Ettler K.: Viete, čo je Standerm?
 16.30 – 16.38 Ettler K.: Kožní rakovina z povolání a měření UV záření
 16.40 – 16.53 Nemšovská J.: Kontaktná precitlivenosť na kortikoidy
 16.55 – 17.08 Machovcová A.: Periorbitální dermatitida
 17.10 – 17.18 Vocilková A.: Přecitlivělost na titan v epikutánních testech u nemocného s endo-

protézou kolenního kloubu
 17.20 – 17.28 Janatová H.: Komplikovaný případ profesionální trichofycie



  17.30 – 18.30  10 let klinických zkušeností v léčbě psoriázy 
Satelitní sympozium společnosti Pfizer  
Moderátoři: Arenberger P., Machovcová A.

 17.30 – 17.48 Arenberger P.: Diferenciální diagnostika a adekvátní terapie psoriázy 
 17.50 – 18.08 Gkalpakiotis S.: Individuální přístup v léčbě psoriázy
 18.10 – 18.28 Machovcová A.: Imunogenicita a biologická léčba

  19.30  Galadinner (samostatná registrace)

  Štork J.: Vyhlášení nejlepší publikace v časopisu Česko-Slovenská dermatolo-
gie 2013 a 2014

  Arenberger P.: Předání stipendií Dermatologického univerzitního nadačního 
fondu

  Arenberger P: Předání čestných členství České dermatovenerologické společ-
nosti ČLS JEP, z.s.

23. 5. 2015 
sobota

VELKÝ KONGRESOVÝ SÁL

  7.30 – 8.30  IL-17A – vstupte s námi do nové éry terapie psoriázy 
Satelitní symposium společnosti Novartis 
Přednášející: Arenberger P., Thon V. 

  Arenberger P.: Kůže bez psoriázy - fikce nebo realita?
  Thon V.: Kůže a IL-17A – imunologická exkurze

  8.30 – 10.00  Venerologie a kožní infekce: Resl V., Kuklová I., Lidaj J.

 8.30 – 8.46 Procházka P.: Vzácný případ extragenitální kapavky u rizikového gay pacienta 
s anamnézou syfilis

 8.48 – 9.04 Kuklová I., Kojanová, M.: STD v materiálu kožní kliniky, vybrané kazuistiky
 9.06 – 9.22 Skořepová M.: Onychomykóza a diferenciální diagnostika onemocnění nehtů
 9.24 – 9.40 Resl V.: Aktuální informace o Trichomonas vaginalis
 9.42 – 9.58 Lidaj J., Masarovičová A.: Sex v domove dôchodcov

  10.00 – 11.00  Aktinické keratózy a nemelanomové kožní nádory 
Satelitní symposium společnosti Leo Pharma

 10.00 – 10.13 Arenbergerová M.: Gelová léčba aktinických keratóz
 10.15 – 10.28 Machovcová A.: Picato u imunosuprimovaných pacientů
 10.30 – 10.43 Ettler K.: Nemelanomové kožní nádory z povolání
 10.45 – 10.58 Urbanček S: Mezinárodní doporučení pro léčbu aktinických keratóz

  11.00 – 12.30  Dětská dermatologie: Bučková H., Martinásková K., Polášková S.

 11.00 – 11.13 Martinásková K: Vybrané importované infekcie kože u detí
 11.15 – 11.28 Carská, N., Buchvald, D., Ilenciková, D., Koller, J.: Xeroderma pigmentosum – 

kazuistika a prehĺad problematiky
 11.30 – 11.43 Bučková H., Kýrová J.: Acral skin peeling syndrom-nová jednotka
 11.45 – 11.58 Čapková Š.: Zajímavé případy z našeho oddělení
 12.00 – 12.13 Holobradá, M.: Mozaicizmus v kožných chorobách
 12.15 – 12.28 Pinková B., Nagy, Z., Fajkusová L., Borská R., Bučková H.: Ichtyózy-jak na ně?

