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PŘEDBĚŽNÝ	  PROGRAM	  KONGRESU	  

ČTVRTEK	  27.	  2.	  2014	   	   	   	   	   	   SÁL	  PRAGUE	  A+B	  

9.00	  -‐	  9.30	   Slavnostní	  zahájení	  	  	  	  	  	  	  
Pozdravné	  projevy	  
Předání	  čestných	  členství	  
Předání	  Prusíkovy,	  Reinišovy	  a	  Linhartovy	  ceny	  

9.30	  -‐	  10.00	   Sekce	  1	  –	  Vítězové	  výročních	  cen	  	  	  	  	  
	   Předsedající:	  A.	  Broulíková	  (Praha)	  

1. Vítěz	  Linhartovy	  ceny	  –	  monografie	  
2. Vítěz	  Prusíkovy	  ceny	  –	  časopisy	  
3. Vítěz	  Reinišovy	  ceny	  

10.00	  -‐	  10.30	   Přestávka	  	  	  

10.30	  -‐	  11.30	   Sekce	  2	  –	  Více	  než	  100	  let	  bojů	  o	  cholesterol	  a	  20	  let	  Fóra	  zdravé	  výživy	  	  	  
Sympozium	  ve	  spolupráci	  s	  Českou	  společnosc	  pro	  aterosklerózu	  
Předsedající:	  J.	  Piťha,	  R.	  Poledne	  (Praha)	  

4. Současné	  pochyby	  o	  cholesterolu	  a	  cévních	  příhodách	  
J.	  Piťha	  (Praha)	  

5. Cholesterol	  a	  mortalita	  v	  ČR	  –	  Studie	  MONICA	  
R.	  Poledne	  (Praha)	  

6. Dietní	  intervence	  –	  prakXcké	  postupy	  
T.	  Starnovská	  (Praha)	  

7. Farmakologická	  léčba	  dyslipidemií	  u	  pacientů	  s	  ICHDK	  
J.	  Piťha	  (Praha)	  

11.30	  -‐	  12.00	   Sekce	  3	  –	  Keynote	  lecture	  	  	  
Předsedající:	  D.	  Karetová	  (Praha)	  

8. Koronární	  mikrocirkulace	  u	  pacienta	  s	  anginou	  pectoris,	  rizikovými	  faktory	  a	  bez	  ateroskleroXcké	  
stenózy	  koronárních	  arterií	  
S.	  Novo	  (Palermo)	  

12.00-‐13.00	   Sekce	  4	  –	  Komplikace	  po	  cévních	  intervencích	  	  	  	  	  
Předsedající:	  J.	  Piťha	  (Praha)	  

9. Přehled	  komplikací	  po	  cévních	  intervencích	  
J.	  Piťha	  (Praha)	  

10. Komplikace	  v	  oblasX	  třísel,	  jejich	  diagnosXka	  a	  řešení	  
D.	  Palouš	  (Praha)	  

11. Řešení	  komplikací	  při	  intervencích	  na	  abdominální	  aortě	  
TBA	  

13.00	  -‐	  14.00	   Polední	  přestávka	  	  	  
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14.00	  -‐	  15.00	   Sekce	  5	  –	  Co	  má	  vědět	  angiolog	  o	  rezistentní	  hypertenzi	  	  	  
Sympozium	  ve	  spolupráci	  s	  Českou	  společnosc	  pro	  hypertenzi	  
Předsedající:	  R.	  CíHová,	  V.	  Monhart	  (Praha)	  

12. PrakXcký	  přístup	  k	  pacientovi	  s	  rezistentní	  hypertenzí	  
J.	  Seidlerová-‐Mlíková	  (Plzeň)	  

13. Renální	  denervace	  
V.	  Monhart	  (Praha)	  

14. Morfologické	  hodnocení	  renálních	  tepen	  po	  provedení	  renální	  denervace	  pomocí	  histologie	  a	  
opXcké	  koherentní	  tomografie	  
J.-‐C.	  Lubanda,	  T.	  Kovárník,	  M.	  Chochola	  (Praha)	  

15.00	  -‐	  15.30	   Sekce	  6	  –	  Onemocnění	  renálních	  tepen	  	  	  
Předsedající:	  J.-‐C.	  Lubanda	  (Praha)	  

15. Role	  duplexní	  sonografie	  v	  diagnosXce	  stenózy	  renální	  tepny	  
T.	  Karplus	  (Sydney)	  

16. AteroskleroXcká	  stenóza	  renální	  tepny	  z	  hlediska	  současné	  léčby	  
V.	  Monhart	  (Praha)	  

16.00	  -‐	  16.30	   Přestávka	  	  	  

16.30	  -‐	  18.00	   Sekce	  7	  –	  Rizikové	  faktory	  vaskulárních	  onemocnění	  a	  jejich	  prevence	  	  	  
Předsedající:	  O.	  Mayer	  (Plzeň),	  P.	  Poredoš	  (Lublaň),	  E.	  Szabóová	  (Košice)	  

17. Ischemická	  choroba	  dolních	  končeXn	  zvyšuje	  perioperační	  riziko	  
P.	  Poredoš	  (Lublaň)	  

18. Skríning	  lipoproteínu(a)	  na	  vzorke	  jedincov	  s	  nízkym/stredným	  kardiovaskulárnym	  rizikom	  v	  
regióne	  Východného	  Slovenska	  
E.	  Szabóová,	  A.	  Kocsisová,	  E.	  Kriššáková,	  D.	  Kmecová,	  M.	  Bavoľárová	  (Košice)	  

