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16. NÁRODNÍ 
DERMATOLOGICKÝ KONGRES 
POPRVÉ PŘEKONAL HRANICI 500 ÚČASTNÍKŮ! 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

dovolte mi ohlédnutí za největším národním 
dermatologickým kongresem od roku 1995: 

Kongresová čísla: 

Celkem účastníků:            502 (ze 7 zemí, 2 kontinentů)                                                                                
Počet přednášek:             105                                         
Přednášek zahraničních  13                                                  
Počet vystavujících firem: 40, mediálních partnerů: 9 

16. národní dermatologický kongres se konal pod záštitou primátora Prahy pana MUDr. Pavla Béma, děkana 2. 
lékařské fakulty UK pana Doc. MUDr. Ondřeje Hrušáka, PhD, prezidenta České 
lékařské komory pana MUDr. Pavla Kubka, ředitelky Fakultní nemocnice Na 
Bulovce v Praze paní MUDr. Kateřiny Toběrné a paní Boženy Jelínkové, 
předsedkyně Dermatologické sekce České asociace sester. 
 
Kongresové dny: 
 

Čtvrtek 29. dubna 2010: 
Setkání pacientských organizací 
V hotelu Modrá růže naproti Stavovskému divadlu se odpoledne sešli zástupci 

čtyř pacientských organizací: 
Společnosti psoriatiků a atopických ekzematiků, Slovenské společnosti 
psoriatiků, Italské společnosti psoriatiků a české společnosti pacientů 
s revmatickými chorobami. Všechny tato společnosti – panem Ing. 
Josefem Pohůnkem, paní Márií Cetkovskou, Dr. Marou Maccarone a 
panem Karlem Vedralem. V diskusi si vyměnili zkušenosti z 20letého 
trvání a aktivit jednotlivých 
společností a zamýšleli se, jak 
postupovat do budoucna. 
Hlavními úkoly bude zejména 
větší zapojení pacientů do 
jednání se zdravotními 
pojišťovnami a další osvětová 

činnost mezi spoluobčany. Stále se nedaří aktivizovat více pacientů 
s lupénkou i ekzémem do společných akcí, cestou je vylepšení 
komunikace prostřednictvím webových stránek. 
Dr. Mara Macarrone informovala přítomné o trvalém předkládání 
návrhu grantů v rámci EU, již jednou byl grant pro 10 evropských zemí 
přijat, ale pro nedostatek financí nebyl podpořen. Nyní je společná snaha podat grant nový tento rok. Ing. 
Pohůnek poděkovat České akademii dermatovenerologie na vydávání časopisu – Zpravodaje SPAE. 
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Setkání center biologické léčby  
Ve stejném hotelu probíhalo paralelně setkání zástupců center biologické 
léčby psoriázy. Nakonec se dostavili reprezentanti všech center v ČR a 
prezentovali kazuistiky těžkých psoriatiků. Této části předcházely dvě 
přednášky sponzorované firmou Janssen Cilag, věnované novému 
biologickému preparátu – ustekinumabu (Stelara). Jedná se o novou třídu 
biologické léčby psoriázy, její indikace jsou shodné jako u ostatních léků, tj. 
chronicky stacionární psoriáza, pokud jsou splněny další podmínky preskripce. Zvláštností toho léku je četnost 
podávání, a to pouze jednou za 3 měsíce. Tento fakt s sebou nese výhody v podobě větší compliance pacienta, 
na druhé straně je nutné řešit více s předstihem situace, za kterých je nutné biologickou léčbu přerušit 
(operace, očkování atd.). Výsledky dosavadní jsou velmi pozitivní, nástup účinku je velmi rychlý. Účastníci 
setkání se shodli na tom, že příště bude vhodnější zpřístupnit celou část zasedání všem zájemcům, a to i z řad 
farmaceutických firem jiných než té, která setkání sponzoruje. 
Další termíny setkání center biologické léčby organizované ČADV: 9. 9. 2010 v Hradci Králové, 1. 12. 2010 
v Praze, 23. 9. 2011 v místě 17. národního dermatologického kongresu. 
 
