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IV. Kongres České pneumologické a ftizeologické společnosti (ČPFS) ČLS 
JEP XXVI. Západočeské pneumoonkologické dny
8. – 10. 11. 2018, Parkhotel Congress Center Plzeň

Ve dnech 8. až 10. 11. 2018 se uskutečnil v Plzni v Parkhotelu v pořadí čtvrtý celostátní kongres s mezinárodní 
účastí, který je vrcholnou českou pneumoftizeologickou odbornou událostí. Souběžně s ním se konaly tradiční 
Západočeské pneumoonkologické dny.

Kongres zaštítila Česká pneumologická a  ftizeologická společnost ČLS JEP, ředitel FN Plzeň MUDr.  Václav 
Šimánek, Ph.D., děkan LF UK v Plzni prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA, hejtman Plzeňského kraje Josef 
Bernard, biskup plzeňský Mons. ThLic.  Tomáš Holub,  Th.D. Předsedou kongresu byl prof.  MUDr.  Vítězslav 
Kolek, DrSc.

Kongres pořádala Klinika pneumologie a ftizeologie LF UK a FN v Plzni, pod vedením přednosty prof. MUDr. Miloše 
Peška,  CSc., který byl rovněž předsedou programového výboru. Předsedkyní organizačního výboru byla 
primářka MUDr. Gabriela Krákorová, Ph.D.

Kongres zahájilo čestné předsednictvo kongresu, jehož členové přednesli svá úvodní slova. Poté následovalo 
ocenění dvou lékařů, za jejich dosavadní odbornou a  vědeckou práci. Prvním oceněným byl prof.  Vladimír 
Vondra, kterému profesor MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. předal Stýblovu cenu ČPFS JEP. Druhým oceněným byl 
prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., kterému Cenu České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně předal 
předseda ČLS JEP prof. Štěpán Svačina, DrSc. Zprávy z Výboru ČPFS JEP přednesla její současná předsedkyně 
prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.

V rámci kongresu bylo předneseno 113 lékařských sdělení, 4 sdělení byla prezentována formou posterů. Na IV. 
Kongresu ČPFS probíhalo celkem 21 lékařských sekcí a sekce čestných přednášek vyzvaných řečníků. Odborný 
program nelékařské sekce byl tematicky členěn do šesti bloků, ve kterých zaznělo celkem 27 sdělení napříč širokou 
škálou pneumologicko-ftizeologické problematiky. Přednášející a posluchači na kongres zavítali jak z plicních, 
tak chirurgických zdravotnických pracovišť ČR. Nelékařskou sekcí účastníky provázely její organizátorky z Kliniky 
pneumologie a ftizeologie (PNE) FN Plzeň, Mgr. Lenka Neklová - vrchní sestra PNE a Mgr. Václava Zvardoňová 
Maříková - sestra specialistka v intenzivní péči PNE-JIP.

Kvalita všech sdělení byla vysoká. V rámci soutěžní sekce lékařů do 35 let „Pneumo 35“ vyhrála MUDr. Z. Šestáková 
z VFN Praha se svým sdělením „Kryobiopsie v diagnostice sarkoidózy – andělský zloduch?“ cestovní grant ČPFS 
na kongres ERS.

S velkým ohlasem se setkaly workshopy, pořádané Klinikou pneumologie a ftizeologie FN Plzeň.

Před vlastním zahájením kongresu se 8. 11. 2018 konal na Klinice PNE workshop „Neinvazivní ventilace“, pod 
vedením MUDr. Davida Havla. Alternativy ventilační podpory byly probrány v podrobné přednášce, následně 
probíhaly praktické ukázky různých forem přetlakové léčby, vysokoprůtokové oxygenoterapie a  možností 
odstraňování sekretů z dolních cest dýchacích. Následoval workshop „Medicínská torakoskopie (pleuroskopie) 
a hrudní drenáže“, pod vedením doc. MUDr. Genadyho Engela, MUDr. Davida Havla a MUDr. Jana Zemana. 
Zde si bylo možno po absolvování teoretické části vyzkoušet na modelech hrudní stěny a pleurálního prostoru 
techniky medicínské torakoskopie a  zavádění rozličných typů hrudních drénů, včetně „tunelizovaných“ IPC 
katetrů.

V pátek 9. 11. 2018 odpoledne byl na programu workshop „Základy imunologie pro pneumology“, pod vedením 
doc. Milana Teřla.

Cílem workshopu bylo podat účastníkům racionální a  srozumitelný výklad těch oblastí imunologie, které 
významným způsobem zasahují do aktuální klinické praxe našeho oboru. Po pragmatickém teoretickém úvodu 
následovaly tři speciální části.

Prvá speciální část workshopu se zabývala onkologickou problematikou. Poukázala na klinické využití existence 
abnormálních nádorových antigenů a  receptorů, včetně receptorů programové buněčné smrti, při terčové 
a imunologické léčbě bronchogenního karcinomu.

Druhá část workshopu se týkala současných možností biologické léčby astmatu. Plzeňské národní centrum pro 
léčbu těžkého astmatu je rozsahem své činnosti největším svého druhu v ČR a vzešla z něj idea pragmatické 
fenotypizace, která se stala základem národního doporučeného postupu diagnostiky a léčby astmatu. Workshop 
návodně ukázal, jak diagnostická cesta ke třem základním fenotypům vede k racionální indikaci jak anti-IgE, tak 
anti-IL-5 léčby.

Třetí část workshopu byla věnována oblasti antiinfekční imunity. Zaměřila se především na racionální posouzení 
imunitního stavu nemocných a  úskalí interpretace přímého versus nepřímého průkazu infekčních agens 
u komplikovaných infekčních zánětů plic.

V  sobotu 10.  11.  2018 se uskutečnil workshop, určený zejména pro nelékaře, „Inhalační systémy, inhalační 
technika – stále aktuální téma“, pod vedením Evy Kašákové a její kolegyně Moniky Macháčkové. Workshop 
se skládal ze tří částí. První část byla teoretická a zabývala se především rozdělením a podrobným popisem všech 
inhalačních systémů, se kterými se v ČR můžeme setkat. Druhá, praktická, část byla věnována demonstraci 
správné inhalační techniky a způsobům použití jednotlivých inhalačních systémů, včetně adekvátní manipulace 
s nimi a s upozorněním na nejčastější chyby při jejich používání. Důraz byl kladen i na hlavní zásady efektivní 
edukace pacientů. Workshop končil praktickým nácvikem, kdy si účastníci mohli své dovednosti vyzkoušet 
na inhalačních trenažérech. Zároveň probíhala volná diskuze s lektory a výměna praktických zkušeností mezi 
pracovišti.

Stručný přehled sdělení vyzvaných zahraničních řečníků:

Profesor Peter Dettmar ze Spojeného království přednesl sdělení o prvním neinvazivním diagnostickém nástroji 
pro zjištění refluxní nemoci ve světě. Refluxní nemoc postihuje 20 – 40 % západní populace. Ve všech refluxátech 
je přítomen pepsin, na rozdíl od kyseliny chlorovodíkové či žlučových kyselin. Pepsin je senzitivní a specifický 
parametr pro průkaz podílu refluxu na respiračním onemocnění. Pro diagnostiku refluxu se využívají dotazníky, 
z invazivních metod pak endoskopie, 24hodinová monitorace pH + jícnové impedance, RTG vyšetření s využitím 
bariového kontrastu a  jícnová manometrie. Přítomnost pepsinu v  respiračních sekretech byla doložena 
u refluxních onemocnění, u chronického kašle, astmatu, sinusitid, cystické fibrózy, rejekci plicních transplantátů 
a u hnisavých zánětů středouší. Zatím, co jícnový reflux má vcelku charakteristické příznaky (pálení na hrudi, 
bolest a  potíže při polykání, zápach z  úst, regurgitaci potravy, nauzeu a  zvracení), příznaky mimojícnového 
refluxu jsou méně specifické (bolesti v krku, chronický kašel, pocit cizího tělesa v krku, postnazální drip, změny 
hlasu, chrapot, astma, bolesti v uchu, poškození zubní skloviny). Senzitivita pepsinu se pohybuje kolem 80 % 
a specificita kolem 60 %, tyto hodnoty se však dají zvýšit opakovaným vyšetřováním, optimálně 3x denně, na 
senzitivitu 81 % a specificitu až 100 %. Často bývá pepsin prokazován u nemocných s plicní fibrózou, chronickou 
obstrukční plicní nemocí, u  nemocných s  hypersenzitivitou dýchacích cest je i  malý podíl refluxu schopen 
vyvolávat kašel. Pepsin prokazatelně hraje roli také u nealergické rhinitidy a chronické faryngitidy. U nemocných 
se symptomy vedoucími k podezření na gastroezofageální reflux či laryngofaryngeální reflux, samostatně či ve 
spojitosti s respiračními chorobami, může stanovení pepsinu v respiračních sekretech významně doplnit využití 
dotazníků a diagnostických metod pro stanovení refluxních onemocnění. Je použitelný v první linii vyšetřovacího 
plánu jako rychlý a neinvazivní test, v současnosti je dostupný ve 49 zemích světa.

Součástí kongresu byla i  sekce o  sarkoidóze, za účasti jednoho z  nejvýznamnějších světových odborníků 
prof. Joachima Müllera-Quernheima z Freiburgu. který se věnoval novinkám v léčbě progredující sarkoidózy. 
Konstatoval, že doposud žádný nový sledovaný lék neprokázal takovou účinnost, aby získal schválení FDA nebo 
EMA k použití u sarkoidózy a tyto léky se podávají off label. Informoval o studiích s inhalovaným vazoaktivním 
peptidem aviptadilem, který se podává hlavně pro antitusický a  protizánětlivý efekt. Dále zmínil abatacept 
(fúzní protein CTLA4 a lidského imunoglobulinu) tlumící ko-stimulační blokádou autoimunitní reakce vyvolané 
T lymfocyty. Další část přednášky byla věnována berylióze. Prof.  Müller-Quernheim uvedl, že tato nemoc 
je od sarkoidózy neodlišitelná a  jediný spolehlivý test spočívá v  imunostimulaci senzibilizovaných lymfocytů 
testem blastické transformace. Je otázkou kolik nemocných by bylo možno těmito testy odhalit např. při práci 
s elektronikou nebo vláknitou optikou.

V bloku věnovaném astmatu vystoupil prof. Radoslaw Gavlik ze Silesiánské univerzity v polských Katovicích, 
předseda pracovní skupiny primární péče Evropské akademie alergologie a klinické imunologie. Svoji přednášku 
věnoval vysoce aktuálnímu tématu astmatu a  sportu, zaměřenou především na rizika zneužívání některých 
antiastmatik vrcholovými sportovci.

Letošní  IV. Kongres České pneumologické a  ftizeologické společnosti ČLS JEP a  XXVI. Západočeské 
pneumoonkologické dny byly po odborné a společenské stránce zdařilou akcí, na kterou doufám budou všichni 
účastníci dlouho vzpomínat.

(Zapsala G. Krákorová)

XXVII. Moravskoslezské dny
Celostátní konference XXVII. Moravskoslezské dny pneumologie v Ostravě se 
konala již tradičně ve dnech 5. a 6. října 2018 v hotelu Park Inn. Programovými 
prioritami byla především tato témata: nemoci s  plicní obstrukcí a  poruch 
spánku, rehabilitace s  následnou péči o  naše pacienty, aktuální pohled na 
tuberkulózu a léčbu rezistentních forem TBC z dnešního epidemiologického 
pohledu.

Dále jsme se na kongresu zabývali záněty plic v  jejich různých podobách, 
interstitiálními plicními procesy a  proběhl bohatě navštívený interaktivní 
workshop kazuistik. Součástí akce byl také úspěšný praktický workshop 
společnosti Olympus, který se setkal s  velmi příznivým ohlasem zvláště 
u mladých bronchologů.

Kongresu se zúčastnilo více než 250 lékařů a  100 zdravotních sester a  ostatního zdravotnického personálu 
s  bohatým zastoupením farmaceutických virem a  výrobců zdravotnického materiálu. Večer prvního dne akce 
jsem prožili ve velmi atraktivním prostředí areálu Dolních Vítkovic v Ostravě.

(J. Roubec)

Aktuálně z Výboru ČPFS
Výbor na ustavujícím zasedání v září nového předsedu, místopředsedy, pokladníka a předsedu revizní komise:

Předseda- prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D

Vědecký sekretář: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D

1. místopředseda- MUDr. Ivana Čierna- Peterová

2. místopředseda- prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

Pokladník: prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Předseda revizní komise: MUDr. Zdeněk Skácel

Dále byli jmenováni pro specializované činnosti Výboru ČPFS:

Ceny a úhrady léků: MUDr. Petr Jakubec, Ph.D, seznam zdravotních výkonů: MUDr. Pavel Turčáni, Ph.D, zdravotnické 
přístroje a prostředky: MUDr. Vratislav Sedlák, Ph.D, správa členské základny a jubilantů: prof. MUDr. Miroslav Marel, 
Ph.D, správa webových stránek: prof. MUDr. Vítězslav Kolek, Ph.D, delegát ERS: MUDr. Libor Fila, Ph.D, zástupce v 
SOR: doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. 

Vize Výboru ČPFS

▶  Propagace pneumologie jako oboru, pneumologie je svým významem rovna ostatním velkým interním oborům, 
jako je Kardiologie

▶  Harmonizace pregraduálního vzdělávání

▶  Úprava postgraduálního vzdělávání

▶  Zajištění sítě vybavených pneumologických ambulancí a sítě lůžek

▶  Podpora vzdělávání pneumologů formou grantů

▶  Spolupráce s jinými obory

▶  Snaha o získání rezidenčních  míst pro pneumology 

▶  Budou stanoveny cíle a plán jejich plnění

Z nejdůležitějších bodů jednání Výboru:

Nadále bude podpora aktivní i pasivní účasti pneumologů na mezinárodních akcích, tj. kongresech a vzdělávacích 
seminářích, a to formou grantů

Bude vytvořena pracovní skupina pro tuberkulózu, která se zaměří na izolace, ambulantní léčbu a implementace 
doporučení WHO.

Revokujeme jednání s Chirurgickou společností ohledně sdílení kódu drenáže hrudníku.

Provedeme kontrolu a kultivaci SZV, aktualizaci přístrojů.

Registr sledující epidemiologii BCA a postup vyšetřování (EGFR ALK aj) i stanovenou léčbu je zahájen.

Rodí se registr těžkého astmatu ve spolupráci s německým registrem.

Screening LTBI - nefunguje u transplantovaných, funguje v revmatologii a gastroenterologii, nově i kožní a 
neurologie - v rukou ambulantních specialistů - oslovíme odborné společnosti se žádostí o spolupráci. 

Na webových stránkách budou vyvěšena úspěchy členů ČPFS, zejména na mezinárodní úrovni, bude anglická 
verze webových stránek

Poděkování:

Výbor děkuje prof. Miloši Peškovi za práci ve Výboru a v SOR a gratuluje k udělené medaili za zásluhy prezidenta ČR. 

Videa zacílila na časné detekce CHOPN v rizikové skupině dosud nediagnostikovaných
Sekce chorob s  bronchiální obstrukcí ČPFS ČLS JEP informuje, že vznikla a  byla umístěna na youtube česká 
a  anglická videa ukazující spolupráci mezi praktickými lékaři a  pneumology na poli časné detekce chronické 
obstrukční plicní nemoci (CHOPN) v rizikové skupině dosud nediagnostikovaných osob.

Současně Sekce chorob s  bronchiální obstrukcí ČPFS upozorňuje na současně zahájený projekt Národního 
screeningového centrua (NSC) Ústavu zdravotnických informací a  statistiky ČR (ÚZIS ČR), zaměřený právě na 
vyhledávání nových případů CHOPN v rizikové populaci ČR.

Další informace o projektu zde na webu NSC ÚZIS ČR.

Videa:

Časná detekce CHOPN u praktického lékaře

CHOPN v ČR

Early detection of COPD in GP practice

Approach to COPD in the Czech Republic 2019

ATESTACE Z PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE V ROCE 2019: POŽADAVKY
Jarní atestace z oboru specializačního vzdělávání Pneumologie a ftizeologie mají v roce 2019 tento harmonogram:

Předatestační kurz se uskuteční od 25. února do 8. března 2019 na Klinice plicních nemocí a tuberkulózy ve Fakultní 
nemocnic Olomouc. Atestační zkouška se bude konat 3. až 5. června 2019. 

Garantem atestace je prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

S požadavky na atestační práci, jejíž téma přiděluje na základě žádosti uchazeče garant atestace, se lze seznámit 
zde ve formátu.doc

Z AKTIVIT PRO VEŘEJNOST: SVĚTOVÝ DEN CHOPN
Více, než pětina lidí nemá plíce v pořádku – zjistili to pneumologové při letošním Světovém dnu chronické 
obstrukční plicní nemoci (CHOPN). Na stáncích v nákupních centrech a v otevřených ordinacích pneumologů 
vyšetřili plíce 1 480 zájemcům. Normální nález nemělo 22 % vyšetřených – to je o 10 % více než při stejné akci v 
loňském roce.

Preventivní vyšetření pořádal u příležitosti Světového dne CHOPN Český občanský spolek proti plicním nemocem 
(ČOPN) s Českou pneumologickou a ftizeologickou společností (ČPFS) už popatnácté. Letos své dveře otevřelo 
82 plicních ambulancí po celé republice. Zájemci mohli v listopadu využít měření plicních funkcí i na stáncích v 
obchodních centrech v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci a Hradci Králové. 

„Letos se přišlo nechat vyšetřit 1 480 zájemců – 835 jich navštívilo některou z ambulancí, 645 lidí přišlo ke stánku 
v obchodním centru,“ popisuje předseda ČOPN prim. MUDr. Stanislav Kos, CSc. a doplňuje: „Návštěvníkům 
lékaři provedli jednoduché vyšetření pomocí spirometrie. U 22 % z nich pojali podle naměřených plicních funkcí 
podezření na CHOPN a doporučili jim další vyšetření.“ Loni lékaři vyšetřili plíce 1 512 zájemcům, podezření na 
CHOPN zaznamenali u 12 % z nich.

V současnosti se s CHOPN u plicních lékařů léčí přibližně 300 000 pacientů, dalších zhruba 300 000 lidí o své 
nemoci neví. 

INTERNETOVÝ TIP
Upozorňujeme na Českou multicentrická výzkumná databáze CHOPN - Registr České pneumologické a 
ftizeologické společenosti ČLS JEP

kterou lze najít na webové adrese http://chopn.registry.cz

Jde o multicentrickou prospektivní observační databázi nemocných se střední, těžkou a velmi těžkou formou 
Chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) v České republice. Projekt funguje od roku 2013. 

Hlavním cílem projektu je posouzení all-cause mortality nemocných v prostředí reálné péče v ČR, bude běžet 
nejméně další tři roky. 

Databáze existuje i V plnohodnotné anglické jazykové mutaci na adrese chopn.registry.cz/index-en.php

PŘIPRAVUJEME

XXIV. DNY RAPPL - 10. - 12. 1. 2019
Česká lékařská komora, Rinologická sekce České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Česká 
společnost alergologie a klinické imunologie, Česká pneumologická a ftizeologická společnost České lékařské 
společnosti J.E. Purkyně a Horské lázně Karlova Studánka, s. p. srdečně zvou na vzdělávací akci 

XXIV. DNY RAPPL - aneb dny rinologie, alergologie, pneumologie, praktického lékařství a lázeňství

Karlova Studánka, 10. - 12. ledna 2019

Témata 1. dne: ORL

▶ Rinosinusitidy - co je nového, spolupráce s alergology a pneumology

▶  Dětská rinologie – vztah hltanová mandle - rinosinusitida, kdy je indikace k adeno-tonsilektomii, tonsilotomie 
versus tonsilektomie

▶ Varia, kazuistiky

Témata 2. dne: Pneumologie

▶ Je reálný skríning karcinomu plic?

▶ Časná detekce CHOPN v ČR

▶ Skríninkové možnosti a novinky v léčbě cystické fibrózy

▶ Indikace k transplantaci plic, systém péče o tyto nemocné

Témata 3. dne: Alergologie

▶ Novinky v léčbě alergenovými vakcínami

▶ Novinky v imunomodulační léčbě infekcí horních dýchacích cest

▶ Alergie na léky – možnosti testování

Více v pozvánce zde ke stažení ve formátu .pdf

LUHAČOVICKÉ DNY 2019  
Lázně Luhačovice, a. s. pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie a Česká pneumologické 
a ftizeologické společnosti pořádají:

XXVI. LUHAČOVICKÉ DNY 

které se uskuteční 29. - 30. března 2019 v Luhačovicích v kongresovém sále Společenského domu

Odborný program lékařské sekce:

▶ Koho a jak očkovat proti pneumokokům

▶ CHOPN – novinky v léčbě

▶ Respirační infekce

▶ Mezioborová problematika OSAS

▶ Biologická léčba astmatu

▶ Alergie na antibiotika

▶ Alergie na roztoče

▶ Kasuistiky

Odborný program sesterské sekce:

▶ Ošetřovatelská péče o pacienty s respiračními chorobami

Více informací zde ke stažení ve foormátu .pdf

Program a přihlášky jak k aktivní, tak pasivní účasti na webových stránkách zde

XXVII. MORAVSKÝ MEZIKRAJSKÝ SEMINÁŘ PRO PNEUMOLOGY a V. BESKYDSKÉ 
PNEUMOONKOLOGICKÉ DNY
se uskuteční 5. a 6. dubna 2019 v Hotelu Soláň, Karolinka

Odborní garanti akce: prim. MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D., prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.,

MUDr. Gustáv Ondrejka, Ph.D., MUDr. Jiří Pejchal, prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Odborná záštita: Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM:

5. 4. 2019 / HLAVNÍ TÉMATA:

Tuberkulóza a mykobakteriózy

Plicní rehabilitace

CHOPN a bronchiální astma

Spánková medicína

Vyšetřovací metody v pneumologii

Kazuistiky a varia

Boj proti kouření a jiným závislostem

6. 4. 2019 / HLAVNÍ TÉMATA:

Diagnostické metody nitrohrudních nádorů

Operační léčba karcinomu plic

Konvenční chemoterapie a radioterapie karcinomu plic

Novinky v biologické cílené léčbě karcinomu plic

Kazuistiky v pneumoonkologii

Paliativní léčba karcinomu plic

REGISTRACE

Přihlášky k pasivní účasti do 31. 3. 2019

▶ online přihláškou na www.solen.cz

▶ e-mailem na registrace@solen.cz

▶ poštou na SOLEN, s. r. o., Lazecká 51, 779 00 Olomouc

Přihlášky k aktivní účasti do 24. 2. 2019

▶ pouze na e-mail bouckova@solen.cz (ve formátu autoři, název sdělení, pracoviště)

AKCE JE URČENA POUZE PRO LÉKAŘE a bude ohodnocena kredity v rámci celoživotního postgraduálního 
vzdělávání dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK. Odborného programu akce se můžete zúčastnit zdarma. 
Doprovodný program (občerstvení formou rautu + živá hudba) v pátek 5. 4. 2019 je zpoplatněn částkou 300 Kč. 
Kapacita omezena!

Více informací ke stažení zde ve formátu .pdf

XXIII. HRADECKÉ PNEUMOLOGICKÉ DNY
▶  termín: čtvrtek 25. 4. 2019 (workshopy a večerní překvapení v Hradecké pevnosti), pátek 26. 4. 2019 a sobota 27. 

