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XXVI. Moravský mezikrajský seminář, jehož součástí byly IV. Beskydské onkologické dny, se konal 
13. a 14. dubna 2018 v beskydské Karolince.

Akce se účastnilo asi 100 účastníků, kromě pneumologů i  radiologové, patologové a  onkologové. V  prvním 
dnu byla na programu tradiční témata. Tentokrát to byla intervenční pneumologie včetně bronchologie 
a respirační infekce. Odpoledne se jednalo o různých typech obstrukcí dýchacích cest, intersticiálních plicních 
procesech a samostatná sekce se věnovala hrudní chirurgii. Večer byly předneseny tři slavnostní přednášky. 
První přednesl prim. MUDr. Zdeněk Hlobil, který se na základě vlastních zkušeností a  historických záznamů 
věnoval historii pneumologie na Moravě, když vzpomněl práci mnoha kolegů a  jejich boj s  tuberkulózou až 
po současnou moderní koncepci pneumologie. Druhou přednášku prezentovala doc. MUDr. Milada Zemanová, 
Ph.D. a věnovala se současným možnostem radioterapie u karcinomu plic. Léčbu novými léčebnými prostředky 
u inoperabilního karcinomu plic shrnul prof. MUDr. Lubomír Petruželka, CSc. Zazněla komplexní data o dnešních 
možnostech i perspektivách léčby tohoto nejčastěji smrticího nádoru. Druhý den byl věnován různým modalitám 
léčby plicních malignit. Přednášky se zabývaly reálnými současnými možnostmi biologicky cílené léčby v první 
i  druhé linii a  dále imuno-onkoterapii. Byla referována data o  výskytu jednotlivých typů karcinomu plic na 
našem území a několik sdělení se týkalo budoucnosti léčby těchto nádorů. Jako nejhmatatelnější posun je třeba 
chápat možnost léčby skvamózního karcinomu plic lékem nivolumab, u kterého byla stanovena úhrada v druhé 
a dalších liniích léčby. V budoucnu se brzy dočkáme možnosti obdobné léčby i u neskvamózního karcinomu plic 
a použití imunonkoterapie také v první linii.

V. Kolek

Rezervujte si termín pro příští ročník akce v roce 2019:
XXVII. Moravský mezikrajský seminář pro pneumology 
a  V.  Beskydské pneumoonkologické dny 5.–6.  dubna  2019, 
Hotel Soláň, Karolinka

Májové setkání v Kutné Hoře,
3. Májové setkání ambulantních pneumologů hostil 4. a 5. května 2018 
Refektář Jezuitské koleje v Kutné Hoře. Pořádala ho Sekce ambulantních 
pneumologů České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP. 
Organizační a programový výbor tvořili předsedkyně sekce MUDr. Ivana 
Čierná Peterová, místopředseda MUDr. Pavel Kalina a  členka MUDr. 
Luba Strouhová. Odborným garantem byl vědecký sekretář ČPFS ČLS 
JEP prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc.

Letošní ročník měl ze tří uskutečněných největší účast, jak přednášejících, tak hostů, kterých bylo 115. „Mezi 
prezentované zajímavosti patřily například informace o  nemocích z  povolání a  souvisejícím odškodnění, 
o  systému hodnocení HRCT u  pacinetů s  podezřením na intersticiální procesy, o  funkčních diagnostických 
metodách, jako IOS, Body test, rhinimanometrie, i aktuality z transplantačního programu na Moravě,“ přiblížila 
dr. Čierná Peterová.