19. Dyslipidémie	  u	  žen	  s	  ischemickou	  chorobou	  dolních	  končeXn	  v	  (ne)přítomnosX	  kouření	  a	  diabetes	  
mellitus	  (studie	  MOET)	  
J.	  Piťha	  (Praha)	  

20. Variabilita	  účinnosX	  proXdesXčkové	  léčby	  
O.	  Mayer	  (Plzeň)	  

21. Tlouštka	  inXmy-‐medie	  jako	  biomarker	  u	  pacientů	  s	  ischemickou	  chorobou	  dolních	  končeXn	  
Z.	  Pecsvarady	  (Kistarcsa)	  

22. Cévní	  náhrada	  Spiral	  Flow	  a	  její	  vliv	  na	  průchodnost	  bypassu.	  MulXcentrická	  retrospekXvní	  studie	  
J.	  Marušiak	  (Liberec),	  D.	  Shihata	  (Rychnov	  n.	  K.),	  J.	  Zajíc	  (Česká	  Lípa),	  J.	  Štrincl,	  Z.	  
Rambousek,	  A.	  Škaryd,	  V.	  Kaválková	  (Liberec)	  

ČTVRTEK	  27.	  2.	  2014	   	   	   	   	   	   SÁL	  PRAGUE	  C+D	  

11.30	  -‐	  12.00	   Sekce	  8	  –	  Puchmayerova	  přednáška	  	  	  
Předsedající:	  K.	  Roztočil,	  M.	  Bulvas	  (Praha)	  

23. Lymfa	  a	  rány	  
O.	  Eliška	  (Praha)	  
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12.00	  -‐	  13.00	   Sekce	  9	  –	  Pokroky	  v	  léčbě	  žilního	  tromboembolismu	  	  	  
Předsedající:	  R.	  Malý	  (Hradec	  Králové),	  J.	  Hirmerová	  (Plzeň)	  

24. Novinky	  v	  diagnosXce	  a	  léčbě	  akutní	  plicní	  embolie	  
J.	  Widimský,	  K.	  Roztočil	  (Praha)	  

25. Hluboká	  žilní	  trombóza	  a	  nová	  orální	  anXkoagulancia:	  srovnání	  léků	  a	  studií	  
D.	  Karetová	  (Praha)	  

13.00	  -‐	  14.00	   Polední	  přestávka	  	  	  

14.00	  -‐	  16.00	   Sekce	  11	  –	  Chronická	  žilní	  insuficience	  I	  	  	  
Předsedající:	  C.	  Allegra	  (Řím),	  P.	  Carpen`er	  (Grenoble),	  D.	  Musil	  (Olomouc)	  

26. Srovnání	  doporučených	  postupů	  léčby	  chronického	  žilního	  onemocnění	  
C.	  Allegra	  (Řím)	  

27. MulXcentrická	  randomizovaná	  kontrolovaná	  studie	  účinku	  balneoterapie	  u	  pacientů	  s	  pokročilou	  
chronickou	  žilní	  insuficiencí	  
P.	  Carpen`er	  (Grenoble)	  

28. Naše	  přístupy	  k	  chirurgické	  léčbě	  bércových	  vředů	  
S.	  Julínek,	  I.	  Malý,	  D.	  Klein	  (Praha)	  

29. EXologie	  bércových	  vředů,	  věk	  a	  pohlaví	  –	  důležité	  faktory	  ovlivňující	  kvalitu	  života	  
V.	  Slonková	  (Brno)	  

30. Nesprávné	  postupy	  v	  léčbě	  chronického	  žilního	  onemocnění	  
D.	  Musil,	  J.	  Herman	  (Olomouc)	  

31. Vývoj	  žilní	  insuficience	  u	  operovaných	  a	  neoperovaných	  pacientů	  s	  varixy	  na	  v.	  saphena	  magna	  
M.	  Vítovec,	  T.	  Honěk,	  V.	  Horváth,	  M.	  Šlais,	  J.	  Honěk	  (Praha)	  

32. Léčba	  žilního	  bércového	  vředu	  
J.	  Kalný	  (Sušice)	  

16.00	  -‐	  16.30	   Přestávka	  	  	  

16.30	  -‐	  18.00	   Sekce	  12	  –	  Diabemcká	  noha	  	  	  
Předsedající:	  A.	  JIrkovská,	  P.	  Piťhová,	  Z.	  Paluch	  (Praha)	  

33. Jaké	  jsou	  vhodné	  indikace	  pro	  léčbu	  syndromu	  diabeXcké	  nohy	  buněčnou	  terapií?	  
A.	  Jirkovská,	  M.	  Dubský,	  R.	  Bém,	  V.	  Fejfarová,	  V.	  Wosková,	  A.	  Němcová	  (Praha)	  

34. Kontrastová	  nefropaXe	  u	  diabeXků	  	  
P.	  Bouček	  (Praha)	  

35. Změny	  mikrocirkulace	  u	  pacientů	  se	  syndromem	  diabeXcké	  nohy	  a	  možnosX	  jejich	  diagnosXky	  
M.	  Krčma	  (Plzeň)	  

36. Role	  odlehčení	  dolních	  končeXn	  v	  léčbě	  syndromu	  diabeXcké	  nohy	  
E.	  Záhumenský	  (Zlín)	  

37. Chronická	  žilní	  insuficience	  a	  syndrom	  diabeXcké	  nohy	  
P.	  Piťhová,	  P.	  Hellerová,	  M.	  Kvapil	  (Praha)	  