Koncert 
LEONY 

MACHÁLKOVÉ 
a večer ve stylu 



  12.30 – 13.15  Problematika léčby akné a rosacei  
Satelitní symposium společnosti Galderma-Spirig

 12.30 – 12.53 Nevoralová Z.: Aktuální zkušenosti a doporučení léčby perzistujícího erytému 
při rosacei 

 12.55 – 13.07 Nevoralová Z.: Léčba akné a rizika antibiotické rezistence 
 13.10 – 13.15 Diskuze k oběma tématům

  13.15 – 13.45  Atakuj akné – satelitní symposium společnosti Meda Pharma

 13.15 – 13.43  Nevoralová Z.: Akné – novinky v léčbě

  13.45 – 15.00  Co nového v dermatologii? Selerová M., Pánková R., Kozub P.

 13.45 – 13.58 Novotná A.: Co nového v terapii botulotoxinem?
 14.00 – 14.13 Arenbergerová M.: Co nového v terapii hidradenitis suppurativa?
 14.15 – 14.28 Arenberger P.: Mikrostříbro na kůži 
 14.30 – 14.43 Hugo J.: Co nového v terapii veruk?
 14.45 – 14.48 Prusíková D.: Propranolol v léčbě dětských hemangiomů

  15.00 – 15.45   Omlazení obličeje krok za krokem:  
panelová diskuse s kazuistikami a s pozváním na kávu

  Moderátor: Arenberger P.
  Expertky: Pelechová M., Novotná A.

  15.45 – 17.15  Hlava 6x jinak: Duchková H,, Rulcová J., Nevoralová Z.

 15.45 – 15.58 Hašková M.: Diagnostika a léčba ložiskové alopecie
 16.00 – 16.13 Duchková H.: Diagnostika a léčba ženské androgenetické alopecie  

(včetně plazmaterapie)
 16.15 – 16.28 Říčař J.: Nejčastější primární jizvící alopecie
 16.30 – 16.43 Třeštík P.: Kazuistiky obličejových dermatóz
 16.45 – 16.58 Rulcová J.: Rosacea
 17.00 – 17.13 Nevoralová Z.: Zajímavé případy z Akné poradny

  17.15  Vyhlášení a předání Ceny ČDS ČLS JEP, z.s. 
za inovaci v dermatovenerologii a podporou společnosti Belupo  
Zakončení kongresu 

 POSTER  Adamicová K., Fetisovová Ž., Balhárek T.: Pozoruhodné nekroptické nálezy 
u dieťaťa s epidermolysis bullosa congenita

Zkrácená informace. XOLAIR® 150 mg injekční roztok � Složení: Jedna předplněná injekční stříkačka s roztokem o objemu 1 ml obsahuje 150 mg omalizumabum. Indikace: Alergické astma: Xolair je indikován k léčbě dospělých, dospívajících a dětí (ve věku 6 až <12 let), léčbu je možno použít pouze
u pacientů s astmatem vyvolaným prokazatelně IgE (imunoglobulinem E). Dospělí a dospívající (12 let a starší): Doplňková léčba ke zlepšení kontroly astmatu u pacientů s těžkým perzistujícím alergickým astmatem, kteří mají pozitivní kožní test nebo reaktivitu in vitro na celoroční vzdušný alergen a kteří mají sníženou 
funkci plic (FEV

1
<80%), stejně jako časté symptomy během dne nebo probouzení v noci, a kteří mají dokumentované těžké exacerbace astmatu navzdory vysokým denním dávkám inhalačních kortikosteroidů a dlouhodobě působících inhalačních beta