4. 2019 (pestrá paleta přednášek 

▶  s bohatou mezinárodní účastí pod záštitou Evropské respirační společnosti), interaktivita, soutěž o nejlepší 
přednášku v lékařské i nelékařské sekci, doprovodný program   

▶  pořadatel: Plicní klinika, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova 

▶  místo konání: Univerzita Hradec Králové, Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové, Fakultní nemocnice 
Hradec Králové

▶  více informací během ledna na www.hradeckedny.cz

4. MÁJOVÉ SETKÁNÍ AMBULANTNÍCH PNEUMOLOGŮ
3. a 4. května 2019

Kutná Hora, Galerie Středočeského kraje, Barborská 51-53

Pořádá Sekce ambulantních pneumologů ČPFS ČLS JEP

Více informací zde

SETKÁNÍ PNEUMOLOGŮ A PNEUMOCHIRURGŮ V EMAUZY  
Pneumologická klinika 1. LF UK a Oddělení hrudní chirurgie Thomayerovy nemocnice

a Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP pořádají

XXIV. setkání pneumologů a VIII. setkání pneumologů a pneumochirurgů

6. června 2019 v Emauzském klášteře, Vyšehradská 49/320, Praha 2 - Nové Město

Vážení kolegové,
dovolujeme si Vás pozvat, tak jako každý rok, na XXIV. setkání pneumologů
a VIII. setkání pneumologů a pneumochirurgů, které se koná dne 6. 6. 2019
v Emauzském klášteře.
Těšíme se na Vás.
S pozdravem organizátoři
prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.
doc. MUDr. Vladislav Hytych, Ph.D.

TERMÍN PRO ZASLÁNÍ ABSTRAKT DO 31. března 2019

▶ záhlaví abstraktu musí obsahovat název sdělení, jména a pracoviště autora/autorů,

▶  délka abstraktu: 1-2 stránky A4, Times New Roman 12, řádkování dvojité, grafy a obrázky jsou vítány, maximálně 
3 literární odkazy,

▶ členění abstraktu: Úvod a cíl sdělení, Materiál a metody, Výsledky, Závěr. 

Jako každý rok bude vydáno supplementum s abstrakty, kde bude i Váš příspěvek otištěn. Také z tohoto důvodu 
prosíme o jejich včasné zaslání.

Abstrakta prosím zasílejte na e-mail: z.havrankova@gsymposion.cz

ODBORNÝ PROGRAM - TEMATICKÉ OKRUHY:

▶ Novinky v pneumologii, pneumoonkologii a pneumochirurgii

TERMÍN PRO ZASLÁNÍ PŘIHLÁŠKY K REGISTRACI DO 31. 5. 2019

▶ přihlášky bude možné zaslat pomocí on-line formuláře na www.gsymposion.cz

Registrační poplatek 800 Kč

II. Konference o těžkém astmatu
▶  termín: 7. 6. 2019

▶  pořadatel: Sekce chorob s bronchiální obstrukcí a Plicní klinika, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova 

▶  místo konání: Praha 

▶  více informací během ledna na www.tezkeastma.cz

XXI. KONGRES ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI A SLOVENSKEJ 
PNEUMOLOGICKEJ A FTIZEOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI
Uskuteční se 24. až 26. října 2019 

Místo: OLOMOUC, Clarion Congress Hotel, Jeremenkova 36

On-line registrace bude spuštěna od 1. 12. 2018 na www.kongres-pneumologie.cz

MOŽNOSTI PŘIHLÁŠENÍ:

Aktivní účast: do 30. 6. 2019

Pasivní účast: do 26. 9. 2019

Další informace ke stažení zde ve formátu .pdf

Cena Karla Stýbla: letos prof. Vladimíru Vondrovi
V roce 2014 se výbor České pneumologické a ftizeologické společnosti 
ČLS JEP rozhodl založit tradici, kterou je udělování Ceny Karla Stýbla 
za mimořádný přínos pro rozvoj pneumologie a ftizeologie. Letos se jí 
rozhodl výbor udělit na Kongresu České pneumologické a ftizeologické 
společnosti v Plzni profesoru Vladimíru Vondrovi, DrSc. (84).

Cena je nejvyšším oceněním ČPFS a  je udělována za dlouhodobou 
činnost věnovanou rozvoji našeho oboru, za významné vědecké aktivity, 
zvyšování prestiže pneumologie a  ftizeologie mezi jinými lékařskými 
odbornostmi u  nás i  v  zahraničí a  zviditelňování oboru mezi laickou 
veřejností. Cena je určena významným členům ČPFS, ale také lékařům 
jiných odborností, kteří se zasloužili o  mezioborovou spolupráci, díky 
které se náš obor rozvíjel novými cestami a významně rozšiřoval svou 
náplň. Cenu posuzuje výbor ČPFS na základě návrhů členů. Uděluje se 
nanejvýš jednou ročně.

Spojení ceny se jménem MUDr.  Karla Stýbla je projevem úcty 
k mezinárodně vysoce uznávanému českému lékaři, který se zasloužil 
o boj proti tuberkulóze na celém světě a na jehož tradici by česká pneumologie a ftizeologie chtěla navázat.

Karel Stýblo - životopis
Narodil se 26.  listopadu  1921 v  rodině strojníka ve Vilémově v  Československu a  zemřel 
13.  března  1998 v  holandském Haagu. Tuberkulóza se mu stala osudem, když se jako 
vězeň nakazil v  nacistickém koncentračním táboře Mauthausen a  tuberkulózou poté 
onemocněl během studií na Karlově univerzitě. V 50. a 60. letech minulého století působil 
v  Praze, pracoval mimo jiné ve Výzkumném ústavu tuberkulózy a  respiračních nemocí 
(VÚTRN), ale zásadně ho ovlivnil pobyt v Edinburghu u prof. J. Croftona, který se stal jeho 
blízkým přítelem. V roce 1966 byl pověřen vedením nové výzkumné jednotky dozoru nad 
tuberkulózou v Haagu (TSRU) a tragické politické události v letech 1968 vedly k tomu, že se 
v roce 1971 stal holandským občanem. V 70. letech začal studovat možnosti kombinované 
léčby antituberkulotiky, a to především v Tanzánii. Jeho práce prokázala efektivitu systému 

zkrácené intezivní léčby Direct Observed Treatment  – Short Course (DOTS), který osobně prosadil v  řadě 
dalších afrických zemí, a  jeho systém byl uznán za celosvětový model efektivní léčby tuberkulózy Světovou 
zdravotnickou organizací (WHO) v rOCE 1991. Byl aplikován dále v Indii, Číně a také při přechodném zhoršení 
epidemiologie TBC také v New Yorku. Celkem 187 členských zemí WHO ze 193 přijalo tento systém do r. 2008. 
V roce 1979 se stal vědeckým ředitelem Mezinárodní unie proti tuberkulóze a plicním nemocem (IUATLD) se 
sídlem v Paříži. O tři roky později obdržel zlatou medaili Roberta Kocha a krátce před smrtí dostal oznámení, že 
ho WHO navrhlo pro udělení Nobelovy ceny. Náhlé srdeční selhání tomuto vrcholnému vyznamenání zabránilo, 
nicméně hned po jeho smrti vyhlásila IUATLD Cenu Karla Stýbla za veřejné zdravotnictví (Karel Styblo Public 
Health Prize), která se každoročně uděluje zdravotníkům, laikům i organizacím za přínosnou práci v kontrole 
tuberkulózy nebo plicních nemocí během období nejméně 10 let.

Sir Crofton o  Karlu Stýblovi napsal, že měl ohromující odborné znalosti o  epidemiologii tuberkulózy 
a  možnostech její kontroly a  že byl neobyčejně vytrvalý, pracovitý a  skromný. Pro tyto vlastnosti patří Karel 
Stýblo k nejuznávanějším odborníkům na světě a  jeho práce je nejlepším odkazem pro českou pneumologii 
a ftizeologii.

Dosavadní historie udělení Stýblovy ceny:

2014 - prim. MUDr Stanislav Kos, CSc, prof. MUDr. Václav Špičák, CSc.

2015 - prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.

2016 - doc. MUDr. Luděk Trnka, DrSc.

2017 - prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc.

2018 - prof. MUDr. Vladimír Vondra, DrSc.

Oceněné publikace za rok 2017 výborem České pneumologické a ftizeologické 
společnosti ČLS JEP

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
1. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII ORIGINÁLNÍ SDĚLENÍ V ČASOPISE 

STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017
Vliv exprese vybraných protein kódujících genů a mikro RNA na riziko relapsu plicních adenokarcinomů stadia I.
M. Svatoň, V. Kulda, P. Mukenšnábl, O. Topolčan, M. Pešek, P. Dvořák, O. Fiala, M. Roušarová, K. Hrdá, M. Pešta

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
2. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII ORIGINÁLNÍ SDĚLENÍ V ČASOPISE 

STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017
Bronchoskopická metoda narrow band imaging v diagnostice plicních nádorů

G. Ondrejka, O. Májek, J. Skřičková

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
3. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII ORIGINÁLNÍ SDĚLENÍ V ČASOPISE 

STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017
Poruchy rovnováhy u nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí

K. Neumannová, Z. Svoboda, J. Zatloukal, V.Sedlák, M.Plutinský, L. Bizovská, M. Janura, V. Koblížek

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
4. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII ORIGINÁLNÍ SDĚLENÍ V ČASOPISE 

STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017
Vliv rehabilitační léčby na úroveň pohybových aktivit u nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí

K. Neumannová

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
5. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII ORIGINÁLNÍ SDĚLENÍ V ČASOPISE 

STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017
Endemická ložiska aviárních mykobakterióz v Praze

M. Kubín, M. Malý, Z. Jágrová

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
1. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII „JINÁ“ SDĚLENÍ V ČASOPISE STUDIA 

PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017
Význam HRCT hrudníku pro prognózu idiopatické plicní fibrózy

M. Doubková, S. Richter
 

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
2. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII „JINÁ“ SDĚLENÍ V ČASOPISE 

STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017
Znamenají metastázy do mozku u tumoru s ALK translokací vždy selhání terapie crizotinibem?

M. Svatoň, M. Pešek, J. Vodička, J. Mraček, J. Baxa, B. Šašková

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
3. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII „JINÁ“ SDĚLENÍ V ČASOPISE 

STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017
Postižení srdce jako primární projev sarkoidózy

M. Žurková, V. Lošťáková, V. Kolek, Z. Tüdös, E. Kriegová, J. Kuchyňka, T. Paleček, A. Slováková, M. Kamínek

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
4. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII „JINÁ“ SDĚLENÍ V ČASOPISE 

STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017
Bronchiektasie jako následek i příčina

D. Havel, Š. Trhlíková, M. Pešek, M. Vachová, J. Quinn, M. Hrabětová, J. Votruba, J. Šimovič

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
5. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII „JINÁ“ SDĚLENÍ V ČASOPISE 

STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017
Úloha zánětlivých buněk u chronické obstrukční plicní nemoci

J. Zatloukal

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
1. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII PUBLIKACE S IMPAKT FAKTOREM DO 

35 LET V ROCE 2017
Thyroid transcription factor 1 expression is associated with outcome of patients with non-squamous non-small 

cell lung cancer treated with pemetrexed-based chemotherapy
O. Fiala, M. Pesek, J. Skrickova, V. Kolek, F. Salajka, M.Tomiskova, M. Satankova, J. Kultan, J. Kuliskova, M. Svaton, M. 

Hrnciarik, K. Hejduk, R. Chloupkova, O. Topolcan, H. Hornychova, M. Nova, A. Ryska, J. Finek
Tumour Biol 2017;39(2):1010428317691186, IF 3,65

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
2. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII PUBLIKACE S IMPAKT FAKTOREM DO 

35 LET V ROCE 2017
Serum concentration of erlotinib and its correlation with outcome and toxicity in patients with advanced-stage 

NSCLC
O.Fiala, P. Hosek, M.Pesek, J.Finek, J.Racek, P. Stehlik, O.Sorejs, M.Minarik, L.Benesova, A.Celer, I.Nemcova, 

R.Kucera, O.Topolcan
Anticancer Res 2017;37(11):6469-6476, IF 1,86

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
3. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII PUBLIKACE S IMPAKT FAKTOREM DO 

35 LET V ROCE 2017
Prognostic role of serum C-reactive protein in patients with advanced-stage NSCLC treated with pemetrexed

O. Fiala, P. Hosek, M. Pesek, J. Finek, J. Racek, T. Buchler, A. Poprach, K. Hejduk, R. Chloupkova, O. Sorejs, M. 
Ecksteinova, M. Vitovec, K. Cizkova, R. Kucera, O. Topolcan

Neoplasma 2017;64(4):605-610, IF 1,69

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
1. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII PUBLIKACE S IMPAKT FAKTOREM 

NAD 35 LET V ROCE 2017
Hypersensitivity pneumonitis: Perspectives in diagnosis and management.

M. Vasakova, F. Morell, S. Walsh, K. Leslie, G. Raghu
Am J Respir Crit Care Med 2017;196(6):680-689, IF 15,24

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
2. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII PUBLIKACE S IMPAKT FAKTOREM 

NAD 35 LET V ROCE 2017
Phenotypes of COPD patients with a smoking history in Central and Eastern Europe: the POPE study

V. Koblizek, B. Milenkovic, A. Barczyk, R. Tkacova, A. Somfay, K. Zykov, N. Tudoric, Z. Zbozinkova, J. Svancara, J. 
Sorli, A. Krams, M. Miravitlles, A. Valipour

Eur Respir J 2017;49(5), IF 12,242

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
3. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII PUBLIKACE S IMPAKT FAKTOREM 

NAD 35 LET V ROCE 2017
Asthma management: A new phenotype-based approach using presence of eosinophilia and allergy

M. Terl, V. Sedlak, J. Cap, R. Dvorakova, V. Kasak, T. Koci, B. Novotna, E. Seberova, P. Panzner, V. Zindr
Allergy 2017;72(9):1279-1287, IF 7,361

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
4. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII PUBLIKACE S IMPAKT FAKTOREM 

NAD 35 LET V ROCE 2017
Markers of lipide oxidative damage in the exhaled breath condensate of nano TiO2 production workers

D. Pelclova, V. Zdimal, P. Kacer, N. Zikova, M. Komarc, Z. Fenclova, S. Vlckova, J. Schwarz, O. Makes, K. Syslova, T. 
Navratil, F. Turci, I. Corazzari, S. Zakharov, D. Bello

Nanotoxicology 2017;11(1):52-63, IF 5,811

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
5. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII PUBLIKACE S IMPAKT FAKTOREM 

NAD 35 LET V ROCE 2017
Burkholderia cepacia complex in cystic fibrosis in the post-epidemic period: multilocus sequence typing-based 

approach
L. Fila, P. Drevinek

Folia Microbiol 2017; 62(6): 509-514, IF 1,311

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
1. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU MONOGRAFII V ROCE 2017

Bronchologie a pneumologická cytodiagnostika
M. Vašáková a kolektiv

Maxdorf 2017. s. 364. ISBN 978-80-7345-533-0
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Hana Mikesková uvedla program sesterské 
sekce

MUDr. Ivan Kiša - oceňen na Moravskoslez-
ských dnech pneumologie 2018 v Ostravě 

MUDr. Stanislav Jackanin, ředitel Vítkovické 
nemocnice na Moravskoslezských dnech pne-
umologie 2018 

Stýblovu cenu ČPFS JEP předává profeso-
ru Vladimíru Vondrovi, DrSc. Prof. Vítězslav 
Kolek, DrSc.

Z NAŠÍ ČINNOSTI:
KONGRES V PLZNI

Zprávy z  Výboru ČPFS před-
nesla předsedkyně ČPFS 
prof.  MUDr.  Martina Vašáko-
vá, Ph.D.

Cenu České lékařské spol. Jana Evangelisty Purkyně 
předává prof. MUDr. Vítězslavu Kolkovi, DrSc., před-
seda ČLS JEP prof. Štěpán Svačina, DrSc.

Mgr. Lenka Neklová, vrchní sestra Kliniky pneumo-
logie a  ftizeologie (PNE) FN Plzeň, a  Renáta Nová, 
staniční sestra ambulantní části PNE FN Plzeň, 
předsedají I. bloku přednášek nelékařské sekce, vě-
novanému pneumoonkologické problematice

Zleva: prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D., MUDr. Stanislav Kos, CSc., 
prof.  MUDr.  Miloš Pešek,  CSc., prof.  MUDr.  Vítězslav Kolek,  DrSc., 
Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D., MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., děkan 
LF UK v Plzni prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

Účastníci nelékařské sekce, v popředí zleva: Mgr. Václava Zvardo-
ňová Maříková, Bc. Lenka Vondráčková, Ivana Spěváčková

Děkan Lékařské fakulty Univerzi-
ty Karlovy v Plzni prof. MUDr. Jin-
dřich Fínek, Ph.D., MHA

Přednosta Kliniky pneumo-
logie a  ftizeologie FN Plzeň, 
prof.  MUDr.  Miloš Pešek,  CSc., 
předseda programového výbo-
ru kongresu

Primářka Kliniky pneumologie 
a ftizeologie FN Plzeň, MUDr. Ga-
briela Krákorová,  Ph.D., před-
sedkyně organizačního výboru 
kongresu

Ředitel Fakultní nemocni-
ce Plzeň MUDr.  Václav Šimá-
nek, Ph.D.

Brno Hradec Králové Olomouc Ostrava Praha
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IV. Kongres České pneumologické a ftizeologické společnosti (ČPFS) ČLS 
JEP XXVI. Západočeské pneumoonkologické dny
8. – 10. 11. 2018, Parkhotel Congress Center Plzeň

Ve dnech 8. až 10. 11. 2018 se uskutečnil v Plzni v Parkhotelu v pořadí čtvrtý celostátní kongres s mezinárodní 
účastí, který je vrcholnou českou pneumoftizeologickou odbornou událostí. Souběžně s ním se konaly tradiční 
Západočeské pneumoonkologické dny.

Kongres zaštítila Česká pneumologická a  ftizeologická společnost ČLS JEP, ředitel FN Plzeň MUDr.  Václav 
Šimánek, Ph.D., děkan LF UK v Plzni prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA, hejtman Plzeňského kraje Josef 
Bernard, biskup plzeňský Mons. ThLic.  Tomáš Holub,  Th.D. Předsedou kongresu byl prof.  MUDr.  Vítězslav 
Kolek, DrSc.

Kongres pořádala Klinika pneumologie a ftizeologie LF UK a FN v Plzni, pod vedením přednosty prof. MUDr. Miloše 
Peška,  CSc., který byl rovněž předsedou programového výboru. Předsedkyní organizačního výboru byla 
primářka MUDr. Gabriela Krákorová, Ph.D.

Kongres zahájilo čestné předsednictvo kongresu, jehož členové přednesli svá úvodní slova. Poté následovalo 
ocenění dvou lékařů, za jejich dosavadní odbornou a  vědeckou práci. Prvním oceněným byl prof.  Vladimír 
Vondra, kterému profesor MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. předal Stýblovu cenu ČPFS JEP. Druhým oceněným byl 
prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., kterému Cenu České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně předal 
předseda ČLS JEP prof. Štěpán Svačina, DrSc. Zprávy z Výboru ČPFS JEP přednesla její současná předsedkyně 
prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.

V rámci kongresu bylo předneseno 113 lékařských sdělení, 4 sdělení byla prezentována formou posterů. Na IV. 
Kongresu ČPFS probíhalo celkem 21 lékařských sekcí a sekce čestných přednášek vyzvaných řečníků. Odborný 
program nelékařské sekce byl tematicky členěn do šesti bloků, ve kterých zaznělo celkem 27 sdělení napříč širokou 
škálou pneumologicko-ftizeologické problematiky. Přednášející a posluchači na kongres zavítali jak z plicních, 
tak chirurgických zdravotnických pracovišť ČR. Nelékařskou sekcí účastníky provázely její organizátorky z Kliniky 
pneumologie a ftizeologie (PNE) FN Plzeň, Mgr. Lenka Neklová - vrchní sestra PNE a Mgr. Václava Zvardoňová 
Maříková - sestra specialistka v intenzivní péči PNE-JIP.

Kvalita všech sdělení byla vysoká. V rámci soutěžní sekce lékařů do 35 let „Pneumo 35“ vyhrála MUDr. Z. Šestáková 
z VFN Praha se svým sdělením „Kryobiopsie v diagnostice sarkoidózy – andělský zloduch?“ cestovní grant ČPFS 
na kongres ERS.

S velkým ohlasem se setkaly workshopy, pořádané Klinikou pneumologie a ftizeologie FN Plzeň.

Před vlastním zahájením kongresu se 8. 11. 2018 konal na Klinice PNE workshop „Neinvazivní ventilace“, pod 
vedením MUDr. Davida Havla. Alternativy ventilační podpory byly probrány v podrobné přednášce, následně 
probíhaly praktické ukázky různých forem přetlakové léčby, vysokoprůtokové oxygenoterapie a  možností 
odstraňování sekretů z dolních cest dýchacích. Následoval workshop „Medicínská torakoskopie (pleuroskopie) 
a hrudní drenáže“, pod vedením doc. MUDr. Genadyho Engela, MUDr. Davida Havla a MUDr. Jana Zemana. 
Zde si bylo možno po absolvování teoretické části vyzkoušet na modelech hrudní stěny a pleurálního prostoru 
techniky medicínské torakoskopie a  zavádění rozličných typů hrudních drénů, včetně „tunelizovaných“ IPC 
katetrů.

V pátek 9. 11. 2018 odpoledne byl na programu workshop „Základy imunologie pro pneumology“, pod vedením 
doc. Milana Teřla.

Cílem workshopu bylo podat účastníkům racionální a  srozumitelný výklad těch oblastí imunologie, které 
významným způsobem zasahují do aktuální klinické praxe našeho oboru. Po pragmatickém teoretickém úvodu 
následovaly tři speciální části.

Prvá speciální část workshopu se zabývala onkologickou problematikou. Poukázala na klinické využití existence 
abnormálních nádorových antigenů a  receptorů, včetně receptorů programové buněčné smrti, při terčové 
a imunologické léčbě bronchogenního karcinomu.

Druhá část workshopu se týkala současných možností biologické léčby astmatu. Plzeňské národní centrum pro 
léčbu těžkého astmatu je rozsahem své činnosti největším svého druhu v ČR a vzešla z něj idea pragmatické 
fenotypizace, která se stala základem národního doporučeného postupu diagnostiky a léčby astmatu. Workshop 
návodně ukázal, jak diagnostická cesta ke třem základním fenotypům vede k racionální indikaci jak anti-IgE, tak 
anti-IL-5 léčby.

Třetí část workshopu byla věnována oblasti antiinfekční imunity. Zaměřila se především na racionální posouzení 
imunitního stavu nemocných a  úskalí interpretace přímého versus nepřímého průkazu infekčních agens 
u komplikovaných infekčních zánětů plic.

V  sobotu 10.  11.  2018 se uskutečnil workshop, určený zejména pro nelékaře, „Inhalační systémy, inhalační 
technika – stále aktuální téma“, pod vedením Evy Kašákové a její kolegyně Moniky Macháčkové. Workshop 
se skládal ze tří částí. První část byla teoretická a zabývala se především rozdělením a podrobným popisem všech 
inhalačních systémů, se kterými se v ČR můžeme setkat. Druhá, praktická, část byla věnována demonstraci 
správné inhalační techniky a způsobům použití jednotlivých inhalačních systémů, včetně adekvátní manipulace 
s nimi a s upozorněním na nejčastější chyby při jejich používání. Důraz byl kladen i na hlavní zásady efektivní 
edukace pacientů. Workshop končil praktickým nácvikem, kdy si účastníci mohli své dovednosti vyzkoušet 
na inhalačních trenažérech. Zároveň probíhala volná diskuze s lektory a výměna praktických zkušeností mezi 
pracovišti.

