
	  

	  

PŘEDBĚŽNÝ	  PROGRAM	  KONGRESU	  	  
(upravený	  3.	  2.	  2015)	  
	  
ČTVRTEK	  19.	  2.	  2015	   	   	   	   	   	   	   SÁL	  PRAGUE	  A+B	  
	  
8.00	  -‐	  9.00	   Sekce	  1	  –	  Duplexní	  sonografie	  cév	  

Workshop	  Pracovní	  skupiny	  duplexní	  sonografie	  
Předsedající:	  Hofírek	  I.	  (Brno),	  Vítovec	  M.	  (Praha)	  
	  

1. Umění	  sonografického	  zobrazení	  tepen	  
Hofírek	  I.	  (Brno)	  

2. Duplexní	  sonografie	  před	  výkonem	  na	  povrchovém	  žilním	  systému	  
Vítovec	  M.	  (Praha)	  

	  
9.00	  -‐	  9.30	   Slavnostní	  zahájení	  

Pozdravné	  projevy	  
Předání	  Medaile	  Societas	  Angiologica	  Bohemica	  
Předání	  čestných	  členství	  
Předání	  Prusíkovy,	  Reinišovy	  a	  Linhartovy	  ceny	  (ve	  spolupráci	  se	  společností	  
KRKA	  ČR,	  s.r.o.)	  
	  

9.30	  -‐	  10.00	   Sekce	  2	  –	  Vítězové	  výročních	  cen	  
Předsedající:	  Broulíková	  A.	  (Praha)	  

	  
3. Vítěz	  Linhartovy	  ceny	  
4. Vítěz	  Prusíkovy	  ceny	  
5. Vítěz	  Reinišovy	  ceny	  

	  
10.00	  -‐	  10.30	   Přestávka	  
	  
10.30	  -‐	  11.30	   Sekce	  3	  –	  Terapie	  dyslipidémií	  v	  praxi:	  Od	  diety	  k	  LDL	  aferéze	  

Sympozium	  ve	  spolupráci	  s	  Českou	  společností	  pro	  aterosklerózu	  
Předsedající:	  Piťha	  J.,	  Vrablík	  M.	  (Praha)	  

	  
6. Úvod	  

Piťha	  J.	  (Praha)	  
5. Diety	  

Starnovská	  T.	  (Praha)	  
6. Farmakoterapie	  

Vrablík	  M.	  (Praha)	  
7. LDL	  aferéza	  

Paříková	  A.	  (Praha)	  
	   	  



	  

	  

11.30	  -‐	  12.30	   Sekce	  4	  –	  Léčba	  kritické	  končetinové	  ischemie	  kmenovými	  buňkami	  
Předsedající:	  Procházka	  V.	  (Ostrava),	  Amann	  B.	  (Hamburk)	  
	  

8. Charakteristika	  responderov	  na	  bunkovú	  liečbu	  u	  pacientov	  s	  kritickou	  končatinovou	  
ischémiou	  
Maďarič	  J.,	  Klepanec	  A.,	  Valachovičová	  M.,	  Mistrík	  M.,	  Altaner	  C.,	  Poštulková	  Ľ.,	  
Necpal	  R.,	  Vulev	  I.	  (Bratislava)	  

9. Získání	  důkazu	  o	  klinické	  účinnosti:	  Italský	  multicentrický	  registr	  buněčné	  léčby	  kritické	  
končetinové	  ischemie	  neřešitelné	  jiným	  způsobem	  
Caradonna	  E.	  (Řím)	  

10. Buněčná	  léčba	  jako	  nový	  standard	  pro	  thrombangiitis	  a	  periferní	  tepenná	  onemocnění	  
neřešitelná	  jiným	  způsobem	  
Amann	  B.	  (Hamburk)	  

11. Regulace	  a	  úhrada	  buněčné	  terapie	  pro	  kritickou	  končetinovou	  ischemii	  
Procházka	  V.	  (Ostrava)	  

	  
12.30	  -‐	  13.00	   Sekce	  5	  –	  Puchmayerova	  přednáška	  

Předsedající:	  Karetová	  D.,	  Spáčil	  J.	  (Praha)	  
	  	  

12. Epidemiologie	  kardiovaskulárních	  chorob	  
Cífková	  R.	  (Praha)	  
	  

13.00	  -‐	  14.00	   Polední	  přestávka	  
	  
14.00	  -‐	  15.15	   Sekce	  6	  –	  Co	  má	  vědět	  angiolog	  o	  hypertenzi	  

Sympozium	  ve	  spolupráci	  s	  Českou	  společností	  pro	  hypertenzi	  
Předsedající:	  Cífková	  R.	  (Praha)	  
	  

13. Studie	  Prague	  15	  ve	  světle	  dalších	  studií	  s	  renální	  denervací	  
Widimský	  J.,	  ml.	  (Praha)	  

14. Měření	  rychlosti	  pulzové	  vlny	  
Filipovský	  J.	  (Plzeň)	  

15. Balloon	  Angioplasty	  +/-‐	  Stenting	  Versus	  Medical	  Therapy	  for	  Hypertensive	  Patients	  
Karplus	  T.	  (Sydney)	  

	  
15.15	  -‐	  16.00	   Sekce	  7	  –	  Neaterosklerotická	  tepenná	  onemocnění	  

Předsedající:	  Carpentier	  P.	  (Grenoble),	  Chochola	  M.	  (Praha)	  
	  

16. Cystická	  degenerace	  adventicie	  společné	  femorální	  tepny	  
Dráč	  P.,	  Vaverka	  V.,	  Utíkal	  P.,	  Köcher	  M.,	  Černá	  M.,	  Indráková	  J.,	  Bachleda	  P.	  
(Olomouc)	  

17. Obrovskobuněčná	  arteritis	  –	  postižení	  extrakraniálních	  tepen	  
Czihal	  M.	  (Mnichov)	  



	  

	  