Slavnostní zahájení 16. národního dermatologického 
kongresu v Karolinu 
Slavnostní zahájení Kongresu se konalo ve Velké aule 
Karolina za účasti primátora Prahy MUDr. Pavla Béma. Po 
přivítání hostů vystoupili postupně primátor MUDr. Pavel 
Bém, Prof. Torello Lotti jménem International Society of 
Dermatology a Doc. MUDr. Vladimír Vašků, CSc. jménem 
České akademie dermatovenerologie. Slavnostní proslov o 
historii české dermatovenerologie přednesl pan profesor Jiří 
Záhejský, DrSc. Poté následovalo předání cen Akademie za 
rok 2009: 
Cena Prof. Janovského byla udělena Prof. MUDr. Jiřímu Záhejskému, DrSc., emeritnímu přednostovi 

Dermatovenerologické kliniky U Sv. Anny v Brně, za jeho celoživotní přínos 
k rozvoji české dermatovenerologie, Cena Prof. Šambergera za nejlepší 
publikaci mladého dermatology byla udělena MUDr. Simoně Zgažarové (ze 
stejného pracoviště) za publikaci Zgažarová S, Jedličková H, Vašků V: 
Nežádoucí účinky amiodaronu na kůži. Vnitřní lékařství, 2009 (55), 976. 
Mezinárodní cena Prof. Janovského bude udělena na 
sympoziu v Hradci Králové Dr. Pavlu Arnoldovi. 
 
 

 
 Dále byla předána čestná 
členství Akademie za 

celoživotní přínos k rozvoji české dermatovenerologie nebo za pomoc 
k prosazení české dermatologie v zahraničí. Oceněni byli: Prof. 
MUDr. Anna Fadrhoncová, DrSc., emeritní přednostka 
Dermatovenerologické kliniky FN Na Bulovce, Doc. MUDr. Ivo Belšan, 
CSc., emeritní vedoucí melanomové komise Dermatovenerologické  
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kliniky VFN, Doc. MUDr. Milan Buček, CSc., emeritní přednosta Dermatovenerologické kliniky v Olomouci, Prof. 
Torello Lotti, MD, prezident International Society of Dermatology, a Dr. Mara Maccarone, předsedkyně Italské 
společnosti pacientů s psoriázou (ADIPSO).  V průběhu kongresu byla dále předána čestná členství Prof. Albertu 

Giannettimu (Past-
President, European 
Academy of Dermatology 
and Venereology) a Prof. 
Andreasu Katsambasovi 
(President, European 
Academy of Dermatology 
and Venereology).  
Dalšími kolegy, kteří byli 
navrženi výborem 
Akademie a přijali čestné členství, ale 
převezmou jej při dalších letošních 
akcích, byli: Doc. MUDr. Marie 
Nožičková, CSc. Doc. MUDr. Jaromír 

Kejda, CSc., Prof. MUDr. Jozef Buchvald, DrSc. a Prof. MUDr. Juraj Péč, CSc. 
Tečkou za slavnostním zahájením bylo vystoupení M. Nostitz Quartet ve složení Petr 

Bernášek, Jan Valta, Pavel Hořejší a Petr Šporcl. 
Vyslechli jsme 
Dvořákův Smyčcový 
kvartet Opus 96 F dur 
„Americký“. 
Po komorním 
koncertu následoval 
raut , neformální 
setkání kolegů, přátel, 
příbuzných….. 

 
Pátek 30. dubna 2010: 
Kongres se konal v Kongresovém hotelu Clarion v Praze 9. První den 
kongresového jednání byl věnován dvěma tématům – kožním nádorům a 
psoriáze. A stejně jako i den následující se nesl v duchu „čarodějnic“ – 

přednášející si domů 
odnesli místo květin 
skutečnou čarodějnici! 
Všechny přednášky byly 
vyzvané, neboť cílem byla 
vysoká odborná úroveň jednotlivých sdělení.  
Blok přednášek o kožních nádorech moderovali Prim. MUDr. 
Ivana Krajsová, MBA a Prim. MUDr. Slavomír Urbanček, Ph.D. 
Paní primářka seznámila přítomné 
s činností dermatoonkologické 

ambulance kožní kliniky VFN. Pan docent Pock se věnoval dermatoskopii a jejím 
možnostem v diagnostice melanomu, na něj navázal Dr. Burroni (Siena) prezentací 
nového digitálního dermatoskopu, jenž umožňuje diagnostikovat pigmentové léze 
v reálném čase.  Tohoto přístupu je ideální využít ve screeningových kampaních, 
neboť desítky kožních lézí je možné vyšetřit během několika minut. Prim. MUDr. 
Vantuchová (Ostrava) diskutovala stále aktuální téma sentinelové uzliny a v závěru 
sdělení vysvětlila, proč toto vyšetření není standardem v léčbě melanomu v ČR. 
Prim. Urbanček (Bánská Bystrica) prezentoval nové poznatky v léčbě melanomu, 
včetně jejich dostupnosti na Slovensku. Paní doktorka Ganevová z Kliniky  
 



 

4 www.dermanet.cz 
 

6 / 2010 
Květen 

                           ČESKÁ DERMATOLOGIE  
Novinky České akademie dermatovenerologie 

 
 
hematoonkologie ve FN Motol představila dětské pacienty s kožními nádory, včetně maligního melanomu. 
Prim. Vojáčková z FN Na Bulovce seznámila přítomné s výsledky dispenzarizace pacientů s melanomem od roku 
1989 s ohledem na výskyt metastáz a sekundárních tumorů. Druhému bloku předsedali doc. Vašků (FN U Sv. 