Stručný přehled sdělení vyzvaných zahraničních řečníků:

Profesor Peter Dettmar ze Spojeného království přednesl sdělení o prvním neinvazivním diagnostickém nástroji 
pro zjištění refluxní nemoci ve světě. Refluxní nemoc postihuje 20 – 40 % západní populace. Ve všech refluxátech 
je přítomen pepsin, na rozdíl od kyseliny chlorovodíkové či žlučových kyselin. Pepsin je senzitivní a specifický 
parametr pro průkaz podílu refluxu na respiračním onemocnění. Pro diagnostiku refluxu se využívají dotazníky, 
z invazivních metod pak endoskopie, 24hodinová monitorace pH + jícnové impedance, RTG vyšetření s využitím 
bariového kontrastu a  jícnová manometrie. Přítomnost pepsinu v  respiračních sekretech byla doložena 
u refluxních onemocnění, u chronického kašle, astmatu, sinusitid, cystické fibrózy, rejekci plicních transplantátů 
a u hnisavých zánětů středouší. Zatím, co jícnový reflux má vcelku charakteristické příznaky (pálení na hrudi, 
bolest a  potíže při polykání, zápach z  úst, regurgitaci potravy, nauzeu a  zvracení), příznaky mimojícnového 
refluxu jsou méně specifické (bolesti v krku, chronický kašel, pocit cizího tělesa v krku, postnazální drip, změny 
hlasu, chrapot, astma, bolesti v uchu, poškození zubní skloviny). Senzitivita pepsinu se pohybuje kolem 80 % 
a specificita kolem 60 %, tyto hodnoty se však dají zvýšit opakovaným vyšetřováním, optimálně 3x denně, na 
senzitivitu 81 % a specificitu až 100 %. Často bývá pepsin prokazován u nemocných s plicní fibrózou, chronickou 
obstrukční plicní nemocí, u  nemocných s  hypersenzitivitou dýchacích cest je i  malý podíl refluxu schopen 
vyvolávat kašel. Pepsin prokazatelně hraje roli také u nealergické rhinitidy a chronické faryngitidy. U nemocných 
se symptomy vedoucími k podezření na gastroezofageální reflux či laryngofaryngeální reflux, samostatně či ve 
spojitosti s respiračními chorobami, může stanovení pepsinu v respiračních sekretech významně doplnit využití 
dotazníků a diagnostických metod pro stanovení refluxních onemocnění. Je použitelný v první linii vyšetřovacího 
plánu jako rychlý a neinvazivní test, v současnosti je dostupný ve 49 zemích světa.

Součástí kongresu byla i  sekce o  sarkoidóze, za účasti jednoho z  nejvýznamnějších světových odborníků 
prof. Joachima Müllera-Quernheima z Freiburgu. který se věnoval novinkám v léčbě progredující sarkoidózy. 
Konstatoval, že doposud žádný nový sledovaný lék neprokázal takovou účinnost, aby získal schválení FDA nebo 
EMA k použití u sarkoidózy a tyto léky se podávají off label. Informoval o studiích s inhalovaným vazoaktivním 
peptidem aviptadilem, který se podává hlavně pro antitusický a  protizánětlivý efekt. Dále zmínil abatacept 
(fúzní protein CTLA4 a lidského imunoglobulinu) tlumící ko-stimulační blokádou autoimunitní reakce vyvolané 
T lymfocyty. Další část přednášky byla věnována berylióze. Prof.  Müller-Quernheim uvedl, že tato nemoc 
je od sarkoidózy neodlišitelná a  jediný spolehlivý test spočívá v  imunostimulaci senzibilizovaných lymfocytů 
testem blastické transformace. Je otázkou kolik nemocných by bylo možno těmito testy odhalit např. při práci 
s elektronikou nebo vláknitou optikou.

V bloku věnovaném astmatu vystoupil prof. Radoslaw Gavlik ze Silesiánské univerzity v polských Katovicích, 
předseda pracovní skupiny primární péče Evropské akademie alergologie a klinické imunologie. Svoji přednášku 
věnoval vysoce aktuálnímu tématu astmatu a  sportu, zaměřenou především na rizika zneužívání některých 
antiastmatik vrcholovými sportovci.

Letošní  IV. Kongres České pneumologické a  ftizeologické společnosti ČLS JEP a  XXVI. Západočeské 
pneumoonkologické dny byly po odborné a společenské stránce zdařilou akcí, na kterou doufám budou všichni 
účastníci dlouho vzpomínat.

(Zapsala G. Krákorová)

XXVII. Moravskoslezské dny
Celostátní konference XXVII. Moravskoslezské dny pneumologie v Ostravě se 
konala již tradičně ve dnech 5. a 6. října 2018 v hotelu Park Inn. Programovými 
prioritami byla především tato témata: nemoci s  plicní obstrukcí a  poruch 
spánku, rehabilitace s  následnou péči o  naše pacienty, aktuální pohled na 
tuberkulózu a léčbu rezistentních forem TBC z dnešního epidemiologického 
pohledu.

Dále jsme se na kongresu zabývali záněty plic v  jejich různých podobách, 
interstitiálními plicními procesy a  proběhl bohatě navštívený interaktivní 
workshop kazuistik. Součástí akce byl také úspěšný praktický workshop 
společnosti Olympus, který se setkal s  velmi příznivým ohlasem zvláště 
u mladých bronchologů.

Kongresu se zúčastnilo více než 250 lékařů a  100 zdravotních sester a  ostatního zdravotnického personálu 
s  bohatým zastoupením farmaceutických virem a  výrobců zdravotnického materiálu. Večer prvního dne akce 
jsem prožili ve velmi atraktivním prostředí areálu Dolních Vítkovic v Ostravě.

(J. Roubec)

Aktuálně z Výboru ČPFS
Výbor na ustavujícím zasedání v září nového předsedu, místopředsedy, pokladníka a předsedu revizní komise:

Předseda- prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D

Vědecký sekretář: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D

1. místopředseda- MUDr. Ivana Čierna- Peterová

2. místopředseda- prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

Pokladník: prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Předseda revizní komise: MUDr. Zdeněk Skácel

Dále byli jmenováni pro specializované činnosti Výboru ČPFS:

Ceny a úhrady léků: MUDr. Petr Jakubec, Ph.D, seznam zdravotních výkonů: MUDr. Pavel Turčáni, Ph.D, zdravotnické 
přístroje a prostředky: MUDr. Vratislav Sedlák, Ph.D, správa členské základny a jubilantů: prof. MUDr. Miroslav Marel, 
Ph.D, správa webových stránek: prof. MUDr. Vítězslav Kolek, Ph.D, delegát ERS: MUDr. Libor Fila, Ph.D, zástupce v 
SOR: doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. 

Vize Výboru ČPFS

▶  Propagace pneumologie jako oboru, pneumologie je svým významem rovna ostatním velkým interním oborům, 
jako je Kardiologie

▶  Harmonizace pregraduálního vzdělávání

▶  Úprava postgraduálního vzdělávání

▶  Zajištění sítě vybavených pneumologických ambulancí a sítě lůžek

▶  Podpora vzdělávání pneumologů formou grantů

▶  Spolupráce s jinými obory

▶  Snaha o získání rezidenčních  míst pro pneumology 

▶  Budou stanoveny cíle a plán jejich plnění

Z nejdůležitějších bodů jednání Výboru:

Nadále bude podpora aktivní i pasivní účasti pneumologů na mezinárodních akcích, tj. kongresech a vzdělávacích 
seminářích, a to formou grantů

Bude vytvořena pracovní skupina pro tuberkulózu, která se zaměří na izolace, ambulantní léčbu a implementace 
doporučení WHO.

Revokujeme jednání s Chirurgickou společností ohledně sdílení kódu drenáže hrudníku.

Provedeme kontrolu a kultivaci SZV, aktualizaci přístrojů.

Registr sledující epidemiologii BCA a postup vyšetřování (EGFR ALK aj) i stanovenou léčbu je zahájen.

Rodí se registr těžkého astmatu ve spolupráci s německým registrem.

Screening LTBI - nefunguje u transplantovaných, funguje v revmatologii a gastroenterologii, nově i kožní a 
neurologie - v rukou ambulantních specialistů - oslovíme odborné společnosti se žádostí o spolupráci. 

Na webových stránkách budou vyvěšena úspěchy členů ČPFS, zejména na mezinárodní úrovni, bude anglická 
verze webových stránek

Poděkování:

Výbor děkuje prof. Miloši Peškovi za práci ve Výboru a v SOR a gratuluje k udělené medaili za zásluhy prezidenta ČR. 

Videa zacílila na časné detekce CHOPN v rizikové skupině dosud nediagnostikovaných
Sekce chorob s  bronchiální obstrukcí ČPFS ČLS JEP informuje, že vznikla a  byla umístěna na youtube česká 
a  anglická videa ukazující spolupráci mezi praktickými lékaři a  pneumology na poli časné detekce chronické 
obstrukční plicní nemoci (CHOPN) v rizikové skupině dosud nediagnostikovaných osob.

Současně Sekce chorob s  bronchiální obstrukcí ČPFS upozorňuje na současně zahájený projekt Národního 
screeningového centrua (NSC) Ústavu zdravotnických informací a  statistiky ČR (ÚZIS ČR), zaměřený právě na 
vyhledávání nových případů CHOPN v rizikové populaci ČR.

Další informace o projektu zde na webu NSC ÚZIS ČR.

Videa:

Časná detekce CHOPN u praktického lékaře

CHOPN v ČR

Early detection of COPD in GP practice

Approach to COPD in the Czech Republic 2019

ATESTACE Z PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE V ROCE 2019: POŽADAVKY
Jarní atestace z oboru specializačního vzdělávání Pneumologie a ftizeologie mají v roce 2019 tento harmonogram:

Předatestační kurz se uskuteční od 25. února do 8. března 2019 na Klinice plicních nemocí a tuberkulózy ve Fakultní 
nemocnic Olomouc. Atestační zkouška se bude konat 3. až 5. června 2019. 

Garantem atestace je prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

S požadavky na atestační práci, jejíž téma přiděluje na základě žádosti uchazeče garant atestace, se lze seznámit 
zde ve formátu.doc

Z AKTIVIT PRO VEŘEJNOST: SVĚTOVÝ DEN CHOPN
Více, než pětina lidí nemá plíce v pořádku – zjistili to pneumologové při letošním Světovém dnu chronické 
obstrukční plicní nemoci (CHOPN). Na stáncích v nákupních centrech a v otevřených ordinacích pneumologů 
vyšetřili plíce 1 480 zájemcům. Normální nález nemělo 22 % vyšetřených – to je o 10 % více než při stejné akci v 
loňském roce.

Preventivní vyšetření pořádal u příležitosti Světového dne CHOPN Český občanský spolek proti plicním nemocem 
(ČOPN) s Českou pneumologickou a ftizeologickou společností (ČPFS) už popatnácté. Letos své dveře otevřelo 
82 plicních ambulancí po celé republice. Zájemci mohli v listopadu využít měření plicních funkcí i na stáncích v 
obchodních centrech v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci a Hradci Králové. 

„Letos se přišlo nechat vyšetřit 1 480 zájemců – 835 jich navštívilo některou z ambulancí, 645 lidí přišlo ke stánku 
v obchodním centru,“ popisuje předseda ČOPN prim. MUDr. Stanislav Kos, CSc. a doplňuje: „Návštěvníkům 
lékaři provedli jednoduché vyšetření pomocí spirometrie. U 22 % z nich pojali podle naměřených plicních funkcí 
podezření na CHOPN a doporučili jim další vyšetření.“ Loni lékaři vyšetřili plíce 1 512 zájemcům, podezření na 
CHOPN zaznamenali u 12 % z nich.

V současnosti se s CHOPN u plicních lékařů léčí přibližně 300 000 pacientů, dalších zhruba 300 000 lidí o své 
nemoci neví. 

INTERNETOVÝ TIP
Upozorňujeme na Českou multicentrická výzkumná databáze CHOPN - Registr České pneumologické a 
ftizeologické společenosti ČLS JEP

kterou lze najít na webové adrese http://chopn.registry.cz

Jde o multicentrickou prospektivní observační databázi nemocných se střední, těžkou a velmi těžkou formou 
Chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) v České republice. Projekt funguje od roku 2013. 

Hlavním cílem projektu je posouzení all-cause mortality nemocných v prostředí reálné péče v ČR, bude běžet 
nejméně další tři roky. 

Databáze existuje i V plnohodnotné anglické jazykové mutaci na adrese chopn.registry.cz/index-en.php

PŘIPRAVUJEME

XXIV. DNY RAPPL - 10. - 12. 1. 2019
Česká lékařská komora, Rinologická sekce České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Česká 
společnost alergologie a klinické imunologie, Česká pneumologická a ftizeologická společnost České lékařské 
společnosti J.E. Purkyně a Horské lázně Karlova Studánka, s. p. srdečně zvou na vzdělávací akci 

XXIV. DNY RAPPL - aneb dny rinologie, alergologie, pneumologie, praktického lékařství a lázeňství

Karlova Studánka, 10. - 12. ledna 2019

Témata 1. dne: ORL

▶ Rinosinusitidy - co je nového, spolupráce s alergology a pneumology

▶  Dětská rinologie – vztah hltanová mandle - rinosinusitida, kdy je indikace k adeno-tonsilektomii, tonsilotomie 
versus tonsilektomie

▶ Varia, kazuistiky

Témata 2. dne: Pneumologie

▶ Je reálný skríning karcinomu plic?

▶ Časná detekce CHOPN v ČR

▶ Skríninkové možnosti a novinky v léčbě cystické fibrózy

▶ Indikace k transplantaci plic, systém péče o tyto nemocné

Témata 3. dne: Alergologie

▶ Novinky v léčbě alergenovými vakcínami

▶ Novinky v imunomodulační léčbě infekcí horních dýchacích cest

▶ Alergie na léky – možnosti testování

Více v pozvánce zde ke stažení ve formátu .pdf

LUHAČOVICKÉ DNY 2019  
Lázně Luhačovice, a. s. pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie a Česká pneumologické 
a ftizeologické společnosti pořádají:

XXVI. LUHAČOVICKÉ DNY 

které se uskuteční 29. - 30. března 2019 v Luhačovicích v kongresovém sále Společenského domu

Odborný program lékařské sekce:

▶ Koho a jak očkovat proti pneumokokům

▶ CHOPN – novinky v léčbě

▶ Respirační infekce

▶ Mezioborová problematika OSAS

▶ Biologická léčba astmatu

▶ Alergie na antibiotika

▶ Alergie na roztoče

▶ Kasuistiky

Odborný program sesterské sekce:

▶ Ošetřovatelská péče o pacienty s respiračními chorobami

Více informací zde ke stažení ve foormátu .pdf

Program a přihlášky jak k aktivní, tak pasivní účasti na webových stránkách zde

XXVII. MORAVSKÝ MEZIKRAJSKÝ SEMINÁŘ PRO PNEUMOLOGY a V. BESKYDSKÉ 
PNEUMOONKOLOGICKÉ DNY
se uskuteční 5. a 6. dubna 2019 v Hotelu Soláň, Karolinka

Odborní garanti akce: prim. MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D., prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.,

MUDr. Gustáv Ondrejka, Ph.D., MUDr. Jiří Pejchal, prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Odborná záštita: Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM:

5. 4. 2019 / HLAVNÍ TÉMATA:

Tuberkulóza a mykobakteriózy

Plicní rehabilitace

CHOPN a bronchiální astma

Spánková medicína

Vyšetřovací metody v pneumologii

Kazuistiky a varia

Boj proti kouření a jiným závislostem

6. 4. 2019 / HLAVNÍ TÉMATA:

Diagnostické metody nitrohrudních nádorů

Operační léčba karcinomu plic

Konvenční chemoterapie a radioterapie karcinomu plic

Novinky v biologické cílené léčbě karcinomu plic

Kazuistiky v pneumoonkologii

Paliativní léčba karcinomu plic

REGISTRACE

Přihlášky k pasivní účasti do 31. 3. 2019

▶ online přihláškou na www.solen.cz

▶ e-mailem na registrace@solen.cz

▶ poštou na SOLEN, s. r. o., Lazecká 51, 779 00 Olomouc

Přihlášky k aktivní účasti do 24. 2. 2019

▶ pouze na e-mail bouckova@solen.cz (ve formátu autoři, název sdělení, pracoviště)

AKCE JE URČENA POUZE PRO LÉKAŘE a bude ohodnocena kredity v rámci celoživotního postgraduálního 
vzdělávání dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK. Odborného programu akce se můžete zúčastnit zdarma. 
Doprovodný program (občerstvení formou rautu + živá hudba) v pátek 5. 4. 2019 je zpoplatněn částkou 300 Kč. 
Kapacita omezena!

Více informací ke stažení zde ve formátu .pdf

XXIII. HRADECKÉ PNEUMOLOGICKÉ DNY
▶  termín: čtvrtek 25. 4. 2019 (workshopy a večerní překvapení v Hradecké pevnosti), pátek 26. 4. 2019 a sobota 27. 

4. 2019 (pestrá paleta přednášek 

▶  s bohatou mezinárodní účastí pod záštitou Evropské respirační společnosti), interaktivita, soutěž o nejlepší 
přednášku v lékařské i nelékařské sekci, doprovodný program   

▶  pořadatel: Plicní klinika, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova 

▶  místo konání: Univerzita Hradec Králové, Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové, Fakultní nemocnice 
Hradec Králové

▶  více informací během ledna na www.hradeckedny.cz

4. MÁJOVÉ SETKÁNÍ AMBULANTNÍCH PNEUMOLOGŮ
3. a 4. května 2019

Kutná Hora, Galerie Středočeského kraje, Barborská 51-53

Pořádá Sekce ambulantních pneumologů ČPFS ČLS JEP

Více informací zde

SETKÁNÍ PNEUMOLOGŮ A PNEUMOCHIRURGŮ V EMAUZY  
Pneumologická klinika 1. LF UK a Oddělení hrudní chirurgie Thomayerovy nemocnice

a Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP pořádají

XXIV. setkání pneumologů a VIII. setkání pneumologů a pneumochirurgů

6. června 2019 v Emauzském klášteře, Vyšehradská 49/320, Praha 2 - Nové Město

Vážení kolegové,
dovolujeme si Vás pozvat, tak jako každý rok, na XXIV. setkání pneumologů
a VIII. setkání pneumologů a pneumochirurgů, které se koná dne 6. 6. 2019
v Emauzském klášteře.
Těšíme se na Vás.
S pozdravem organizátoři
prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.
doc. MUDr. Vladislav Hytych, Ph.D.

TERMÍN PRO ZASLÁNÍ ABSTRAKT DO 31. března 2019

▶ záhlaví abstraktu musí obsahovat název sdělení, jména a pracoviště autora/autorů,

▶  délka abstraktu: 1-2 stránky A4, Times New Roman 12, řádkování dvojité, grafy a obrázky jsou vítány, maximálně 
3 literární odkazy,

▶ členění abstraktu: Úvod a cíl sdělení, Materiál a metody, Výsledky, Závěr. 

Jako každý rok bude vydáno supplementum s abstrakty, kde bude i Váš příspěvek otištěn. Také z tohoto důvodu 
prosíme o jejich včasné zaslání.

Abstrakta prosím zasílejte na e-mail: z.havrankova@gsymposion.cz

ODBORNÝ PROGRAM - TEMATICKÉ OKRUHY:

▶ Novinky v pneumologii, pneumoonkologii a pneumochirurgii

TERMÍN PRO ZASLÁNÍ PŘIHLÁŠKY K REGISTRACI DO 31. 5. 2019

▶ přihlášky bude možné zaslat pomocí on-line formuláře na www.gsymposion.cz

Registrační poplatek 800 Kč

II. Konference o těžkém astmatu
▶  termín: 7. 6. 2019

▶  pořadatel: Sekce chorob s bronchiální obstrukcí a Plicní klinika, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova 

▶  místo konání: Praha 

▶  více informací během ledna na www.tezkeastma.cz

XXI. KONGRES ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI A SLOVENSKEJ 
PNEUMOLOGICKEJ A FTIZEOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI
Uskuteční se 24. až 26. října 2019 

Místo: OLOMOUC, Clarion Congress Hotel, Jeremenkova 36

On-line registrace bude spuštěna od 1. 12. 2018 na www.kongres-pneumologie.cz

MOŽNOSTI PŘIHLÁŠENÍ:

Aktivní účast: do 30. 6. 2019

Pasivní účast: do 26. 9. 2019

Další informace ke stažení zde ve formátu .pdf

Cena Karla Stýbla: letos prof. Vladimíru Vondrovi
V roce 2014 se výbor České pneumologické a ftizeologické společnosti 
ČLS JEP rozhodl založit tradici, kterou je udělování Ceny Karla Stýbla 
za mimořádný přínos pro rozvoj pneumologie a ftizeologie. Letos se jí 
rozhodl výbor udělit na Kongresu České pneumologické a ftizeologické 
společnosti v Plzni profesoru Vladimíru Vondrovi, DrSc. (84).

Cena je nejvyšším oceněním ČPFS a  je udělována za dlouhodobou 
činnost věnovanou rozvoji našeho oboru, za významné vědecké aktivity, 
zvyšování prestiže pneumologie a  ftizeologie mezi jinými lékařskými 
odbornostmi u  nás i  v  zahraničí a  zviditelňování oboru mezi laickou 
veřejností. Cena je určena významným členům ČPFS, ale také lékařům 
jiných odborností, kteří se zasloužili o  mezioborovou spolupráci, díky 
které se náš obor rozvíjel novými cestami a významně rozšiřoval svou 
náplň. Cenu posuzuje výbor ČPFS na základě návrhů členů. Uděluje se 
nanejvýš jednou ročně.

Spojení ceny se jménem MUDr.  Karla Stýbla je projevem úcty 
k mezinárodně vysoce uznávanému českému lékaři, který se zasloužil 
o boj proti tuberkulóze na celém světě a na jehož tradici by česká pneumologie a ftizeologie chtěla navázat.

