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ProGrAM - LÉKAŘI

Středa, 22. 4. 2015

SáL dIAMAnT

 9.30 zahájení
  I. Rychlík – předseda ČNS
  T. Reischig – vědecký sekretář ČNS
  P. Zonča – děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
  Z. Pražák – náměstek primátora statutárního města Ostravy

 9.30-11.00 Blok 1. 
  obecné principy farmakoterapie,  farmakogenetiky, farmakokinetiky 
  a farmakodynamiky z pohledu nefrologie 
  garant: M. Grundmann  

  předsedající: v. Monhart, F. Švára

  1/ M. Grundmann (Ostrava): Personalizovaná farmakoterapie v klinické praxi 

  2/ I. Kacířová (Ostrava): TDM aminoglykosidových antibiotik a vankomycinu 
  v klinické praxi

  3/ N. Petejová (Ostrava): Farmakokinetika vybraných antibiotik u pacientů 
  s akutním poškozením ledvin léčených eliminačními metodami

 11.00-11.30 přestávka na kávu

 11.30-13.00 Blok 2. 
  (Staro-)nové monoklonální protilátky v transplantologii 
  garant:  o. viklický

  předsedající: J. zadražil, M. Kuman

  1/ T. Reischig (Plzeň): Proč je basiliximab doporučován jako indukční 
  preparát první linie?

  2/ J. Slatinská (Praha): Rituximab v desensitizačních protokolech po 
  transplantaci

  3/ O.Viklický (Praha): Blokáda terminálního komplementu a transplantace
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 13.00-13.15 přestávka

 13.15-14.15 Firemní obědové symposium I (balíčkový oběd)
  AMGEn
  Je možné ovlivnit rizikové faktory u pacientů s chronickým 
  onemocněním ledvin?

  předsedající: I. rychlík

  1/ S. Dusilová Sulková (Hradec Králové): Srdce, cévy a kostní tkáň – aktuální 
  a naléhavé souvislosti s klinickým dopadem pro dialyzované pacienty

  2/ E. Kočová (Hradec Králové): Hodnocení kalcifikací na rtg snímcích 
  u dialyzovaných pacientů

  3/ M. Peiskerová (Praha): FGF-23 – modifikovatelný faktor ovlivňující 
  prognózu pacientů s chronickým onemocněním ledvin?

 14.15-14.30 přestávka

 14.30-16.30 Blok 3.
  Specifika léčby pacientů v pravidelném dialyzačním léčení 
  garant: S. dusilová Sulková

  předsedající: v. Bednářová, J. Mareš

  1/ S. Dusilová Sulková (Hradec Králové): Základní principy farmakoterapie 
  u hemodialyzovaných pacientů a vybrané specifické konkrétní okruhy

  2/ J. Mareš (Plzeň): Blokáda RAAS u pacientů v dialyzačním programu

  3/ V. Bednářová (Praha): Kompatibilita a inkompatibilita léčiv 
  v peritoneálních dialyzačních roztocích

  4/ R. Chlíbek (Hradec Králové): Vakcinace u dialyzovaných pacientů

 16.45-17.45 valná hromada ČnS
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 19.00-24.00 Společenský večer 
  (1. část: sál DIAMANT, 2. část: restaurace)

 19.00-19.25 13. Jan Brod Memorial Lecture 
  chair: K. Matoušovic, I. Rychlík

  L. Gesualdo (Bari, Itálie)
  Renal damage in patients with type II diabetes: a puzzle waiting to be solved

 19.25-19.45 Udělení čestných členství ČnS, udílení cen ČnS, křest knihy

 19.45-20.05 Koncert
  Kubínovo kvarteto 
  L. Cap - 1.housle, J. Niederle - 2.housle, P. Vítek – viola, J. Hanousek – violoncello
  Leoš Janáček: Smyčcový kvartet č. 1

 20.05 raut, diskotéka (restaurace)
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Čtvrtek, 23. 4. 2015

SáL dIAMAnT

 8.30-10.00 Blok 4.
  nová perorální antidiabetika ve vztahu k cKd
  garant: I. rychlík

  předsedající: v. Teplan, I. valkovský

  1/ M. Franěk (Praha): Nové poznatky o renálním metabolismu glukózy

  2/ M. Haluzík (Praha): Jaké p.o. antidiabetikum zvolit u pacienta s CKD

  3/ I. Rychlík (Praha): Možné renoprotektivní účinky gliptinů a gliflozinů

 10.00-10.30 přestávka na kávu

 10.30-12.00 Blok 5. 
  nové monoklonální protilátky v klinické nefrologii 
  garant: v. Tesař

  předsedající: M. Havrda, M. Horáčková

  1/ V. Tesař (Praha): Monoklonální protilátky v léčbě membranózní nefropatie 

  2/ R. Ryšavá (Praha) : Monoklonální protilátky v léčbě lupusové nefritidy

  3/ Z. Hrušková (Praha): Monoklonální protilátky v léčbě ANCA-asociované 
  vaskulitidy

 12.00-12.15 přestávka
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 12.15-13.15 Firemní obědové symposium II (balíčkový oběd)
  „rozum, zkušenosti a cit v léčbě anémie“ 
  MEdonET Pharma, s.r.o.

  předsedající: I. rychlík

  1/ R. Ryšavá (Praha): Jak postupovat v léčbě anémie pomocí ESA 
  v predialýze – výsledky studií a klinická praxe Výhody podávání ESA 
  s delším biologickým poločasem u nemocných v predialýze

  2/ S. Dusilová Sulková (Hradec Králové): Léčba anémie u dialyzovaných 
  pacientů: znalosti a zkušenosti, ale také cit a rozum 

  3/ O. Viklický (Praha): Zvláštnosti léčby anémie po transplantaci ledvin

 13.15-13.30 přestávka

 13.30-15.00 Blok 6.
  nové principy léčby a nové substance v léčbě renální anemie 
  garant: r. ryšavá

  předsedající: S. opatrná, z. Bitterová

  1/ J.Malyszko (Bialystok, Polsko): News in the pathogenesis of anemia;  
  hepcidin, its regulation and potential therapeutic target 

  2/ D. Pospíšilová (Olomouc): Využití moderních laboratorních parametrů 
  v diferenciální diagnostice a léčbě anémie chronických onemocnění

  3/ R. Ryšavá (Praha) Nové terapeutické možnosti v léčbě anémie 
  u nemocných s CKD a selháním ledvin

 15.00 závěr 