38. Léčba	  diabeXcké	  periferní	  neuropaXcké	  bolesX	  s	  pohledem	  klinického	  farmakologa	  
Z.	  Paluch,	  Š.	  Alušík	  (Praha)	  
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ČTVRTEK	  27.	  2.	  2014	   	   	   	   	   	   SÁL	  CRACOW	  	  

8.00	  -‐	  9.00	   Sekce	  13	  –	  Duplexní	  sonografie	  cév	  v	  klinické	  praxi	  	  	  	  	  	  	  
Workshop	  Pracovní	  skupiny	  duplexní	  sonografie	  
Předsedající:	  I.	  Hofrek	  (Brno),	  M.	  Vítovec	  (Praha)	  

39. Duplexní	  sonografie	  nebo	  CT	  a	  MR	  angiografie	  před	  periferními	  výkony?	  
I.	  Hofrek	  (Brno)	  

40. Duplexní	  sonografie	  v	  diagnosXce	  chronické	  žilní	  insuficience	  
M.	  Vítovec	  (Praha)	  

10.00	  -‐	  10.30	   Přestávka	  	  	  

10.30	  -‐	  11.30	   Sekce	  14	  –	  Kde	  může	  mít	  vlhká	  terapie	  Achillovu	  patu	  	  	  
Workshop	  Hojení	  ran	  (Sekce	  sester)	  
Předsedající:	  J.	  Stracenská	  (Mělník),	  D.	  Vraná	  (Praha)	  

11.30	  -‐	  13.00	   Sekce	  15	  –	  Aortální	  a	  tepenné	  aneurysma	  	  	  
Předsedající:	  M.	  Chochola,	  M.	  Roček	  (Praha),	  C.	  Dzsinich	  (Budapest)	  

41. DiagnosXka	  a	  sledovanie	  pacientov	  s	  aneuryzmou	  brušnej	  aorty	  (AAA)	  v	  rajonnej	  angiologickej	  
ambulancii	  na	  Slovensku	  
M.	  Frič,	  E.	  Slamková	  (Malacky)	  

42. Perkutánní	  reparace	  aneurysmat	  břišní	  aorty	  (PEVAR)	  
M.	  Wierzgoń,	  S.	  Holesz,	  M.	  Kamarád	  (Třinec)	  

43. Rozšířené	  možnosX	  v	  léčbě	  rozsáhlých	  aortálních	  posXžení.	  Tři	  kazuisXky	  
P.	  Šedivý,	  P.	  Štádler,	  K.	  El	  Samman,	  H.	  Prindisová,	  P.	  Zdráhal	  (Praha)	  

44. Rupturované	  aneuryzmy	  lienálnej	  artérie	  
V.	  Kovács,	  J.	  Cseri,	  I.	  Čupka,	  J.	  Pelč,	  Š.	  Číčel	  (Lučenec)	  

45. Mezenteriálne	  aneurysmy	  
P.	  Berek,	  C.	  Dzsinich,	  G.	  Vallus,	  L.	  Tóth,	  L.	  Barta,	  G.	  Darabos,	  G.	  Nyiri,	  D.	  Teknős,	  D.	  
Hudomel	  (Budapešť)	  

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

14.00	  -‐	  15.00	   Sekce	  16	  –	  Lymfologie	  	  	  
Předsedající:	  P.L.	  An`gnani	  (Řím),	  O.	  Eliška	  (Praha),	  K.	  Benda	  (Brno)	  

46. Nová	  doporučení	  pro	  diagnózu	  lymfedému	  
P.L.	  An`gnani	  (Řím)	  

47. Principy	  psychosomaXckého	  přístupu	  k	  léčbě	  chronického	  lymfedému	  
M.	  Bendová,	  K.	  Benda	  (Brno)	  

48. Terapie	  vysokoproteinových	  otoků	  s	  podílem	  chronické	  žilní	  choroby	  (CVD)	  	  
P.	  Tichý	  (Praha)	  

!
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15.00	  -‐	  16.00	   Sekce	  17	  –	  Neinvazivní	  cévní	  diagnosmka	  	  	  
Předsedající:	  J.	  Matuška	  (Hodonín),	  V.	  Blažek	  (Cáchy)	  

49. Znovuobjevení	  některých	  klasických	  metod	  pro	  vaskulární	  diagnosXku	  
A.	  Broulíková	  (Praha)	  

50. Telemedicinský	  screening	  ischemické	  choroby	  dolních	  končeXn	  
M.	  Petrlík	  (Praha)	  

51. Další	  možnosX	  při	  vyšetřování	  ABI	  pomocí	  automaXckých	  tonometrů	  
K.	  Roztočil,	  J.	  Piťha,	  A.	  Svědínková	  (Praha)	  

52. DiagnosXka	  sekundárního	  Raynaudova	  syndromu	  pomocí	  laser-‐dopplerovského	  vyšetření	  
J.	  Zeman,	  P.	  Zuntová	  (Praha)	  

16.00	  -‐	  16.30	   Přestávka	  	  	  

16.30	  -‐	  17.30	   Sekce	  18	  –	  Varia	  	  	  
Předsedající:	  J.	  Kmec	  (Košice)	  

53. Podmínky	  vibrace	  stěny	  a	  kolapsu	  –	  angiosynizesis	  lidské	  krevní	  cévy	  
J.	  Hemza	  (Brno),	  H.	  Chlup,	  F.	  Maršík	  (Praha)	  

54. Vasa	  vasorum	  koronárních	  tepen	  prasete	  
M.	  Patzelt,	  D.	  Kachlík,	  V.	  Musil,	  J.	  S`ngl,	  J.	  Šach	  (Praha)	  