2
-agonistů. Děti (6 až <12 let): Xolair se doporučuje jako přídatná 

léčba ke zlepšení kontroly astmatu u pacientů s těžkým perzistujícím alergickým astmatem, kteří mají pozitivní kožní test nebo reaktivitu in vitro na celoroční vzdušný alergen a časté denní nebo noční příznaky buzení a kteří mají prokázané četné vážné exacerbace přesto, že užívají vysoké denní dávky inhalačních korti-
kosteroidů a dlouhodobě působících inhalačních beta2-agonistů. Chronická spontánní urtikarie (CSU): Xolair je indikován jako přídatná terapie k léčbě chronické spontánní urtikarie u dospělých a dospívajících pacientů (ve věku 12 let a více) s nedostatečnou odpovědí na léčbu H1 antihistaminiky. Dávkování: Alergic-
ké astma: Léčba Xolairem by měla být zahájena lékařem zkušeným v diagnostice a léčbě těžkého perzistujícího astmatu. Vhodná dávka a frekvence podávání Xolairu se určí podle výchozích hodnot IgE (IU/ml), které se stanoví před zahájením léčby a dle tělesné hmotnosti (kg). Maximální doporučená dávka je 600 mg 
omalizumabu každé dva týdny. Pouze pro subkutánní podání. Chronická spontánní urtikarie (CSU): Doporučená dávka je 300 mg, podávaných subkutánní injekcí každé čtyři týdny. Dávkovací tabulka a návod k použití – viz Souhrn údajů o přípravku. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli 
pomocnou látku. Zvláštní upozornění: Xolair není určen k léčbě exacerbací akutního astmatu, akutního bronchospasmu nebo status asthmaticus. Náhlé vysazení systémových nebo inhalačních kortikosteroidů po zahájení léčby Xolairem se nedoporučuje. Pacientům s autoimunitním onemocněním, s onemocněním zpro-
středkovaným imunokomplexy, s vysokým rizikem infekce cizopasnými červy, nebo s preexistující zhoršenou funkcí ledvin nebo jater by měl být Xolair podáván s opatrností. Po podání Xolairu se mohou objevit lokální nebo systémové alergické reakce, včetně anafylaxe a anafylaktického šoku, a to i po dlouhotrvající léč-
bě Xolairem. U pacientů léčených humanizovanými monoklonálními protilátkami, včetně Xolairu, se může zřídka objevit sérová nemoc a reakce podobné sérové nemoci. U pacientů s těžkým astmatem se může zřídka vyskytnout systémový hypereozinofi lní syndrom nebo alergická eozinofi lní granulomatózní vaskulitida 
(syndrom Churga-Straussové). U pacientů léčených antiastmatickými léčivými přípravky, včetně omalizumabu, se ve vzácných případech může projevit systémová eozinofi lie a vaskulitida. Ve všech závažných případech výše uvedených poruch imunitního systému by mělo být zváženo vysazení omalizumabu. *Kryt jehly 
injekční stříkačky může obsahovat suchou gumu (latex). Osoby přecitlivělé na tuto látku by s ním neměly manipulovat.* Interakce: Není žádný farmakologický důvod očekávat, že by se běžně předepisované léky užívané v léčbě astmatu s Xolairem vzájemně ovlivňovaly. Xolair může nepřímo snížit účinnost léčivých pří-
pravků používaných k léčbě helmintóz nebo jiných parazitárních infekcí. Těhotenství a kojení: Xolair by neměl být během těhotenství podáván, pokud to není nezbytně nutné. Kojící matky by během léčby Xolairem neměly kojit. Nežádoucí účinky: U indikace alergické astma: Velmi časté u dětí od 6 do <12 let: pyrexie, 
bolest hlavy. Časté: bolest hlavy, bolest v nadbřišku (u dětí od 6 do <12 let), reakce v místě aplikace jako zduření, zarudnutí, bolest, svědění. Klinicky významné nežádoucí účinky s jinou četností výskytu: Méně časté: alergický bronchospasmus. Vzácné: anafylaktické reakce, jiné závažné alergické stavy, angioedém, otok 
laryngu, parazitární infekce. S neznámou četností výskytu: alergická granulomatózní vaskulitida (tzv. syndrom Churga-Straussové), sérová nemoc, která může zahrnovat horečku a lymfadenopatii, závažná idiopatická trombocytopenie. U indikace chronická spontánní urtikarie: Časté: sinusitida, bolest hlavy, artralgie, reakce 
v místě podání injekce, infekce horních cest dýchacích. Ostatní nežádoucí účinky – viz Souhrn údajů o přípravku. Podmínky uchovávání: Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C). Chraňte před mrazem. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Dostupné lékové formy/velikosti balení:
Roztok o objemu 1 ml v předplněné injekční stříkačce. Velikosti balení 1, 4 nebo 10. Poznámka: Dříve než lék předepíšete, přečtěte si pečlivě úplnou informaci o přípravku. Reg.č.: Xolair 150 mg EU/1/05/319/008-009. Datum registrace: 25.10.2005. Datum poslední revize textu SPC: 2.12.2014.
Držitel rozhodnutí o registraci: Novartis Europharm Limited, Frimley Business Park, Camberley GU16 7SR, Velká Británie.  Přípravek je pouze na lékařský předpis, hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.  *Všimněte si prosím změny (změn) v informacích o léčivém přípravku.