18. Endofibróza	  zevní	  pánevní	  tepny	  
Chochola	  M.	  (Praha)	  
	  

16.00	  -‐	  16.30	   Přestávka	  
	  
16.30	  -‐	  18.00	   Sekce	  8	  –	  Rizikové	  faktory	  vaskulárních	  onemocnění	  a	  jejich	  prevence	  

Předsedající:	  Novo	  S.	  (Palermo),	  Broulíková	  A.	  (Praha),	  Czihal	  M.	  (Mnichov)	  
	  

19. Doporučení	  kardiovaskulární	  prevence	  Evropské	  kardiologické	  společností	  z	  r.	  2012:	  
platí,	  že	  čím	  nižší	  cholesterol,	  tím	  lépe?	  
Novo	  S.,	  Mignano	  A.	  (Palermo)	  

20. Je	  aspirin	  účinný	  v	  péči	  o	  pacienty	  s	  periferním	  tepenným	  onemocněním?	  
Poredoš	  P.,	  Ježovnik	  M.	  K.	  (Lublaň)	  

21. Závislost	  na	  tabáku	  –	  nejčasteji	  opomíjený	  kardiovaskulární	  rizikový	  faktor	  
Kmeťová	  A.,	  Králíková	  E.,	  Štěpánková	  L.,	  Zvolská	  K.	  (Praha)	  

22. Cévní	  kalcifikace	  –	  patofyziologie	  a	  klinický	  význam	  
Broulíková	  A.	  (Praha)	  

23. Bolest	  na	  hrudi,	  elektrokardiogram	  a	  kardiovaskulární	  onemocnění	  u	  mladých	  pacientů	  
Avram	  R.,	  Parv	  F.,	  Ciocarlie	  T.,	  Balint	  M.,	  Moga	  V.,	  Tudoran	  M.,	  Avram	  I.	  (Temešvár)	  

24. Ankle-‐Brachial	  Index	  in	  Patients	  with	  Chronic	  Venous	  Insufficiency	  
Roztočil	  K.,	  Piťha	  J.,	  Čermáková	  	  H.(Praha)	  

	  
	  
ČTVRTEK	  19.	  2.	  2015	   	   	   	   	   	   	   SÁL	  PRAGUE	  C+D	  
	  
10.30	  -‐	  12.00	   Sekce	  9	  –	  Žilní	  trombóza	  a	  nová	  orální	  antikoagulancia	  

Předsedající:	  Allegra	  C.	  (Řím),	  Kvasnička	  J.	  (Praha)	  
	  

25. Výběr	  nemocných	  k	  léčbě	  NOAC	  –	  co	  zohlednit?	  
Bultas	  J.	  (Praha)	  

26. Jak	  monitorovat	  nová	  přímá	  perorální	  antiktrombotika	  v	  případě	  potřeby?	  
Kvasnička	  J.	  (Praha)	  

27. Nová	  antikoagulancia	  a	  hluboká	  žilní	  trombóza:	  klinická	  pozorování	  
Allegra	  C.,	  Antignani	  P.	  L.	  (Řím)	  

28. Profylaxe	  TEN	  u	  onkologicky	  nemocných	  
Kudrnová	  Z.	  (Praha)	  

29. Žilový	  tromboembolizmus	  zhoršuje	  celkové	  prežívanie	  pacientov	  s	  pokročilými	  
urotelovými	  karcinómami	  –	  prospektívna	  štúdia	  
Palacka	  P.,	  Luha	  J.,	  Dostálová	  K.,	  Štvrtinová	  V.,	  Mardiak	  J.	  (Bratislava)	  

30. Profylaxe	  TEN	  v	  graviditě	  –	  současný	  pohled	  
Kvasnička	  T.	  (Praha)	  

	   	  



	  

	  

12.00	  -‐	  13.00	   Sekce	  10	  –	  Sympozium	  ve	  spolupráci	  se	  společností	  Boehringer	  Ingelheim	  
Předsedající:	  Roztočil	  K.	  (Praha)	  
	  

31. Příběh	  dabigatranu	  –	  od	  studií	  k	  reálné	  praxi	  
Janský	  P.	  (Praha)	  

32. Dabigatran	  –	  klinické	  důkazy	  pro	  léčbu	  pacientů	  s	  TEN	  
Kvasnička	  T.	  (Praha)	  

33. Dabigatran	  –	  kterému	  nemocnému	  při	  léčbě	  žilní	  tromboembolie?	  
Karetová	  D.	  (Praha)	  

	  
13.00	  -‐	  14.00	   Polední	  přestávka	  
	  
14.00	  -‐	  14.45	   Sekce	  11	  –	  Sympozium	  ve	  spolupráci	  se	  společností	  Bayer	  

Předsedající:	  	  
	  

34. TBA	  
	  

35. TBA	  
	  
	  

14.45	  -‐	  15.00	   Sekce	  12	  –	  Předání	  Přerovského	  ceny	  za	  nejlepší	  práci	  s	  žilní	  problematikou	  
(ve	  spolupráci	  se	  společností	  SERVIER)	  
Předsedající:	  Broulíková	  A.	  (Praha)	  

	  
36. Vítěz	  soutěže	  o	  nejlepší	  práci	  s	  žilní	  problematikou	  

	  
15.00	  -‐	  16.00	   Sekce	  13	  –	  Žilní	  insuficience	  známá	  a	  neznámá	  

Sympozium	  ve	  spolupráci	  se	  společností	  SERVIER	  
Předsedající:	  Roztočil	  K.	  (Praha)	  

	  
37. Chronická	  žilní	  onemocnění	  dolních	  končetin	  

Černohorská	  J.	  (Mělník)	  
38. Syndrom	  pánevní	  kongesce	  

Holý	  M.	  (České	  Budějovice)	  
39. Hemoroidální	  onemocnění	  

Hořínková	  S.	  (Hodonín)	  
	  

16.00	  -‐	  16.30	   Přestávka	  
	   	  



	  

	  

16.30	  -‐	  18.15	   Sekce	  14	  –	  Diabetická	  noha	  
Předsedající:	  Piťhová	  P.	  (Praha),	  Fletcher	  J.	  (Sydney)	  
	  