55. Přínos	  katetrizace	  sinus	  petrosi	  inferiores	  v	  diferenciální	  diagnosXce	  Cushingova	  syndromu	  
F.	  Kučera,	  M.	  Kršek	  (Praha)	  

PÁTEK	  28.	  2.	  2014	   	   	   	   	   	   	   SÁL	  PRAGUE	  A+B	  	  

INTERVENČNÍ	  BLOK	  

9.00	  -‐	  13.00	   Sekce	  19	  –	  Léčba	  sestupné	  hrudní	  a	  břišní	  aorty	  	  	  	  	  
Předsedající:	  P.	  Vařejka,	  J.-‐C.	  Lubanda,	  P.	  Šedivý,	  S.	  Heller	  (Praha),	  D.	  Kučera	  
(Ostrava) 

56. Endovaskulární	  technika	  (EVAR)	  je	  způsob	  léčby	  většiny	  pacientů	  s	  břišním	  aneurysmatem	  
P.	  Vařejka	  (Praha)	  

57. Endovaskulární	  léčba	  rupturovaného	  břišního	  aneurysmatu	  
S.	  Heller	  (Praha) 

• Živý	  přenos	  1:	  Endovaskulární	  léčba	  aneurysma	  abdominální	  aorty	  (EVAR)	  
FN	  Hradec	  Králové	  

58. Cévně-‐chirurgický	  výkon	  je	  způsob	  léčby	  většiny	  pacientů	  s	  břišním	  aneurysmatem	  
P.	  Šedivý	  (Praha)	  

• Živý	  přenos	  2:	  Endovaskulární	  léčba	  aneurysma	  abdominální	  aorty	  (EVAR)	  
VFN	  Praha	  

59. Endovaskulární	  léčba	  sestupné	  hrudní	  aorty	  
J.	  Raupach	  (Hradec	  Králové)	  

• Živý	  přenos	  3:	  Endovaskulární	  léčba	  hrudní	  aorty	  (TEVAR)	  
FN	  Hradec	  Králové	  

• Panelová	  diskuse	  
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	   Sekce	  20	  –	  Katetrizační	  léčba	  rezistentní	  hypertenze 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

60. Denervace	  renálního	  sympaXku	  u	  pacientů	  s	  rezistentní	  hypertenzí	  
J.-‐C.	  Lubanda	  (Praha)	  

• Živý	  přenos	  4:	  Renální	  denervace	  
VFN	  Praha	  

13.00	  -‐	  14.00	   Polední	  přestávka 	  	  

14.00	  -‐	  18.00	   Sekce	  21	  –	  Akutní	  (ALI)	  a	  krimcká	  (CLI)	  končemnová	  ischémie	   	  	  
Předsedající:	  M.	  Chochola,	  P.	  Baláž,	  (Praha),	  F.	  Staněk	  (Kladno),	  M.	  Wierzgoń	  
(Třinec),	  V.	  Procházka,	  M.	  Mazur,	  D.	  Kučera	  (Ostrava)	  

61. Co	  nového	  v	  endovaskulární	  léčbě	  akutní	  končeXnové	  ischemie	  
F.	  Staněk	  (Kladno)	  

62. Co	  nového	  v	  cévně-‐chirurgické	  léčbě	  akutní	  končeXnové	  ischemie	  
P.	  Baláž	  (Praha) 

• Živý	  přenos	  5	  a	  6	  
Oblastní	  nemocnice	  Kladno,	  Vítkovická	  nemocnice	  

63. Co	  nového	  v	  endovaskulární	  léčbě	  kriXcké	  končeXnové	  ischemie	  
M.	  Wierzgoń	  (Třinec) 

64. Co	  nového	  v	  cévně-‐chirurgické	  léčbě	  kriXcké	  končeXnové	  ischemie	  
M.	  Mazur	  (Ostrava)	  

65. Kmenové	  buňky	  v	  léčbě	  kriXcké	  končeXnové	  ischemie	  
V.	  Procházka	  (Ostrava)	  

• Živý	  přenos	  7	  a	  8	  
Oblastní	  nemocnice	  Kladno,	  Vítkovická	  nemocnice	  

• Panelová	  diskuze	  

PÁTEK	  28.	  2.	  2014	  	   	   	   	   	   	   	   SÁL	  PRAGUE	  C+D	  

9.00	  -‐	  10.00	   Sekce	  22	  –	  Chronická	  žilní	  insuficience	  II	  	  	  	  	  
Předsedající:	  J.	  Spáčil	  (Praha),	  F.	  Žernovický,	  st.,	  V.	  Štvr`nová	  (Bra`slava)	  

66. Chronická	  žilní	  insuficience	  upacientů	  s	  diabetem	  mellitus	  
V.	  Fejfarová,	  K.	  Roztočil,	  A.	  Svědínková,	  A.	  Jirkovská,	  R.	  Bém,	  M.	  Dubský,	  V.	  Wosková,	  J.	  Skibová	  
(Praha)	  

67. Je	  vztah	  mezi	  výškou	  a	  vží	  varixů	  žil	  na	  dolních	  končeXnách?	  
J.	  Spáčil	  (Praha)	  

68. Hodnocení	  velikosX	  varikozní	  žíly	  a	  refluxu	  jako	  indikace	  k	  výkonu	  
M.	  Vítovec,	  T.	  Honěk,	  V.	  Horváth,	  M.	  Šlais,	  J.	  Honěk	  (Praha)	  