Anny, Brno) a doc. Pock (Praha). S výsledky 
léčby nemocných s mycosis fungoides 
targretinem vystoupil pan docent Vašků, 
kolegyně Kúkolová z FN Brno referovala o 
pacientovi s verukózním karcinomem, u 
něhož se navzdory opakovaným bioptickým 
vyšetřením nedařilo diagnózu stanovit. Prof. 
Lotti (Florencie) upozornil na nutnost a 
možnosti léčby 
aktinických keratóz, 

které je jedinou možnou prevencí vzniku spinocelulárního karcinomu na jejich 
podkladě. Prof. Giannetti (Modena) prezentoval nové možnosti využití technik 
moderního hojení ran v chirurgické léčbě kožních karcinomů, které do jisté míry budou 
moci nahradit některé postupy plasticko-chirurgické (expandéry).  Prof. Hawk 
z Londýna měl velmi zajímavé sdělení týkající se používání solárií ve Spojeném 
Království a v Evropě, zdůraznil význam zákazu používání solárií v některých evropských 
zemích u osob mladších 18 let. Blok odborných přednášek uzavřel doktor Šťastný 
s prezentací o novém léku k léčbě pokročilého melanomu – ipilimumabu. Prof. 
Hercogová informovala o nadcházejících kampaních cílených na kožní nádory, 
jmenovitě o Evropském dnu melanomu 10.5.2010, kampani „Zachraňte si kůži“ – vyšetřování kůže ve stanech 
na náměstích velkých měst na přelomu května a června a o akci „Bezpečné sluníčko“ v mateřských školkách. O 
všech kampaních jsou informace na novém webu WWW.DERMANET.CZ. 
Odpolední blok přednášek byl ucelenou informací o psoriáze ve všech jejích souvislostech a vazbách na další 

onemocnění. V prvním bloku moderovaném Prim. 
Schmiedbergerovou 

(FN Na Bulovce, Praha) 
a Prim. Faustmanovou 
(FN Brno) jsme 
vyslechli první 
přednášku osteologa 
na dermatologickém 
kongrese  – profesora 
Paličky z Hradce 
Králové, věnovanou 
vztahu osteoporózy a 

kožním nemocem. Druhé sdělení, jež bylo také premiérou na dermatologické akci, byla přednáška primáře 
Suchardy (III. interní klinika VFN Praha) o obezitě a jejím vztahu k psoriáze, třetí, neméně zajímavou byla 
přednáška profesora Kvapila (interní klinika FN Motol Praha) o metabolickém syndromu a psoriáze. Další blok 
řídily kolegyně docentka Cetkovská z Plzně a primářka Vojáčková. Vystoupili jednak revmatologové – primář 
Štolfa (VÚCHr Praha) a docentka Doležalová (dětská klinika VFN, Praha) a jednak gatroenteroložka, doktorka 
Machková (ISCARE, Praha). Vztah kožních a kloubních změn je známý po dlouhou dobu, zatímco vedlejší účinky 
léčby biologiky na kůži jsou novinkou, které se budou muset dermatologové 
v budoucnu věnovat systematičtěji a mnohem více. Poslední „psoriatický 
blok“ moderovali asistentka Fialová (FN Na Bulovce, Praha) a asistent Nečas 
(FN U Sv. Anny, Brno). Po shrnutí léčebných možností klasickými léky 
doktorem Nečasem představil Prof. Barker z Londýna ucelený koncept léčby 
lupénky s odkazy na mezinárodní doporučené postupy, jež vypracovalo 
European Dermatology Forum. Prof. Hercogová představila přítomným 
zkušenosti s léčbou novým biologickým lékem – ustekinumabem, u 10 
pacientů ve FN Na Bulovce.  
Programový blok psoriázy doplnily vhodně tři sympozia firem – MSD, Pfizer a 
Abbott, kde byly diskutovány další aspekty tohoto  
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nejen kožního onemocnění – postižení nehtů u psoriázy a jeho léčení (Doc. Vašků), psychologické a 
psychiatrické  problémy u onemocnění psoriázou (Jan Sikora, Praha a Dabiel Kotek, Ústí n/L), 
farmakoekonomická studie u nemocných s etanerceptem (Dr. Fialová), kazuistika jediného dítěte léčeného 
biologikem - etanerceptem v ČR s diagnózou psoriázy (Prof. Hercogová), novinky v evropských léčebných 
doporučeních (Doc. Cetkovská) a zkušenosti z registru pacientů v revmatologii (Dr. Pavelková, Praha). 
 