40. Péče	  o	  pacienty	  s	  diabetickou	  nohou	  
Fletcher	  J.	  (Sydney)	  

41. Syndrom	  diabetické	  nohy	  ischemické	  etiologie	  –	  specifika	  vyšetření	  
Piťhová	  P.	  (Praha)	  

42. Endovaskulární	  metody	  revaskularizace	  na	  periferních	  tepnách	  u	  pacientů	  se	  
syndromem	  diabetické	  nohy	  ischemické	  etiologie	  
Roček	  M.	  (Praha)	  

43. Limity	  revaskularizační	  léčby	  u	  kritické	  končetinové	  ischémie	  u	  diabetiků	  
Novotný	  K.	  (Praha)	  

44. Lokální	  léčba	  u	  syndromu	  diabetické	  nohy	  ischemické	  etiologie	  
Koutná	  M.	  (Praha)	  

45. Charcotova	  osteoartropatie	  a	  ischémie	  u	  diabetických	  pacientů	  
Bém	  R.	  (Praha)	  

46. PTA	  tepen	  DKK	  v	  komplexní	  terapii	  syndromu	  diabetické	  nohy	  
Jetmar	  V.,	  Kozák	  J.,	  Kučera	  D.,	  Válka	  M.,	  Maděřič	  D.	  (Ostrava)	  
	  
	  

ČTVRTEK	  19.	  2.	  2015	   	   	   	   	   	   	   SÁL	  CRACOW	  
	  	  
9.00	  -‐	  10.00	   Sekce	  15	  –	  Manuální	  lymfodrenážní	  technika	  

Workshop	  sekce	  sester	  
Předsedající:	  Švarná	  H.,	  Kučerová	  L.	  (Beroun)	  

	  
10.00	  -‐	  10.30	   Přestávka	  
	  
10.30	  -‐	  12.00	   Sekce	  16	  –	  Lymfologie	  

Předsedající:	  Benda	  K.	  (Brno),	  Muchová	  I.	  (Praha),	  Schingale	  F.-‐J.	  
(Pommelsbrunn)	  
	  

47. Přehled	  konzervativní	  léčby	  lymfostatických	  otoků	  s	  důrazem	  na	  manuální	  lymfodrenáž	  
a	  její	  modifikace	  
Schingale	  F.-‐J.	  (Pommelsbrunn)	  

48. Co	  víme	  o	  epidemiologii	  lymfedému?	  
Benda	  K.	  (Brno)	  

49. Lymfedém	  a	  lipedém	  v	  ultrasonografickém	  obrazu	  
Muchová	  I.	  (Praha)	  

50. Diferenciální	  diagnostika	  otoků	  dolních	  končetin	  
Čížek	  V.	  (Ostrava)	  

51. Deprese	  –	  negativní	  faktor	  v	  léčbě	  lymfedému	  
Bendová	  M.,	  Skřivanová	  K.,	  Benda	  K.	  (Brno)	   	  



	  

	  

12.00	  -‐	  13.00	   Sekce	  17	  –	  Využití	  MR	  spektroskopie	  pro	  klinické	  hodnocení	  končetinové	  
ischemie	  
Předsedající:	  Hájek	  M.	  (Praha),	  Krššák	  M.	  (Vídeň)	  
	  

52. Fosforová	  (31P)	  in	  vivo	  MR	  spektroskopie	  a	  její	  uplatnění	  v	  medicíně	  
Dezortová	  M.,	  Hájek	  M.	  (Praha)	  	  

53. Dynamická	  31P	  MR	  spektroskopie	  
Krššák	  M.,	  Valkovič	  L.	  (Vídeň)	  

54. Dynamická	  31P	  MR	  spektroskopie	  u	  pacientů	  s	  ischemií	  dolních	  končetin	  
Šedivý	  P.,	  Dezortová	  M.,	  Drobný	  M.,	  Wagnerová	  D.,	  Rydlo	  J.,	  Čermáková	  H.,	  Roztočil	  
K.,	  Hájek	  M.	  (Praha)	  
	  

13.00	  -‐	  13.30	   Plenární	  schůze	  České	  angiologické	  společnosti	  ČLS	  JEP	  
(účast	  členů	  společnosti)	  
	  

13.00	  -‐	  14.00	   Polední	  přestávka	  
	  
14.00	  -‐	  14.30	   Sekce	  18	  –	  Cilostazol	  v	  léčbě	  ICHDK	  

Sympozium	  ve	  spolupráci	  se	  společností	  STADA	  PHARMA	  
Předsedající:	  
	  

55. Cilostazol	  –	  výsledky	  klinických	  studií	  
Roztočil	  K.	  (Praha)	  

56. Kazuistiky	  –	  správné	  a	  nesprávné	  indikace	  Cilostazolu	  
Karetová	  D.	  (Praha)	  

	  
14.30	  -‐	  15.00	   Sekce	  19	  –	  Onemocnění	  karotických	  tepen	  I	  

Předsedající:	  Roček	  M.	  (Praha)	  
	  

57. Revaskularizace	  asymptomatické	  významné	  stenózy	  karotické	  arterie	  
Ne:	  Piťha	  J.	  (Praha)	  
Ano:	  Malík	  J.	  (Praha)	  
	  

15.00	  -‐	  16.00	   Sekce	  20	  –	  Onemocnění	  karotických	  tepen	  II	  
Předsedající:	  Veselka	  J.	  (Praha),	  Ostrowski	  T.	  (Varšava),	  Poredoš	  P.	  (Lublaň)	  
	  

58. Vliv	  koronární	  nemoci	  na	  krátkodobé	  i	  dlouhodobé	  výsledky	  karotického	  stentingu	  
Veselka	  J.,	  Špaček	  M.,	  Horváth	  M.,	  Štěchovský	  C.,	  Homteolová	  I.,	  Zimolová	  P.,	  Hájek	  P.	  
(Praha)	  

59. Užití	  intravaskulárního	  ultrazvuku	  a	  infračervené	  spektroskopie	  během	  karotického	  
stentingu	  
Štěchovský	  C.,	  Hájek	  P.,	  Špaček	  M.,	  Horváth	  M.,	  Veselka	  J.	  (Praha)	  