Reference: 1. Xolair® Souhrn údajů o přípravku, 2014.  2. Maurer M et al. N Engl J Med 2013; 368:924-935.
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Xolair® 150 mg
(omalizumab)

je indikován jako přídatná terapie
k léčbě chronické spontánní urtikarie1

U 44% pacientů léčených přípravkem
Xolair® 300 mg došlo ve 12. týdnu
k vymizení pomfů a pruritu.2
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MÁTE PACIENTY S MELANOMEM 
VHODNÉ DO STUDIE COLUMBUS ?

Za doporučeného a zařazeného pacienta se poskytuje odměna.

Jedná se o randomizované, tříramenné, otevřené, multicentrické klinické hodnocení fáze 
III pro pacienty s neresekovatelným nebo metastatickým melanomem s pozitivní mutací 
BRAF V600 srovnávající kombinovanou léčbu encorafenibem (inhibitorem BRAF) + 
binimetinibem (inhibitorem MEK) s monoterapií encorafenibem 

Do studie mohou být zařazováni pacienti s místně pokročilým, neresekovatelným nebo 
metastatickým kožním melanomem s pozitivní mutací genu BRAF, AJCC stádia IIIB, 
IIIC nebo IV, dosud pro pokročilé onemocnění neléčení, nebo pacienti, u kterých došlo 
k progresi během nebo po ukončení předchozí imunoterapie metastatického melanomu 
v první linii. 

Pacient může lék dostávat v Praze, Brně, Olomouci nebo Ostravě.

Více informací poskytne Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA., z Fakultní 
nemocnice Královské Vinohrady na tel.: 267 163 000 nebo na mailu melanom@fnkv.cz.

mailto:melanom@fnkv.cz


24. 5. 2015
neděle, 9 – 16 hod

POSTKONGRESOVÝ KURZ VULVÁRNÍCH PATOLOGIÍ  
Děkanát 3. LF UK, Ruská 87,  Praha 10

Online přihláška: http://www2.lf3.cuni.cz/cs/specializace/kurzy

Úvod: koordinátoři kurzu

 1. Anatomie vulvy 
Doc. MUDr. David Kachlík, Ph.D., Ústav anatomie 3. LF UK Praha

 2. Histopatologie vulvárních lézí 
Doc. MUDr. Zdeňka Vernerová, CSc., Ústav patologie 3. LF UK Praha

 3. Nomenklatura a diagnostika vulvárních lézí 
MUDr. A. Havránková, Gyn.-por. klinika 3. LF UK Praha

 4. Histopatologie vulvárních lézí 
Doc. MUDr. Zdeňka Vernerová, CSc., Ústav patologie 3. LF UK Praha

 5. Management vulvárních patologií 
MUDr. A. Havránková, Gyn.-por. klinika 3. LF UK Praha

Oběd 12.00-13.00

 6. Melanom vulvy 
Doc. MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D., Dermatovenerologická klinika  
3. LF UK Praha

 7. Úloha dermatologa v diagnostice a léčbě vulvárních onemocnění 
Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, Dermatovenerologická klinika  
3. LF UK Praha

 8. Terapie- Chirugická léčba-Laser- při léčbě vulvárních lézí 
MUDr. Radovan Turyna, Ph.D., ÚPMD Praha 

 9. ZN Vulvy 
MUDr. A. Havránková, Gyn.-por. klinika 3. LF UK Praha

 10. Úloha plastického chirurga při léčbě vulvárních onemocnění

Fostering Specialist Course Dermoscopy
03 – 05 September 2015, Prague, Czech Republic 