4. Májové setkání ambulantních pneumologů
se v Refektáři Jezuitské koleje Galerie středočeského kraje v Barborské 
ulici 51-53 Kutné Hoře uskuteční 3. a 4. května 2019. „Na tento další 
ročník připravujeme stálá témata jako je funkční vyšetření v  našich 
ambulancích. Cílem je dosáhnout vyššího vybavení - tedy v  každé 
ambulanci Body test, vyšetření plicní difuze, impulzní oscilometrie, 
scereeningové vyšetření OSA, bronchomotorické testy, utrazvukové 
vyšetření plic, RTG vyšetření či rhinomanometrii. V  příštím ročníku 
se zaměřením i na četnost vyšetření u  jednotlivých diagnóz v  rámci 
akutní i  dispenzární péče, Chceme také klást větší důraz a  časový 
prostor na diskuzi. Dalším tématem by měla být tuberkulóza – izolace, 
ambulantní léčba i pokračovací fáze v našich ambulancích. Na přání 
kolegů si také více řekneme o astmatu,“ dodala Čierná Peterová.

Pneumologové se podíleli na Brněnských onkologických dnech
Již dvaačtyřicáté Brněnské onkologické dny (BOD), které se uskutečnily 16. až 18. května 2018 v Kongresovém 
centru pavilonu „E“ brněnského výstaviště, nabídly i edukační blok Pneumoonkologie: Vybrané vzácné nádory 
v oblasti hrudníku. „Plicím byla věnován první den. Ihned po zahájení BOD a úvodním bloku byla volná sdělení 
z oblasti pneumoonkologie a pak následoval Edukační blok. Jak volná sdělení, tak edukační blok byly hojně 
navštíveny - vždy více než stovkou posluchačů,“ přiblížila prof. Jana Skřičková, přednostka Kliniky nemocí 
plicních a tuberkulózy FN Brno.

Vzdělávací blok přinesl prezentace: 1. Marcela Tomíšková: Neuroendokrinní plicní nádory, 2. Vítězslav Kolek: 
Maligní mezoteliom pleury, 3. Eva Sedláčková: Thymom, 4. Petr Jakubec: Epiteloidní hemangioendoteliom, 
5. Miloš Pešek: Nemalobunečný karcinom s přestavbou ALK a ROS, 6. Jana Skřičková: Nemalobuněčný karcinom 
s mutacemi EGFR.

S abstrakty edukačního bloku i volných sdělení se lze seznámit na webu www.onkologickedny.cz/materialy-
ke-stazeni/t64

Celkem měly letošní BOD včetně organizátorů 2127 účastníků, z  toho 136 přednášejících. Prezentováno bylo 
364 příspěvků, hlavním tématem byly vzácné nádory. Doprovodný program tvořila mimo jiné konference 
Laboratorní diagnostika v onkologii 2018.

Předpokládaný termín příštího ročníku BOD je od 10. do 12. dubna 2019.

Pneumologové opět v Emausích
Pneumologická klinika 1. LF UK a Oddělení hrudní chirurgie TN a Česká pneumologická a ftizeologická společnost 
ČLS JEP pořádali 7. června 2018 v Praze 2 v Emauzském klášteře XXIII. setkání pneumologů a VII. setkání 
pneumologů a pneumochirurgů.

Této tradiční akce se letos zúčastnilo přes 130 odborníků z celé České republiky.

Předsedy kongresu byli prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D., přednostka Pneumologické kliniky Thomayerovy 
nemocnice (TN), a doc. MUDr. Vladislav Hytych, Ph.D., primář Oddělení hrudní chirurgie TN.

Odborný program byl rozdělen do 5 bloků. První z nich zahájily prezentace Těžké astma – fenotypy v klinické 
praxi, Zkušenosti a novinky spojené s diagnózou F17 a  Idiopatická plicní fibróza- jak se mění doporučení pro 
diagnostiku a  léčbu? Další se zaměřil na témata Jak diagnostikujeme karcinom plic v  pneumologických 
centrech?, Multioborová spolupráce v  léčbě plicních metastáz a  její výsledky…, Fotonová versus protonová 
radioterapie nemalobuněčných plicních karcinomů a  Proč protonová radioterapie v  léčbě bronchogenního 
karcinomu?