Karel Stýblo - životopis
Narodil se 26.  listopadu  1921 v  rodině strojníka ve Vilémově v  Československu a  zemřel 
13.  března  1998 v  holandském Haagu. Tuberkulóza se mu stala osudem, když se jako 
vězeň nakazil v  nacistickém koncentračním táboře Mauthausen a  tuberkulózou poté 
onemocněl během studií na Karlově univerzitě. V 50. a 60. letech minulého století působil 
v  Praze, pracoval mimo jiné ve Výzkumném ústavu tuberkulózy a  respiračních nemocí 
(VÚTRN), ale zásadně ho ovlivnil pobyt v Edinburghu u prof. J. Croftona, který se stal jeho 
blízkým přítelem. V roce 1966 byl pověřen vedením nové výzkumné jednotky dozoru nad 
tuberkulózou v Haagu (TSRU) a tragické politické události v letech 1968 vedly k tomu, že se 
v roce 1971 stal holandským občanem. V 70. letech začal studovat možnosti kombinované 
léčby antituberkulotiky, a to především v Tanzánii. Jeho práce prokázala efektivitu systému 

zkrácené intezivní léčby Direct Observed Treatment  – Short Course (DOTS), který osobně prosadil v  řadě 
dalších afrických zemí, a  jeho systém byl uznán za celosvětový model efektivní léčby tuberkulózy Světovou 
zdravotnickou organizací (WHO) v rOCE 1991. Byl aplikován dále v Indii, Číně a také při přechodném zhoršení 
epidemiologie TBC také v New Yorku. Celkem 187 členských zemí WHO ze 193 přijalo tento systém do r. 2008. 
V roce 1979 se stal vědeckým ředitelem Mezinárodní unie proti tuberkulóze a plicním nemocem (IUATLD) se 
sídlem v Paříži. O tři roky později obdržel zlatou medaili Roberta Kocha a krátce před smrtí dostal oznámení, že 
ho WHO navrhlo pro udělení Nobelovy ceny. Náhlé srdeční selhání tomuto vrcholnému vyznamenání zabránilo, 
nicméně hned po jeho smrti vyhlásila IUATLD Cenu Karla Stýbla za veřejné zdravotnictví (Karel Styblo Public 
Health Prize), která se každoročně uděluje zdravotníkům, laikům i organizacím za přínosnou práci v kontrole 
tuberkulózy nebo plicních nemocí během období nejméně 10 let.

Sir Crofton o  Karlu Stýblovi napsal, že měl ohromující odborné znalosti o  epidemiologii tuberkulózy 
a  možnostech její kontroly a  že byl neobyčejně vytrvalý, pracovitý a  skromný. Pro tyto vlastnosti patří Karel 
Stýblo k nejuznávanějším odborníkům na světě a  jeho práce je nejlepším odkazem pro českou pneumologii 
a ftizeologii.

Dosavadní historie udělení Stýblovy ceny:

2014 - prim. MUDr Stanislav Kos, CSc, prof. MUDr. Václav Špičák, CSc.

2015 - prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.

2016 - doc. MUDr. Luděk Trnka, DrSc.

2017 - prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc.

2018 - prof. MUDr. Vladimír Vondra, DrSc.

Oceněné publikace za rok 2017 výborem České pneumologické a ftizeologické 
společnosti ČLS JEP

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
1. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII ORIGINÁLNÍ SDĚLENÍ V ČASOPISE 

STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017
Vliv exprese vybraných protein kódujících genů a mikro RNA na riziko relapsu plicních adenokarcinomů stadia I.
M. Svatoň, V. Kulda, P. Mukenšnábl, O. Topolčan, M. Pešek, P. Dvořák, O. Fiala, M. Roušarová, K. Hrdá, M. Pešta

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
2. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII ORIGINÁLNÍ SDĚLENÍ V ČASOPISE 

STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017
Bronchoskopická metoda narrow band imaging v diagnostice plicních nádorů

G. Ondrejka, O. Májek, J. Skřičková

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
3. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII ORIGINÁLNÍ SDĚLENÍ V ČASOPISE 

STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017
Poruchy rovnováhy u nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí

K. Neumannová, Z. Svoboda, J. Zatloukal, V.Sedlák, M.Plutinský, L. Bizovská, M. Janura, V. Koblížek

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
4. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII ORIGINÁLNÍ SDĚLENÍ V ČASOPISE 

STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017
Vliv rehabilitační léčby na úroveň pohybových aktivit u nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí

K. Neumannová

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
5. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII ORIGINÁLNÍ SDĚLENÍ V ČASOPISE 

STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017
Endemická ložiska aviárních mykobakterióz v Praze

M. Kubín, M. Malý, Z. Jágrová

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
1. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII „JINÁ“ SDĚLENÍ V ČASOPISE STUDIA 

PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017
Význam HRCT hrudníku pro prognózu idiopatické plicní fibrózy

M. Doubková, S. Richter
 

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
2. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII „JINÁ“ SDĚLENÍ V ČASOPISE 

STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017
Znamenají metastázy do mozku u tumoru s ALK translokací vždy selhání terapie crizotinibem?

M. Svatoň, M. Pešek, J. Vodička, J. Mraček, J. Baxa, B. Šašková

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
3. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII „JINÁ“ SDĚLENÍ V ČASOPISE 

STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017
Postižení srdce jako primární projev sarkoidózy

M. Žurková, V. Lošťáková, V. Kolek, Z. Tüdös, E. Kriegová, J. Kuchyňka, T. Paleček, A. Slováková, M. Kamínek

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
4. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII „JINÁ“ SDĚLENÍ V ČASOPISE 

STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017
Bronchiektasie jako následek i příčina

D. Havel, Š. Trhlíková, M. Pešek, M. Vachová, J. Quinn, M. Hrabětová, J. Votruba, J. Šimovič

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
5. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII „JINÁ“ SDĚLENÍ V ČASOPISE 

STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017
Úloha zánětlivých buněk u chronické obstrukční plicní nemoci

J. Zatloukal

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
1. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII PUBLIKACE S IMPAKT FAKTOREM DO 

35 LET V ROCE 2017
Thyroid transcription factor 1 expression is associated with outcome of patients with non-squamous non-small 

cell lung cancer treated with pemetrexed-based chemotherapy
O. Fiala, M. Pesek, J. Skrickova, V. Kolek, F. Salajka, M.Tomiskova, M. Satankova, J. Kultan, J. Kuliskova, M. Svaton, M. 

Hrnciarik, K. Hejduk, R. Chloupkova, O. Topolcan, H. Hornychova, M. Nova, A. Ryska, J. Finek
Tumour Biol 2017;39(2):1010428317691186, IF 3,65

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
2. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII PUBLIKACE S IMPAKT FAKTOREM DO 
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Cenu České lékařské spol. Jana Evangelisty Purkyně 
předává prof. MUDr. Vítězslavu Kolkovi, DrSc., před-
seda ČLS JEP prof. Štěpán Svačina, DrSc.

Mgr. Lenka Neklová, vrchní sestra Kliniky pneumo-
logie a  ftizeologie (PNE) FN Plzeň, a  Renáta Nová, 
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IV. Kongres České pneumologické a ftizeologické společnosti (ČPFS) ČLS 
JEP XXVI. Západočeské pneumoonkologické dny
8. – 10. 11. 2018, Parkhotel Congress Center Plzeň

Ve dnech 8. až 10. 11. 2018 se uskutečnil v Plzni v Parkhotelu v pořadí čtvrtý celostátní kongres s mezinárodní 
účastí, který je vrcholnou českou pneumoftizeologickou odbornou událostí. Souběžně s ním se konaly tradiční 
Západočeské pneumoonkologické dny.

Kongres zaštítila Česká pneumologická a  ftizeologická společnost ČLS JEP, ředitel FN Plzeň MUDr.  Václav 
Šimánek, Ph.D., děkan LF UK v Plzni prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA, hejtman Plzeňského kraje Josef 
Bernard, biskup plzeňský Mons. ThLic.  Tomáš Holub,  Th.D. Předsedou kongresu byl prof.  MUDr.  Vítězslav 
Kolek, DrSc.

Kongres pořádala Klinika pneumologie a ftizeologie LF UK a FN v Plzni, pod vedením přednosty prof. MUDr. Miloše 
Peška,  CSc., který byl rovněž předsedou programového výboru. Předsedkyní organizačního výboru byla 
primářka MUDr. Gabriela Krákorová, Ph.D.

Kongres zahájilo čestné předsednictvo kongresu, jehož členové přednesli svá úvodní slova. Poté následovalo 
ocenění dvou lékařů, za jejich dosavadní odbornou a  vědeckou práci. Prvním oceněným byl prof.  Vladimír 
Vondra, kterému profesor MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. předal Stýblovu cenu ČPFS JEP. Druhým oceněným byl 
prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., kterému Cenu České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně předal 
předseda ČLS JEP prof. Štěpán Svačina, DrSc. Zprávy z Výboru ČPFS JEP přednesla její současná předsedkyně 
prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.

V rámci kongresu bylo předneseno 113 lékařských sdělení, 4 sdělení byla prezentována formou posterů. Na IV. 
Kongresu ČPFS probíhalo celkem 21 lékařských sekcí a sekce čestných přednášek vyzvaných řečníků. Odborný 
program nelékařské sekce byl tematicky členěn do šesti bloků, ve kterých zaznělo celkem 27 sdělení napříč širokou 
škálou pneumologicko-ftizeologické problematiky. Přednášející a posluchači na kongres zavítali jak z plicních, 
tak chirurgických zdravotnických pracovišť ČR. Nelékařskou sekcí účastníky provázely její organizátorky z Kliniky 
pneumologie a ftizeologie (PNE) FN Plzeň, Mgr. Lenka Neklová - vrchní sestra PNE a Mgr. Václava Zvardoňová 
Maříková - sestra specialistka v intenzivní péči PNE-JIP.

Kvalita všech sdělení byla vysoká. V rámci soutěžní sekce lékařů do 35 let „Pneumo 35“ vyhrála MUDr. Z. Šestáková 
z VFN Praha se svým sdělením „Kryobiopsie v diagnostice sarkoidózy – andělský zloduch?“ cestovní grant ČPFS 
na kongres ERS.

S velkým ohlasem se setkaly workshopy, pořádané Klinikou pneumologie a ftizeologie FN Plzeň.

Před vlastním zahájením kongresu se 8. 11. 2018 konal na Klinice PNE workshop „Neinvazivní ventilace“, pod 
vedením MUDr. Davida Havla. Alternativy ventilační podpory byly probrány v podrobné přednášce, následně 
probíhaly praktické ukázky různých forem přetlakové léčby, vysokoprůtokové oxygenoterapie a  možností 
odstraňování sekretů z dolních cest dýchacích. Následoval workshop „Medicínská torakoskopie (pleuroskopie) 
a hrudní drenáže“, pod vedením doc. MUDr. Genadyho Engela, MUDr. Davida Havla a MUDr. Jana Zemana. 
Zde si bylo možno po absolvování teoretické části vyzkoušet na modelech hrudní stěny a pleurálního prostoru 
techniky medicínské torakoskopie a  zavádění rozličných typů hrudních drénů, včetně „tunelizovaných“ IPC 
katetrů.

V pátek 9. 11. 2018 odpoledne byl na programu workshop „Základy imunologie pro pneumology“, pod vedením 
doc. Milana Teřla.

Cílem workshopu bylo podat účastníkům racionální a  srozumitelný výklad těch oblastí imunologie, které 
významným způsobem zasahují do aktuální klinické praxe našeho oboru. Po pragmatickém teoretickém úvodu 
následovaly tři speciální části.

Prvá speciální část workshopu se zabývala onkologickou problematikou. Poukázala na klinické využití existence 
abnormálních nádorových antigenů a  receptorů, včetně receptorů programové buněčné smrti, při terčové 
a imunologické léčbě bronchogenního karcinomu.

Druhá část workshopu se týkala současných možností biologické léčby astmatu. Plzeňské národní centrum pro 
léčbu těžkého astmatu je rozsahem své činnosti největším svého druhu v ČR a vzešla z něj idea pragmatické 
fenotypizace, která se stala základem národního doporučeného postupu diagnostiky a léčby astmatu. Workshop 
návodně ukázal, jak diagnostická cesta ke třem základním fenotypům vede k racionální indikaci jak anti-IgE, tak 
anti-IL-5 léčby.

Třetí část workshopu byla věnována oblasti antiinfekční imunity. Zaměřila se především na racionální posouzení 
imunitního stavu nemocných a  úskalí interpretace přímého versus nepřímého průkazu infekčních agens 
u komplikovaných infekčních zánětů plic.

V  sobotu 10.  11.  2018 se uskutečnil workshop, určený zejména pro nelékaře, „Inhalační systémy, inhalační 
technika – stále aktuální téma“, pod vedením Evy Kašákové a její kolegyně Moniky Macháčkové. Workshop 
se skládal ze tří částí. První část byla teoretická a zabývala se především rozdělením a podrobným popisem všech 
inhalačních systémů, se kterými se v ČR můžeme setkat. Druhá, praktická, část byla věnována demonstraci 
správné inhalační techniky a způsobům použití jednotlivých inhalačních systémů, včetně adekvátní manipulace 
s nimi a s upozorněním na nejčastější chyby při jejich používání. Důraz byl kladen i na hlavní zásady efektivní 
edukace pacientů. Workshop končil praktickým nácvikem, kdy si účastníci mohli své dovednosti vyzkoušet 
na inhalačních trenažérech. Zároveň probíhala volná diskuze s lektory a výměna praktických zkušeností mezi 
pracovišti.

Stručný přehled sdělení vyzvaných zahraničních řečníků:

Profesor Peter Dettmar ze Spojeného království přednesl sdělení o prvním neinvazivním diagnostickém nástroji 
pro zjištění refluxní nemoci ve světě. Refluxní nemoc postihuje 20 – 40 % západní populace. Ve všech refluxátech 
je přítomen pepsin, na rozdíl od kyseliny chlorovodíkové či žlučových kyselin. Pepsin je senzitivní a specifický 
parametr pro průkaz podílu refluxu na respiračním onemocnění. Pro diagnostiku refluxu se využívají dotazníky, 
z invazivních metod pak endoskopie, 24hodinová monitorace pH + jícnové impedance, RTG vyšetření s využitím 
bariového kontrastu a  jícnová manometrie. Přítomnost pepsinu v  respiračních sekretech byla doložena 
u refluxních onemocnění, u chronického kašle, astmatu, sinusitid, cystické fibrózy, rejekci plicních transplantátů 
a u hnisavých zánětů středouší. Zatím, co jícnový reflux má vcelku charakteristické příznaky (pálení na hrudi, 
bolest a  potíže při polykání, zápach z  úst, regurgitaci potravy, nauzeu a  zvracení), příznaky mimojícnového 
refluxu jsou méně specifické (bolesti v krku, chronický kašel, pocit cizího tělesa v krku, postnazální drip, změny 
hlasu, chrapot, astma, bolesti v uchu, poškození zubní skloviny). Senzitivita pepsinu se pohybuje kolem 80 % 
a specificita kolem 60 %, tyto hodnoty se však dají zvýšit opakovaným vyšetřováním, optimálně 3x denně, na 
senzitivitu 81 % a specificitu až 100 %. Často bývá pepsin prokazován u nemocných s plicní fibrózou, chronickou 
obstrukční plicní nemocí, u  nemocných s  hypersenzitivitou dýchacích cest je i  malý podíl refluxu schopen 
vyvolávat kašel. Pepsin prokazatelně hraje roli také u nealergické rhinitidy a chronické faryngitidy. U nemocných 
se symptomy vedoucími k podezření na gastroezofageální reflux či laryngofaryngeální reflux, samostatně či ve 
spojitosti s respiračními chorobami, může stanovení pepsinu v respiračních sekretech významně doplnit využití 
dotazníků a diagnostických metod pro stanovení refluxních onemocnění. Je použitelný v první linii vyšetřovacího 
plánu jako rychlý a neinvazivní test, v současnosti je dostupný ve 49 zemích světa.

Součástí kongresu byla i  sekce o  sarkoidóze, za účasti jednoho z  nejvýznamnějších světových odborníků 
prof. Joachima Müllera-Quernheima z Freiburgu. který se věnoval novinkám v léčbě progredující sarkoidózy. 
Konstatoval, že doposud žádný nový sledovaný lék neprokázal takovou účinnost, aby získal schválení FDA nebo 
EMA k použití u sarkoidózy a tyto léky se podávají off label. Informoval o studiích s inhalovaným vazoaktivním 
peptidem aviptadilem, který se podává hlavně pro antitusický a  protizánětlivý efekt. Dále zmínil abatacept 
(fúzní protein CTLA4 a lidského imunoglobulinu) tlumící ko-stimulační blokádou autoimunitní reakce vyvolané 
T lymfocyty. Další část přednášky byla věnována berylióze. Prof.  Müller-Quernheim uvedl, že tato nemoc 
je od sarkoidózy neodlišitelná a  jediný spolehlivý test spočívá v  imunostimulaci senzibilizovaných lymfocytů 
testem blastické transformace. Je otázkou kolik nemocných by bylo možno těmito testy odhalit např. při práci 
s elektronikou nebo vláknitou optikou.

V bloku věnovaném astmatu vystoupil prof. Radoslaw Gavlik ze Silesiánské univerzity v polských Katovicích, 
předseda pracovní skupiny primární péče Evropské akademie alergologie a klinické imunologie. Svoji přednášku 
věnoval vysoce aktuálnímu tématu astmatu a  sportu, zaměřenou především na rizika zneužívání některých 
antiastmatik vrcholovými sportovci.

Letošní  IV. Kongres České pneumologické a  ftizeologické společnosti ČLS JEP a  XXVI. Západočeské 
pneumoonkologické dny byly po odborné a společenské stránce zdařilou akcí, na kterou doufám budou všichni 
účastníci dlouho vzpomínat.

(Zapsala G. Krákorová)

XXVII. Moravskoslezské dny
Celostátní konference XXVII. Moravskoslezské dny pneumologie v Ostravě se 
konala již tradičně ve dnech 5. a 6. října 2018 v hotelu Park Inn. Programovými 
prioritami byla především tato témata: nemoci s  plicní obstrukcí a  poruch 
spánku, rehabilitace s  následnou péči o  naše pacienty, aktuální pohled na 
tuberkulózu a léčbu rezistentních forem TBC z dnešního epidemiologického 
pohledu.

Dále jsme se na kongresu zabývali záněty plic v  jejich různých podobách, 
interstitiálními plicními procesy a  proběhl bohatě navštívený interaktivní 
workshop kazuistik. Součástí akce byl také úspěšný praktický workshop 
společnosti Olympus, který se setkal s  velmi příznivým ohlasem zvláště 
u mladých bronchologů.

Kongresu se zúčastnilo více než 250 lékařů a  100 zdravotních sester a  ostatního zdravotnického personálu 
s  bohatým zastoupením farmaceutických virem a  výrobců zdravotnického materiálu. Večer prvního dne akce 
jsem prožili ve velmi atraktivním prostředí areálu Dolních Vítkovic v Ostravě.

(J. Roubec)

Aktuálně z Výboru ČPFS
Výbor na ustavujícím zasedání v září nového předsedu, místopředsedy, pokladníka a předsedu revizní komise:

Předseda- prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D

Vědecký sekretář: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D

1. místopředseda- MUDr. Ivana Čierna- Peterová

2. místopředseda- prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

Pokladník: prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Předseda revizní komise: MUDr. Zdeněk Skácel

Dále byli jmenováni pro specializované činnosti Výboru ČPFS:

Ceny a úhrady léků: MUDr. Petr Jakubec, Ph.D, seznam zdravotních výkonů: MUDr. Pavel Turčáni, Ph.D, zdravotnické 
přístroje a prostředky: MUDr. Vratislav Sedlák, Ph.D, správa členské základny a jubilantů: prof. MUDr. Miroslav Marel, 
Ph.D, správa webových stránek: prof. MUDr. Vítězslav Kolek, Ph.D, delegát ERS: MUDr. Libor Fila, Ph.D, zástupce v 
SOR: doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. 

Vize Výboru ČPFS

▶  Propagace pneumologie jako oboru, pneumologie je svým významem rovna ostatním velkým interním oborům, 
jako je Kardiologie

▶  Harmonizace pregraduálního vzdělávání

▶  Úprava postgraduálního vzdělávání

▶  Zajištění sítě vybavených pneumologických ambulancí a sítě lůžek

▶  Podpora vzdělávání pneumologů formou grantů

▶  Spolupráce s jinými obory

▶  Snaha o získání rezidenčních  míst pro pneumology 

▶  Budou stanoveny cíle a plán jejich plnění

Z nejdůležitějších bodů jednání Výboru:

Nadále bude podpora aktivní i pasivní účasti pneumologů na mezinárodních akcích, tj. kongresech a vzdělávacích 
seminářích, a to formou grantů

Bude vytvořena pracovní skupina pro tuberkulózu, která se zaměří na izolace, ambulantní léčbu a implementace 
doporučení WHO.

Revokujeme jednání s Chirurgickou společností ohledně sdílení kódu drenáže hrudníku.

Provedeme kontrolu a kultivaci SZV, aktualizaci přístrojů.

Registr sledující epidemiologii BCA a postup vyšetřování (EGFR ALK aj) i stanovenou léčbu je zahájen.

Rodí se registr těžkého astmatu ve spolupráci s německým registrem.

Screening LTBI - nefunguje u transplantovaných, funguje v revmatologii a gastroenterologii, nově i kožní a 
neurologie - v rukou ambulantních specialistů - oslovíme odborné společnosti se žádostí o spolupráci. 

Na webových stránkách budou vyvěšena úspěchy členů ČPFS, zejména na mezinárodní úrovni, bude anglická 
verze webových stránek

Poděkování:

Výbor děkuje prof. Miloši Peškovi za práci ve Výboru a v SOR a gratuluje k udělené medaili za zásluhy prezidenta ČR. 

Videa zacílila na časné detekce CHOPN v rizikové skupině dosud nediagnostikovaných
Sekce chorob s  bronchiální obstrukcí ČPFS ČLS JEP informuje, že vznikla a  byla umístěna na youtube česká 
a  anglická videa ukazující spolupráci mezi praktickými lékaři a  pneumology na poli časné detekce chronické 
obstrukční plicní nemoci (CHOPN) v rizikové skupině dosud nediagnostikovaných osob.

Současně Sekce chorob s  bronchiální obstrukcí ČPFS upozorňuje na současně zahájený projekt Národního 
screeningového centrua (NSC) Ústavu zdravotnických informací a  statistiky ČR (ÚZIS ČR), zaměřený právě na 
vyhledávání nových případů CHOPN v rizikové populaci ČR.

Další informace o projektu zde na webu NSC ÚZIS ČR.

Videa:

Časná detekce CHOPN u praktického lékaře

CHOPN v ČR

Early detection of COPD in GP practice

Approach to COPD in the Czech Republic 2019

ATESTACE Z PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE V ROCE 2019: POŽADAVKY
Jarní atestace z oboru specializačního vzdělávání Pneumologie a ftizeologie mají v roce 2019 tento harmonogram:

Předatestační kurz se uskuteční od 25. února do 8. března 2019 na Klinice plicních nemocí a tuberkulózy ve Fakultní 
nemocnic Olomouc. Atestační zkouška se bude konat 3. až 5. června 2019. 

Garantem atestace je prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

S požadavky na atestační práci, jejíž téma přiděluje na základě žádosti uchazeče garant atestace, se lze seznámit 
zde ve formátu.doc

Z AKTIVIT PRO VEŘEJNOST: SVĚTOVÝ DEN CHOPN
Více, než pětina lidí nemá plíce v pořádku – zjistili to pneumologové při letošním Světovém dnu chronické 
obstrukční plicní nemoci (CHOPN). Na stáncích v nákupních centrech a v otevřených ordinacích pneumologů 
vyšetřili plíce 1 480 zájemcům. Normální nález nemělo 22 % vyšetřených – to je o 10 % více než při stejné akci v 
loňském roce.

Preventivní vyšetření pořádal u příležitosti Světového dne CHOPN Český občanský spolek proti plicním nemocem 
(ČOPN) s Českou pneumologickou a ftizeologickou společností (ČPFS) už popatnácté. Letos své dveře otevřelo 
82 plicních ambulancí po celé republice. Zájemci mohli v listopadu využít měření plicních funkcí i na stáncích v 
obchodních centrech v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci a Hradci Králové. 