Address: Charles University 3rd Medical School, Prague 10

The summer season is approaching and we expect rush hours by examining moles of our patients. 
Most of us will use dermatoscopy at this time of the year several times a day. Therefore, we prepared an 
EADV Specialist course of dermoscopy in Prague in the cooperation with EADV. Participants will arrive 
on Thursday, September 3, and the course will start in the afternoon. The scientific part will continue with 
lectures on Friday. On Saturday morning all together will experience a hands-on training at the traditional 
Anti-melanoma tent which is performed in Prague for the 9th time. Course participants together with su-
pervisors will examine moles and other skin lesions in visitors of this unique cancer preventive facility. Do 
not forget – the more you practice, the better you will be – practice makes perfect!

Prof. Petr Arenberger, MD, PhD, DSc, MBA

DAY 1 – Thursday 03rd September 2015

 13.00 – 13.45 Introduction, Prof. P. Arenberger
 13.45 – 14.30 Dermoscopic criteria- colour changes, Assoc. Prof. M. Arenbergerova
 14.30 – 15.15 Dermoscopic criteria- structural changes, Dr. S. Gkalpakiotis

 15.15 – 16.00 Break and refreshments

 16.00 – 16.45 Principles of dermoscopic examination, Assoc. Prof. T. Fikrle
 16.45 – 17.15 Nodular lesions, Assoc. Prof. M. Arenbergerova
 17.15 – 18.00 Cases for the audience, Assoc. Prof. M. Arenbergerova

 19.30 – 22.00 Dinner

DAY 2 – Friday 04th September 2015

 09.00 – 09.45 Principles of classification of pigmented skin lesions, Prof. W. Stolz
 9.45 – 10.30 Dysplastic naevi, Assoc. Prof. T. Fikrle
 10.30 – 11.00 Malignant melanoma, Prof. P. Arenberger

 11.00 – 11.30 Break and refreshments

 11.30 – 12.15 Nonmelanocytic lesions, Assoc. Prof. T. Fikrle
 12.15 – 13.00 Nails in dermoscopy, Dr. S. Gkalpakiotis

 13.00 – 14.00 Lunch

 14.00 – 14.45 Pigmented lesions on facial skin, Prof. W. Stolz
 14.45 – 15.15 Follow up of melanocytic lesions, Assoc. Prof. T. Fikrle
 15.15 – 15:45 Benign skin lesions, Dr. S. Gkalpakiotis

 15.45 – 16.30 Break and refreshments

 16.30 – 17.00 Pigmented lesions on acral site, Prof. W. Stolz
 17.00 – 17.30 Pitfalls in melanoma dermoscopy, Dr. S. Gkalpakiotis
 17.30 – 18.00 Cases for the audience, Quiz, Assoc. Prof. M. Arenbergerova

DAY 3 – Saturday 05th September 2015

 10.00 – 11.30 Hands on training – Anti-melanoma tent, Prague

 11.00 – 11.30 Break and refreshments

 12.00 – 13.30 Hands on training – Anti-melanoma tent, Prague

End of the course

Course Registration Fees: EADV member 250 EUR, EADV non-member 400 EUR
Online registration: http://www.123contactform.com/form-1368865/2015-EADV-Specialist-Course-Dermoscopy

EUROPEAN ACADEMY OF DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY  
ACADEMIE EUROPEENNE DE DERMATOLOGIE ET DE VENEREOLOGIE  
A non profit association /Association sans but lucratif 

http://www2.lf3.cuni.cz/cs/specializace/kurzy
http://www.123contactform.com/form-1368865/2015-EADV-Specialist-Course-Dermoscopy


Navštivte nás 
na 11. kongresu 

Českých a slovenských 
dermatovenerologů 

v Praze, ve dnech 
21. – 23. 5. 2015

Přípravek Cosentyx® 
je indikován k léčbě 
středně těžké až těžké 
plakové psoriázy dospělých, 
kteří jsou kandidáty 
pro systémovou léčbu.1

 �Tento�léčivý�přípravek�podléhá�dalšímu�sledování.�To�umožní�rychlé�získání� nových� informací� o� bezpečnosti.� Žádáme� zdravotnické�
pracovníky,� aby� hlásili� jakákoli� podezření� na� nežádoucí� účinky.�
Podrobnosti�o�hlášení�nežádoucích�účinků�viz�bod�4.8.