Paralelně s odborným programem dermatologů se konalo 6. sympozium 
dermatologických sester. Jednotlivé kožní kliniky představily navzájem 
svá pracoviště a letos si sestry zvolily i jedno další společné téma – 
pacient bez domova. Tato sekce byla navštívena stovkou zdravotních 
sester, sympozium obohatily dvě firemní přednášky věnované hojení ran 
a kosmetické péči o pleť (B Braun, La Roche Posay). Spolupráce lékařů a 
sester v dermatologii nabývá na významu vzhledem k zavádění nových 

technologií, postupů, 
které sám lékař 
neprovádí, ale jen indikuje. Větší samostatnost sester 
v léčebném procesu je proto logickou nutností, která klade 
větší nároky na vzdělávání sester. Předsedkyně České 
asociace sester Božena Jelínková seznámila přítomné 
kolegyně s úmyslem pořádat setkání dermatologických 
sester dvakrát ročně, v Brně a v Praze. Prof. Hercogová 
nabídla možnost příštího setkání při evropském kongresu 
Laser Europe 6.-8. května 2011 v Praze. 

 
Po krátké přestávce byl zahájen večerní program sympoziem firmy Medaprex věnovanému problematice 
alopecie. Po úvodu Prof. Hercogové vystoupil Dr. Chung z Korey a hovořil o výzkumu biomimetických peptidů a 
možnosti jejich léčebného využití u nejizvící alopecie, o klinické zkušenosti u prvních pacientů se podělil Dr. 
Hajduk (Praha). Firma Medaprex byla i sponzorem společenského večera, který moderovala paní Halina 
Pawlowská a na němž vystoupil Miro Žbirka. Předpůlnočním překvapením byla „travest-show“ v duchu 
„čarodějnic“. 
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Sobota 1. května 2010: 
Úskalí dermatologické terapie bylo tématem prvního bloku moderovaného Doc. Dastychovou (FN U Sv. Anny, 

Brno) a Prim. Martináskovou (Prešov). Dr. Kovačovičová 
(Brno) referovala o nežádoucích účincích EGFR inhibitory, 
Dr. Lachman (Neurologická klinika FN Motol) sdělil své 
názory na postherpetickou neuralgii a její léčbu 
dermatologem. Dr. Harms 
referoval o možnostech 
testování zevních 
dermatologických léků, 
primářka Dastychová 
pojednala o kontaktních 

alergických reakcích na dermatologika, primářka Martinásková vyzvala  
k menším obavám při léčbě retinoidy u dětí a blok uzavřela Dr. Jiráková 
(Praha) přednáškou a bezpečnosti zevní léčby psoriázy a ekzému u dětí.  

Blok estetické dermatologie řízený primářkou Diamantovou (Vojenská nemocnice Olomouc) a primářkou 
Pelechovou (Ústav estetické medicíny Praha) měl pouze dvě, zato bohatě navštívené přednášky - prof.  
Katsambas (Atény) hovořil o aplikaci botulotoxinu a Dr. Záhořová o výplních. Bloku autoimunitních nemocí 

předsedali Prof. Štork (VFN Praha) a Prim. Filipovská (Ústí n/L). 
Zazněly zde čtyři přednášky, a to profesorky Volz-Platzer z Vídně 
na téma dermatomyozitidy a možnosti jejího léčení, docentka 
Cetkovská představila nové poznatky o pemfigu a pemfogoidu. 
Prof. Štork prezentoval ucelenou přednášku a sklerodermii, která 
je hlavním předmětem jeho odborného zájmu a primářka 
Filipovská hovořila o Stillově nemoci.  V poledním čase proběhlo 
sympozium firmy Medial o využití radiofrekvence v dermatologii, 
po němž následoval workshop pro zájemce o tuto metodu. 
Posledním odborným blok přednášek se týkal dermatologické 
angiologie a hojení ran, řídili jej profesorka Pospíšilová (FN Brno) a 

Dr. Litvik (Ostrava). Sdělení profesorky Pospíšilové bylo novým pohledem na naše 
nemocné, připomněla, že bolest je významným 
faktorem, který ovlivňuje hojení ran. Mikroklima 
rány má vztah k terapii, která musí být řízena podle 
charakteru rány (Dr. Litvik, primář Bureš – 
Pardubice). Prim. Diamantová pojednala komplexně 
o problému diabetické nohy a kongres zakončil 
profesor Benda (FN Brno) sdělením o diferenciální 
diagnostice lymfedému.  
 