Další témata se zaměřila například na CHOPN v domovech pro seniory, plicní rehabilitace pacientů s chronickou 
obstrukční plicní nemocí v rámci lázeňské léčby, pleurální techniky, biodegradabilní tracheální stenty, bronchiální 
termoplastiku, miniinvazivní plicní resekce či syndrom prázdného hrudníku po pneumonektomii.

V  letošním roce byla organizátory do programu nově začleněna Janem Kulhavým moderovaná diskuze 
zaměřena především na téma: Tuberkulóza v  nemocniční a  ambulantní péči. Jako diskutující byli pozváni: 
Kolek  V., Wallenfels J., Vašáková  M., Dvořák T., Kopecká E., Čierná Peterová  I., Nykodýmová P., Povýšilová  L., 
Skácel Z., Kalina P.

Podrobný program lze najít v kalendáři na webu www.pneumologie.cz.

Podpora vakcinace proti pneumokokům
ČPFS se skrze většinu svých krajských koordinátorů zapojila v  uplynulých měsících do osvětové kampaně 
informující o rizicích pneumokokové infekce a možnostech očkování, které dětem a seniorům nad 65 let hradí 
zdravotní pojišťovna. Pneumologové mohou od loňského roku rovněž očkovat, mezi rizikovými skupinami pro 
vážný průběh pneumokokové infekce jsou zejména pacienti s astma a CHOPN. ČPFS může být nápomocna mj. 
informacemi, jak vakcinaci vykazovat. Kampaň reaguje na to, že invazivního pneumokokového onemocněním 
(IPO) se nebojí 8 z  10 dospělých, kteří se účastnili nedávného výzkumu PneuVue. Přitom pneumokok může 
vyvolat těžký zápal plic, meningitidu, otravu krve s možnými celoživotními následky a zhruba pětina případů 
onemocnění končí smrtí. Podle údajů Světové zdravotnické organizace (WHO) z roku 2005 připraví o život ročně 
1,6 milionu lidí na celém světě. Novinářům ve 13 krajích České republiky byly zprostředkovány od krajských 
hygienických stanic aktuální údaje o množství výskytu IPO v daném kraji v uplynulém roce, s počty zemřelých 
a  srovnáním s  předchozími roky. Ty byly doplněny citacemi s  faktografickými informacemi od krajských 
koordinátorů ČPFS.

Podpora účasti mladých pneumologů na Pneumoupdate
Pátý European Update Congress in Pneumology se uskuteční v Budapešti 15. a 16. června 2018

Organizátoři špičkové edukační akce Pneumo Update Europe tradičně poskytly čtyři bezplatná místa pro české 
účastníky, z toho dvě volná a dvě se zasláním e-posteru.

Výbor ČPFS vybral čtyři žádosti k realizaci a dle instrukcí je možno žádat ještě o slevy pro další zájemce. Benefity 
organizátorů se netýkají ubytování a cesty, což jsou položky, které hradí ČPFS. Jedním z účastníků byl například 
MUDr. Milan Sova, Ph.D. z  FN Olomouc. „Díky grantu ČPFS jsem mohl prezentovat výsledky naší kliniky na 
poli nového přístupu v terapii pneumothoraxu. Také jednotlivé odborné sekce rozšířily můj přehled o daných 
oblastech pneumologie, což brzy využiji v další publikační činnosti,“ popsal dr. Sova.

VÝSLEDKY VOLEB DO VÝBORU ČPFS
ČPFS představuje výsledky voleb do svého výboru, zaslané předsedou volební komise.

Volby funkcionářů výboru se uskuteční 12. září 2018, do té doby má mandát výbor stávající. Možnost rozporování 
výsledků voleb je do 30. června 2018.

Volby do 13členného výboru
Z celkového poštu 679 oprávněných voličů se elektronické volby do výboru ČPFS zúčastnilo 183 členů, dalších 
7 členů hlasovalo korespondenčně.

Jana Kociánová, která dostala 44 hlasů do výboru se členství ve výboru vzdala.