„Letos se přišlo nechat vyšetřit 1 480 zájemců – 835 jich navštívilo některou z ambulancí, 645 lidí přišlo ke stánku 
v obchodním centru,“ popisuje předseda ČOPN prim. MUDr. Stanislav Kos, CSc. a doplňuje: „Návštěvníkům 
lékaři provedli jednoduché vyšetření pomocí spirometrie. U 22 % z nich pojali podle naměřených plicních funkcí 
podezření na CHOPN a doporučili jim další vyšetření.“ Loni lékaři vyšetřili plíce 1 512 zájemcům, podezření na 
CHOPN zaznamenali u 12 % z nich.

V současnosti se s CHOPN u plicních lékařů léčí přibližně 300 000 pacientů, dalších zhruba 300 000 lidí o své 
nemoci neví. 

INTERNETOVÝ TIP
Upozorňujeme na Českou multicentrická výzkumná databáze CHOPN - Registr České pneumologické a 
ftizeologické společenosti ČLS JEP

kterou lze najít na webové adrese http://chopn.registry.cz

Jde o multicentrickou prospektivní observační databázi nemocných se střední, těžkou a velmi těžkou formou 
Chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) v České republice. Projekt funguje od roku 2013. 

Hlavním cílem projektu je posouzení all-cause mortality nemocných v prostředí reálné péče v ČR, bude běžet 
nejméně další tři roky. 

Databáze existuje i V plnohodnotné anglické jazykové mutaci na adrese chopn.registry.cz/index-en.php

PŘIPRAVUJEME

XXIV. DNY RAPPL - 10. - 12. 1. 2019
Česká lékařská komora, Rinologická sekce České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Česká 
společnost alergologie a klinické imunologie, Česká pneumologická a ftizeologická společnost České lékařské 
společnosti J.E. Purkyně a Horské lázně Karlova Studánka, s. p. srdečně zvou na vzdělávací akci 

XXIV. DNY RAPPL - aneb dny rinologie, alergologie, pneumologie, praktického lékařství a lázeňství

Karlova Studánka, 10. - 12. ledna 2019

Témata 1. dne: ORL

▶ Rinosinusitidy - co je nového, spolupráce s alergology a pneumology

▶  Dětská rinologie – vztah hltanová mandle - rinosinusitida, kdy je indikace k adeno-tonsilektomii, tonsilotomie 
versus tonsilektomie

▶ Varia, kazuistiky

Témata 2. dne: Pneumologie

▶ Je reálný skríning karcinomu plic?

▶ Časná detekce CHOPN v ČR

▶ Skríninkové možnosti a novinky v léčbě cystické fibrózy

▶ Indikace k transplantaci plic, systém péče o tyto nemocné

Témata 3. dne: Alergologie

▶ Novinky v léčbě alergenovými vakcínami

▶ Novinky v imunomodulační léčbě infekcí horních dýchacích cest

▶ Alergie na léky – možnosti testování

Více v pozvánce zde ke stažení ve formátu .pdf

LUHAČOVICKÉ DNY 2019  
Lázně Luhačovice, a. s. pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie a Česká pneumologické 
a ftizeologické společnosti pořádají:

XXVI. LUHAČOVICKÉ DNY 

které se uskuteční 29. - 30. března 2019 v Luhačovicích v kongresovém sále Společenského domu

Odborný program lékařské sekce:

▶ Koho a jak očkovat proti pneumokokům

▶ CHOPN – novinky v léčbě

▶ Respirační infekce

▶ Mezioborová problematika OSAS

▶ Biologická léčba astmatu

▶ Alergie na antibiotika

▶ Alergie na roztoče

▶ Kasuistiky

Odborný program sesterské sekce:

▶ Ošetřovatelská péče o pacienty s respiračními chorobami

Více informací zde ke stažení ve foormátu .pdf

Program a přihlášky jak k aktivní, tak pasivní účasti na webových stránkách zde

XXVII. MORAVSKÝ MEZIKRAJSKÝ SEMINÁŘ PRO PNEUMOLOGY a V. BESKYDSKÉ 
PNEUMOONKOLOGICKÉ DNY
se uskuteční 5. a 6. dubna 2019 v Hotelu Soláň, Karolinka

Odborní garanti akce: prim. MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D., prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.,

MUDr. Gustáv Ondrejka, Ph.D., MUDr. Jiří Pejchal, prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Odborná záštita: Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM:

5. 4. 2019 / HLAVNÍ TÉMATA:

Tuberkulóza a mykobakteriózy

Plicní rehabilitace

CHOPN a bronchiální astma

Spánková medicína

Vyšetřovací metody v pneumologii

Kazuistiky a varia

Boj proti kouření a jiným závislostem

6. 4. 2019 / HLAVNÍ TÉMATA:

Diagnostické metody nitrohrudních nádorů

Operační léčba karcinomu plic

Konvenční chemoterapie a radioterapie karcinomu plic

Novinky v biologické cílené léčbě karcinomu plic

Kazuistiky v pneumoonkologii

Paliativní léčba karcinomu plic

REGISTRACE

Přihlášky k pasivní účasti do 31. 3. 2019

▶ online přihláškou na www.solen.cz

▶ e-mailem na registrace@solen.cz

▶ poštou na SOLEN, s. r. o., Lazecká 51, 779 00 Olomouc

Přihlášky k aktivní účasti do 24. 2. 2019

▶ pouze na e-mail bouckova@solen.cz (ve formátu autoři, název sdělení, pracoviště)

AKCE JE URČENA POUZE PRO LÉKAŘE a bude ohodnocena kredity v rámci celoživotního postgraduálního 
vzdělávání dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK. Odborného programu akce se můžete zúčastnit zdarma. 
Doprovodný program (občerstvení formou rautu + živá hudba) v pátek 5. 4. 2019 je zpoplatněn částkou 300 Kč. 
Kapacita omezena!

Více informací ke stažení zde ve formátu .pdf

XXIII. HRADECKÉ PNEUMOLOGICKÉ DNY
▶  termín: čtvrtek 25. 4. 2019 (workshopy a večerní překvapení v Hradecké pevnosti), pátek 26. 4. 2019 a sobota 27. 

4. 2019 (pestrá paleta přednášek 

▶  s bohatou mezinárodní účastí pod záštitou Evropské respirační společnosti), interaktivita, soutěž o nejlepší 
přednášku v lékařské i nelékařské sekci, doprovodný program   

▶  pořadatel: Plicní klinika, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova 

▶  místo konání: Univerzita Hradec Králové, Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové, Fakultní nemocnice 
Hradec Králové

▶  více informací během ledna na www.hradeckedny.cz

4. MÁJOVÉ SETKÁNÍ AMBULANTNÍCH PNEUMOLOGŮ
3. a 4. května 2019

Kutná Hora, Galerie Středočeského kraje, Barborská 51-53

Pořádá Sekce ambulantních pneumologů ČPFS ČLS JEP

Více informací zde

SETKÁNÍ PNEUMOLOGŮ A PNEUMOCHIRURGŮ V EMAUZY  
Pneumologická klinika 1. LF UK a Oddělení hrudní chirurgie Thomayerovy nemocnice

a Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP pořádají

XXIV. setkání pneumologů a VIII. setkání pneumologů a pneumochirurgů

6. června 2019 v Emauzském klášteře, Vyšehradská 49/320, Praha 2 - Nové Město

Vážení kolegové,
dovolujeme si Vás pozvat, tak jako každý rok, na XXIV. setkání pneumologů
a VIII. setkání pneumologů a pneumochirurgů, které se koná dne 6. 6. 2019
v Emauzském klášteře.
Těšíme se na Vás.
S pozdravem organizátoři
prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.
doc. MUDr. Vladislav Hytych, Ph.D.

TERMÍN PRO ZASLÁNÍ ABSTRAKT DO 31. března 2019

▶ záhlaví abstraktu musí obsahovat název sdělení, jména a pracoviště autora/autorů,

▶  délka abstraktu: 1-2 stránky A4, Times New Roman 12, řádkování dvojité, grafy a obrázky jsou vítány, maximálně 
3 literární odkazy,

▶ členění abstraktu: Úvod a cíl sdělení, Materiál a metody, Výsledky, Závěr. 

Jako každý rok bude vydáno supplementum s abstrakty, kde bude i Váš příspěvek otištěn. Také z tohoto důvodu 
prosíme o jejich včasné zaslání.

Abstrakta prosím zasílejte na e-mail: z.havrankova@gsymposion.cz

ODBORNÝ PROGRAM - TEMATICKÉ OKRUHY:

▶ Novinky v pneumologii, pneumoonkologii a pneumochirurgii

TERMÍN PRO ZASLÁNÍ PŘIHLÁŠKY K REGISTRACI DO 31. 5. 2019

▶ přihlášky bude možné zaslat pomocí on-line formuláře na www.gsymposion.cz

Registrační poplatek 800 Kč

II. Konference o těžkém astmatu
▶  termín: 7. 6. 2019

▶  pořadatel: Sekce chorob s bronchiální obstrukcí a Plicní klinika, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova 

▶  místo konání: Praha 

▶  více informací během ledna na www.tezkeastma.cz

XXI. KONGRES ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI A SLOVENSKEJ 
PNEUMOLOGICKEJ A FTIZEOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI
Uskuteční se 24. až 26. října 2019 

Místo: OLOMOUC, Clarion Congress Hotel, Jeremenkova 36

On-line registrace bude spuštěna od 1. 12. 2018 na www.kongres-pneumologie.cz

MOŽNOSTI PŘIHLÁŠENÍ:

Aktivní účast: do 30. 6. 2019

Pasivní účast: do 26. 9. 2019

Další informace ke stažení zde ve formátu .pdf

Cena Karla Stýbla: letos prof. Vladimíru Vondrovi
V roce 2014 se výbor České pneumologické a ftizeologické společnosti 
ČLS JEP rozhodl založit tradici, kterou je udělování Ceny Karla Stýbla 
za mimořádný přínos pro rozvoj pneumologie a ftizeologie. Letos se jí 
rozhodl výbor udělit na Kongresu České pneumologické a ftizeologické 
společnosti v Plzni profesoru Vladimíru Vondrovi, DrSc. (84).

Cena je nejvyšším oceněním ČPFS a  je udělována za dlouhodobou 
činnost věnovanou rozvoji našeho oboru, za významné vědecké aktivity, 
zvyšování prestiže pneumologie a  ftizeologie mezi jinými lékařskými 
odbornostmi u  nás i  v  zahraničí a  zviditelňování oboru mezi laickou 
veřejností. Cena je určena významným členům ČPFS, ale také lékařům 
jiných odborností, kteří se zasloužili o  mezioborovou spolupráci, díky 
které se náš obor rozvíjel novými cestami a významně rozšiřoval svou 
náplň. Cenu posuzuje výbor ČPFS na základě návrhů členů. Uděluje se 
nanejvýš jednou ročně.

Spojení ceny se jménem MUDr.  Karla Stýbla je projevem úcty 
k mezinárodně vysoce uznávanému českému lékaři, který se zasloužil 
o boj proti tuberkulóze na celém světě a na jehož tradici by česká pneumologie a ftizeologie chtěla navázat.

Karel Stýblo - životopis
Narodil se 26.  listopadu  1921 v  rodině strojníka ve Vilémově v  Československu a  zemřel 
13.  března  1998 v  holandském Haagu. Tuberkulóza se mu stala osudem, když se jako 
vězeň nakazil v  nacistickém koncentračním táboře Mauthausen a  tuberkulózou poté 
onemocněl během studií na Karlově univerzitě. V 50. a 60. letech minulého století působil 
v  Praze, pracoval mimo jiné ve Výzkumném ústavu tuberkulózy a  respiračních nemocí 
(VÚTRN), ale zásadně ho ovlivnil pobyt v Edinburghu u prof. J. Croftona, který se stal jeho 
blízkým přítelem. V roce 1966 byl pověřen vedením nové výzkumné jednotky dozoru nad 
tuberkulózou v Haagu (TSRU) a tragické politické události v letech 1968 vedly k tomu, že se 
v roce 1971 stal holandským občanem. V 70. letech začal studovat možnosti kombinované 
léčby antituberkulotiky, a to především v Tanzánii. Jeho práce prokázala efektivitu systému 

zkrácené intezivní léčby Direct Observed Treatment  – Short Course (DOTS), který osobně prosadil v  řadě 
dalších afrických zemí, a  jeho systém byl uznán za celosvětový model efektivní léčby tuberkulózy Světovou 
zdravotnickou organizací (WHO) v rOCE 1991. Byl aplikován dále v Indii, Číně a také při přechodném zhoršení 
epidemiologie TBC také v New Yorku. Celkem 187 členských zemí WHO ze 193 přijalo tento systém do r. 2008. 
V roce 1979 se stal vědeckým ředitelem Mezinárodní unie proti tuberkulóze a plicním nemocem (IUATLD) se 
sídlem v Paříži. O tři roky později obdržel zlatou medaili Roberta Kocha a krátce před smrtí dostal oznámení, že 
ho WHO navrhlo pro udělení Nobelovy ceny. Náhlé srdeční selhání tomuto vrcholnému vyznamenání zabránilo, 
nicméně hned po jeho smrti vyhlásila IUATLD Cenu Karla Stýbla za veřejné zdravotnictví (Karel Styblo Public 
Health Prize), která se každoročně uděluje zdravotníkům, laikům i organizacím za přínosnou práci v kontrole 
tuberkulózy nebo plicních nemocí během období nejméně 10 let.

Sir Crofton o  Karlu Stýblovi napsal, že měl ohromující odborné znalosti o  epidemiologii tuberkulózy 
a  možnostech její kontroly a  že byl neobyčejně vytrvalý, pracovitý a  skromný. Pro tyto vlastnosti patří Karel 
Stýblo k nejuznávanějším odborníkům na světě a  jeho práce je nejlepším odkazem pro českou pneumologii 
a ftizeologii.

Dosavadní historie udělení Stýblovy ceny:

2014 - prim. MUDr Stanislav Kos, CSc, prof. MUDr. Václav Špičák, CSc.

2015 - prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.

2016 - doc. MUDr. Luděk Trnka, DrSc.

2017 - prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc.

2018 - prof. MUDr. Vladimír Vondra, DrSc.

Oceněné publikace za rok 2017 výborem České pneumologické a ftizeologické 
společnosti ČLS JEP

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
1. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII ORIGINÁLNÍ SDĚLENÍ V ČASOPISE 

STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017
Vliv exprese vybraných protein kódujících genů a mikro RNA na riziko relapsu plicních adenokarcinomů stadia I.
M. Svatoň, V. Kulda, P. Mukenšnábl, O. Topolčan, M. Pešek, P. Dvořák, O. Fiala, M. Roušarová, K. Hrdá, M. Pešta

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
2. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII ORIGINÁLNÍ SDĚLENÍ V ČASOPISE 

STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017
Bronchoskopická metoda narrow band imaging v diagnostice plicních nádorů

G. Ondrejka, O. Májek, J. Skřičková

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
3. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII ORIGINÁLNÍ SDĚLENÍ V ČASOPISE 

STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017
Poruchy rovnováhy u nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí

K. Neumannová, Z. Svoboda, J. Zatloukal, V.Sedlák, M.Plutinský, L. Bizovská, M. Janura, V. Koblížek

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
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IV. Kongres České pneumologické a ftizeologické společnosti (ČPFS) ČLS 
JEP XXVI. Západočeské pneumoonkologické dny
8. – 10. 11. 2018, Parkhotel Congress Center Plzeň

Ve dnech 8. až 10. 11. 2018 se uskutečnil v Plzni v Parkhotelu v pořadí čtvrtý celostátní kongres s mezinárodní 
účastí, který je vrcholnou českou pneumoftizeologickou odbornou událostí. Souběžně s ním se konaly tradiční 
Západočeské pneumoonkologické dny.

Kongres zaštítila Česká pneumologická a  ftizeologická společnost ČLS JEP, ředitel FN Plzeň MUDr.  Václav 
Šimánek, Ph.D., děkan LF UK v Plzni prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA, hejtman Plzeňského kraje Josef 
Bernard, biskup plzeňský Mons. ThLic.  Tomáš Holub,  Th.D. Předsedou kongresu byl prof.  MUDr.  Vítězslav 
Kolek, DrSc.

Kongres pořádala Klinika pneumologie a ftizeologie LF UK a FN v Plzni, pod vedením přednosty prof. MUDr. Miloše 
Peška,  CSc., který byl rovněž předsedou programového výboru. Předsedkyní organizačního výboru byla 
primářka MUDr. Gabriela Krákorová, Ph.D.

Kongres zahájilo čestné předsednictvo kongresu, jehož členové přednesli svá úvodní slova. Poté následovalo 
ocenění dvou lékařů, za jejich dosavadní odbornou a  vědeckou práci. Prvním oceněným byl prof.  Vladimír 
Vondra, kterému profesor MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. předal Stýblovu cenu ČPFS JEP. Druhým oceněným byl 
prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., kterému Cenu České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně předal 
předseda ČLS JEP prof. Štěpán Svačina, DrSc. Zprávy z Výboru ČPFS JEP přednesla její současná předsedkyně 
prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.

V rámci kongresu bylo předneseno 113 lékařských sdělení, 4 sdělení byla prezentována formou posterů. Na IV. 
Kongresu ČPFS probíhalo celkem 21 lékařských sekcí a sekce čestných přednášek vyzvaných řečníků. Odborný 
program nelékařské sekce byl tematicky členěn do šesti bloků, ve kterých zaznělo celkem 27 sdělení napříč širokou 
škálou pneumologicko-ftizeologické problematiky. Přednášející a posluchači na kongres zavítali jak z plicních, 
tak chirurgických zdravotnických pracovišť ČR. Nelékařskou sekcí účastníky provázely její organizátorky z Kliniky 
pneumologie a ftizeologie (PNE) FN Plzeň, Mgr. Lenka Neklová - vrchní sestra PNE a Mgr. Václava Zvardoňová 
Maříková - sestra specialistka v intenzivní péči PNE-JIP.

Kvalita všech sdělení byla vysoká. V rámci soutěžní sekce lékařů do 35 let „Pneumo 35“ vyhrála MUDr. Z. Šestáková 
z VFN Praha se svým sdělením „Kryobiopsie v diagnostice sarkoidózy – andělský zloduch?“ cestovní grant ČPFS 
na kongres ERS.

S velkým ohlasem se setkaly workshopy, pořádané Klinikou pneumologie a ftizeologie FN Plzeň.

Před vlastním zahájením kongresu se 8. 11. 2018 konal na Klinice PNE workshop „Neinvazivní ventilace“, pod 
vedením MUDr. Davida Havla. Alternativy ventilační podpory byly probrány v podrobné přednášce, následně 
probíhaly praktické ukázky různých forem přetlakové léčby, vysokoprůtokové oxygenoterapie a  možností 
odstraňování sekretů z dolních cest dýchacích. Následoval workshop „Medicínská torakoskopie (pleuroskopie) 
a hrudní drenáže“, pod vedením doc. MUDr. Genadyho Engela, MUDr. Davida Havla a MUDr. Jana Zemana. 
Zde si bylo možno po absolvování teoretické části vyzkoušet na modelech hrudní stěny a pleurálního prostoru 
techniky medicínské torakoskopie a  zavádění rozličných typů hrudních drénů, včetně „tunelizovaných“ IPC 
katetrů.

V pátek 9. 11. 2018 odpoledne byl na programu workshop „Základy imunologie pro pneumology“, pod vedením 
doc. Milana Teřla.

Cílem workshopu bylo podat účastníkům racionální a  srozumitelný výklad těch oblastí imunologie, které 
významným způsobem zasahují do aktuální klinické praxe našeho oboru. Po pragmatickém teoretickém úvodu 
následovaly tři speciální části.

Prvá speciální část workshopu se zabývala onkologickou problematikou. Poukázala na klinické využití existence 
abnormálních nádorových antigenů a  receptorů, včetně receptorů programové buněčné smrti, při terčové 
a imunologické léčbě bronchogenního karcinomu.

Druhá část workshopu se týkala současných možností biologické léčby astmatu. Plzeňské národní centrum pro 
léčbu těžkého astmatu je rozsahem své činnosti největším svého druhu v ČR a vzešla z něj idea pragmatické 
fenotypizace, která se stala základem národního doporučeného postupu diagnostiky a léčby astmatu. Workshop 
návodně ukázal, jak diagnostická cesta ke třem základním fenotypům vede k racionální indikaci jak anti-IgE, tak 
anti-IL-5 léčby.

Třetí část workshopu byla věnována oblasti antiinfekční imunity. Zaměřila se především na racionální posouzení 
imunitního stavu nemocných a  úskalí interpretace přímého versus nepřímého průkazu infekčních agens 
u komplikovaných infekčních zánětů plic.

V  sobotu 10.  11.  2018 se uskutečnil workshop, určený zejména pro nelékaře, „Inhalační systémy, inhalační 
technika – stále aktuální téma“, pod vedením Evy Kašákové a její kolegyně Moniky Macháčkové. Workshop 
se skládal ze tří částí. První část byla teoretická a zabývala se především rozdělením a podrobným popisem všech 
inhalačních systémů, se kterými se v ČR můžeme setkat. Druhá, praktická, část byla věnována demonstraci 
správné inhalační techniky a způsobům použití jednotlivých inhalačních systémů, včetně adekvátní manipulace 
s nimi a s upozorněním na nejčastější chyby při jejich používání. Důraz byl kladen i na hlavní zásady efektivní 
edukace pacientů. Workshop končil praktickým nácvikem, kdy si účastníci mohli své dovednosti vyzkoušet 
na inhalačních trenažérech. Zároveň probíhala volná diskuze s lektory a výměna praktických zkušeností mezi 
pracovišti.

Stručný přehled sdělení vyzvaných zahraničních řečníků:

Profesor Peter Dettmar ze Spojeného království přednesl sdělení o prvním neinvazivním diagnostickém nástroji 
pro zjištění refluxní nemoci ve světě. Refluxní nemoc postihuje 20 – 40 % západní populace. Ve všech refluxátech 
je přítomen pepsin, na rozdíl od kyseliny chlorovodíkové či žlučových kyselin. Pepsin je senzitivní a specifický 
parametr pro průkaz podílu refluxu na respiračním onemocnění. Pro diagnostiku refluxu se využívají dotazníky, 
z invazivních metod pak endoskopie, 24hodinová monitorace pH + jícnové impedance, RTG vyšetření s využitím 
bariového kontrastu a  jícnová manometrie. Přítomnost pepsinu v  respiračních sekretech byla doložena 
u refluxních onemocnění, u chronického kašle, astmatu, sinusitid, cystické fibrózy, rejekci plicních transplantátů 
a u hnisavých zánětů středouší. Zatím, co jícnový reflux má vcelku charakteristické příznaky (pálení na hrudi, 
bolest a  potíže při polykání, zápach z  úst, regurgitaci potravy, nauzeu a  zvracení), příznaky mimojícnového 
refluxu jsou méně specifické (bolesti v krku, chronický kašel, pocit cizího tělesa v krku, postnazální drip, změny 
hlasu, chrapot, astma, bolesti v uchu, poškození zubní skloviny). Senzitivita pepsinu se pohybuje kolem 80 % 
a specificita kolem 60 %, tyto hodnoty se však dají zvýšit opakovaným vyšetřováním, optimálně 3x denně, na 
senzitivitu 81 % a specificitu až 100 %. Často bývá pepsin prokazován u nemocných s plicní fibrózou, chronickou 
obstrukční plicní nemocí, u  nemocných s  hypersenzitivitou dýchacích cest je i  malý podíl refluxu schopen 
vyvolávat kašel. Pepsin prokazatelně hraje roli také u nealergické rhinitidy a chronické faryngitidy. U nemocných 
se symptomy vedoucími k podezření na gastroezofageální reflux či laryngofaryngeální reflux, samostatně či ve 
spojitosti s respiračními chorobami, může stanovení pepsinu v respiračních sekretech významně doplnit využití 
dotazníků a diagnostických metod pro stanovení refluxních onemocnění. Je použitelný v první linii vyšetřovacího 
plánu jako rychlý a neinvazivní test, v současnosti je dostupný ve 49 zemích světa.