Paralelně se zasedáním v hlavním sále se konalo 3. 
sympozium rezidentů. V tomto sympoziu byly dvě 
části – první moderovali sami rezidenti (Dr. Iva 
Fialová z FN U Sv. Anny, Brno a Dr. Slavíková z FN Na Bulovce, Praha).  
V tomto odborném bloku přednášek zazněla tato sdělení: Atopická 

dermatitída - nové svislosti (Zuzana Kozáčiková, Brno),  Atopická dermatitida - je nemocné jenom dítě? (Anna 
Jiráková, Praha), Ichthyosis lamellaris  (Jana Bernardová, Praha), 
Chronická  urtikárie jako stopa k diagnóze Schnitzlerova syndromu 
(Drahomíra Čorbová, Brno),  Alergie na penicilin (Kateřina Jůzlová, 
Praha),  Zaujímavá súvislosť psoriázy s artropathiou a M. Crohn (Veronika 
Ďurčanská, Brno),  Terapie targretinem jako východisko pokročilého 
mycosis fungoides  (Iva Fialová, Brno), Metastázy maligního melanomu 
(Zuzana Kružicová, Praha),  Syfilitická hepatitida (Renata Kopová,  
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Olomouc), Návrat klasických pohlavních chorob (Simona Snake, Plzeň) a Herpes 

genitalis? (Stránská Jana, 
Praha).  V této části soutěžili 
rezidenti o nejlepší přednášku. 
V hlasování, které provedli sami 
rezidenti, zvítězily dvě kolegyně 
- Dr. Bernardová a Dr. Snake, 
při hlasování potom rozhodli 
přítomní o vítězství pro Dr. 
Janu Bernardovou, která tak díky edukačnímu grantu 
firmy Astellas vyhrála účast na EADV kongrese ve Švédsku 
v říjnu 2010 – BLAHOPŘEJEME!  

Druhá část bloku pro rezidenty byla řízena Prim. Zákouckou (NRL Praha) a Dr. Vaňousovou (FN Na Bulovce, 
Praha). Tématem přednášek byly kožní a venerické infekce. Vynikajícími sděleními přispěli k vysoké úrovni 
kongresu kromě předsedajících (diagnostika syfilis a uretritidy) profesor Pavlik z Veterinárního institutu v Brně 
(atypické mykobakteriózy) , as. Kojanová z VFN Praha (syfilis) a Dr. Strnadel z FN Brno(gonorrhoea).  

 
Po skončení sympozia odjeli rezidenti do Plzně, kde jim kolegové z Bioptické laboratoře připravili „zlatý hřeb“ 
postgraduálního vzdělávání, stáž z histopatologie kůže u mnohohlavého mikroskopu. Výuka byla rozdělena do 
dvou dnů, takže pro rezidenty skončil kongres až v neděli. Během dvou dnů však měli možnost vyslechnout 
sdělení profesora Michala, docenta Kazakova a doktorky Kacerovské, která byla vysoce erudovaná a podložená 
mnohaletou praxí, ale též motivující k dalšímu 
studiu histopatologie. Rezidenti hodnotili tuto 

část kongresu jako „nejlepší, kterou kdy ve 
vzdělávání zažili….“ 
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Na závěr kongresu v pozdním sobotním odpoledni hlasovali nejprve 
přítomní a tím dali najevo své názory na letošní ročník a kongresy 
příští. Většina z přítomných si přeje kongres v pátek a sobotu, 
praktické kurzy před nebo po kongresu, místo by nejraději zvolili 
Prahu nebo Brno a za témata dalších kongresů si vybrali vedle trvale 
populární estetické medicíny hlavně alergologii, pediatrii a 
venerologii. Pokusíme se ještě stejný dotazník zaslat elektroniky, 
abychom měli více odpovědí. V každém případě to bude podkladem 
při přípravě dalších ročníků. 
Nakonec Prof. Hercogová vyhlásila vítěze hlasovacího kvízu za oba 
kongresové dny: první den zodpověděla nejvíce správných odpovědí 
MUDr. Zuzana Kružicová(Praha), druhý den měly dvě kolegyně stejný počet správných odpovědí - MUDr. 
Andrea Cenková (Jeseník) a MUDr. Červinková (Uherské Hradiště). Všechny tak vyhrály registrační poplatek na 