	  

	  

60. Blízká	  infračervená	  spektroskopie	  k	  detekci	  lipidových	  aterosklerotických	  plátů:	  využití	  
k	  optimalizaci	  karotického	  stentingu	  
Horváth	  M.,	  Hájek	  P.,	  Štěchovský	  C.,	  Veselka	  J.	  (Praha)	  

61. Endovaskulární	  léčba	  stenózy	  vertebrální	  tepny	  
Ostrowski	  T.,	  Kosicki	  A.,	  Kabala	  P.,	  Kulesza	  A.,	  Macioch	  W.,	  Szostek	  M.,	  Skórski	  M.,	  
Maciąg	  R.,	  Wojtaszek	  M.	  (Varšava)	  
	  

16.00	  -‐	  16.30	   Přestávka	  
	  
16.30	  -‐	  17.30	   Sekce	  21	  –	  Onemocnění	  karotických	  tepen	  III	  

Předsedající:	  Procházka	  V.	  (Ostrava),	  Mazuch	  J.	  (Martin),	  Karplus	  T.	  (Sydney)	  
	  

62. Endarterektómia	  spoločnej	  karotickej	  tepny	  v	  akútnom	  štádiu	  –	  kazuistika	  
Kovács	  V.,	  Cseri	  J.,	  Čupka	  I.,	  Munka	  Š.,	  Barániová	  P.	  (Lučenec)	  

63. Emergentní	  karotická	  endarterektomie	  pro	  akutní	  symptomatickou	  okluzi	  vnitřní	  
karotidy	  po	  selhané	  intravenózní	  trombolýze	  
Guňka	  I.,	  Krajíčková	  D.,	  Leško	  M.,	  Janata	  P.,	  Lojík	  M.,	  Raupach	  J.	  (Hradec	  Králové)	  

64. Extrakraniální	  aneuryzma	  a.	  carotis	  interna	  –	  kazuistika	  
Janata	  P.,	  Guňka	  I.	  (Hradec	  Králové)	  
	  
	  

PÁTEK	  20.	  2.	  2015	   	   	   	   	   	   	   	   SÁL	  PRAGUE	  A+B	  	  
	  
BLOK	  INTERVENČNÍ	  ANGIOLOGIE	  
Koordinátor:	  D.	  Kučera	  (Ostrava)	  
	  
9.00	  -‐	  10.15	   Sekce	  22	  –	  Akutní	  ischemická	  cévní	  mozková	  příhoda	  

Předsedající:	  Šaňák	  D.,	  Köcher	  M.	  (Olomouc),	  Charvát	  F.,	  Widimský	  P.	  (Praha),	  
Kučera	  D.	  (Ostrava)	  

	  
65. Organizace	  iktových	  center	  ČR.	  Kdo	  je	  oprávněn	  provádět	  sytémovou	  a	  lokální	  

reperfusní	  terapii	  akutní	  CMP	  dle	  vyhlášky	  MZ	  ČR	  
Tomek	  A.	  (Praha)	  	  

66. Je	  systémová	  trombolýza	  léčbou	  první	  volby	  akutní	  CMP?	  
Václavík	  D.	  (Ostrava)	  

67. Intervenční	  léčba	  akutní	  ischemické	  CMP	  v	  ČR:	  spolupráce	  neurologa	  a	  radiologa	  v	  
komplexním	  cerebrovaskulárním	  centru	  

Šaňák	  D.,	  Köcher	  M.	  (Olomouc)	  
68. Endovaskulární	  léčba	  intrakraniálních	  stenóz	  mozkových	  tepen	  	  

Procházka	  V.,	  Czerný	  D.,	  Krajča	  J.,	  Jonszta	  T.,	  Hrbáč	  T.	  (Ostrava)	  
69. Role	  kardiologa	  v	  systému	  cerebrovaskulární	  péče	  pacientů	  s	  akutní	  ischemickou	  CMP	  

Widimský	  P.	  (Praha)	  
	  



	  

	  

10.15	  -‐	  10.45	   Přestávka	  
	  
10.45	  -‐	  13.00	   Sekce	  23	  –	  Aterosklerotické	  postižení	  vnitřní	  karotické	  tepny	  

Předsedající:	  Kučera	  D.	  (Ostrava),	  Vlachovský	  R.	  (Brno),	  Charvát	  F.	  (Praha),	  	  
Hon	  P.	  (Ostrava)	  

	  
• Živý	  přenos	  č.	  1	  (Ústřední	  vojenská	  nemocnice	  –	  Vojenská	  fakultní	  nemocnice,	  Praha)	  
• Živý	  přenos	  č.	  2	  (Všeobecná	  fakultní	  nemocnice,	  Praha)	  

	  
70. Doporučení	  odborných	  společností	  k	  léčbě	  karotického	  postižení	  –	  přehled	  

Heller	  S.	  (Praha)	  
71. Detekce	  vulnerabilního	  plátu	  jako	  rizikového	  faktoru	  cévní	  mozkové	  příhody	  

Kučera	  D.	  (Ostrava)	  
72. Karotická	  endarterektomie	  z	  pohledu	  cévního	  chirurga	  

Vlachovský	  R.,	  Staffa	  R.	  (Brno)	  
73. Implantace	  karotického	  stentu	  z	  pohledu	  endovaskulárního	  specialisty	  

Charvát	  F.	  (Praha)	  
74. Je	  nutné	  řešit	  významnou	  stenózu	  karotické	  tepny	  před	  velkým	  chirurgickým	  zákrokem?	  	  