Součástí kongresu byla i  sekce o  sarkoidóze, za účasti jednoho z  nejvýznamnějších světových odborníků 
prof. Joachima Müllera-Quernheima z Freiburgu. který se věnoval novinkám v léčbě progredující sarkoidózy. 
Konstatoval, že doposud žádný nový sledovaný lék neprokázal takovou účinnost, aby získal schválení FDA nebo 
EMA k použití u sarkoidózy a tyto léky se podávají off label. Informoval o studiích s inhalovaným vazoaktivním 
peptidem aviptadilem, který se podává hlavně pro antitusický a  protizánětlivý efekt. Dále zmínil abatacept 
(fúzní protein CTLA4 a lidského imunoglobulinu) tlumící ko-stimulační blokádou autoimunitní reakce vyvolané 
T lymfocyty. Další část přednášky byla věnována berylióze. Prof.  Müller-Quernheim uvedl, že tato nemoc 
je od sarkoidózy neodlišitelná a  jediný spolehlivý test spočívá v  imunostimulaci senzibilizovaných lymfocytů 
testem blastické transformace. Je otázkou kolik nemocných by bylo možno těmito testy odhalit např. při práci 
s elektronikou nebo vláknitou optikou.

V bloku věnovaném astmatu vystoupil prof. Radoslaw Gavlik ze Silesiánské univerzity v polských Katovicích, 
předseda pracovní skupiny primární péče Evropské akademie alergologie a klinické imunologie. Svoji přednášku 
věnoval vysoce aktuálnímu tématu astmatu a  sportu, zaměřenou především na rizika zneužívání některých 
antiastmatik vrcholovými sportovci.

Letošní  IV. Kongres České pneumologické a  ftizeologické společnosti ČLS JEP a  XXVI. Západočeské 
pneumoonkologické dny byly po odborné a společenské stránce zdařilou akcí, na kterou doufám budou všichni 
účastníci dlouho vzpomínat.

(Zapsala G. Krákorová)

XXVII. Moravskoslezské dny
Celostátní konference XXVII. Moravskoslezské dny pneumologie v Ostravě se 
konala již tradičně ve dnech 5. a 6. října 2018 v hotelu Park Inn. Programovými 
prioritami byla především tato témata: nemoci s  plicní obstrukcí a  poruch 
spánku, rehabilitace s  následnou péči o  naše pacienty, aktuální pohled na 
tuberkulózu a léčbu rezistentních forem TBC z dnešního epidemiologického 
pohledu.

Dále jsme se na kongresu zabývali záněty plic v  jejich různých podobách, 
interstitiálními plicními procesy a  proběhl bohatě navštívený interaktivní 
workshop kazuistik. Součástí akce byl také úspěšný praktický workshop 
společnosti Olympus, který se setkal s  velmi příznivým ohlasem zvláště 
u mladých bronchologů.

Kongresu se zúčastnilo více než 250 lékařů a  100 zdravotních sester a  ostatního zdravotnického personálu 
s  bohatým zastoupením farmaceutických virem a  výrobců zdravotnického materiálu. Večer prvního dne akce 
jsem prožili ve velmi atraktivním prostředí areálu Dolních Vítkovic v Ostravě.

(J. Roubec)

Aktuálně z Výboru ČPFS
Výbor na ustavujícím zasedání v září nového předsedu, místopředsedy, pokladníka a předsedu revizní komise:

Předseda- prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D

Vědecký sekretář: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D

1. místopředseda- MUDr. Ivana Čierna- Peterová

2. místopředseda- prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

Pokladník: prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Předseda revizní komise: MUDr. Zdeněk Skácel

Dále byli jmenováni pro specializované činnosti Výboru ČPFS:

Ceny a úhrady léků: MUDr. Petr Jakubec, Ph.D, seznam zdravotních výkonů: MUDr. Pavel Turčáni, Ph.D, zdravotnické 
přístroje a prostředky: MUDr. Vratislav Sedlák, Ph.D, správa členské základny a jubilantů: prof. MUDr. Miroslav Marel, 
Ph.D, správa webových stránek: prof. MUDr. Vítězslav Kolek, Ph.D, delegát ERS: MUDr. Libor Fila, Ph.D, zástupce v 
SOR: doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. 

Vize Výboru ČPFS

▶  Propagace pneumologie jako oboru, pneumologie je svým významem rovna ostatním velkým interním oborům, 
jako je Kardiologie

▶  Harmonizace pregraduálního vzdělávání

▶  Úprava postgraduálního vzdělávání

▶  Zajištění sítě vybavených pneumologických ambulancí a sítě lůžek

▶  Podpora vzdělávání pneumologů formou grantů

▶  Spolupráce s jinými obory

▶  Snaha o získání rezidenčních  míst pro pneumology 

▶  Budou stanoveny cíle a plán jejich plnění

Z nejdůležitějších bodů jednání Výboru:

Nadále bude podpora aktivní i pasivní účasti pneumologů na mezinárodních akcích, tj. kongresech a vzdělávacích 
seminářích, a to formou grantů

Bude vytvořena pracovní skupina pro tuberkulózu, která se zaměří na izolace, ambulantní léčbu a implementace 
doporučení WHO.

Revokujeme jednání s Chirurgickou společností ohledně sdílení kódu drenáže hrudníku.

Provedeme kontrolu a kultivaci SZV, aktualizaci přístrojů.

Registr sledující epidemiologii BCA a postup vyšetřování (EGFR ALK aj) i stanovenou léčbu je zahájen.

Rodí se registr těžkého astmatu ve spolupráci s německým registrem.

Screening LTBI - nefunguje u transplantovaných, funguje v revmatologii a gastroenterologii, nově i kožní a 
neurologie - v rukou ambulantních specialistů - oslovíme odborné společnosti se žádostí o spolupráci. 

Na webových stránkách budou vyvěšena úspěchy členů ČPFS, zejména na mezinárodní úrovni, bude anglická 
verze webových stránek

Poděkování:

Výbor děkuje prof. Miloši Peškovi za práci ve Výboru a v SOR a gratuluje k udělené medaili za zásluhy prezidenta ČR. 

Videa zacílila na časné detekce CHOPN v rizikové skupině dosud nediagnostikovaných
Sekce chorob s  bronchiální obstrukcí ČPFS ČLS JEP informuje, že vznikla a  byla umístěna na youtube česká 
a  anglická videa ukazující spolupráci mezi praktickými lékaři a  pneumology na poli časné detekce chronické 
obstrukční plicní nemoci (CHOPN) v rizikové skupině dosud nediagnostikovaných osob.

Současně Sekce chorob s  bronchiální obstrukcí ČPFS upozorňuje na současně zahájený projekt Národního 
screeningového centrua (NSC) Ústavu zdravotnických informací a  statistiky ČR (ÚZIS ČR), zaměřený právě na 
vyhledávání nových případů CHOPN v rizikové populaci ČR.

Další informace o projektu zde na webu NSC ÚZIS ČR.

Videa:

Časná detekce CHOPN u praktického lékaře

CHOPN v ČR

Early detection of COPD in GP practice

Approach to COPD in the Czech Republic 2019

ATESTACE Z PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE V ROCE 2019: POŽADAVKY
Jarní atestace z oboru specializačního vzdělávání Pneumologie a ftizeologie mají v roce 2019 tento harmonogram:

Předatestační kurz se uskuteční od 25. února do 8. března 2019 na Klinice plicních nemocí a tuberkulózy ve Fakultní 
nemocnic Olomouc. Atestační zkouška se bude konat 3. až 5. června 2019. 

Garantem atestace je prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

S požadavky na atestační práci, jejíž téma přiděluje na základě žádosti uchazeče garant atestace, se lze seznámit 
zde ve formátu.doc

Z AKTIVIT PRO VEŘEJNOST: SVĚTOVÝ DEN CHOPN
Více, než pětina lidí nemá plíce v pořádku – zjistili to pneumologové při letošním Světovém dnu chronické 
obstrukční plicní nemoci (CHOPN). Na stáncích v nákupních centrech a v otevřených ordinacích pneumologů 
vyšetřili plíce 1 480 zájemcům. Normální nález nemělo 22 % vyšetřených – to je o 10 % více než při stejné akci v 
loňském roce.

Preventivní vyšetření pořádal u příležitosti Světového dne CHOPN Český občanský spolek proti plicním nemocem 
(ČOPN) s Českou pneumologickou a ftizeologickou společností (ČPFS) už popatnácté. Letos své dveře otevřelo 
82 plicních ambulancí po celé republice. Zájemci mohli v listopadu využít měření plicních funkcí i na stáncích v 
obchodních centrech v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci a Hradci Králové. 

„Letos se přišlo nechat vyšetřit 1 480 zájemců – 835 jich navštívilo některou z ambulancí, 645 lidí přišlo ke stánku 
v obchodním centru,“ popisuje předseda ČOPN prim. MUDr. Stanislav Kos, CSc. a doplňuje: „Návštěvníkům 
lékaři provedli jednoduché vyšetření pomocí spirometrie. U 22 % z nich pojali podle naměřených plicních funkcí 
podezření na CHOPN a doporučili jim další vyšetření.“ Loni lékaři vyšetřili plíce 1 512 zájemcům, podezření na 
CHOPN zaznamenali u 12 % z nich.

V současnosti se s CHOPN u plicních lékařů léčí přibližně 300 000 pacientů, dalších zhruba 300 000 lidí o své 
nemoci neví. 

INTERNETOVÝ TIP
Upozorňujeme na Českou multicentrická výzkumná databáze CHOPN - Registr České pneumologické a 
ftizeologické společenosti ČLS JEP

kterou lze najít na webové adrese http://chopn.registry.cz

Jde o multicentrickou prospektivní observační databázi nemocných se střední, těžkou a velmi těžkou formou 
Chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) v České republice. Projekt funguje od roku 2013. 

Hlavním cílem projektu je posouzení all-cause mortality nemocných v prostředí reálné péče v ČR, bude běžet 
nejméně další tři roky. 

Databáze existuje i V plnohodnotné anglické jazykové mutaci na adrese chopn.registry.cz/index-en.php

PŘIPRAVUJEME

XXIV. DNY RAPPL - 10. - 12. 1. 2019
Česká lékařská komora, Rinologická sekce České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Česká 
společnost alergologie a klinické imunologie, Česká pneumologická a ftizeologická společnost České lékařské 
společnosti J.E. Purkyně a Horské lázně Karlova Studánka, s. p. srdečně zvou na vzdělávací akci 

XXIV. DNY RAPPL - aneb dny rinologie, alergologie, pneumologie, praktického lékařství a lázeňství

Karlova Studánka, 10. - 12. ledna 2019

Témata 1. dne: ORL

▶ Rinosinusitidy - co je nového, spolupráce s alergology a pneumology

▶  Dětská rinologie – vztah hltanová mandle - rinosinusitida, kdy je indikace k adeno-tonsilektomii, tonsilotomie 
versus tonsilektomie

▶ Varia, kazuistiky

Témata 2. dne: Pneumologie

▶ Je reálný skríning karcinomu plic?

▶ Časná detekce CHOPN v ČR

▶ Skríninkové možnosti a novinky v léčbě cystické fibrózy

▶ Indikace k transplantaci plic, systém péče o tyto nemocné

Témata 3. dne: Alergologie

▶ Novinky v léčbě alergenovými vakcínami

▶ Novinky v imunomodulační léčbě infekcí horních dýchacích cest

▶ Alergie na léky – možnosti testování

Více v pozvánce zde ke stažení ve formátu .pdf

LUHAČOVICKÉ DNY 2019  
Lázně Luhačovice, a. s. pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie a Česká pneumologické 
a ftizeologické společnosti pořádají:

XXVI. LUHAČOVICKÉ DNY 

které se uskuteční 29. - 30. března 2019 v Luhačovicích v kongresovém sále Společenského domu

Odborný program lékařské sekce:

▶ Koho a jak očkovat proti pneumokokům

▶ CHOPN – novinky v léčbě

▶ Respirační infekce

▶ Mezioborová problematika OSAS

▶ Biologická léčba astmatu

▶ Alergie na antibiotika

▶ Alergie na roztoče

▶ Kasuistiky

Odborný program sesterské sekce:

▶ Ošetřovatelská péče o pacienty s respiračními chorobami

Více informací zde ke stažení ve foormátu .pdf

Program a přihlášky jak k aktivní, tak pasivní účasti na webových stránkách zde

XXVII. MORAVSKÝ MEZIKRAJSKÝ SEMINÁŘ PRO PNEUMOLOGY a V. BESKYDSKÉ 
PNEUMOONKOLOGICKÉ DNY
se uskuteční 5. a 6. dubna 2019 v Hotelu Soláň, Karolinka

Odborní garanti akce: prim. MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D., prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.,

MUDr. Gustáv Ondrejka, Ph.D., MUDr. Jiří Pejchal, prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Odborná záštita: Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM:

5. 4. 2019 / HLAVNÍ TÉMATA:

Tuberkulóza a mykobakteriózy

Plicní rehabilitace

CHOPN a bronchiální astma

Spánková medicína

Vyšetřovací metody v pneumologii

Kazuistiky a varia

Boj proti kouření a jiným závislostem

6. 4. 2019 / HLAVNÍ TÉMATA:

Diagnostické metody nitrohrudních nádorů

Operační léčba karcinomu plic

Konvenční chemoterapie a radioterapie karcinomu plic

Novinky v biologické cílené léčbě karcinomu plic

Kazuistiky v pneumoonkologii

Paliativní léčba karcinomu plic

REGISTRACE

Přihlášky k pasivní účasti do 31. 3. 2019

▶ online přihláškou na www.solen.cz

▶ e-mailem na registrace@solen.cz

▶ poštou na SOLEN, s. r. o., Lazecká 51, 779 00 Olomouc

Přihlášky k aktivní účasti do 24. 2. 2019

▶ pouze na e-mail bouckova@solen.cz (ve formátu autoři, název sdělení, pracoviště)

AKCE JE URČENA POUZE PRO LÉKAŘE a bude ohodnocena kredity v rámci celoživotního postgraduálního 
vzdělávání dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK. Odborného programu akce se můžete zúčastnit zdarma. 
Doprovodný program (občerstvení formou rautu + živá hudba) v pátek 5. 4. 2019 je zpoplatněn částkou 300 Kč. 
Kapacita omezena!

Více informací ke stažení zde ve formátu .pdf

XXIII. HRADECKÉ PNEUMOLOGICKÉ DNY
▶  termín: čtvrtek 25. 4. 2019 (workshopy a večerní překvapení v Hradecké pevnosti), pátek 26. 4. 2019 a sobota 27. 

4. 2019 (pestrá paleta přednášek 

▶  s bohatou mezinárodní účastí pod záštitou Evropské respirační společnosti), interaktivita, soutěž o nejlepší 
přednášku v lékařské i nelékařské sekci, doprovodný program   

▶  pořadatel: Plicní klinika, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova 

▶  místo konání: Univerzita Hradec Králové, Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové, Fakultní nemocnice 
Hradec Králové

▶  více informací během ledna na www.hradeckedny.cz

4. MÁJOVÉ SETKÁNÍ AMBULANTNÍCH PNEUMOLOGŮ
3. a 4. května 2019

Kutná Hora, Galerie Středočeského kraje, Barborská 51-53

Pořádá Sekce ambulantních pneumologů ČPFS ČLS JEP

Více informací zde

SETKÁNÍ PNEUMOLOGŮ A PNEUMOCHIRURGŮ V EMAUZY  
Pneumologická klinika 1. LF UK a Oddělení hrudní chirurgie Thomayerovy nemocnice

a Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP pořádají

XXIV. setkání pneumologů a VIII. setkání pneumologů a pneumochirurgů

6. června 2019 v Emauzském klášteře, Vyšehradská 49/320, Praha 2 - Nové Město

Vážení kolegové,
dovolujeme si Vás pozvat, tak jako každý rok, na XXIV. setkání pneumologů
a VIII. setkání pneumologů a pneumochirurgů, které se koná dne 6. 6. 2019
v Emauzském klášteře.
Těšíme se na Vás.
S pozdravem organizátoři
prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.
doc. MUDr. Vladislav Hytych, Ph.D.

TERMÍN PRO ZASLÁNÍ ABSTRAKT DO 31. března 2019

▶ záhlaví abstraktu musí obsahovat název sdělení, jména a pracoviště autora/autorů,

▶  délka abstraktu: 1-2 stránky A4, Times New Roman 12, řádkování dvojité, grafy a obrázky jsou vítány, maximálně 
3 literární odkazy,

▶ členění abstraktu: Úvod a cíl sdělení, Materiál a metody, Výsledky, Závěr. 

Jako každý rok bude vydáno supplementum s abstrakty, kde bude i Váš příspěvek otištěn. Také z tohoto důvodu 
prosíme o jejich včasné zaslání.

Abstrakta prosím zasílejte na e-mail: z.havrankova@gsymposion.cz

ODBORNÝ PROGRAM - TEMATICKÉ OKRUHY:

▶ Novinky v pneumologii, pneumoonkologii a pneumochirurgii

TERMÍN PRO ZASLÁNÍ PŘIHLÁŠKY K REGISTRACI DO 31. 5. 2019

▶ přihlášky bude možné zaslat pomocí on-line formuláře na www.gsymposion.cz

Registrační poplatek 800 Kč

II. Konference o těžkém astmatu
▶  termín: 7. 6. 2019

▶  pořadatel: Sekce chorob s bronchiální obstrukcí a Plicní klinika, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova 

▶  místo konání: Praha 

▶  více informací během ledna na www.tezkeastma.cz

XXI. KONGRES ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI A SLOVENSKEJ 
PNEUMOLOGICKEJ A FTIZEOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI
Uskuteční se 24. až 26. října 2019 

Místo: OLOMOUC, Clarion Congress Hotel, Jeremenkova 36

On-line registrace bude spuštěna od 1. 12. 2018 na www.kongres-pneumologie.cz

MOŽNOSTI PŘIHLÁŠENÍ:

Aktivní účast: do 30. 6. 2019

Pasivní účast: do 26. 9. 2019

Další informace ke stažení zde ve formátu .pdf

Cena Karla Stýbla: letos prof. Vladimíru Vondrovi
V roce 2014 se výbor České pneumologické a ftizeologické společnosti 
ČLS JEP rozhodl založit tradici, kterou je udělování Ceny Karla Stýbla 
za mimořádný přínos pro rozvoj pneumologie a ftizeologie. Letos se jí 
rozhodl výbor udělit na Kongresu České pneumologické a ftizeologické 
společnosti v Plzni profesoru Vladimíru Vondrovi, DrSc. (84).

Cena je nejvyšším oceněním ČPFS a  je udělována za dlouhodobou 
činnost věnovanou rozvoji našeho oboru, za významné vědecké aktivity, 
zvyšování prestiže pneumologie a  ftizeologie mezi jinými lékařskými 
odbornostmi u  nás i  v  zahraničí a  zviditelňování oboru mezi laickou 
veřejností. Cena je určena významným členům ČPFS, ale také lékařům 
jiných odborností, kteří se zasloužili o  mezioborovou spolupráci, díky 
které se náš obor rozvíjel novými cestami a významně rozšiřoval svou 
náplň. Cenu posuzuje výbor ČPFS na základě návrhů členů. Uděluje se 
nanejvýš jednou ročně.

Spojení ceny se jménem MUDr.  Karla Stýbla je projevem úcty 
k mezinárodně vysoce uznávanému českému lékaři, který se zasloužil 
o boj proti tuberkulóze na celém světě a na jehož tradici by česká pneumologie a ftizeologie chtěla navázat.

Karel Stýblo - životopis
Narodil se 26.  listopadu  1921 v  rodině strojníka ve Vilémově v  Československu a  zemřel 
13.  března  1998 v  holandském Haagu. Tuberkulóza se mu stala osudem, když se jako 
vězeň nakazil v  nacistickém koncentračním táboře Mauthausen a  tuberkulózou poté 
onemocněl během studií na Karlově univerzitě. V 50. a 60. letech minulého století působil 
v  Praze, pracoval mimo jiné ve Výzkumném ústavu tuberkulózy a  respiračních nemocí 
(VÚTRN), ale zásadně ho ovlivnil pobyt v Edinburghu u prof. J. Croftona, který se stal jeho 
blízkým přítelem. V roce 1966 byl pověřen vedením nové výzkumné jednotky dozoru nad 
tuberkulózou v Haagu (TSRU) a tragické politické události v letech 1968 vedly k tomu, že se 
v roce 1971 stal holandským občanem. V 70. letech začal studovat možnosti kombinované 
léčby antituberkulotiky, a to především v Tanzánii. Jeho práce prokázala efektivitu systému 

zkrácené intezivní léčby Direct Observed Treatment  – Short Course (DOTS), který osobně prosadil v  řadě 
dalších afrických zemí, a  jeho systém byl uznán za celosvětový model efektivní léčby tuberkulózy Světovou 
zdravotnickou organizací (WHO) v rOCE 1991. Byl aplikován dále v Indii, Číně a také při přechodném zhoršení 
epidemiologie TBC také v New Yorku. Celkem 187 členských zemí WHO ze 193 přijalo tento systém do r. 2008. 
V roce 1979 se stal vědeckým ředitelem Mezinárodní unie proti tuberkulóze a plicním nemocem (IUATLD) se 
sídlem v Paříži. O tři roky později obdržel zlatou medaili Roberta Kocha a krátce před smrtí dostal oznámení, že 
ho WHO navrhlo pro udělení Nobelovy ceny. Náhlé srdeční selhání tomuto vrcholnému vyznamenání zabránilo, 
nicméně hned po jeho smrti vyhlásila IUATLD Cenu Karla Stýbla za veřejné zdravotnictví (Karel Styblo Public 
Health Prize), která se každoročně uděluje zdravotníkům, laikům i organizacím za přínosnou práci v kontrole 
tuberkulózy nebo plicních nemocí během období nejméně 10 let.

Sir Crofton o  Karlu Stýblovi napsal, že měl ohromující odborné znalosti o  epidemiologii tuberkulózy 
a  možnostech její kontroly a  že byl neobyčejně vytrvalý, pracovitý a  skromný. Pro tyto vlastnosti patří Karel 
Stýblo k nejuznávanějším odborníkům na světě a  jeho práce je nejlepším odkazem pro českou pneumologii 
a ftizeologii.

Dosavadní historie udělení Stýblovy ceny:

2014 - prim. MUDr Stanislav Kos, CSc, prof. MUDr. Václav Špičák, CSc.

2015 - prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.

2016 - doc. MUDr. Luděk Trnka, DrSc.

2017 - prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc.

2018 - prof. MUDr. Vladimír Vondra, DrSc.