EADV kongres do Švédska v říjnu 2010 díky edukačnímu grantu 
firmy Astellas. BLAHOPŘEJEME a firmě Astellas mnohokrát 
DĚKUJEME! 
Již nyní začínáme připravovat další ročník: termín bude 23. - 24. 
září 2011, místo bude upřesněno (na základě Vašeho přání 
v hlasování na internetu). Již nyní se na Vás těší jménem 
organizačního výboru 17. národního dermatologického 
kongresu 
Vaše Jana Hercogová 

  

KALENDÁŘ AKADEMIE 
 
COAT 2010 (Courses Of Academy Teaching) 

10. – 11. 9. 2010: 3. SYMPOZIUM ESTETICKÉ MEDICÍNY & 4. MELANOMOVÝ DEN), Hradec    
Králové, Výukové centrum LF a FN 

15. 10. 2010: BRNĚNSKÝ DEN ANTONÍNA TRÝBA: Brno, hotel Voroněž 

26.- 27. 11. 2010: LASERY V MEDICÍNĚ 2010, Brno, hotel Intercontinental 

COAT 2011 (Courses Of Academy Teaching) 

18. – 20. 3. 2011: 4. SYMPOZIUM REZIDENTŮ & HISTOPATOLOGICKÁ STÁŽ, Plzeň  

6. – 8. 5. 2011: LASER EUROPE 2011 & 4. SYMPOZIUM ESTETICKÉ MEDICÍNY & 7. 
SYMPOZIUM DERMATOLOGICKÝCH SESTER, Praha, hotel Corinthia  

15. – 19. 8. & 22. – 26. 8. 2011: LETNÍ ŠKOLA DERMATOLOGIE, Plzeň 

23. – 24. 9. 2011: 17. NÁRODNÍ DERMATOLOGICKÝ KONGRES, místo bude upřesněno podle 
přání účastníků letošního kongresu 

Aktualizace informací: WWW.DERMANET:CZ 
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MEZINÁRODNÍ AKTIVITY AKADEMIE 
Vážení a milí kolegové, dovolte mi přiložit dopis Prof. Josepha Pace, MD, vědeckého sekretáře Europaen 
Academy of Dermatology and Venereology (EADV), ve kterém sděluje výsledek hlasování druhého člena výboru 
EADV. Dovoluji si poděkovat všem, kteří mi poslali hlas a ubezpečit Vás, že vždy jsem hájila a budu hájit zájmy 
české dermatovenerologie. Mým cílem je bojovat za Českou Dermatovenerologii tak, abychom se stali 
skutečnými partnery kolegů EU. Po řadě kongresů, pořádaných v ČR i v zahraničí po Sametové revoluci od roku 
1995, včetně šesti skutečně mezinárodních, tj. pořádaných mezinárodní dermatologickou společností : 

- 20th Colloquium of the International Society for Dermatopahology, Praha - 252 účastníků, 1999 
- 11th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology (EADV), Praha - 6.058 

účastníků, 2002 
- 9th Alpe-Adria-Danube Congress of the Sexually Transmitted Diseases and Infections of the Skin, 

Praha - 338 účastníků, 2003 
- 12th Cosmoderm a II. Int. Symposium Aesthetic Medicine - 482 účastníků, 2008 
- 10th International Congress of Dermatology – 4.133 účastníků, 2009 
- 3rd Winter Academy of Dermatology, St. Moritz-Pontresina – 800 účastníků, 2010 

a kongresu SCUR v Praze a zasedání Německé dermatologické společnosti v Praze pořádaných prof. 
Arenbergerem, nás zná opravdu celý svět. Nyní je ten pravý čas se i podílet na řízení tohoto „dermatologického 
světa“.  
Vím, že my, čeští dermatologové, jsme dostatečně vybaveni znalostmi a dovednostmi, aby se to podařilo. Je 
však třeba alespoň zkusit „táhnout za jeden provaz“.  
Výbor České akademie dermatovenerologie nabídnul oficiálně spolupráci ČDS ČLS JEP (viz zápis ze zářijového 
zasedání ČDS) na všech „našich“ akcích. Protože žádné odborné akce nejsou „naše“, ale VAŠE, neboť je 
připravujeme nikoli pro sebe, ale pro VÁS. A bez Vás, našich kolegů, nemá naše počínání smysl. Dále se výbor 
Akademie rozhodnul zasílat bezplatně všem členům výboru ČDS a na všechny české a slovenské 
dermatologické kliniky časopis Dermatological Therapy, který dostávají dermatologové – členové ČADV 
v rámci tohoto členství zdarma. Co tedy máme dělat víc? Těším se na Vaše názory, pokud si najdete chvilku 
alespoň na mail, předem Vám děkuji. Srdečně Vás zdravím, Vaše Jana Hercogová 

                                                            (tento text nebyl redigován členy výboru ČADV)            

ČESKÁ AKADEMIE DERMATOVENEROLOGIE PŘIJATA ZA ČLENA 
INTERNATIONAL LEAGUE OF 
DERMATOLOGICAL SOCIETIES! 