Hon	  P.	  (Praha)	  
	  

• Živý	  přenos	  č.	  3	  (Vítkovická	  nemocnice	  a.s.,	  Ostrava)	  
	  

13.00	  -‐	  14.00	   Polední	  přestávka	  
	  

14.00	  -‐	  16.00	   Sekce	  24	  –	  Akutní	  periferní	  vaskulární	  příhody	  
Předsedající:	  Baláž	  P.,	  Vařejka	  P.	  (Praha),	  Kučera	  D.	  (Ostrava),	  Bulejčík	  J.	  (Třinec)	  

	  
• Živý	  přenos	  č.	  4	  (Vítkovická	  nemocnice	  a.s.,	  Ostrava)	  
• Živý	  přenos	  č.	  5	  (Všeobecná	  fakultní	  nemocnice,	  Praha)	  

	  
75. Akutní	  končetinová	  ischemie	  z	  pohledu	  endovaskulárního	  specialisty	  

Kučera	  D.	  (Ostrava)	  
76. Akutní	  končetinová	  ischemie	  z	  pohledu	  cévního	  chirurga	  

Bulejčík	  J.	  (Třinec)	  
77. Léčba	  akutní	  mesenterální	  ischémie	  

Baláž	  P.	  (Praha)	  
78. Ruptura	  AAA	  	  

Vařejka	  P.	  (Praha)	  
79. Komplikace	  TEVAR	  a	  její	  pozdní	  výsledky	  	  

Dzsinich	  C.,	  Vallus	  G.,	  Berek	  P.,	  Szentpétery	  L.,	  Pataki	  T.	  (Budapešť)	  
	  

• Živý	  přenos	  č.	  6	  (Vítkovická	  nemocnice	  a.s.,	  Ostrava)	   	  



	  

	  

PÁTEK	  20.	  2.	  2015	  	   	   	   	   	   	   	   	   SÁL	  PRAGUE	  C+D	  
	  
9.00	  -‐	  10.30	   Sekce	  25	  –	  Léčba	  varixů	  

Předsedající:	  Antignani	  P.	  L.	  (Řím),	  Kašpar	  S.	  (Hradec	  Králové),	  Vlachovský	  R.	  
(Brno)	  
	  

80. Kontroverzní	  témata	  v	  diagnostice	  a	  léčbě	  varixů	  dolních	  končetin	  
Kašpar	  S.	  (Hradec	  Králové)	  

81. Peroperační	  sonografie	  v	  moderní	  chirurgické	  léčbě	  varixů	  
Julínek	  S.,	  Malý	  I.,	  Klein	  D.	  (Praha)	  

82. Desetileté	  zkušenosti	  s	  radikální	  endovenózní	  laserovou	  léčbou	  varixů	  dolních	  končetin	  	  
Malý	  I.,	  Julínek	  S.	  (Praha)	  

83. Endovenózní	  laserová	  ablace	  (EVLA)	  přední	  akcesorní	  velké	  safény	  (VSMAA)	  –	  ošetření	  
refluxu	  s	  prezervací	  velké	  safény	  (VSM)	  
Vlachovský	  R.,	  Staffa	  R.,	  Buček	  J.	  (Brno)	  

84. Endovaskulární	  eliminace	  refluxu	  z	  insuficientních	  perforátorů	  pomocí	  RFITT	  a	  pěnové	  
skleroterapie	  
Hnátek	  L.,	  Hnátková	  G.	  (Zlín)	  

85. Pěnová	  skleroterapie	  u	  starších	  pacientů	  s	  chronickým	  žilním	  onemocněním	  
Antignani	  P.	  L.,	  Gallucci	  M.,	  Allegra	  C.	  (Řím)	  

	  
10.30	  -‐	  11.00	   Přestávka	  
	  
11.00	  -‐	  12.00	   Sekce	  26	  –	  Sulodexid	  v	  klinické	  praxi	  

Sympozium	  ve	  spolupráci	  se	  společností	  ALFA	  WASSERMANN	  
Předsedající:	  K.	  Roztočil	  (Praha),	  G.	  M.	  Andreozzi	  (Padova)	  
	  

86. Sulodexid	  v	  léčbě	  ischemické	  choroby	  dolních	  končetin	  
K.	  Roztočil	  (Praha)	  

87. TBA	  	  
G.	  M.	  Andreozzi	  (Padova)	  

88. TBA	  
Zeman	  J.	  (Praha)	  
	  

12.00	  -‐	  13.00	   Sekce	  27	  –	  Eliquis	  –	  účinnost	  a	  bezpečnost	  v	  rovnováze	  
Sympozium	  ve	  spolupráci	  s	  Aliancí	  BMS-‐Pfizer	  
Předsedající:	  Karetová	  D.	  (Praha)	  

	  
89. Apixaban	  –	  farmakologický	  profil	  molekuly	  

Penka	  M.	  (Brno)	  
90. Eliquis	  –	  léčba	  a	  prevence	  rekurence	  tromboembolické	  nemoci	  

Karetová	  D.	  (Praha)	  
	  



	  

	  

91. Praktické	  zkušenosti	  s	  léčbou	  přípravkem	  Eliquis	  
Malý	  R.	  (Hradec	  Králové)	  
	  

13.00	  -‐	  14.00	   Polední	  přestávka	  
	  
14.00	  -‐	  14.30	   Sekce	  28	  –	  Cilostazol	  v	  léčbě	  intermitentích	  klaudikací	  
	   Sympozium	  ve	  spolupráci	  se	  společností	  Glenmark	  Pharmaceuticals	  

Předsedající:	  Bultas	  J.	  (Praha),	  Karetová	  D.	  (Praha)	  
	  

92. Vazoaktivní	  léky	  –	  srovnání	  pohledem	  farmakologa	  
Bultas	  J.	  (Praha)	  

93. Postavení	  cilostazolu	  v	  léčbě	  klaudikací	  
Karetová	  D.	  (Praha)	  
	  

14.30	  -‐	  15.15	   Sekce	  29	  –	  Workshop:	  Léčba	  varixů	  
Předsedající:	  	  
	  

94. TBA	  
	  

95. TBA	  
	  

96. TBA	  
	  
	  

15.15	  -‐	  16.00	   Sekce	  30	  –	  Chronická	  žilní	  insuficience	  I	  
Předsedající:	  Spáčil	  J.	  (Praha),	  Žernovický	  F.,	  st.	  (Bratislava),	  Szostek	  M.	  
(Varšava)	  
	  