Oceněné publikace za rok 2017 výborem České pneumologické a ftizeologické 
společnosti ČLS JEP

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
1. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII ORIGINÁLNÍ SDĚLENÍ V ČASOPISE 

STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017
Vliv exprese vybraných protein kódujících genů a mikro RNA na riziko relapsu plicních adenokarcinomů stadia I.
M. Svatoň, V. Kulda, P. Mukenšnábl, O. Topolčan, M. Pešek, P. Dvořák, O. Fiala, M. Roušarová, K. Hrdá, M. Pešta

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
2. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII ORIGINÁLNÍ SDĚLENÍ V ČASOPISE 

STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017
Bronchoskopická metoda narrow band imaging v diagnostice plicních nádorů

G. Ondrejka, O. Májek, J. Skřičková

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
3. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII ORIGINÁLNÍ SDĚLENÍ V ČASOPISE 

STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017
Poruchy rovnováhy u nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí

K. Neumannová, Z. Svoboda, J. Zatloukal, V.Sedlák, M.Plutinský, L. Bizovská, M. Janura, V. Koblížek

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
4. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII ORIGINÁLNÍ SDĚLENÍ V ČASOPISE 

STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017
Vliv rehabilitační léčby na úroveň pohybových aktivit u nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí

K. Neumannová

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
5. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII ORIGINÁLNÍ SDĚLENÍ V ČASOPISE 

STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017
Endemická ložiska aviárních mykobakterióz v Praze

M. Kubín, M. Malý, Z. Jágrová

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
1. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII „JINÁ“ SDĚLENÍ V ČASOPISE STUDIA 

PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017
Význam HRCT hrudníku pro prognózu idiopatické plicní fibrózy

M. Doubková, S. Richter
 

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
2. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII „JINÁ“ SDĚLENÍ V ČASOPISE 

STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017
Znamenají metastázy do mozku u tumoru s ALK translokací vždy selhání terapie crizotinibem?

M. Svatoň, M. Pešek, J. Vodička, J. Mraček, J. Baxa, B. Šašková

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
3. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII „JINÁ“ SDĚLENÍ V ČASOPISE 

STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017
Postižení srdce jako primární projev sarkoidózy

M. Žurková, V. Lošťáková, V. Kolek, Z. Tüdös, E. Kriegová, J. Kuchyňka, T. Paleček, A. Slováková, M. Kamínek

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
4. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII „JINÁ“ SDĚLENÍ V ČASOPISE 

STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017
Bronchiektasie jako následek i příčina

D. Havel, Š. Trhlíková, M. Pešek, M. Vachová, J. Quinn, M. Hrabětová, J. Votruba, J. Šimovič

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
5. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII „JINÁ“ SDĚLENÍ V ČASOPISE 

STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017
Úloha zánětlivých buněk u chronické obstrukční plicní nemoci

J. Zatloukal

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
1. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII PUBLIKACE S IMPAKT FAKTOREM DO 

35 LET V ROCE 2017
Thyroid transcription factor 1 expression is associated with outcome of patients with non-squamous non-small 

cell lung cancer treated with pemetrexed-based chemotherapy
O. Fiala, M. Pesek, J. Skrickova, V. Kolek, F. Salajka, M.Tomiskova, M. Satankova, J. Kultan, J. Kuliskova, M. Svaton, M. 

Hrnciarik, K. Hejduk, R. Chloupkova, O. Topolcan, H. Hornychova, M. Nova, A. Ryska, J. Finek
Tumour Biol 2017;39(2):1010428317691186, IF 3,65

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
2. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII PUBLIKACE S IMPAKT FAKTOREM DO 

35 LET V ROCE 2017
Serum concentration of erlotinib and its correlation with outcome and toxicity in patients with advanced-stage 

NSCLC
O.Fiala, P. Hosek, M.Pesek, J.Finek, J.Racek, P. Stehlik, O.Sorejs, M.Minarik, L.Benesova, A.Celer, I.Nemcova, 

R.Kucera, O.Topolcan
Anticancer Res 2017;37(11):6469-6476, IF 1,86

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
3. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII PUBLIKACE S IMPAKT FAKTOREM DO 

35 LET V ROCE 2017
Prognostic role of serum C-reactive protein in patients with advanced-stage NSCLC treated with pemetrexed

O. Fiala, P. Hosek, M. Pesek, J. Finek, J. Racek, T. Buchler, A. Poprach, K. Hejduk, R. Chloupkova, O. Sorejs, M. 
Ecksteinova, M. Vitovec, K. Cizkova, R. Kucera, O. Topolcan

Neoplasma 2017;64(4):605-610, IF 1,69

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
1. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII PUBLIKACE S IMPAKT FAKTOREM 

NAD 35 LET V ROCE 2017
Hypersensitivity pneumonitis: Perspectives in diagnosis and management.

M. Vasakova, F. Morell, S. Walsh, K. Leslie, G. Raghu
Am J Respir Crit Care Med 2017;196(6):680-689, IF 15,24

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
2. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII PUBLIKACE S IMPAKT FAKTOREM 

NAD 35 LET V ROCE 2017
Phenotypes of COPD patients with a smoking history in Central and Eastern Europe: the POPE study

V. Koblizek, B. Milenkovic, A. Barczyk, R. Tkacova, A. Somfay, K. Zykov, N. Tudoric, Z. Zbozinkova, J. Svancara, J. 
Sorli, A. Krams, M. Miravitlles, A. Valipour

Eur Respir J 2017;49(5), IF 12,242

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
3. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII PUBLIKACE S IMPAKT FAKTOREM 

NAD 35 LET V ROCE 2017
Asthma management: A new phenotype-based approach using presence of eosinophilia and allergy

M. Terl, V. Sedlak, J. Cap, R. Dvorakova, V. Kasak, T. Koci, B. Novotna, E. Seberova, P. Panzner, V. Zindr
Allergy 2017;72(9):1279-1287, IF 7,361

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
4. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII PUBLIKACE S IMPAKT FAKTOREM 

NAD 35 LET V ROCE 2017
Markers of lipide oxidative damage in the exhaled breath condensate of nano TiO2 production workers

D. Pelclova, V. Zdimal, P. Kacer, N. Zikova, M. Komarc, Z. Fenclova, S. Vlckova, J. Schwarz, O. Makes, K. Syslova, T. 
Navratil, F. Turci, I. Corazzari, S. Zakharov, D. Bello

Nanotoxicology 2017;11(1):52-63, IF 5,811

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
5. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII PUBLIKACE S IMPAKT FAKTOREM 

NAD 35 LET V ROCE 2017
Burkholderia cepacia complex in cystic fibrosis in the post-epidemic period: multilocus sequence typing-based 

approach
L. Fila, P. Drevinek

Folia Microbiol 2017; 62(6): 509-514, IF 1,311

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
1. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU MONOGRAFII V ROCE 2017

Bronchologie a pneumologická cytodiagnostika
M. Vašáková a kolektiv

Maxdorf 2017. s. 364. ISBN 978-80-7345-533-0

ENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
2. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU MONOGRAFII V ROCE 2017

Pneumologie - 3. vydání
V. Kolek, V. Kašák, M. Vašáková a kolektiv

Maxdorf 2017. s. 645. ISBN 978-80-7345-538-5

ENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
3. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU MONOGRAFII V ROCE 2017

Plicní endoskopie
Současné možnosti endoskopické diagnostiky a terapie v pneumologii

J. Votruba, J. Šimovič a kolektiv
Mladá fronta, a. s. 2017, s.245. ISBN 978-80-204-4552-0

Hana Mikesková uvedla program sesterské 
sekce

MUDr. Ivan Kiša - oceňen na Moravskoslez-
ských dnech pneumologie 2018 v Ostravě 

MUDr. Stanislav Jackanin, ředitel Vítkovické 
nemocnice na Moravskoslezských dnech pne-
umologie 2018 

Stýblovu cenu ČPFS JEP předává profeso-
ru Vladimíru Vondrovi, DrSc. Prof. Vítězslav 
Kolek, DrSc.

Z NAŠÍ ČINNOSTI:
KONGRES V PLZNI

Zprávy z  Výboru ČPFS před-
nesla předsedkyně ČPFS 
prof.  MUDr.  Martina Vašáko-
vá, Ph.D.

Cenu České lékařské spol. Jana Evangelisty Purkyně 
předává prof. MUDr. Vítězslavu Kolkovi, DrSc., před-
seda ČLS JEP prof. Štěpán Svačina, DrSc.

Mgr. Lenka Neklová, vrchní sestra Kliniky pneumo-
logie a  ftizeologie (PNE) FN Plzeň, a  Renáta Nová, 
staniční sestra ambulantní části PNE FN Plzeň, 
předsedají I. bloku přednášek nelékařské sekce, vě-
novanému pneumoonkologické problematice

Zleva: prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D., MUDr. Stanislav Kos, CSc., 
prof.  MUDr.  Miloš Pešek,  CSc., prof.  MUDr.  Vítězslav Kolek,  DrSc., 
Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D., MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., děkan 
LF UK v Plzni prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

Účastníci nelékařské sekce, v popředí zleva: Mgr. Václava Zvardo-
ňová Maříková, Bc. Lenka Vondráčková, Ivana Spěváčková

Děkan Lékařské fakulty Univerzi-
ty Karlovy v Plzni prof. MUDr. Jin-
dřich Fínek, Ph.D., MHA

Přednosta Kliniky pneumo-
logie a  ftizeologie FN Plzeň, 
prof.  MUDr.  Miloš Pešek,  CSc., 
předseda programového výbo-
ru kongresu

Primářka Kliniky pneumologie 
a ftizeologie FN Plzeň, MUDr. Ga-
briela Krákorová,  Ph.D., před-
sedkyně organizačního výboru 
kongresu

Ředitel Fakultní nemocni-
ce Plzeň MUDr.  Václav Šimá-
nek, Ph.D.

Brno Hradec Králové Olomouc Ostrava Praha
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IV. Kongres České pneumologické a ftizeologické společnosti (ČPFS) ČLS 
JEP XXVI. Západočeské pneumoonkologické dny
8. – 10. 11. 2018, Parkhotel Congress Center Plzeň

Ve dnech 8. až 10. 11. 2018 se uskutečnil v Plzni v Parkhotelu v pořadí čtvrtý celostátní kongres s mezinárodní 
účastí, který je vrcholnou českou pneumoftizeologickou odbornou událostí. Souběžně s ním se konaly tradiční 
Západočeské pneumoonkologické dny.

Kongres zaštítila Česká pneumologická a  ftizeologická společnost ČLS JEP, ředitel FN Plzeň MUDr.  Václav 
Šimánek, Ph.D., děkan LF UK v Plzni prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA, hejtman Plzeňského kraje Josef 
Bernard, biskup plzeňský Mons. ThLic.  Tomáš Holub,  Th.D. Předsedou kongresu byl prof.  MUDr.  Vítězslav 
Kolek, DrSc.

Kongres pořádala Klinika pneumologie a ftizeologie LF UK a FN v Plzni, pod vedením přednosty prof. MUDr. Miloše 
Peška,  CSc., který byl rovněž předsedou programového výboru. Předsedkyní organizačního výboru byla 
primářka MUDr. Gabriela Krákorová, Ph.D.

Kongres zahájilo čestné předsednictvo kongresu, jehož členové přednesli svá úvodní slova. Poté následovalo 
ocenění dvou lékařů, za jejich dosavadní odbornou a  vědeckou práci. Prvním oceněným byl prof.  Vladimír 
Vondra, kterému profesor MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. předal Stýblovu cenu ČPFS JEP. Druhým oceněným byl 
prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., kterému Cenu České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně předal 
předseda ČLS JEP prof. Štěpán Svačina, DrSc. Zprávy z Výboru ČPFS JEP přednesla její současná předsedkyně 
prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.

V rámci kongresu bylo předneseno 113 lékařských sdělení, 4 sdělení byla prezentována formou posterů. Na IV. 
Kongresu ČPFS probíhalo celkem 21 lékařských sekcí a sekce čestných přednášek vyzvaných řečníků. Odborný 
program nelékařské sekce byl tematicky členěn do šesti bloků, ve kterých zaznělo celkem 27 sdělení napříč širokou 
škálou pneumologicko-ftizeologické problematiky. Přednášející a posluchači na kongres zavítali jak z plicních, 
tak chirurgických zdravotnických pracovišť ČR. Nelékařskou sekcí účastníky provázely její organizátorky z Kliniky 
pneumologie a ftizeologie (PNE) FN Plzeň, Mgr. Lenka Neklová - vrchní sestra PNE a Mgr. Václava Zvardoňová 
Maříková - sestra specialistka v intenzivní péči PNE-JIP.

Kvalita všech sdělení byla vysoká. V rámci soutěžní sekce lékařů do 35 let „Pneumo 35“ vyhrála MUDr. Z. Šestáková 
z VFN Praha se svým sdělením „Kryobiopsie v diagnostice sarkoidózy – andělský zloduch?“ cestovní grant ČPFS 
na kongres ERS.

S velkým ohlasem se setkaly workshopy, pořádané Klinikou pneumologie a ftizeologie FN Plzeň.

Před vlastním zahájením kongresu se 8. 11. 2018 konal na Klinice PNE workshop „Neinvazivní ventilace“, pod 
vedením MUDr. Davida Havla. Alternativy ventilační podpory byly probrány v podrobné přednášce, následně 
probíhaly praktické ukázky různých forem přetlakové léčby, vysokoprůtokové oxygenoterapie a  možností 
odstraňování sekretů z dolních cest dýchacích. Následoval workshop „Medicínská torakoskopie (pleuroskopie) 
a hrudní drenáže“, pod vedením doc. MUDr. Genadyho Engela, MUDr. Davida Havla a MUDr. Jana Zemana. 
Zde si bylo možno po absolvování teoretické části vyzkoušet na modelech hrudní stěny a pleurálního prostoru 
techniky medicínské torakoskopie a  zavádění rozličných typů hrudních drénů, včetně „tunelizovaných“ IPC 
katetrů.

V pátek 9. 11. 2018 odpoledne byl na programu workshop „Základy imunologie pro pneumology“, pod vedením 
doc. Milana Teřla.

Cílem workshopu bylo podat účastníkům racionální a  srozumitelný výklad těch oblastí imunologie, které 
významným způsobem zasahují do aktuální klinické praxe našeho oboru. Po pragmatickém teoretickém úvodu 
následovaly tři speciální části.

Prvá speciální část workshopu se zabývala onkologickou problematikou. Poukázala na klinické využití existence 
abnormálních nádorových antigenů a  receptorů, včetně receptorů programové buněčné smrti, při terčové 
a imunologické léčbě bronchogenního karcinomu.

Druhá část workshopu se týkala současných možností biologické léčby astmatu. Plzeňské národní centrum pro 
léčbu těžkého astmatu je rozsahem své činnosti největším svého druhu v ČR a vzešla z něj idea pragmatické 
fenotypizace, která se stala základem národního doporučeného postupu diagnostiky a léčby astmatu. Workshop 
návodně ukázal, jak diagnostická cesta ke třem základním fenotypům vede k racionální indikaci jak anti-IgE, tak 
anti-IL-5 léčby.

Třetí část workshopu byla věnována oblasti antiinfekční imunity. Zaměřila se především na racionální posouzení 
imunitního stavu nemocných a  úskalí interpretace přímého versus nepřímého průkazu infekčních agens 
u komplikovaných infekčních zánětů plic.

V  sobotu 10.  11.  2018 se uskutečnil workshop, určený zejména pro nelékaře, „Inhalační systémy, inhalační 
technika – stále aktuální téma“, pod vedením Evy Kašákové a její kolegyně Moniky Macháčkové. Workshop 
se skládal ze tří částí. První část byla teoretická a zabývala se především rozdělením a podrobným popisem všech 
inhalačních systémů, se kterými se v ČR můžeme setkat. Druhá, praktická, část byla věnována demonstraci 
správné inhalační techniky a způsobům použití jednotlivých inhalačních systémů, včetně adekvátní manipulace 
s nimi a s upozorněním na nejčastější chyby při jejich používání. Důraz byl kladen i na hlavní zásady efektivní 
edukace pacientů. Workshop končil praktickým nácvikem, kdy si účastníci mohli své dovednosti vyzkoušet 
na inhalačních trenažérech. Zároveň probíhala volná diskuze s lektory a výměna praktických zkušeností mezi 
pracovišti.

Stručný přehled sdělení vyzvaných zahraničních řečníků:

Profesor Peter Dettmar ze Spojeného království přednesl sdělení o prvním neinvazivním diagnostickém nástroji 
pro zjištění refluxní nemoci ve světě. Refluxní nemoc postihuje 20 – 40 % západní populace. Ve všech refluxátech 
je přítomen pepsin, na rozdíl od kyseliny chlorovodíkové či žlučových kyselin. Pepsin je senzitivní a specifický 
parametr pro průkaz podílu refluxu na respiračním onemocnění. Pro diagnostiku refluxu se využívají dotazníky, 
z invazivních metod pak endoskopie, 24hodinová monitorace pH + jícnové impedance, RTG vyšetření s využitím 
bariového kontrastu a  jícnová manometrie. Přítomnost pepsinu v  respiračních sekretech byla doložena 
u refluxních onemocnění, u chronického kašle, astmatu, sinusitid, cystické fibrózy, rejekci plicních transplantátů 
a u hnisavých zánětů středouší. Zatím, co jícnový reflux má vcelku charakteristické příznaky (pálení na hrudi, 
bolest a  potíže při polykání, zápach z  úst, regurgitaci potravy, nauzeu a  zvracení), příznaky mimojícnového 
refluxu jsou méně specifické (bolesti v krku, chronický kašel, pocit cizího tělesa v krku, postnazální drip, změny 
hlasu, chrapot, astma, bolesti v uchu, poškození zubní skloviny). Senzitivita pepsinu se pohybuje kolem 80 % 
a specificita kolem 60 %, tyto hodnoty se však dají zvýšit opakovaným vyšetřováním, optimálně 3x denně, na 
senzitivitu 81 % a specificitu až 100 %. Často bývá pepsin prokazován u nemocných s plicní fibrózou, chronickou 
obstrukční plicní nemocí, u  nemocných s  hypersenzitivitou dýchacích cest je i  malý podíl refluxu schopen 
vyvolávat kašel. Pepsin prokazatelně hraje roli také u nealergické rhinitidy a chronické faryngitidy. U nemocných 
se symptomy vedoucími k podezření na gastroezofageální reflux či laryngofaryngeální reflux, samostatně či ve 
spojitosti s respiračními chorobami, může stanovení pepsinu v respiračních sekretech významně doplnit využití 
dotazníků a diagnostických metod pro stanovení refluxních onemocnění. Je použitelný v první linii vyšetřovacího 
plánu jako rychlý a neinvazivní test, v současnosti je dostupný ve 49 zemích světa.

Součástí kongresu byla i  sekce o  sarkoidóze, za účasti jednoho z  nejvýznamnějších světových odborníků 
prof. Joachima Müllera-Quernheima z Freiburgu. který se věnoval novinkám v léčbě progredující sarkoidózy. 
Konstatoval, že doposud žádný nový sledovaný lék neprokázal takovou účinnost, aby získal schválení FDA nebo 
EMA k použití u sarkoidózy a tyto léky se podávají off label. Informoval o studiích s inhalovaným vazoaktivním 
peptidem aviptadilem, který se podává hlavně pro antitusický a  protizánětlivý efekt. Dále zmínil abatacept 
(fúzní protein CTLA4 a lidského imunoglobulinu) tlumící ko-stimulační blokádou autoimunitní reakce vyvolané 
T lymfocyty. Další část přednášky byla věnována berylióze. Prof.  Müller-Quernheim uvedl, že tato nemoc 
je od sarkoidózy neodlišitelná a  jediný spolehlivý test spočívá v  imunostimulaci senzibilizovaných lymfocytů 
testem blastické transformace. Je otázkou kolik nemocných by bylo možno těmito testy odhalit např. při práci 
s elektronikou nebo vláknitou optikou.

V bloku věnovaném astmatu vystoupil prof. Radoslaw Gavlik ze Silesiánské univerzity v polských Katovicích, 
předseda pracovní skupiny primární péče Evropské akademie alergologie a klinické imunologie. Svoji přednášku 
věnoval vysoce aktuálnímu tématu astmatu a  sportu, zaměřenou především na rizika zneužívání některých 
antiastmatik vrcholovými sportovci.

Letošní  IV. Kongres České pneumologické a  ftizeologické společnosti ČLS JEP a  XXVI. Západočeské 
pneumoonkologické dny byly po odborné a společenské stránce zdařilou akcí, na kterou doufám budou všichni 
účastníci dlouho vzpomínat.

(Zapsala G. Krákorová)

XXVII. Moravskoslezské dny
Celostátní konference XXVII. Moravskoslezské dny pneumologie v Ostravě se 
konala již tradičně ve dnech 5. a 6. října 2018 v hotelu Park Inn. Programovými 
prioritami byla především tato témata: nemoci s  plicní obstrukcí a  poruch 
spánku, rehabilitace s  následnou péči o  naše pacienty, aktuální pohled na 
tuberkulózu a léčbu rezistentních forem TBC z dnešního epidemiologického 
pohledu.

Dále jsme se na kongresu zabývali záněty plic v  jejich různých podobách, 
interstitiálními plicními procesy a  proběhl bohatě navštívený interaktivní 
workshop kazuistik. Součástí akce byl také úspěšný praktický workshop 
společnosti Olympus, který se setkal s  velmi příznivým ohlasem zvláště 
u mladých bronchologů.

Kongresu se zúčastnilo více než 250 lékařů a  100 zdravotních sester a  ostatního zdravotnického personálu 
s  bohatým zastoupením farmaceutických virem a  výrobců zdravotnického materiálu. Večer prvního dne akce 
jsem prožili ve velmi atraktivním prostředí areálu Dolních Vítkovic v Ostravě.

(J. Roubec)

Aktuálně z Výboru ČPFS
Výbor na ustavujícím zasedání v září nového předsedu, místopředsedy, pokladníka a předsedu revizní komise:

Předseda- prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D

Vědecký sekretář: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D

1. místopředseda- MUDr. Ivana Čierna- Peterová

2. místopředseda- prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

Pokladník: prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Předseda revizní komise: MUDr. Zdeněk Skácel

Dále byli jmenováni pro specializované činnosti Výboru ČPFS:

Ceny a úhrady léků: MUDr. Petr Jakubec, Ph.D, seznam zdravotních výkonů: MUDr. Pavel Turčáni, Ph.D, zdravotnické 
přístroje a prostředky: MUDr. Vratislav Sedlák, Ph.D, správa členské základny a jubilantů: prof. MUDr. Miroslav Marel, 
Ph.D, správa webových stránek: prof. MUDr. Vítězslav Kolek, Ph.D, delegát ERS: MUDr. Libor Fila, Ph.D, zástupce v 
SOR: doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. 

Vize Výboru ČPFS

▶  Propagace pneumologie jako oboru, pneumologie je svým významem rovna ostatním velkým interním oborům, 
jako je Kardiologie

▶  Harmonizace pregraduálního vzdělávání

▶  Úprava postgraduálního vzdělávání

▶  Zajištění sítě vybavených pneumologických ambulancí a sítě lůžek

▶  Podpora vzdělávání pneumologů formou grantů

▶  Spolupráce s jinými obory

▶  Snaha o získání rezidenčních  míst pro pneumology 

▶  Budou stanoveny cíle a plán jejich plnění

Z nejdůležitějších bodů jednání Výboru:

Nadále bude podpora aktivní i pasivní účasti pneumologů na mezinárodních akcích, tj. kongresech a vzdělávacích 
seminářích, a to formou grantů

Bude vytvořena pracovní skupina pro tuberkulózu, která se zaměří na izolace, ambulantní léčbu a implementace 
doporučení WHO.

Revokujeme jednání s Chirurgickou společností ohledně sdílení kódu drenáže hrudníku.