Naše Akademie je druhou národní dermatologickou 
společností Ligy – můžete se o tom sami přesvědčit na 
webových stránkách www.ilds.org: 
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3. PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ ČADV 
1. 5. 2010, od 13:30 do 14:00 hod., Congress Hotel Clarion, Praha 9, přítomni dle prezence  

1. Uvítání. Jana Hercogová (dále JH) přivítala  

2. Zpráva o činnosti. JH shrnula činnost Akademie od jejího založení v loňském roce. Výbor i revizní 

komice ČADV pracovaly beze změn ve svém složení.  Hlavní akcí ČADV v loňském roce byl světový 

dermatologický kongres 10. International Congress of Dermatology v květnu 2009 v Praze, kterého se 

zúčastnilo 4.031 kolegů ze 105 zemí 5 kontinentů. Bylo uděleno 353 stipendií ISD a 30 stipendií ČADV, 

do ISD vstoupilo 405 nových členů, do ČADV 154. Na kongrese zaznělo ve 149 odborných sekcích 

celkem 1.031 přednášek, bylo prezentováno 402 posterů. Na kongresu vystavovalo 50 zahraničních a 

43 národních firem, přijeli zástupci tří pacientských organizací. Při slavnostním zahájení kongresu byla 

poprvé předána čestná členství Akademie – prof. Ramon Ruiz Maldonadovi (Mexico), Prof. Sigfriedu 

Mullerovi (Las Vegas), Prof. Jean Bolognia (Rochester) a Prof. Jiřímu Záhejskému, DrSc. (Brno). Na 

kongrese byli na minulém plenárním zasedání vybráni tři nejlepší přednášející, kteří se díky firmě 

Abbott mohli zúčastnit 3. kongresu Winter Academy of Dermatology v St. Moritz. Vybrány byly 

kolegyně MUDr. Andrea Kováčiková-Curková (Bratislava), MUDr. Anna Jiráková (Praha) a MUDr. 

Anette Hrušovská.-Svrčeková (Nitra). 10. ICD kongres byl oceněn Prague Convention Burreu jako 

nejlepší kongres roku 2009 18.2.2010. Další aktivity v loňském roce zahrnovaly „Vítání zimy v kavárně 

Slavia“, na kterém byl vylosován z přítomných vítěz, jež dostal stipendium do St. Moritz – MUDr. 

Zuzana Kružicová (Praha).  ČADV má nové logo a novou podobu webových stránek www.dermanet.cz.  

ČADV má k 1.5.2010 celkem 380 členů, z toho 340 lékařů (317 dermatologů a 23 lékařů jiných 

odborností), 44 sester a 6 nelékařů. 15. dubna 2010 byla přijata Akademie mezi národní 

dermatologické společnosti International League of Dermatological Societies. Publikace: ČADV má od 

roku 2010 impaktovaný časpis Dermatological Therapy (Willi-Blackwell, IF = 1,87), dále Dermatologii 

pro praxi (Solen), vydává časopis pro pacienty - Zpravodaj SPAE (Prager) a má internetové noviny 

Česká dermatologie. Mezinárodní reprezentace: JH se stala druhým členem výboru EADV, protože 

díky členům Akademie v EADV máme nyní celkem za ČR asi 130 členů. Členové ČADV si mohou vybrat 

mezi členstvím v evropských společnostech (EADV, ESDR, ESPD).  

3. Iuventus Dermatologica, ceny a granty 2010 - Miroslav Nečas (MN). MN představil vzdělávací fond 

pro rezidenty v dermatovenerologii, do kterého Akademie pro letošní rok vložila 200.000,- Kč.  U MN 

se shromažďují žádosti o podporu postgraduálního vzdělávání.  Dále informoval o cenách a grantech 

na rok 2009. Cena prof. Janovského – Prof. Záhejský, Cena mezinárodní – Dr. Arnold, Cena prof. 

Šambergera – Dr. Zgažarová, nová cena prof. Trýba. Granty na podporu postgraduálního studia získaly 

Dr.  Veronika Ďurčanská (Brno), Dr. Kateřina Jůzlová (Praha), Dr. Zuzana Kozáčiková (Brno) a Dr. Jana 

Stránská (Praha).  