97. Diagnostické	  manévry	  a	  poloha	  pacienta	  při	  ultrazvukovém	  vyšetření	  povrchových	  žil	  
Pecháček	  V.	  (Brno)	  

98. Základní	  principy	  chirurgické	  léčby	  pokročilé	  chronické	  venózní	  insuficience	  
Mazuch	  J.,	  Huľo	  E.,	  Červená	  Z.,	  Mazuchová	  J.	  (Martin)	  

99. Omyly	  spojené	  s	  chirurgicku	  léčbou	  ulcus	  cruris	  venosum	  
Julínek	  S.,	  Malý	  I.,	  Klein	  D.,	  Machová	  D.	  (Praha)	  
	  

16.00	  -‐	  16.30	   Přestávka	  
	  
16.30	  -‐	  18.00	   Sekce	  31	  –	  Chronická	  žilní	  insuficience	  II	  

Předsedající:	  Mazuch	  J.	  (Martin),	  Zelenková	  H.	  (Svidník),	  Marušiak	  J.	  (Liberec)	  
	  

100. Autológne	  kmeňové	  bunky	  ako	  terapeutické	  riešenie	  rozsiahleho	  dekubitu	  v	  oblasti	  
	   pravej	  lopatky,	  os	  occipitale	  a	  os	  parietale	  
Zelenková	  H.	  (Svidník)	  



	  

	  

101. Primárny	  lymfedém	  kombinovaný	  s	  chronickou	  venoznou	  insuficienciou	  –	  chirurgický	  
	   alebo	  konzervatívny	  prístup	  
Žernovický	  F.,	  ml.,	  Žernovická	  K.,	  Marton	  E.	  (Bratislava)	  

102. Prečo	  recidivujú	  venózne	  ulcera?	  
Žernovický	  F.,	  st.	  (Bratislava)	  

103. Je	  žilní	  hypertenze	  skutečně	  tak	  významná?	  
Spáčil	  J.	  (Praha)	  

104. Chronická	  žilní	  choroba	  (CVD)	  jako	  možný	  etiopatologický	  faktor	  vysokoproteinového	  
	   otoku	  –	  možnosti	  terapeutického	  ovlivnění	  
Tichý	  P.	  (Praha)	  

105. To	  si	  nevymyslíš,	  to	  je	  život...	  
Zelenková	  H.	  (Svidník)	  
	  
	  

PÁTEK	  20.	  2.	  2015	   	   	   	   	   	   	   	   SÁL	  CRACOW	  
	  
8.00	  -‐	  9.00	   Sekce	  32	  –	  Workshop:	  Vyšetřování	  dialyzačních	  cévních	  přístupů	  

Předsedající:	  Malík	  J.,	  Roček	  M.	  (Praha)	  
	  

106. Indikace	  k	  USG	  vyšetření	  dialyzačních	  zkratů	  
Kudláček	  J.	  (Praha)	  

107. Ischemie	  ruky	  s	  cévním	  zkratem	  
Malík	  J.	  (Praha)	  

108. Stenty	  a	  stentgrafty	  v	  léčbě	  stenoz	  dialyzačních	  zkratů	  
Kaván	  J.	  (Praha)	  

109. Jaký	  dialyzační	  přístup	  při	  obstrukci	  centrálních	  žil	  
Roček	  M.	  (Praha)	  

	  
9.00	  -‐	  9.45	   Sekce	  33	  –	  AV	  fistule	  

Předsedající:	  Malík	  J.,	  Roček	  M.	  (Praha)	  
	  

110. Srovnání	  efektivity	  ošetření	  uzavřených	  arteriovenózních	  graftů	  k	  dialýze	  hybridním	  
	   výkonem	  s	  konvenčními	  metodami	  
Janečková	  J.,	  Bachleda	  P.,	  Köcher	  M.,	  Černá	  M.	  (Olomouc)	  

111. AV	  fistuly	  z	  pohľadu	  intervenčného	  angiologa	  
Širila	  M.,	  Špak	  Ľ.,	  Koščo	  M.,	  Pataky	  Š.,	  Moščovič	  M.,	  Tormová	  Z.,	  Farkašová	  L.,	  Kožár	  
V.,	  Grofčíková	  J.,	  Bujdoš	  M.	  (Košice)	  

112. Předpověď	  dlouhodobé	  průchodnosti	  cévních	  štěpů	  u	  dialyzovaných	  pacientů	  
Valeriánová	  A.,	  Kudlička	  J.,	  Malík	  J.	  (Praha)	  

	  
	  
	  
	  



	  

	  

9.45	  -‐	  10.30	   Sekce	  34	  –	  Diagnostické	  metody	  	  
Předsedající:	  Matuška	  J.	  (Hodonín),	  Chochola	  M.	  (Praha),	  Staněk	  F.	  (Kladno)	  
	  

113. Densitometrie	  –	  nový	  způsob	  detekce	  kalcifikací	  břišní	  aorty	  
Boček	  S.,	  Novosad	  P.,	  Hrdý	  P.	  (Zlín),	  Fojtík	  P.	  (Ostrava)	  

114. Postavení	  FDG	  PET/CT	  v	  angiologii:	  současný	  stav,	  kazuistiky	  z	  denní	  praxe	  
Zogala	  D.,	  Fikrle	  A.,	  Kubinyi	  J.	  (Praha)	  

115. Laser	  scanner	  pro	  vyšetření	  mikrocirkulace	  –	  nová	  metoda	  v	  seznamu	  zdravotních	  
	   výkonů	  
Matuška	  J.	  (Hodonín)	  

	  
10.30	  -‐	  11.00	   Přestávka	  
	  
11.00	  -‐	  12.00	   Sekce	  35	  –	  Sekce	  sester	  

Předsedající:	  Muchová	  I.	  (Praha)	  
	  

116. Špecifické	  úlohy	  sestry	  pri	  intervenciách	  v	  karotickom	  riečisku	  
Šmagalová	  M.	  (Košice)	  