Zkrácená informace Cosentyx 150 mg injekční roztok v předplněném peru •  Složení: Jedno předplněné 
pero�obsahuje�secukinumabum150�mg�v�1�ml.�Indikace: Přípravek�Cosentyx�je�indikován�k�léčbě�středně�
těžké�až�těžké�plakové�psoriázy�dospělých,�kteří�jsou�kandidáty�pro�systémovou�léčbu.�Dávkování: Doporučená 
dávka�je�300�mg�secukinumabu�ve�formě�subkutánní�injekce�s�iniciálním�podáním�v�týdnech�0,�1,�2�a�3,�
následovaná�měsíční�udržovací�dávkou�od�týdne�4.�Každá�dávka�300�mg�je�podána�ve�dvou�dílčích�subkután-
ních�injekcích�po�150�mg.�Kontraindikace: Těžké�reakce�z�přecitlivělosti�na�léčivou�látku�nebo�na�kteroukoli�
pomocnou�látku.�Klinicky�významné�aktivní�infekce�(např.�aktivní�tuberkulóza).�Zvláštní upozornění/varování: 
Opatrnosti�je�zapotřebí,�pokud�se�uvažuje�o�použití�přípravku�Cosentyx�u�pacientů�s�chronickou�infekcí�nebo�
opakovanou�infekcí�v�anamnéze.�Pacienty�je�nutné�poučit,�aby�vyhledali�lékařskou�pomoc,�pokud�se�objeví�
známky�nebo�příznaky�naznačující�přítomnost�infekce.�Pokud�se�u�pacienta�rozvine�závažná�infekce,�je�nutné�
pacienta�pečlivě�sledovat�a�nepodávat�přípravek�Cosentyx,�dokud�infekce�neodezní.�Opatrnosti�je�zapotřebí�při�
předepisování�přípravku�Cosentyx�pacientům�s�Crohnovou�chorobou,�protože�v�klinických�hodnoceních�byly�
pozorovány�exacerbace�Crohnovy�choroby,�v�některých�případech�závažné,�v�obou�skupinách�s�přípravkem�
Cosentyx�a�skupině�s�placebem.�Pokud�se�objeví�anafylaktická�nebo�jiné�závažné�alergické�reakce,�musí�se�
podávání�přípravku�Cosentyx�okamžitě�přerušit�a�zahájit�vhodnou�léčbu.�Živé�vakcíny�nesmí�být�podávány�
současně�s�přípravkem�Cosentyx.�Ve�studiích�s� lupénkou�nebyly� vyhodnocovány�bezpečnost�a�účinnost�
přípravku�Cosentyx� v� kombinaci� s� imunosupresivy,� včetně�biologické� léčby,� nebo� fototerapií.� Interakce: 
U�člověka�nebyly�provedeny�žádné�studie�interakcí.�Tvorba�některých�CYP450�enzymů�je�u�chronických�zánětů�
potlačována�zvýšenými�hladinami�cytokinů.�Proto�může�protizánětlivá�léčba�znamenat�normalizaci�hladin�
CYP450�s�doprovodnou�nižší�expozicí�souběžnou�medikací�metabolizovanou�prostřednictvím�CYP450.�Proto�
nelze�vyloučit�klinicky�relevantní�účinek�na�substráty�CYP450�s�úzkým�terapeutickým�indexem�a�individálně�
nastavenou�dávkou�(např.�warfarin).�U�pacientů�léčených�tímto�typem�léčivých�přípravků�je�při�zahájení�léčby�
secukinumabem�nutné�zvážit�terapeutické�monitorování.�Těhotenství a kojení: Ženy�ve�fertilním�věku�musí�
během�léčby�a�po�dobu�nejméně�20�týdnů�od�ukončení�léčby�používat�účinnou�metodu�kontracepce.�Podávání�
přípravku�Cosentyx�v�těhotenství�se�z�preventivních�důvodů�nedoporučuje.�Není�známo,�zda�se�secukinumab�
vylučuje�do�lidského�mateřského�mléka.�Vzhledem�k�možným�nežádoucím�účinkům�secukinumabu�na�kojené�
dítě�je�nutno�na�základě�posouzení�prospěšnosti�kojení�pro�dítě�a�prospěšnosti�léčby�pro�matku�rozhodnout,�
zda�během�léčby�a�po�dobu�až�20�týdnů�od�ukončení�léčby�přerušit�kojení�nebo�přerušit�léčbu�přípravkem�
Cosentyx.�Nežádoucí účinky: Velmi�časté:�Infekce�horních�cest�dýchacích.�Časté:�Orální�herpes,�rhinorrhoea,�
riarrhoea,�urtikaria.�Podmínky uchovávání: Uchovávejte�v�chladničce�(2�°C�až�8�°C).�Po�rekonstituci�byla�
chemická�a�fyzikální�in‑use�stabilita�doložena�na�24�hodin�při�2�°C�až�8�°C.�Pokud�není�přípravek�použit�
okamžitě,�doba�a�uchovávání�před�použitím�jsou�na�zodpovědnosti�uživatele.�Dostupné lékové formy/velikosti 
balení: Jednorázová�předplněná�injekční�stříkačka�vložená�do�pera�SensoReady.�Poznámka: Dříve�než�lék�
předepíšete,�přečtěte�si�pečlivě�úplnou�informaci�o�přípravku.�Reg. č.: EU/1/14/980/004‑005.�Datum 
registrace: 15.01.2015.�Datum poslední revize textu SPC: 15.1.2015.�Držitel rozhodnutí o registraci: Novartis�
Europharm�Limited,�Frimley�Business�Park,�Camberley�GU16�7SR,�Velká�Británie.
Výdej� přípravku� je� vázán� na� lékařský� předpis,� přípravek� není� dosud� hrazen� z� prostředků� veřejného�
zdravotního�pojištění.
Reference: 1.�SmPC�Cosentyx�150�mg�injekční�roztok�v�předplněném�peru,�datum�poslední�revize�15.1.2015

