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PROGRAM 

25.–27. 4. 2014 • Praha

Největší	odborná	konference	
praktických	lékařů	v	Praze	v	roce	2014

XIV. celostátní diabetologické sympózium

Průhonice

6.–7. června 2014

Vážené dámy a vážení pánové,

od	roku	1999	jsem	každoročně	o	prvním	červnovém	
víkendu	pořádala	 v	Hradci	 Králové	 celostátní	 	 inter-
disciplinární	diabetologické	symposium.	Poslední,	tři-
nácté	v	řadě,	se	konalo	v	roce	2011.
	 Postgraduálně	 koncipované	 mezioborové	 sym-
posium	od	začátku	reflektovalo	vždy	aktuální	témata,	
společná	pro	diabetologii	a	další	obor.	Během	třinácti	
let	se	tak	vystřídala	problematika	kardiologická,	neu-
rologická,	chirurgická	a	další.
	 Vždy	plné	auditorium	dvou	stovek	pozvaných	ex-
pertů	z	diabetologie	a	aktuálního	oboru	vyjadřovalo	
nejen	potřebu,	ale	také	respektovanost	této	odborné	
platformy.	V	posledních	dvou	letech	jsem	tuto	úspěš-
nou	pravidelnou	akci	z	osobních	důvodů	nepořádala.	
Opakovaně	 jsem	 se	 ale	 přesvědčila,	 že	 zájem	 od-
borníků	nadále	trvá.	Proto	jsem	uvítala	nabídku	prof.	
MUDr.	Jana	Škrhy,	DrSc.,	vedoucího	Diabetologického	
centra	VFN	1.	 LFUK	Praha	a	 tradici	 symposia	předá-
vám	do	jeho	gesce.
	 Doufám,	 že	 Vás	 letošní	 koncepce	 a	 program	 již	
14.	celostátního	diabetologického	symposia,	pořáda-
ného	tentokrát	u	Prahy	v	Průhonicích,	zaujme	podob-
ně	jako	tomu	bylo	po	13	let	v	Hradci	Králové.
	

doc. MUDr.Alena Šmahelová, Ph.D.
Vedoucí	Subkatedry	a	centra	diabetologie	FN	LFUK

Hradec	Králové

pátek 6. června

13.00–14.00 Registrace

14.00–16.00  Novinky v regulaci syntézy, sekrece  
a působení inzulinu při vývoji diabetu 
Jan	Škrha

 Léčba recentního diabetu 2. typu 
 Martin	Prázný

  Strategie léčby diabetu 2. typu  
v pokročilém stadiu  

 Milan	Flekač

  Nové směry v léčbě diabetu 2. typu –  
– přínosy a kontroverze 
Martin	Haluzík

16.00–16.30 Kávová přestávka

16.30–18.30  Metabolický syndrom z pohledu klinické 
praxe 2014

 Petr	Sucharda

  Současný pohled na pohybovou aktivitu  
v prevenci a léčbě diabetu

 Martin	Matoulek

  Obézní diabetik v péči diabetologa  
a možnosti nechirurgické terapie

 Alena	Šmahelová

  Zkušenosti s bariatrickou léčbou,  
indikace a dlouhodobé výsledky

 Martin	Matoulek

sobota 7. června

  8.30–10.30  Diabetická noha – screeningové nástroje  
a rizikoví pacienti  
Milan	Flekač

 Diabetická noha – infekce a ATB léčba 
 Václava	Adámková	

  Diabetická polyneuropatie – diagnostika  
a léčebné možnosti 2014 
Jiří	Klempíř

 Autonomní diabetická neuropatie 
 Jan	Škrha	jr.

10.30–11.00 Kávová přestávka

11.00–13.00  Současné směry v uplatňování dietních 
opatření v léčbě a prevenci diabetu 
Štěpán	Svačina

 Hypoglykemie u diabetiků 
 Martin	Prázný

 Hypoglykemie u nediabetiků 
 Jan	Škrha

 Perspektivy biologické léčby v diabetologii
 Štepán	Svačina

13.00–14.00 Oběd

sobota 7. června – paralelní workshopy

  8.30–9.30 A:  Kontinuální monitorace glykemie:  
může být přínosná pro DM 2. typu? 
Jan	Šoupal 

 B:  Léčba hyperglykemie za hospitalizace  
na standardních odděleních 
Eva	Horová

  9.30–10.30 A:  Kontinuální monitorace glykemie:  
může být přínosná pro DM 2. typu? 
Jan	Šoupal 

 
 B:  Léčba hyperglykemie za hospitalizace  

na standardních odděleních 
Eva	Horová


