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Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

dovolte mi, abych vás jménem výboru Společnosti pro 
orgánové transplantace (SOT ČLS JEP) co nejsrdečněji 
pozval na její první kongres,  který se bude konat ve dnech 
31. března – 2. dubna 2016.

Společnost pro orgánové transplantace ČLS JEP si vzala za 
hlavní cíl své činnosti rozšíření povědomí o transplantacích 
orgánů a  tkání  mezi  ostatními  lékařskými obory.

Problematika transplantací je nepochybně interdisciplinární záležitostí 
a  zasahuje do většiny lékařských oborů. To je také důvodem, proč se výbor 
SOT rozhodl uspořádat první kongres ve spolupráci s dalšími odbornými 
společnostmi. Témata kongresu jsme zvolili tak, aby byla zajímavá nejenom pro 
odborníky praktikující v transplantační oblasti, ale i pro další lékaře, kteří mají 
ve své péči nemocné před nebo po transplantaci. Před samotným kongresem 
proběhnou dvě postgraduální sympozia. Plenární přednášky budou věnovány 
infekcím a dárcovské tematice. Sympozia jsme připravili tak, aby pokryla co 
nejširší oblast transplantací (jejich seznam naleznete v tomto oznámení). 
V každém ze sympozií zazní po přehledových přednáškách také volná sdělení 
vybraná z nejlepších abstrakt. Samozřejmě počítáme také s postery, které budou 
výhradně elektronické. Nedílnou součástí setkání budou také sympozia partnerů 
kongresu. Těší nás, že zde zazní i řada sesterských sdělení.

Věřím, že vás program našeho kongresu zaujme a že se rozhodnete jej navštívit. 

Na shledanou ve Špindlerově  Mlýně!

prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Předseda Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP



Všeobecné informace:
Datum: 31. března – 2. dubna 2016
Místo: Hotel Harmony
Adresa: Bedřichov 106, 543 51 Špindlerův Mlýn

Časná registrace:  do 31. prosince 2015
Odevzdání abstrakt:  do 31. ledna 2016 
Přihlášení ubytování:  do 10. března 2016

Důležitá data:

•  Dárci orgánů
•  Dlouhodobá péče o nemocné 

po transplantacích
•  Farmakoterapie a transplantace
•   Infekce  a transplantace
•   Onkologické aspekty  

transplantací orgánů
•   Presymposia

•   Protilátky a senzitizace
•  Sdělení sester
•  Srdeční selhání a transplantace
•  Transplantace od žijících dárců
•  Transplantace tkání
•  Zařazení do čekací listiny 

k transplantaci ledviny

Témata kongresu:

Organizační výbor kongresu:

prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
MUDr. Pavel Trunečka, CSc.
prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.
MUDr. Jan Burkert, Ph.D. 
MUDr. Jiří Malý, Ph.D.
doc. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D.
MUDr. Eva Kieslichová, Ph.D.

doc. MUDr. Ivan Netuka, Ph.D.
doc. MUDr. Martin Oliverius, CSc.
MUDr. Michal Kudla, Ph.D.
MUDr. Janka Slatinská
MUDr. Jan Šimonek 
PhDr. Martina Šochmanová, MBA

Kongres má postgraduální charakter a je garantována ČLK, ČLnK a ČAS 
jako akce kontinuálního vzdělávání. Účastníci obdrží Certifikát o účasti.



Registrační poplatek zahrnuje:
Účast na odborném jednání a firemních satelitních sympoziích, přístup do 
prostoru firemních expozic, materiály kongresu (program, sborník abstrakt, 
taška, jmenovka), certifikát o účasti včetně ohodnocení kreditními body,  
občerstvení v průběhu přestávek.