Novartis s. r. o., Pharma,�Gemini,�budova�B,�
Na�Pankráci�1724/129,�140�00�Praha�4
tel.:�225�775�111,�fax:�225�775�222,�
www.novartis.com
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KONGRES PODPOŘILI

GENERÁLNÍ SPONZOR

AbbVie s.r.o.

HLAVNÍ SPONZOR

A care s.r.o. 
Janssen Cilag s.r.o. 
Novartis s.r.o. 

SPONZOR

ActiMaris EMPOLAS s.r.o.
ALFA WASSERMANN CZECH s.r.o.

ASTELLAS Pharma s.r.o.
BEIERSDORF spol. s r.o.

BELUPO léky a kosmetika s.r.o.
BIODERMA

BRISTOL – MYERS SQUIBB spol. s r.o.
BTL zdravotnická technika a.s.
DR.KONRAD PHARMA s.r.o.

DR. MAX 
EWOPHARMA s.r.o.

FAGRON a.s.
FALCONIK s.r.o.

GALDERMA – SPIRIG Czech&Slovak Republic
IBI spol. s r.o.

INTERNATIONAL MEDICAL EXPERT s.r.o.
LA ROCHE POSAY
LEO PHARMA s.r.o.

MEDA PHARMA s.r.o.
MEDAC, spol. s r.o.

MEDICAL TECH s.r.o.
MEDICI H International Medical Products spol. s r.o.

MediCom a.s.
MERCK SHARP & DOHME s.r.o.

MSBF v.o.s.
NORDIC PHARMA s.r.o.

PFIZER, spol. s r.o. 
Pierre Fabre Dermo-Cosmétique Tchequie s.r.o.

ROCHE s.r.o.
TEAM 4 YOU s.r.o.

TECHSAN spol. s r.o.
VICHY 
2DERM 