117. Renálna	  denervácia	  z	  pohľadu	  sestry	  
Klimová	  M.	  (Košice)	  

118. Ošetrovateľské	  intervencie	  u	  pacientov	  so	  stenózou	  A-‐V	  fistuly	  
Rónayová	  I.	  (Košice)	  

119. Vyšetření	  Laser	  Doplerem	  v	  praxi.	  Chladový	  vodní	  test	  
Pecková	  B.	  (Praha)	  

120. Efekt	  kompresní	  terapie	  po	  skleroterapii	  u	  varikosit	  dolních	  končetin	  
Miklíková	  V.,	  Hnátková	  G.,	  Hnátek	  L.	  (Zlín)	  

	  
12.00	  -‐	  13.00	   Sekce	  36	  –	  Mikrocirkulace	  

Předsedající:	  Hofírek	  I.	  (Brno),	  Pecsvarady	  Z.	  (Budapešť),	  Zeman	  J.	  (Praha)	  
	  

121. Kapilaroskopie	  v	  obrazech	  
Bartoš	  P.	  (Frýdek-‐Místek)	  

122. Sclerodermia	  –	  Prognostic	  Value	  of	  Capillary	  Microscopy	  
Carpentier	  P.	  (Grenoble)	  

123. Raynaudův	  fenomén	  –	  10	  let	  kapilaroskopického	  sledování	  
Zeman	  J.,	  Zuntová	  P.	  (Praha)	  

124. Záchyt	  autoimunity	  u	  vazoneuróz	  (Raynaudova	  fenomenu)	  v	  24	  měsíčním	  sledování	  
Hofírek	  I.,	  Bartoňková	  D.,	  Prosecký	  R.,	  Harazim	  M.,	  Sochor	  O.,	  Šárník	  S.,	  Hofírek	  M.	  
(Brno)	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  

PÁTEK	  20.	  2.	  2015	   	   	   	   	   	   	   	   SÁL	  BELVEDERE	  
	  
14.00	  -‐	  16.00	   Sekce	  37	  –	  E-‐Postery	  

Moderátoři:	  Piťha	  J.	  (Praha),	  Matuška	  J.	  (Hodonín),	  Herman	  J.	  (Olomouc)	  
	  

125. Arteria	  brachiomediana	  superficialis	  
Kachlík	  D.	  (Praha),	  Hájek	  P.	  (Hradec	  Králové),	  Krchov	  M.,	  Koňařík	  M.,	  Báča	  V.	  (Praha)	  

126. Celková	  mortalita	  a	  hladiny	  celkového	  cholesterolu.	  Česká	  část	  studie	  HAPIEE	  
Hubáček	  J.	  A.,	  Kubínová	  R.	  (Praha),	  Peasey	  A.,	  Bobak	  M.,	  Pikhart	  H.	  (Londýn)	  

127. Pseudoaneurysma	  arteria	  profunda	  femoris	  
Kološová	  R.	  (Frýdek-‐Místek),	  Kozák	  J.	  (Ostrava),	  Pavlas	  I.	  (Frýdek-‐Místek),	  Kučera	  D.,	  
Válka	  M.	  (Ostrava)	  

128. Hybridní	  výkony	  u	  akutní	  končetinové	  ischemie	  
Herman	  J.,	  Bachleda	  P.,	  Utíkal	  P.,	  Černá	  M.,	  Köcher	  M.,	  Prášil	  V.	  (Olomouc)	  

129. Akutní	  tepenný	  uzávěr	  levé	  nohy	  jako	  první	  projev	  polycytémia	  vera	  
Boček	  S.,	  Novosad	  P.	  (Zlín)	  

130. Mykotické	  aneurysma	  ascendentní	  aorty:	  vzácné	  onemocnění	  imitující	  rekurentní	  
	   infekční	  endokarditis	  
Pavliňák	  V.,	  Vařejka	  P.,	  Chochola	  M.,	  Lubanda	  J.-‐C.,	  Linhart	  A.	  (Praha)	  

131. Ultrazvukem	  akcelerovaná	  trombolýza	  masivní	  plicní	  embolie	  
Palkech	  T.,	  Striežová	  I.,	  Vozár	  M.	  (Banská	  Bystrica)	  

132. Infikovaná	  trombóza	  
Čermáková	  H.,	  Roztočil	  K.,	  Chlupáč	  J.,	  Mendl	  J.,	  Janoušek	  L.,	  Froněk	  J.	  (Praha)	  

133. Léčba	  hluboké	  žilní	  trombózy	  trombolýzou	  –	  analýza	  souboru	  
Indráková	  J.,	  Utíkal	  P.,	  Černá	  M.,	  Köcher	  M.,	  Rokytová	  S.	  (Olomouc)	  

134. Primární	  biliární	  cirhóza	  se	  Sjögrenovým	  a	  Raynaudovým	  syndromem	  –	  kazuistika	  
Štěrbáková	  G.	  (Plzeň)	  
	  
	  

SOBOTA	  21.	  2.	  2015	  	   	   	   	   	   	   	   SÁL	  PRAGUE	  A+B	  	  
	  
9.00	  -‐	  10.30	   Sekce	  38	  –	  Tepenná	  onemocnění	  

Předsedající:	  Broulíková	  A.	  (Praha),	  Clement	  D.	  (Gent),	  Mayer	  O.	  (Plzeň)	  
	  

135. Intermitentní	  klaudikace:	  jaký	  je	  stav	  po	  letech?	  
Clement	  D.	  (Gent)	  

136. Cystická	  degenerácia	  adventície	  popliteálnej	  artérie	  
Berek	  P.,	  Dzsinich	  C.,	  Vallus	  G.,	  Barta	  L.,	  Darabos	  G.,	  Tóth	  L.,	  Nyiri	  G.,	  Teknős	  D.	  