Registrační poplatky

Jak se můžete zaregistrovat? 
1.  Web: www.sotcls.cz
2.  E-mail: sekretariat@target-md.com

Způsob platby: 
 Bankovním převodem na účet společnosti TARGET-MD s.r.o. 
Číslo účtu: 2600594008 
Kód banky: 2010 
Variabilní symbol Vám bude přidělen na základě registrace.

do 31. 12.  
2015

do 31. 1.  
 2016

do 29. 2.   
2016

od 1. 3. do 
25. 3. 2016

od 26. 3.  
a na místě

Člen SOT 1 100,- Kč 1 500,- Kč 1 700,- Kč 1 900,- Kč 2 500,- Kč
Ostatní 1 500,- Kč 1 900,- Kč 2 100,- Kč 2 300,- Kč 2 900,- Kč
Sestry    700,- Kč 1 100,- Kč 1 300,- Kč 1 500,- Kč 1 800,- Kč

Ubytování
Hotel Harmony, Špindlerův Mlýn
Vzhledem k omezené kapacitě ubytování pro bližší informace kontaktuje 
sekretariát kongresu na níže uvedeném kontaktu. 

Abstrakta a postery
Na kongresu kromě vyzvaných přednášek zazní také vybrané prezenta-
ce z abstrakt ve formě volných sdělení nebo posterů. Vyzýváme Vás k pří-
pravě abstrakt Vaší prezentace. Formulář naleznete na webových stran-
kách www.sotcls.cz. Termín pro zaslání abstrakt je do 31. ledna 2016. 
Pokyny prezentujícím autorům budou spolu s rozhodnutím o zařazení práce 
zaslané měsíc před zahájením kongresu. Doručená abstrakta budou zveřejně-
na na webových stránkách Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP.



Potvrzení o účasti
Registrovaní účastnící obdrží potvrzení o účasti s kreditovým hodnocením 
po skončení kongresu. Potvrzení nebudou zasílána poštou.

Sekretariát kongresu:
Bc. Kristýna Kratochvílová
tel.: +420 721 500 774
email: kristyna.kratochvilova@target-md.com

Spolupracující společnosti při tvorbě programu:
Česká nefrologická společnost 
prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA 
předseda ČNS
Česká společnost anesteziologie resuscitace a intenzivní medicíny
prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA 
předseda ČSARIM
Česká kardiologické společnost 
prof. MUDr. Miloš Táborský, Ph.D., MBA, FESC. 
předseda ČKS 
Slovenská transplantologická spoločnosť 
MUDr. Zuzana Žilinská, PhD., MHA 
předsedkyně STS
Česká chirurgická společnost 
prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. 
předseda ČCHS
Sekce nemocničních lékárníků  
České farmaceutické společnosti ČLS JEP
PharmDr. Petr Horák 
Předseda SNL 
Česká onkologická společnosti ČLS JEP 
doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA 
předsedkyně ČOS
Česká akademie dermatovenerologie
prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc. 
předsedkyně ČADV



Program

středa 30. března (Kongresový sál)
18.00-19.00	 Presymposium Chiesi

čtvrtek 31. března (Kongresový sál)
		9.00-10.45	 Presymposium: Akutní selhání orgánů a transplantace	
  
 Akutní selhání jater v terénu chronického onemocnění 
 Eva	Kieslichová

  Alkohol  a jeho vliv na poškození orgánů 
	 Tomáš	Zima	

 Akutní alkoholická hepatitida a transplantace jater 
	 Pavel	Trunečka

  Transplantace jater pro akutní jaterní selhání 
	 Jiří	Froněk

 Refrakterní kardiogenní šok a indikace transplantace srdce 
	 Jiří	Malý

	

11.00	-	12.45	 	Presymposium organized by DESCRARTES ERA/EDTA WG: 
New trends in kidney transplantation 

 Welcome and DESCARTES introduction 
 Ondřej	Viklický

 Alloreactivity assesment: is the PRA still the best marker? 
	 Umberto	Maggiore

  Do we still need anti-Interleukin-2 receptor mAb after 
kidney transplantation 
Daniel	Abramowicz