Všech 13 členů zvolených do výboru ČPFS vyjádřilo svůj souhlas a mandát přijalo.

Výsledky (v závorce počet hlasů):

1. Koblížek Vladimír (151), 2. Vašáková Martina (116), 3. Kolek Vítězslav (110), 4. Čierna Peterova Ivana (102), 5. Teřl 
Milan (86), 6. Skřičková Jana (78), 7. Fila Libor (77), 8. Marel Miloslav (75), 9.-10 Sedlák Vratislav (56), Turčáni 
Pavel (56), 11. Kos Stanislav (44), 12. Bártů Václava (38), 13. Jakubec Petr (37).

Další pořadí hlasů:

14. Salajka František (36), 15. Řihák Vladimír (35), 16. Chlumský Jan (34), 17. Zatloukal Jaromír (33), 18. Votruba Jiří 
(29), 19. Pešek Miloš (26), 20. Holub Stanislav (23)

Volby do 3členné revizní komise
Z celkového poštu 679 oprávněných voličů se elektronické volby do výboru ČPFS zúčastnilo 169 členů, dalších 7 
členů hlasovalo korespondenčně.

Mandát nepřijali: Jarmila Fišerová a Jiří Balý.

Václava Bártů, Stanislav Kos, Martina Vašáková, Vladimír Koblížek, Jana Skřičková a Miloslav Marel preferovali své 
zvolení do výboru ČPFS.

Zdeněk Skácel, Olga Jandourková a Stanislav Losse vyjádřili svůj souhlas a mandát přijali.

Výsledky volby revizní komise (počet hlasů)

1. Skácel Zdeněk (39), 2. Jandourková Olga (18), 3. Losse Stanislav (14).

Dále: 4. Zatloukal Jaromír (7), 5. Chlumský Jan (6)

Chystá se

KARDIOPULMONÁLNÍ PROBLEMATIKA V KLINICKÉ PRAXI
Sympozium se koná v úterý 11. září 2018 od 14.00 v Erbia Congress Centrum (Hvězdova 1716/2b, Praha 4)

Garanti sympozia:
prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.
prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc.

Program se zaměří na nejčastější symptomy i nejčastější nemoci.
Akce je evidována v centrálním registru ČLK a je ohodnocena 4 kredity.
Program akce lze najít v kalendáři na www.pneumologie.cz
Přihlásit se na kurz je možné na webu ČLK – www.lkcr.cz

XXVII. MORAVSKOSLEZSKÉ DNY PNEUMOLOGIE OSTRAVA
Akce bude již tradičně 5. a 6. října 2018 v hotelu Park Inn (Ostrava, Hornopolní 3313/42). Programovými prioritami 
budou především témata: nemoci s plicní obstrukcí a poruchami spánku, rehabilitace a následná péče o naše 
pacienty, aktuální pohled na tuberkulózu a  léčbu rezistentních forem TBC z  dnešního epidemiologického 
pohledu.

„Rádi bychom se zaměřili na záněty plic v  jejich různých podobách, intersticiální plicní procesy a  kazuistiky 
v  interaktivním workshopu. V  neposlední řadě se budeme věnovat pneumoonkologické problematice od 
diagnózy po paliativní péči se zaměřením na nové léčebné postupy. Sledujeme trendy v  intenzivní péči 
v pneumologii a nutnost reflektovat tuto skutečnost s dopadem na denní praxi v multidisciplinárním přístupu. 
Přivítáme příspěvky všech lékařů a názory na organizaci péče o pneumologicky nemocné v České republice,“ 
uvádí předseda programového výboru MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.

Více o akci, program, abstrakta a další aktuality jsou na webu www.msdp2018.cz

Garanti akce při slavnostním zahájení Pohled do přednáškového sálu Přednášející i posluchači diskutovali

Během přestávek mohli účastníci navštívit 
doprovodnou expozici partnerů akce

Z NAŠÍ ČINNOSTI:
SETKÁNI NA SOLÁNI