69. Rizika	  a	  kontraindikace	  skleroterapie	  
F.	  Žernovický,	  st.	  (Bra`slava)	  

10.00	  -‐	  10.30	   Sekce	  23	  –	  Sympozium	  společnosm	  Bayer	  s.r.o.	  	  	  
Předsedající:	  

70. Poolovaná	  data	  studie	  Einstein	  DVT	  a	  Einstein	  PE	  
D.	  Karetová	  (Praha)	  
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71. Mladý	  pacient	  s	  recidivující	  hlubokou	  žilní	  trombózou	  –	  léčba	  během	  10	  let	  sledování	  
J.	  Hirmerová	  (Plzeň)	  

10.30	  -‐	  11.00	   Přestávka	  	  	  

11.00	  -‐	  12.00	   Sekce	  24	  –	  Sulodexide	  –	  zahraniční	  zkušenosm	  	  	  
	   Sympozium	  ve	  spolupráci	  se	  společnosc	  ALFA	  WASSERMANN	  CZECH	  s.r.o.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Předsedající:	  K.	  Roztočil	  (Praha)	  

72. Co	  je	  nového	  v	  patofyziologii	  a	  farmakologické	  léčbě	  chronických	  žilních	  onemocnění	  
A.	  Nicolaides	  (Londýn)	  

73. Sulodexid	  –	  lék	  s	  dlouhou	  historií	  a	  znovu	  vyvolávající	  zájem	  	  
G.M.	  Andreozzi	  (Padova)	  

74. Léčba	  sulodexidem	  v	  České	  republice	  
K.	  Roztočil	  (Praha)	  

12.00	  -‐	  13.00	   Sekce	  25	  –	  Akutní	  žilní	  trombóza	  –	  Doporučený	  postup	  České	  angiologické	  společnosm	  	  	  
Předsedající:	  J.	  Kvasnička,	  J.	  Spáčil	  (Praha)	  

75. Klinická	  významnost	  žilní	  trombózy	  
K.	  Roztočil	  (Praha)	  

76. Rizikové	  faktory	  
J.	  Hirmerová	  (Plzeň)	  

77. Prevence	  žilní	  trombózy	  
R.	  Malý	  (Hradec	  Králové)	  

78. DiagnosXka	  žilní	  trombózy	  
D.	  Musil	  (Olomouc)	  

79. Léčba	  žilní	  trombózy	  
D.	  Karetová	  (Praha)	  

13.00	  -‐	  14.00	   Polední	  přestávka	  	  	  

14.00	  -‐	  16.00	   Sekce	  26	  –	  Endovenózní	  léčba	  varixů	  	  	  
Předsedající:	  S.	  Kašpar	  (Hradec	  Králové),	  K.	  Novotný	  (Praha),	  J.	  Mazuch	  
(Mar`n)	  

80. Radiofrekvenční	  ablace	  křečových	  žil	  (VENEFITTM)	  –	  současný	  stav	  problemaXky	  a	  naše	  výsledky	  
R.	  Vlachovský	  (Brno),	  M.	  Šlais	  (Praha),	  R.	  Staffa	  (Brno)	  

81. Endovenózní	  léčba	  varixů	  –	  přehled	  a	  11,5	  let	  osobních	  zkušenosv	  
S.	  Kašpar	  (Hradec	  Králové)	  

82. Evoluce	  radiofrekvenčně	  indukované	  termoterapie	  (RFITT)	  v	  průběhu	  její	  sedmileté	  historie	  
L.	  Hnátek,	  G.	  Hnátková,	  T.	  Sáha	  (Zlín)	  

83. Operace	  varixů	  přístrojem	  Clarivein	  –	  naše	  zkušenosX	  
K.	  Novotný	  (Praha)	  

84. Endovenózní	  termální	  ablace	  párou	  
V.	  Pecháček	  (Brno)	  

85. Endovenozní	  techniky	  v	  léčbě	  pacientů	  s	  varixy	  dolních	  končeXn	  
S.	  Chukin,	  N.	  Makarova,	  M.	  Ektova	  (Jekatěrinburg)	  
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86. Endovenózna	  liečba	  varixov	  dolných	  končavn	  v	  pokročilom	  štádiu	  CHVI	  
Š.	  Munka,	  V.	  Kovács	  (Lučenec)	  

16.00	  -‐	  16.30	   Přestávka	  	  	  

16.30	  -‐	  16.45	   Sekce	  27	  –	  Předání	  Přerovského	  ceny	  za	  nejlepší	  práci	  s	  žilní	  problemamkou	  	  	  
	   (ve	  spolupráci	  se	  společnosc	  SERVIER	  s.r.o.)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

87. Vítěz	  soutěže	  o	  nejlepší	  práci	  s	  žilní	  problemaXkou	  

16.45	  -‐	  18.00	   Sekce	  28	  –	  Využic	  venofarmak	  v	  konzervamvní	  a	  intervenční	  léčbě	  CVD	  	  	  
	   Sympozium	  ve	  spolupráci	  se	  společnosc	  SERVIER	  s.r.o.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Předsedající:	  D.	  Karetová	  (Praha)	  

88. Využiv	  venofarmak	  v	  semiinvazivní	  léčbě	  (skleroterapii)	  CVD	  
J.	  Stracenská	  (Mělník)	  

89. Využiv	  venofarmak	  v	  chirurgické	  léčbě	  chronického	  žilního	  onemocnění	  
R.	  Vlachovský	  (Brno)	  

90. Využiv	  venofarmak	  v	  chirurgické	  léčbě	  bércových	  vředů	  
D.	  Placzek	  (Karviná)	  

PÁTEK	  28.	  2.	  2014	   	   	   	   	   	   	   SÁL	  CRACOW	  	  

8.00	  -‐	  9.00	   Sekce	  29	  –	  Workshop:	  Sonografické	  vyšetřování	  karomd	  a	  končemnových	  tepen	  	  	  	  	  	  	  
Předsedající:	  J.	  Piťha	  (Praha)	  