 Elderly recipients: how to proceed with immunosuppression 
 Marian	Klinger

 CMV replication and long term graft survival 
	 Tomáš	Reischig

  How to treat new onset of diabetes in kidney 
transplantation  
Ivana	Dedinská



13.00	-	14.00	 	Obědové symposium Sanofi 
 

14.00	-	14.45	 	Zahájení kongresu, vystoupení čestných hostů 
Ondřej	Viklický,	Pavel	Trunečka,	Robert	Lischke,	Jan	Burket

 Úvodní slovo 
 Ondřej	Viklický,	Pavel	Trunečka

 Univerzita Karlova a transplantace 
	 Tomáš	Zima,	rektor	UK	v	Praze

 Společnost lékařů českých a transplantace 
	 Štěpán	Svačina,	předseda	ČLS	JEP

 Postavení transplantací v systému českého zdravotnictví 
	 	Jan	Marounek,	

ředitel	odboru	zdravotnických	služeb	Ministerstva	zdravotnictví

  Transplantace a plátce péče 
	 Petr	Honěk,	náměstek	ředitel	VZP

 Transplantační aktivita v ČR 2015 
	 Miloš	Adamec,	ředitel	KST

15.00	-	16.30	 	Dlouhodobá péče o nemocné po transplantacích  

 Hypertenze po orgánových transplantacích 
 Renata	Cífková

 Diabetes mellitus po transplantaci orgánů 
 František	Saudek

 Potransplantační lymfoproliferace 
 Tomáš	Kozák

 Kožní nádory a transplantace 
 Jana	Hercogová

 Volná sdělení

16.30	-	17.00	 	Přestávka 



17.00	-	18.30	 	Protilátky a transplantace: nové trendy  

  Clinical relevance of anti-HLA antibodies:  
Time to change allocation strategies? 
Frans	Claas	

 Prevence a léčba protilátkami zprostředkované rejekce 
	 Ondřej	Viklický

  Obraz protilátkami zprostředkované rejekce u nerenálních 
transplantací 
Eva	Honsová	

 Volná sdělení

čtvrtek 31. března (Kinosál)
15.00	-	16.30	 	Experimentální transplantace - volná sdělení 

Volná sdělení dle abstrakt

17.00	-	18.30	 	Moderní terapie terminálního selhání srdce a plic  

 Moderní přístupy k léčbě pokročilého srdečního selhání 
 Miloš	Táborský

 ECMO u srdečního šoku a srdeční zástavy 
	 Petr	Ošťádal

 Transplantace srdce - současné trendy 
 Lenka	Hošková

 Destinační terapie 
 Ivan	Netuka

 Transplantace plic - současné trendy 
 Robert	Lischke

pátek 1. dubna (Kongresový sál)
		8.00	-	09.30	 Transplantace tkání	
	

  The Current Practices in the Heart Valve Allograft 
Transplantation in Europe 
Ramadan	Jashari	

 Současný stav transplantací Langerhansových ostrůvků 
	 František	Saudek

	 Volná sdělení



		9.30	-	10.00 Přestávka

10.00	-	11.30	 Plenary: Infekce a transplantace	
	

  Tuberkulóza u imunokompromitovaných pacientů 
Martina	Vašáková	

 Infekce herpetickými viry u hematopoetických transplantací 
	 Petr	Sedláček		

 Invazivní mykózy u transplantovaných 
	 Jan	Haber

 Virové hepatitidy a transplantace 
	 Jan	Šperl	

 Diagnostika sepse u imunosuprimovaných nemocných 
	 Miroslav	Průcha

11.45	-	12.45 Obědové symposium Astellas

12.45	-	13.35 Poster viewing 

13.30	-	15.00	 Onkologické aspekty transplantací orgánů	
	

  Epidemiologie nádorů v České republice  -  
riziko přenosu z dárce 
Tomáš	Hucl

 Transplantace pro HCC - kde jsou hranice? 
	 Martin	Oliverius		

 Transplantace pro nádory mimo HCC. 
	 Eva	Kostolná

 Karcinom ledviny- resekce, autotransplantace, nefrektomie? 
	 Michal	Kudla

 Riziko nádorových onemocnění po transplantacích orgánů 
	 Renata	Šenkeříková

  Transplantace u neresekabilních jaterních metastáz 
kolorektálního karcinomu z pohledu onkologa  
Luboš	Petruželka