4. Zpráva o hospodaření, rozpočet na rok 2010 - Alena Pospíšilová (AP). AP seznámila přítomné 

s hospodařením Akademie, na účtu bylo k 26.4.2010 celkem 58.648,- Kč. Rozpočet na rok 2010 je 

plánován vyrovnaný, edukační programy jsou podpořeny Čes. akademií dermatovenerologie o.p.s.  

5. JH vyzvala přítomné k připomínkám k předloženým zprávám, všechny schváleny jednomyslně.  

6. Plán aktivit Akademie na období 2010-2011 - JH seznámila j kampaněmi k prevenci kožních nádorů – 

Evropský den melanomu, Zachraň si kůži a Bezpečné sluníčko. Informace na WWW.DERMANET.CZ.  

7. Diskuse, různé. JH vyzvala přítomné k diskusi nad dalšími nápady, jak zlepšit činnost akademie, po 

diskusi k výši členských poplatků bylo přítomnými odsouhlaseno: 1. ponechání výše poplatků ve stejné 

výši, 2) pro kolegy ze Slovenska zavést stejné členské poplatky, aby mohli využívat stejných výhod 

(zejména časopis Dermatological Therapy).  

8.  JH poděkovala jménem vedení ČADV za účast a důvěru členů. O akcích ČADV  budou členové 

pravidelně i nadále informováni formou internetových novin. 

            Zapsala Jana Hercogová, správnost ověřila Alena Pospíšilová
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P Ř I H L Á Š K A  

podle § V. Stanov České akademie dermatovenerologie ( ČADV) 
 

Jméno a příjmení .......................................................................................................... 

Datum narození ............................................................................................................ 

Místo narození ............................................... Státní příslušnost.................................. 

Adresa trvalého bydliště nebo přechodného pobytu  

........................................................................................................................................ 

Adresa pracoviště ...........................................................................................PSČ....... 

E-mailová adresa ............................................................Telefon:................................. 

Webové stránky:...............................................................Fax:....................................... 

P R O H L Á Š E N Í   

Já, .............................................................................  souhlasím se Stanovami České akademie 
dermatovenerologie (ČADV) a se svým členstvím v této společnosti, a hodlám přispívat k jejímu 
dobrému jménu. Souhlasím s použitím osobních údajů ČADV dle zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně 
osobních údajů. 

 

Přihlašuji se za člena (vyberte jednu možnost) / členský příspěvek rok 2009 (Kč): 

Řádný člen (dermatovenerolog s licencí ČLK nebo atestací z dermatovenerologie: atestace 
I./rok/:.....atestace II./rok/.... jiná atestace:..........................rok:.....) / 200,-*) 

Rezident (dermatovenerolog bez licence, připravující se k atestaci z DV) / 200,-*) 

Mezinárodní člen (dermatovenerolog, který žije nebo pracuje mimo ČR) / 0,-  

Zdravotní sestra a jiný zdravotnický pracovník (uveďte profesi:.............................................) / 100,-  

Člen - lékař jiného oboru:.................................................................... / 0,-  

Člen – ostatní (laik, pacient) / 0,-  

Partner (farmaceutická či jiná firma)/ dle typu partnerství/ a) 10.000,-, b) 30.000,-, c) 150.000,-,  

d) jiná částka dle dohody /prosíme označte/ 

*) zahrnuje předplatné „Dermatological Therapy“a členství v mezinárodní odborné společnosti (EADV, 
ESDR)2010 

 

V ......................................... Datum:............................................... 

Podpis uchazeče: ...................................................................... 

Výbor ČADV projednal přihlášku dne …………         S přijetím souhlasí …………….. 

 

Přihlášku zasílejte na adresu: Dermatovenerologická klinika FN Na Bulovce, Budínov a 2, 180 81 
Praha 8 . Přihlášku je možno zaslat i prostřednictvím faxu: 26608 2359  nebo elektronické pošty  na 
adresu dermatology@fnb.cz . O projednání Vaší přihlášky budete informováni elektronickou poštou. 

Členství vzniká dnem splnění poslední z podmínek stanovené pro členství. Členství v  ČADV se ročně 
obnovuje zaplacením ročního příspěvku. K zaplacení příspěvku budete vyzváni prostřednictvím 
elektronické pošty.  Bankovní spojení: Komerční banka a.s., U Průhonu 37, 170 00 Praha 7, název 
účtu: Česká akademie dermatovenerologie, číslo účtu: 43-4160600257/0100. 