9.00	  -‐	  10.30	   Sekce	  30	  –	  Program	  sekce	  sester	  	  	  	  	  
Předsedající:	  I.	  Muchová	  (Praha)	  

91. Ošetrovateľske	  intervencie	  u	  pacientov	  s	  akútnym	  uzáverom	  –	  lokálna	  trombolýza	  
A.	  Kandráčová	  (Košice)	  

92. Emoce	  jako	  klíčový	  determinant	  hojení	  –	  jedna	  kazuisXka	  za	  všechny	  
H.	  Vlhová	  (Praha)	  

93. Léze	  arteria	  poplitea	  u	  luxace	  kolenního	  kloubu	  
A.	  Dvořáková,	  V.	  Müller	  Závalová	  (Brno)	  

94. Súčasné	  možnosX	  liečby	  končaXnovej	  ischémie	  a	  následná	  ošetrovateľská	  starostlivosť	  
M.	  Krištofová,	  T.	  Valková	  (Košice)	  

95. Bezpečnostní	  proces	  v	  perioperační	  péči	  u	  pacienta	  na	  katetrizačním	  sále	  
P.	  Procházková	  (Ostrava)	  

96. Chyby	  pri	  nakladaní	  kompresívnej	  bandáže	  
Z.	  Gažová	  (Bra`slava)	  

97. Embolizace	  jako	  terapeuXcká	  metoda	  v	  intervenční	  angiologii	  
J.	  Matušková	  (Ostrava)	  

98. DiagnosXcké	  modality	  pro	  zobrazování	  mozkových	  tepen	  
V.	  Pukýšová	  (Ostrava)	  

10.30	  -‐	  11.00	   Přestávka	  	  	  

!
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11.00	  -‐	  11.30	   Sekce	  31	  –	  Workshop:	  Současný	  pohled	  na	  farmakodynamiku	  skleroterapie	  	  	  
Předsedající:	  J.	  Strejček	  (Praha)	  

11.30	  -‐	  12.00	   Sekce	  32	  –	  Keynote	  lecture	  	  	  
Předsedající:	  V.	  Procházka	  (Ostrava)	  

99. Správný	  postup	  stenXngu	  karoXckých	  tepen	  
J.	  Veselka	  (Praha)	  

12.00	  -‐	  13.00	   Sekce	  33	  –	  Onemocnění	  karomckých	  tepen	  	  	  
Předsedající:	  F.	  Charvát,	  J.	  Veselka	  (Praha),	  Z.	  Pecsvarady	  (Kistarcsa)	  

100.Výsledky	  léčby	  stenóz	  bulbu	  vnitřní	  krkavice	  z	  pohledu	  radiologa	  
F.	  Charvát,	  V.	  Beneš	  II,	  M.	  Mohapl,	  J.	  Lacman,	  T.	  Belšan,	  O.	  Bradáč	  (Praha)	  

101."Obesity	  paradox"	  u	  žen	  po	  implantaci	  stentu	  do	  karoXckých	  tepen	  
J.	  Veselka,	  M.	  Špaček,	  I.	  Homolová,	  P.	  Zimolová	  (Praha)	  

102.Importance	  of	  Extensive	  CaroXd	  Endarterectomy	  in	  the	  Treatment	  of	  Cerebrovascular	  Insufficiency	  
J.	  Mazuch	  (Mar`n)	  

103.Využiv	  transkraniální	  dopplerovské	  ultrasonografie	  v	  karoXckých	  intervencích	  
M.	  Špaček,	  J.	  Veselka	  (Praha)	  

13.00	  -‐	  14.00	   Polední	  přestávka	  	  	  

PÁTEK	  28.	  2.	  2014	   	   	   	   	   	   	   SÁL	  BELVEDERE	  

14.00	  -‐	  16.00	   Sekce	  34	  –	  Postery	  	  	  
Moderátoři:	  J.	  Piťha	  (Praha),	  J.	  Hirmerová	  (Plzeň)	  

104.Arteria	  princeps	  pollicis	  –	  skutečnost	  nebo	  iluze?	  
D.	  Kachlík,	  J.	  Milemn,	  V.	  Musil,	  V.	  Báča	  (Praha)	  

105.StaXny	  modifikují	  vztah	  mezi	  polymorfizmem	  na	  chromozómu	  2	  a	  akutním	  koronárním	  
syndromem	  
J.A.	  Hubáček,	  V.	  Adámková,	  V.	  Staněk,	  J.	  Piťha	  (Praha)	  

106.Kardiovaskulární	  riziko	  u	  pacientů	  před	  velkou	  cévní	  operací	  –	  část	  I.	  
L.	  Štěpánková,	  H.	  Brůhová,	  G.	  Štěrbáková,	  J.	  Baxa,	  M.	  Hromádka	  (Plzeň)	  

107.Kardiovaskulární	  riziko	  u	  pacientů	  před	  velkým	  cévním	  operací	  –	  část	  II.	  
H.	  Brůhová,	  L.	  Štěpánková,	  G.	  Štěrbáková,	  J.	  Baxa,	  M.	  Hromádka	  (Plzeň)	  