(Budapešť)	  

137. Vliv	  kryokonzervace	  na	  imunogenecitu	  allotepen	  v	  experimentu	  
Matia	  I.	  (Lipsko),	  Hrubý	  J.,	  Špunda	  R.	  (Praha),	  Měřička	  P.	  (Hradec	  Králové),	  Mlček	  M.	  
(Praha),	  Splith	  K.,	  Schmelzle	  M.	  (Lipsko),	  Krenzien	  F.	  (Boston),	  Lindner	  J.,	  Špaček	  M.	  
(Praha)	  



	  

	  

138. Nejasná	  příčina	  akutní	  končetinové	  ischémie	  u	  mladé	  diabetičky	  
Staněk	  F.,	  Ouhrabková	  R.,	  Procházka	  D.	  (Kladno)	  

139. Léčba	  zdánlivě	  neléčitelného	  pacienta	  	  
Maheľová	  L.,	  Dostálová	  K.,	  Perina	  B.,	  Moricová	  Š.	  (Bratislava)	  

	  
10.30	  -‐	  11.00	   Přestávka	  
	  
11.00	  -‐	  13.00	   Sekce	  39	  –	  Akutní	  angiologie	  

Předsedající:	  Bulvas	  M.	  (Praha),	  Sommerová	  Z.	  (Praha),	  Procházka	  V.	  (Ostrava)	  
	  

140. Význam	  rotační	  trombektomie	  u	  akutní	  a	  subakutní	  ischemie	  dolních	  končetin	  
Bulvas	  M.,	  Sommerová	  Z.	  (Praha)	  

141. Účinnost	  a	  rizika	  aspirační	  tromboembolektomie	  při	  léčbě	  akutní	  ischemie	  dolních	  
	   končetin	  
Bulvas	  M.,	  Sommerová	  Z.,	  Urbanová	  R.	  (Praha)	  

142. Mechanická	  rotační	  trombektomie	  u	  pacientů	  s	  chronickou	  ischemií	  dolních	  končetin	  
Sommerová	  Z.,	  Bulvas	  M.	  (Praha)	  

143. Současné	  postavení	  lokální	  trombolytické	  léčby	  u	  akutní	  ischemie	  dolních	  končetin	  
Bulvas	  M.	  (Praha)	  

144. Endovaskulární	  léčba	  akutních	  mozkových	  příhod	  –	  statistika,	  fakta	  a	  iluze	  
Procházka	  V.,	  Joszta	  T.,	  Krajča	  J.,	  Czerný	  D.	  (Ostrava)	  

145. Význam	  supraaortální	  rekonstrukce	  při	  endovaskulární	  léčbě	  aortálních	  onemocnění	  
Sommerová	  Z.,	  Bulvas	  M.,	  Vaněk	  I.	  (Praha)	  

146. Endovaskulární	  léčba	  aortálního	  traumatu	  
Bulvas	  M.,	  Sommerová	  Z.	  (Praha)	  

147. Endovaskulární	  řešení	  výdutí	  v	  místě	  odstupu	  fetální	  Botallovy	  dučeje	  u	  dospělých	  
Šedivý	  P.,	  El	  Samman	  K.,	  Přindišová	  H.,	  Černý	  Š.	  (Praha)	  

	  
	  
SOBOTA	  21.	  2.	  2015	  	   	   	   	   	   	   	   SÁL	  PRAGUE	  C+D	  
	  
8.30	  -‐	  10.30	   Sekce	  40	  –	  Workshop:	  Duplexní	  sonografie	  žil	  pánve	  a	  končetin	  

Předsedající:	  Pecháček	  V.	  (Brno),	  Holý	  M.	  (České	  Budějovice)	  
	  

148. Duplexní	  sonografie	  pánevních	  žil	  
Holý	  M.	  (České	  Budějovice)	  

149. Duplexní	  sonografie	  žil	  dolních	  končetin	  
Pecháček	  V.	  (Brno)	  

	  
10.30	  -‐	  11.00	   Přestávka	  
	  
	  
	  



	  

	  

11.00	  -‐	  13.00	   Sekce	  41	  –	  Žilní	  tromboembolismus	  
Předsedající:	  Hirmerová	  J.	  (Plzeň),	  Karetová	  D.	  (Praha),	  Štvrtinová	  V.	  (Bratislava)	  
	  

150. Diagnostika	  a	  léčba	  hluboké	  žilní	  trombózy	  a	  prevence	  její	  rekurence	  a	  
	   posttrombotického	  syndromu	  
Strijkers	  R.	  (Maastricht),	  Arnoldussen	  C.	  (Venlo),	  Michiels	  J.	  J.,	  Moossdorff	  W.	  
(Rotterdam),	  Wittens	  C.	  (Maastricht)	  

151. Venózny	  tromboembolizmus	  u	  seniorov	  –	  v	  kontexte	  polymorbidity	  
Dostálová	  K.,	  Maheľová	  L.,	  Moricová	  S.,	  Palacka	  P.,	  Luha	  J.,	  Kukučková	  L.	  (Bratislava)	  

152. Účelnost	  použití	  vena	  cava	  filtrů	  z	  pohledu	  internisty	  
Mayer	  O.,	  Poklopová	  Z.	  (Plzeň)	  

153. Kinetics	  of	  DVT	  Recanalisation	  to	  Rivaroxaban	  
Pecsvarady	  Z.	  (Budapešť)	  

154. Vyšetřování	  trombofilie	  u	  selektovaných	  a	  neselektovaných	  pacientů	  s	  žilním	  
	   tromboembolismem	  
Hirmerová	  J.,	  Seidlerová	  J.,	  Šubrt	  I.,	  Šlechtová	  J.	  (Plzeň)	  

155. Zmena	  pohľadu	  na	  závažnosť	  "netrombogenných"trombofilných	  stavov?	  
Frič	  M.	  (Malacky),	  Jurga	  R.	  (Košice)	  

156. Povrchová	  venózna	  trombóza	  –	  mýty	  a	  skutočnosť	  
Štvrtinová	  V.,	  Štvrtina	  S.	  (Bratislava)	  

157. Léčba	  povrchní	  tromboflebitídy	  dolních	  končetin	  -‐	  důvody	  pro	  správně	  načasované	  
	   chirurgické	  řešení	  
Kalný	  J.	  (Sušice)	  
	  

13.00	  	   Vyhlášení	  soutěže	  o	  nejlepší	  prezentaci	  mladých	  autorů	  
	   	   	   Zakončení	  kongresu	  