15.00	-	15.30 Přestávka    



15.30	-	17.00	 Zařazení do čekací listiny k transplantaci ledviny	
	

  Regionální rozdíly v dostupnosti transplantace ledviny 
u nemocných s CKD5 v ČR 
Ivan	Rychlík

  Kardiologické vyšetření před transplantací - co je nutné a co ne? 
Bronislav	Janek	

 Přístup k transplantaci ledviny u onkologických nemocných 
	 Silvie	Bloudíčková

  Transplantace ledviny u systémových autoimunitních 
onemocnění 
Zdenka	Hrušková

 Anomálie a dysfunkce močových cest: překážka k transplantaci 
	 Roman	Zachoval	

 

17.00	-	18.00 Valná hromada SOT

19.30 Slavnostní společenský večer    

pátek 1. dubna (Kinosál)
		8.00	-	9.30 Sestry I (přednášky dle abstrakt)

10.00	-	11.30 Sestry II (přednášky dle abstrakt)

12.00	-	13.00 Sestry III (přednášky dle abstrakt)

14.00	-	15.15 Sestry IV (přednášky dle abstrakt)

15.30	-	17.00 Transplantace u dětí 
	

  Srdeční transplantace u dětí a pacientů s vrozenou  
srdeční vadou  
Zdeněk	Slavik

 Transplantace ledvin u dětí – včera, dnes a pozítří 
	 Janusz	Feber

 Volná sdělení 



pátek 1. dubna (Salónek)
		8.00	-	9.30 Klinické aspekty transplantací   
	

 Transplantace u diabetiků - obtíže a úskalí 
	 Peter	Girman

  Chronické onemocnění ledvin u nemocných po orgánových 
transplantacích - mýty nebo realita a co s tím? 
Alena	Paříková

 Infekce močových cest u nemocných s imunosupresí 
	 Ladislava	Lyerová

	 Volná sdělení

	

10.00	-	11.30 Mladí transplantologové (ustavující shromáždění)

13.30	-	15.00 Klinické aspekty transplantací 

sobota 2. dubna (Kongresový sál)
		8.30	-	10.00	 Transplantace od žijících dárců orgánů	
	

 Inovativní chirurgické techniky v odběru ledviny a transplantaci 
	 Tomáš	Marada

 Vyšetření žijícího dárce - co lze akceptovat? 
	 Janka	Slatinská

 Nové trendy v transplantacích od žíjících dárců 
	 Jiří	Froněk

	 Volná sdělení

10.00	-	10.30 Přestávka

10.30	-	12.00	 Plenary: Dárci orgánů  
	

 Definice smrti: up to date 
	 Karel	Cvachovec

 Mýty v oblasti dárcovství orgánů 
	 Eva	Pokorná



 Definice marginality dárce - nástroj pro alokaci 
	 Mariana	Wohlfahrtová

 Panelová diskuze: Rozdíly v dárcovském potenciálu nemocnic 
	 T.	Vymazal,	K.	Cvachovec,	E.	Kieslichová,	E.	Pokorná

12.00	-	12.30	 Závěr kongresu 

sobota 2. dubna (Kinosál)
		8.30	-	10.00 Farmakoterapie a transplantace 
	

  Terapeutické monitorování imunosupresiv –  
klinické a analytické aspekty 
Jana	Maláková

  Faktory ovlivňující koncentraci takrolimu 
Iva	Prokopová

  Farmakokinetické rozdíly mezi sirolimem a everolimem 
včetně faktorů ovlivňující koncentraci léčiv 
Eliška	Dvořáčková

  Farmakokinetické rozdíly mezi mykofenolátem mofetilem 
a mykofenolátem sodným včetně faktorů ovlivňující 
koncentraci léčiv 
Milan	Juhás