108.Opakované	  intervencie	  v	  oblasX	  aorty	  u	  pacientky	  s	  Marfanovým	  syndrómom	  
K.	  Vavrovičová,	  K.	  Kanáliková,	  J.	  Tomka,	  M.	  Korbeľ,	  M.	  Holomáň,	  O.	  Olejárová,	  I.	  Vulev,	  V.	  
Šefránek	  (Bra`slava)	  

109.MykoXcké	  aneurysma	  břišní	  aorty	  –	  kazuisXka	  
G.	  Štěrbáková,	  L.	  Štěpánková,	  H.	  Brůhová,	  J.	  Moláček,	  P.	  Duras,	  V.	  Beránek	  (Plzeň)	  

110.Vzácný	  případ	  aneuryzmatu	  gastroduodenální	  arterie	  
R.	  Vyšohlíd,	  J.	  Kováč,	  L.	  Janoušek,	  J.	  Peregrin	  (Praha)	  

111.Ošetření	  stenóz	  výtokového	  traktu	  uzavřených	  ateriovenózních	  gra|ů	  implatancí	  stentgra|ů	  
J.	  Fialová,	  P.	  Bachleda,	  P.	  Umkal,	  M.	  Köcher,	  M.	  Černá,	  J.	  Indráková	  (Olomouc)	  

112.KazuisXka	  bilaterálního	  arteriálního	  thoracic	  outlet	  syndromu	  	  
J.	  Indráková,	  P.	  Umkal	  (Olomouc)	  
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113.Dlouhodobé	  zkušenosX	  s	  kombinovanou	  metodou	  rekonstrukce	  pánevních	  tepen	  arteriálním	  
allogra|em	  a	  transplantace	  ledviny	  
T.	  Marada,	  T.	  Rohál,	  L.	  Janoušek,	  J.	  Froněk,	  O.	  Viklický	  (Praha)	  

114.Podtlaková	  terapie	  infekce	  cévní	  náhrady:	  5-‐X	  letá	  zkušenost	  
J.	  Chlupáč,	  L.	  Janoušek,	  J.	  Froněk	  (Praha)	  

115.Uzávěr	  magistrálních	  tepen	  dolní	  končeXny	  při	  výduX	  arteria	  poplitea.	  Kdy	  chirurgické	  a	  kdy	  
endovaskulárníí	  řešení?	  KasuisXka	  
L.	  Vlček,	  T.	  Vidim,	  T.	  Poch	  (Kolín)	  

116.Iatrogenní	  leze	  v.	  cava	  sup.a	  v.	  brachiocephalica	  
J.	  Herman,	  P.	  Bachleda,	  M.	  Černá,	  V.	  Prášil,	  P.	  Šantavý	  (Olomouc)	  

117.Využiv	  hirudoterapie	  v	  léčbě	  různych	  chronických	  venóznych	  onemocnení	  
M.	  Habrmanová,	  V.	  Slezák,	  H.	  Galátová,	  P.	  Takáč	  (Bra`slava)	  

118.Tromboembolická	  komplikace	  jako	  následek	  nevhodné	  kombinace	  léků	  (kazuisXka)	  
V.	  Müller	  Závalová,	  A.	  Dvořáková	  (Brno)	  

119.Chirurgická	  léčba	  povrchní	  tromboflebiXdy	  dolních	  končeXn	  
J.	  Kalný,	  J.	  Pažin,	  L.	  Tomášková	  (Sušice)	  

SOBOTA	  1.	  3.	  2014	  	   	   	   	   	   	   	   SÁL	  PRAGUE	  A+B	  	  

9.00	  -‐	  9.45	   Sekce	  35	  –	  Co	  nového	  ve	  vaskulimdách	  	  	  	  	  	  	  
Předsedající:	  V.	  Štvr`nová	  (Bra`slava),	  J.	  Hofrek	  (Brno)	  

120.Takayasuova	  arterivda	  –	  zriedkavé	  ochorenie	  mladých	  žien	  
V.	  Štvr`nová,	  S.	  Štvr`na	  (Bra`slava)	  

121.Sekundární	  vaskuliXdy	  u	  systémových	  onemocnění	  pojiva	  
D.	  Suchý	  (Plzeň)	  

122.Kapilaroskopický	  nález	  a	  výskyt	  autoproXlátek	  u	  Raynaudova	  fenoménu	  
I.	  Hofrek,	  D.	  Bartoňková,	  R.	  Prosecký,	  S.	  Šárník,	  O.	  Sochor	  (Brno)	  

9.45	  -‐	  10.30	   Sekce	  36	  –	  Endovaskulární	  léčba	  	  	  	  	  
Předsedající:	  V.	  Procházka	  (Ostrava),	  F.	  Staněk	  (Kladno)	  

123.Endovascular	  Treatment	  of	  True	  Thoracic	  Aneurysm	  –	  One	  Center	  Experience	  
M.M.	  Szostek,	  M.	  Szostek,	  W.	  Jakuczun,	  A.	  Alagbari,	  R.	  Pogorzelski	  (Varšava)	  

124.Endovaskulární	  léčba	  jaterních	  traumat	  
V.	  Procházka,	  T.	  Jonszta,	  D.	  Czerný,	  V.	  Ječmínek,	  L.	  Pleva	  (Ostrava)	  

125.Trombektomie	  Rotarexem	  v	  léčbě	  akutních	  a	  subakutních	  uzávěrů	  periferních	  tepen	  a	  bypassů	  –	  
analýza	  selhání	  a	  komplikací	  výkonů	  
F.	  Staněk,	  R.	  Ouhrabková,	  D.	  Procházka	  (Kladno)	  

