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 aneb Novinky v dermatologické terapii 2016



Vážené kolegyně a kolegové, 
i v minulém roce jsme byli svědky dalších úspěchů v roz-
šiřování diagnostických a tera peutických možností našeho 
oboru. Přibývá nových léčebných postupů i molekul, nových 
indikací i lékových forem. Podobně jako v zahraničí na tento 
vývoj reaguje i výbor České dermatovenerologické společ-
nosti ČLS JEP, z.s., a společ ně jsme připravili na 11. úno-
ra 2016 už v pořadí III. ročník konference Dermatologický 
update, kde se dozvíme z úst povolaných expertů rychlou 
a přístupnou formou o řadě novinek v našem oboru. Pro vel-
ký úspěch v minu lém a předminulém roce, kdy konferenci 
navštívilo už dohromady přes 700 účastníků, i tento ročník 

bude interaktivní, doplněný o elektronic ké hlasování v průběhu přednášek. Už nyní, tedy 
měsíc před akcí, je přihlášeno již přes 300 účastníků a počet přibývá. Dá se očekávat, 
že zřejmě překročíme loňskou čtyřstovku, takže budeme mít šanci se setkat s více než 
polovinou českých dermatovenerologů v jednom dni na jednom místě. Připomínám, že 
do konce ledna 2016 je stále registrace zdarma. Je to sympatický příspěvek ČDS ČLS 
JEP, z.s., svým členům. Akce je opět certifikována Českou lékařskou komorou, takže 
nám hned na počátku roku naše kreditové konto zase o něco poporoste.

Těším se na vás jménem výboru ČDS ČLS JEP
Petr Arenberger

I.  PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK MODERUJE ŠTORK J.

8.00 – 8.20 Existuje urtikariální pochod? Benáková N.

8.25 - 8.45 Jedna a jedna nejsou dvě: Arenberger P.

8.50 – 9.10 Osvědčená anti-TNF alfa: Gkalpakiotis S.

9.15 – 9.35 První zkušenosti s ingenol mebutátem: Arenbergerová M.

9.40 – 9.55 Klinicko-patologické korelace – kvíz: Štork J.

9.55 – 10.25 PŘESTÁVKA

II. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK MODERUJE SELEROVÁ M.

10.25 – 10.30 Nezapomeňte na venerologii: Resl V.

10.30 – 10.50 Co jsme se dozvěděli za 10 let o psoriáze:  Arenberger P.

PROGRAM



10.55 – 11.15 Nová éra imunoterapie melanomu: anti-PD1 
inihibice aneb můžeme využít programovanou smrt? 
Arenbergerová M.

11.20 – 11.40 Zkušenosti s lokálním ivermektinem při léčbě rosacey: 
Nevoralová Z.

11.45 – 11.55 Postiradiační kožní reakce – prevence a léčba: 
Žemličková M., Polincová N.

12.00 – 12.10 Ikonografický kvíz: Ettler K.

12.10 – 13.00 OBĚD

III. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK MODERUJE BENÁKOVÁ N.

13.00 – 13.20 Nový hráč proti lupénce: Arenberger P.

13.25 – 13.45 Jedna tableta stačí? Arenbergerová M.

13.50 – 14.10 Jak léčíme akné v ČR a SR: Machovcová A.

14.15 – 14.30 Quintessence proti stárnutí kůže: Weiss E.

14.30 – 14.45 Biofilm v kožních výplních, diagnostika a léčba: Weiss E.

14.50 – 15.20 PŘESTÁVKA

IV. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK MODERUJE DRLÍK L.

15.20 – 15.40 Novinky v léčbě metastazujícího maligního melanomu: 
Krajsová I.

15.45 – 16.05 Účinek kyseliny chlorné na kožní onemocnění: Maes F.

16.10 – 16.30 Pimecrolimus – součást komplexní léčby pacientů s AD: 
Čapková Š.

16.35 – 16.55 Individualizace přístupu léčby psoriázy: Cetkovská P.

17.00 – 17.15 Acne inversa: Arenberger P.

17.15 ZAKONČENÍ



Registrace emailem: hkropikova@telecom.cz nebo na tel. 602 322 900.  
Pro předem registrované do termínu 30. 1. 2016 účast zdarma,  

poté bude účastnický poplatek 390 Kč. 

Konference bude opět interaktivní včetně  
elektronické komunikace s přednášejícím. 

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského  
předpisu ČLK č. 16 a je ohodnocena příslušným počtem kreditů.
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