10.30	  -‐	  11.00	   Přestávka	  	  	  

11.00	  -‐	  13.00	   Sekce	  37	  –	  Tepenná	  onemocnění	  	  	  
Předsedající:	  R.	  Holaj,	  A.	  Broulíková	  (Praha),	  J.	  Kmec	  (Košice)	  

126.Může	  sulodexid	  ovlivnit	  progresi	  aterosklerózy	  u	  diabeXků s	  ICHDK?	  
Z.	  Kasalová	  (Praha)	  !
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127.Ateroskleróza	  a	  chronická	  periodonXXs	  –	  související	  patologie	  nebo	  patogeneXcký	  vztah	  
R.	  Avram,	  R.	  Wolf,	  M.	  Bogdan,	  F.	  Parv,	  I.	  Avram	  (Temešvár)	  

128.Náhodný	  angiografický	  nález	  asymptomaXcké	  arteria	  lusoria	  
R.	  Holaj,	  O.	  Petrák,	  L.	  Lambert,	  S.	  Heller,	  J.	  Widimský,	  Jr.	  (Praha)	  

129.Jednodobý	  supraklavikulární	  přístup	  při	  chirurgickém	  řešení	  "dysphagia	  lusoria”	  
M.	  Leško,	  P.	  Žáček,	  Z.	  Bělobrádek,	  I.	  Guňka,	  A.	  Ferko,	  J.	  Vojáček	  (Hradec	  Králové)	  

130.Intramurální	  fibrinová	  kolekce	  jako	  příčina	  obliterace	  ePTFE	  bypassu	  
M.	  Pirkl,	  T.	  Daněk,	  A.	  Formelová	  (Pardubice)	  

131.Entrapment	  syndrom	  arteria	  poplitea	  
I.	  Guňka,	  P.	  Janata,	  M.	  Leško,	  R.	  Malý,	  J.	  Raupach,	  A.	  Ferko	  (Hradec	  Králové)	  

132.Chronická	  mezenterická	  ischémie	  na	  podkladě	  fibromuskulární	  dysplázie	  
S.	  Rokošný,	  P.	  Baláž,	  P.	  Wohl,	  L.	  Janoušek	  (Praha)	  

133.Nečekaná	  komplikace	  podvázané	  arteriovenozní	  píštěle	  
P.	  Dráč,	  J.	  Indráková,	  P.	  Umkal,	  M.	  Köcher,	  M.	  Černá,	  V.	  Prášil,	  I.	  Šišola,	  P.	  Bachleda	  (Olomouc)	  

134.Dekubity	  alebo	  známky	  kriXckej	  končaXnovej	  ischémie?	  
K.	  Dostálová,	  L.	  Maheľová,	  L.	  Kukučková,	  Š.	  Moricová,	  J.	  Luha	  (Bra`slava)	  

SOBOTA	  1.	  3.	  2014	  	   	   	   	   	   	   	   SÁL	  PRAGUE	  C+D	  

8.30	  -‐	  10.30	   Sekce	  38	  –	  Workshop:	  Duplexní	  sonografie	  žil	  	  	  	  	  
Předsedající:	  D.	  Musil	  (Olomouc)	  

10.30	  -‐	  11.00	   Přestávka	  	  	  

11.00	  -‐	  12.30	   Sekce	  39	  –	  Žilní	  tromboembolismus	  	  	  
Předsedající:	  P.	  Dulíček	  (Hradec	  Králové),	  J.	  Hirmerová	  (Plzeň),	  T.	  Kvasnička	  
(Praha)	  

135.Armand	  Trousseau	  a	  jeho	  prínos	  pre	  vaskulárnu	  medicínu	  
K.	  Dostálová	  (Bra`slava),	  T.	  Eckhardt	  (Ostrava),	  I.	  Elalamy	  (Paříž),	  Š.	  Moricová,	  P.	  Palacka,	  L.	  
Maheľová	  (Bra`slava)	  

136.Trombóza	  vena	  subclavia	  asociovaná	  s	  thoracic	  outlet	  syndromem	  
M.	  Širila,	  Ľ.	  Špak,	  M.	  Koščo,	  Š.	  Pataky	  (Košice),	  J.	  Tomka,	  R.	  Necpal	  (Bra`slava)	  

137.Prevence	  žilního	  tromboembolismu	  u	  gravidních	  žen	  s	  vrozenou	  trombofilií	  
T.	  Kvasnička,	  P.	  Bobčíková,	  J.	  Hájková,	  S.	  Šťastná,	  Z.	  Kudrnová,	  J.	  Kvasnička	  (Praha)	  

138.EXologie,	  diagnosXka	  a	  léčba	  Budd-‐Chiari	  syndromu	  –	  zkušenost	  jednoho	  centra	  
P.	  Dulíček,	  P.	  Hůlek,	  A.	  Krajina,	  O.	  Renc,	  V.	  ŠaHa,	  T.	  Fejfar,	  P.	  Sadílek,	  M.	  Beránek,	  P.	  Žák	  (Hradec	  
Králové)	  

139.Dlouhé	  sezení	  –	  nový	  a	  podceňovaný	  rizikový	  faktor	  žilního	  tromboembolizmu	  
J.	  Hirmerová	  (Plzeň)	  

140.Trombofilie	  v	  běžné	  klinické	  praxi	  u	  pacientů	  s	  trmobembolickou	  nemocí	  
M.	  Kaletová,	  D.	  Musil,	  J.	  Indráková,	  A.	  Smékal,	  I.	  Ošťádalová,	  M.	  Táborský	  
(Olomouc)	  

13.00	  	   Zakončení	  kongresu	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  