Provedeme kontrolu a kultivaci SZV, aktualizaci přístrojů.

Registr sledující epidemiologii BCA a postup vyšetřování (EGFR ALK aj) i stanovenou léčbu je zahájen.

Rodí se registr těžkého astmatu ve spolupráci s německým registrem.

Screening LTBI - nefunguje u transplantovaných, funguje v revmatologii a gastroenterologii, nově i kožní a 
neurologie - v rukou ambulantních specialistů - oslovíme odborné společnosti se žádostí o spolupráci. 

Na webových stránkách budou vyvěšena úspěchy členů ČPFS, zejména na mezinárodní úrovni, bude anglická 
verze webových stránek

Poděkování:

Výbor děkuje prof. Miloši Peškovi za práci ve Výboru a v SOR a gratuluje k udělené medaili za zásluhy prezidenta ČR. 

Videa zacílila na časné detekce CHOPN v rizikové skupině dosud nediagnostikovaných
Sekce chorob s  bronchiální obstrukcí ČPFS ČLS JEP informuje, že vznikla a  byla umístěna na youtube česká 
a  anglická videa ukazující spolupráci mezi praktickými lékaři a  pneumology na poli časné detekce chronické 
obstrukční plicní nemoci (CHOPN) v rizikové skupině dosud nediagnostikovaných osob.

Současně Sekce chorob s  bronchiální obstrukcí ČPFS upozorňuje na současně zahájený projekt Národního 
screeningového centrua (NSC) Ústavu zdravotnických informací a  statistiky ČR (ÚZIS ČR), zaměřený právě na 
vyhledávání nových případů CHOPN v rizikové populaci ČR.

Další informace o projektu zde na webu NSC ÚZIS ČR.

Videa:

Časná detekce CHOPN u praktického lékaře

CHOPN v ČR

Early detection of COPD in GP practice

Approach to COPD in the Czech Republic 2019

ATESTACE Z PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE V ROCE 2019: POŽADAVKY
Jarní atestace z oboru specializačního vzdělávání Pneumologie a ftizeologie mají v roce 2019 tento harmonogram:

Předatestační kurz se uskuteční od 25. února do 8. března 2019 na Klinice plicních nemocí a tuberkulózy ve Fakultní 
nemocnic Olomouc. Atestační zkouška se bude konat 3. až 5. června 2019. 

Garantem atestace je prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

S požadavky na atestační práci, jejíž téma přiděluje na základě žádosti uchazeče garant atestace, se lze seznámit 
zde ve formátu.doc

Z AKTIVIT PRO VEŘEJNOST: SVĚTOVÝ DEN CHOPN
Více, než pětina lidí nemá plíce v pořádku – zjistili to pneumologové při letošním Světovém dnu chronické 
obstrukční plicní nemoci (CHOPN). Na stáncích v nákupních centrech a v otevřených ordinacích pneumologů 
vyšetřili plíce 1 480 zájemcům. Normální nález nemělo 22 % vyšetřených – to je o 10 % více než při stejné akci v 
loňském roce.

Preventivní vyšetření pořádal u příležitosti Světového dne CHOPN Český občanský spolek proti plicním nemocem 
(ČOPN) s Českou pneumologickou a ftizeologickou společností (ČPFS) už popatnácté. Letos své dveře otevřelo 
82 plicních ambulancí po celé republice. Zájemci mohli v listopadu využít měření plicních funkcí i na stáncích v 
obchodních centrech v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci a Hradci Králové. 

„Letos se přišlo nechat vyšetřit 1 480 zájemců – 835 jich navštívilo některou z ambulancí, 645 lidí přišlo ke stánku 
v obchodním centru,“ popisuje předseda ČOPN prim. MUDr. Stanislav Kos, CSc. a doplňuje: „Návštěvníkům 
lékaři provedli jednoduché vyšetření pomocí spirometrie. U 22 % z nich pojali podle naměřených plicních funkcí 
podezření na CHOPN a doporučili jim další vyšetření.“ Loni lékaři vyšetřili plíce 1 512 zájemcům, podezření na 
CHOPN zaznamenali u 12 % z nich.

V současnosti se s CHOPN u plicních lékařů léčí přibližně 300 000 pacientů, dalších zhruba 300 000 lidí o své 
nemoci neví. 

INTERNETOVÝ TIP
Upozorňujeme na Českou multicentrická výzkumná databáze CHOPN - Registr České pneumologické a 
ftizeologické společenosti ČLS JEP

kterou lze najít na webové adrese http://chopn.registry.cz

Jde o multicentrickou prospektivní observační databázi nemocných se střední, těžkou a velmi těžkou formou 
Chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) v České republice. Projekt funguje od roku 2013. 

Hlavním cílem projektu je posouzení all-cause mortality nemocných v prostředí reálné péče v ČR, bude běžet 
nejméně další tři roky. 

Databáze existuje i V plnohodnotné anglické jazykové mutaci na adrese chopn.registry.cz/index-en.php

PŘIPRAVUJEME

XXIV. DNY RAPPL - 10. - 12. 1. 2019
Česká lékařská komora, Rinologická sekce České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Česká 
společnost alergologie a klinické imunologie, Česká pneumologická a ftizeologická společnost České lékařské 
společnosti J.E. Purkyně a Horské lázně Karlova Studánka, s. p. srdečně zvou na vzdělávací akci 

XXIV. DNY RAPPL - aneb dny rinologie, alergologie, pneumologie, praktického lékařství a lázeňství

Karlova Studánka, 10. - 12. ledna 2019

Témata 1. dne: ORL

▶ Rinosinusitidy - co je nového, spolupráce s alergology a pneumology

▶  Dětská rinologie – vztah hltanová mandle - rinosinusitida, kdy je indikace k adeno-tonsilektomii, tonsilotomie 
versus tonsilektomie

▶ Varia, kazuistiky

Témata 2. dne: Pneumologie

▶ Je reálný skríning karcinomu plic?

▶ Časná detekce CHOPN v ČR

▶ Skríninkové možnosti a novinky v léčbě cystické fibrózy

▶ Indikace k transplantaci plic, systém péče o tyto nemocné

Témata 3. dne: Alergologie

▶ Novinky v léčbě alergenovými vakcínami

▶ Novinky v imunomodulační léčbě infekcí horních dýchacích cest

▶ Alergie na léky – možnosti testování

Více v pozvánce zde ke stažení ve formátu .pdf

LUHAČOVICKÉ DNY 2019  
Lázně Luhačovice, a. s. pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie a Česká pneumologické 
a ftizeologické společnosti pořádají:

XXVI. LUHAČOVICKÉ DNY 

které se uskuteční 29. - 30. března 2019 v Luhačovicích v kongresovém sále Společenského domu

Odborný program lékařské sekce:

▶ Koho a jak očkovat proti pneumokokům

▶ CHOPN – novinky v léčbě

▶ Respirační infekce

▶ Mezioborová problematika OSAS

▶ Biologická léčba astmatu

▶ Alergie na antibiotika

▶ Alergie na roztoče

▶ Kasuistiky

Odborný program sesterské sekce:

▶ Ošetřovatelská péče o pacienty s respiračními chorobami

Více informací zde ke stažení ve foormátu .pdf

Program a přihlášky jak k aktivní, tak pasivní účasti na webových stránkách zde

XXVII. MORAVSKÝ MEZIKRAJSKÝ SEMINÁŘ PRO PNEUMOLOGY a V. BESKYDSKÉ 
PNEUMOONKOLOGICKÉ DNY
se uskuteční 5. a 6. dubna 2019 v Hotelu Soláň, Karolinka

Odborní garanti akce: prim. MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D., prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.,

MUDr. Gustáv Ondrejka, Ph.D., MUDr. Jiří Pejchal, prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Odborná záštita: Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM:

5. 4. 2019 / HLAVNÍ TÉMATA:

Tuberkulóza a mykobakteriózy

Plicní rehabilitace

CHOPN a bronchiální astma

Spánková medicína

Vyšetřovací metody v pneumologii

Kazuistiky a varia

Boj proti kouření a jiným závislostem

6. 4. 2019 / HLAVNÍ TÉMATA:

Diagnostické metody nitrohrudních nádorů

Operační léčba karcinomu plic

Konvenční chemoterapie a radioterapie karcinomu plic

Novinky v biologické cílené léčbě karcinomu plic

Kazuistiky v pneumoonkologii

Paliativní léčba karcinomu plic

REGISTRACE

Přihlášky k pasivní účasti do 31. 3. 2019

▶ online přihláškou na www.solen.cz

▶ e-mailem na registrace@solen.cz

▶ poštou na SOLEN, s. r. o., Lazecká 51, 779 00 Olomouc

Přihlášky k aktivní účasti do 24. 2. 2019

▶ pouze na e-mail bouckova@solen.cz (ve formátu autoři, název sdělení, pracoviště)

AKCE JE URČENA POUZE PRO LÉKAŘE a bude ohodnocena kredity v rámci celoživotního postgraduálního 
vzdělávání dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK. Odborného programu akce se můžete zúčastnit zdarma. 
Doprovodný program (občerstvení formou rautu + živá hudba) v pátek 5. 4. 2019 je zpoplatněn částkou 300 Kč. 
Kapacita omezena!

Více informací ke stažení zde ve formátu .pdf

XXIII. HRADECKÉ PNEUMOLOGICKÉ DNY
▶  termín: čtvrtek 25. 4. 2019 (workshopy a večerní překvapení v Hradecké pevnosti), pátek 26. 4. 2019 a sobota 27. 

4. 2019 (pestrá paleta přednášek 

▶  s bohatou mezinárodní účastí pod záštitou Evropské respirační společnosti), interaktivita, soutěž o nejlepší 
přednášku v lékařské i nelékařské sekci, doprovodný program   

▶  pořadatel: Plicní klinika, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova 

▶  místo konání: Univerzita Hradec Králové, Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové, Fakultní nemocnice 
Hradec Králové

▶  více informací během ledna na www.hradeckedny.cz

4. MÁJOVÉ SETKÁNÍ AMBULANTNÍCH PNEUMOLOGŮ
3. a 4. května 2019

Kutná Hora, Galerie Středočeského kraje, Barborská 51-53

Pořádá Sekce ambulantních pneumologů ČPFS ČLS JEP

Více informací zde

SETKÁNÍ PNEUMOLOGŮ A PNEUMOCHIRURGŮ V EMAUZY  
Pneumologická klinika 1. LF UK a Oddělení hrudní chirurgie Thomayerovy nemocnice

a Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP pořádají

XXIV. setkání pneumologů a VIII. setkání pneumologů a pneumochirurgů

6. června 2019 v Emauzském klášteře, Vyšehradská 49/320, Praha 2 - Nové Město

Vážení kolegové,
dovolujeme si Vás pozvat, tak jako každý rok, na XXIV. setkání pneumologů
a VIII. setkání pneumologů a pneumochirurgů, které se koná dne 6. 6. 2019
v Emauzském klášteře.
Těšíme se na Vás.
S pozdravem organizátoři
prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.
doc. MUDr. Vladislav Hytych, Ph.D.

TERMÍN PRO ZASLÁNÍ ABSTRAKT DO 31. března 2019

▶ záhlaví abstraktu musí obsahovat název sdělení, jména a pracoviště autora/autorů,

▶  délka abstraktu: 1-2 stránky A4, Times New Roman 12, řádkování dvojité, grafy a obrázky jsou vítány, maximálně 
3 literární odkazy,

▶ členění abstraktu: Úvod a cíl sdělení, Materiál a metody, Výsledky, Závěr. 

Jako každý rok bude vydáno supplementum s abstrakty, kde bude i Váš příspěvek otištěn. Také z tohoto důvodu 
prosíme o jejich včasné zaslání.

Abstrakta prosím zasílejte na e-mail: z.havrankova@gsymposion.cz

ODBORNÝ PROGRAM - TEMATICKÉ OKRUHY:

▶ Novinky v pneumologii, pneumoonkologii a pneumochirurgii

TERMÍN PRO ZASLÁNÍ PŘIHLÁŠKY K REGISTRACI DO 31. 5. 2019

▶ přihlášky bude možné zaslat pomocí on-line formuláře na www.gsymposion.cz

Registrační poplatek 800 Kč

II. Konference o těžkém astmatu
▶  termín: 7. 6. 2019

▶  pořadatel: Sekce chorob s bronchiální obstrukcí a Plicní klinika, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova 

▶  místo konání: Praha 

▶  více informací během ledna na www.tezkeastma.cz

XXI. KONGRES ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI A SLOVENSKEJ 
PNEUMOLOGICKEJ A FTIZEOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI
Uskuteční se 24. až 26. října 2019 

Místo: OLOMOUC, Clarion Congress Hotel, Jeremenkova 36

On-line registrace bude spuštěna od 1. 12. 2018 na www.kongres-pneumologie.cz

MOŽNOSTI PŘIHLÁŠENÍ:

Aktivní účast: do 30. 6. 2019

Pasivní účast: do 26. 9. 2019

Další informace ke stažení zde ve formátu .pdf

Cena Karla Stýbla: letos prof. Vladimíru Vondrovi
V roce 2014 se výbor České pneumologické a ftizeologické společnosti 
ČLS JEP rozhodl založit tradici, kterou je udělování Ceny Karla Stýbla 
za mimořádný přínos pro rozvoj pneumologie a ftizeologie. Letos se jí 
rozhodl výbor udělit na Kongresu České pneumologické a ftizeologické 
společnosti v Plzni profesoru Vladimíru Vondrovi, DrSc. (84).

Cena je nejvyšším oceněním ČPFS a  je udělována za dlouhodobou 
činnost věnovanou rozvoji našeho oboru, za významné vědecké aktivity, 
zvyšování prestiže pneumologie a  ftizeologie mezi jinými lékařskými 
odbornostmi u  nás i  v  zahraničí a  zviditelňování oboru mezi laickou 
veřejností. Cena je určena významným členům ČPFS, ale také lékařům 
jiných odborností, kteří se zasloužili o  mezioborovou spolupráci, díky 
které se náš obor rozvíjel novými cestami a významně rozšiřoval svou 
náplň. Cenu posuzuje výbor ČPFS na základě návrhů členů. Uděluje se 
nanejvýš jednou ročně.

Spojení ceny se jménem MUDr.  Karla Stýbla je projevem úcty 
k mezinárodně vysoce uznávanému českému lékaři, který se zasloužil 
o boj proti tuberkulóze na celém světě a na jehož tradici by česká pneumologie a ftizeologie chtěla navázat.

Karel Stýblo - životopis
Narodil se 26.  listopadu  1921 v  rodině strojníka ve Vilémově v  Československu a  zemřel 
13.  března  1998 v  holandském Haagu. Tuberkulóza se mu stala osudem, když se jako 
vězeň nakazil v  nacistickém koncentračním táboře Mauthausen a  tuberkulózou poté 
onemocněl během studií na Karlově univerzitě. V 50. a 60. letech minulého století působil 
v  Praze, pracoval mimo jiné ve Výzkumném ústavu tuberkulózy a  respiračních nemocí 
(VÚTRN), ale zásadně ho ovlivnil pobyt v Edinburghu u prof. J. Croftona, který se stal jeho 
blízkým přítelem. V roce 1966 byl pověřen vedením nové výzkumné jednotky dozoru nad 
tuberkulózou v Haagu (TSRU) a tragické politické události v letech 1968 vedly k tomu, že se 
v roce 1971 stal holandským občanem. V 70. letech začal studovat možnosti kombinované 
léčby antituberkulotiky, a to především v Tanzánii. Jeho práce prokázala efektivitu systému 

zkrácené intezivní léčby Direct Observed Treatment  – Short Course (DOTS), který osobně prosadil v  řadě 
dalších afrických zemí, a  jeho systém byl uznán za celosvětový model efektivní léčby tuberkulózy Světovou 
zdravotnickou organizací (WHO) v rOCE 1991. Byl aplikován dále v Indii, Číně a také při přechodném zhoršení 
epidemiologie TBC také v New Yorku. Celkem 187 členských zemí WHO ze 193 přijalo tento systém do r. 2008. 
V roce 1979 se stal vědeckým ředitelem Mezinárodní unie proti tuberkulóze a plicním nemocem (IUATLD) se 
sídlem v Paříži. O tři roky později obdržel zlatou medaili Roberta Kocha a krátce před smrtí dostal oznámení, že 
ho WHO navrhlo pro udělení Nobelovy ceny. Náhlé srdeční selhání tomuto vrcholnému vyznamenání zabránilo, 
nicméně hned po jeho smrti vyhlásila IUATLD Cenu Karla Stýbla za veřejné zdravotnictví (Karel Styblo Public 
Health Prize), která se každoročně uděluje zdravotníkům, laikům i organizacím za přínosnou práci v kontrole 
tuberkulózy nebo plicních nemocí během období nejméně 10 let.

Sir Crofton o  Karlu Stýblovi napsal, že měl ohromující odborné znalosti o  epidemiologii tuberkulózy 
a  možnostech její kontroly a  že byl neobyčejně vytrvalý, pracovitý a  skromný. Pro tyto vlastnosti patří Karel 
Stýblo k nejuznávanějším odborníkům na světě a  jeho práce je nejlepším odkazem pro českou pneumologii 
a ftizeologii.

Dosavadní historie udělení Stýblovy ceny:

2014 - prim. MUDr Stanislav Kos, CSc, prof. MUDr. Václav Špičák, CSc.

2015 - prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.

2016 - doc. MUDr. Luděk Trnka, DrSc.

2017 - prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc.

2018 - prof. MUDr. Vladimír Vondra, DrSc.

Oceněné publikace za rok 2017 výborem České pneumologické a ftizeologické 
společnosti ČLS JEP

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
1. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII ORIGINÁLNÍ SDĚLENÍ V ČASOPISE 

STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017
Vliv exprese vybraných protein kódujících genů a mikro RNA na riziko relapsu plicních adenokarcinomů stadia I.
M. Svatoň, V. Kulda, P. Mukenšnábl, O. Topolčan, M. Pešek, P. Dvořák, O. Fiala, M. Roušarová, K. Hrdá, M. Pešta

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
2. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII ORIGINÁLNÍ SDĚLENÍ V ČASOPISE 

STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017
Bronchoskopická metoda narrow band imaging v diagnostice plicních nádorů

G. Ondrejka, O. Májek, J. Skřičková

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
3. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII ORIGINÁLNÍ SDĚLENÍ V ČASOPISE 

STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017
Poruchy rovnováhy u nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí

K. Neumannová, Z. Svoboda, J. Zatloukal, V.Sedlák, M.Plutinský, L. Bizovská, M. Janura, V. Koblížek

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
4. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII ORIGINÁLNÍ SDĚLENÍ V ČASOPISE 

STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017
Vliv rehabilitační léčby na úroveň pohybových aktivit u nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí

K. Neumannová

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
5. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII ORIGINÁLNÍ SDĚLENÍ V ČASOPISE 

STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017
Endemická ložiska aviárních mykobakterióz v Praze

M. Kubín, M. Malý, Z. Jágrová

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
1. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII „JINÁ“ SDĚLENÍ V ČASOPISE STUDIA 

PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017
Význam HRCT hrudníku pro prognózu idiopatické plicní fibrózy

M. Doubková, S. Richter
 

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
2. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII „JINÁ“ SDĚLENÍ V ČASOPISE 

STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017
Znamenají metastázy do mozku u tumoru s ALK translokací vždy selhání terapie crizotinibem?

M. Svatoň, M. Pešek, J. Vodička, J. Mraček, J. Baxa, B. Šašková

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
3. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII „JINÁ“ SDĚLENÍ V ČASOPISE 

STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017
Postižení srdce jako primární projev sarkoidózy

M. Žurková, V. Lošťáková, V. Kolek, Z. Tüdös, E. Kriegová, J. Kuchyňka, T. Paleček, A. Slováková, M. Kamínek

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
4. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII „JINÁ“ SDĚLENÍ V ČASOPISE 

STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017
Bronchiektasie jako následek i příčina

D. Havel, Š. Trhlíková, M. Pešek, M. Vachová, J. Quinn, M. Hrabětová, J. Votruba, J. Šimovič

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
5. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII „JINÁ“ SDĚLENÍ V ČASOPISE 

STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017
Úloha zánětlivých buněk u chronické obstrukční plicní nemoci

J. Zatloukal

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
1. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII PUBLIKACE S IMPAKT FAKTOREM DO 

35 LET V ROCE 2017
Thyroid transcription factor 1 expression is associated with outcome of patients with non-squamous non-small 

cell lung cancer treated with pemetrexed-based chemotherapy
O. Fiala, M. Pesek, J. Skrickova, V. Kolek, F. Salajka, M.Tomiskova, M. Satankova, J. Kultan, J. Kuliskova, M. Svaton, M. 

Hrnciarik, K. Hejduk, R. Chloupkova, O. Topolcan, H. Hornychova, M. Nova, A. Ryska, J. Finek
Tumour Biol 2017;39(2):1010428317691186, IF 3,65

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
2. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII PUBLIKACE S IMPAKT FAKTOREM DO 

35 LET V ROCE 2017
Serum concentration of erlotinib and its correlation with outcome and toxicity in patients with advanced-stage 

NSCLC
O.Fiala, P. Hosek, M.Pesek, J.Finek, J.Racek, P. Stehlik, O.Sorejs, M.Minarik, L.Benesova, A.Celer, I.Nemcova, 

R.Kucera, O.Topolcan
Anticancer Res 2017;37(11):6469-6476, IF 1,86

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
3. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII PUBLIKACE S IMPAKT FAKTOREM DO 

35 LET V ROCE 2017
Prognostic role of serum C-reactive protein in patients with advanced-stage NSCLC treated with pemetrexed

O. Fiala, P. Hosek, M. Pesek, J. Finek, J. Racek, T. Buchler, A. Poprach, K. Hejduk, R. Chloupkova, O. Sorejs, M. 
Ecksteinova, M. Vitovec, K. Cizkova, R. Kucera, O. Topolcan

Neoplasma 2017;64(4):605-610, IF 1,69

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
1. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII PUBLIKACE S IMPAKT FAKTOREM 

NAD 35 LET V ROCE 2017
Hypersensitivity pneumonitis: Perspectives in diagnosis and management.

M. Vasakova, F. Morell, S. Walsh, K. Leslie, G. Raghu
Am J Respir Crit Care Med 2017;196(6):680-689, IF 15,24

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
2. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII PUBLIKACE S IMPAKT FAKTOREM 

NAD 35 LET V ROCE 2017
Phenotypes of COPD patients with a smoking history in Central and Eastern Europe: the POPE study

V. Koblizek, B. Milenkovic, A. Barczyk, R. Tkacova, A. Somfay, K. Zykov, N. Tudoric, Z. Zbozinkova, J. Svancara, J. 
Sorli, A. Krams, M. Miravitlles, A. Valipour

Eur Respir J 2017;49(5), IF 12,242

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
3. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII PUBLIKACE S IMPAKT FAKTOREM 

NAD 35 LET V ROCE 2017
Asthma management: A new phenotype-based approach using presence of eosinophilia and allergy

M. Terl, V. Sedlak, J. Cap, R. Dvorakova, V. Kasak, T. Koci, B. Novotna, E. Seberova, P. Panzner, V. Zindr
Allergy 2017;72(9):1279-1287, IF 7,361

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
4. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII PUBLIKACE S IMPAKT FAKTOREM 

NAD 35 LET V ROCE 2017
Markers of lipide oxidative damage in the exhaled breath condensate of nano TiO2 production workers

D. Pelclova, V. Zdimal, P. Kacer, N. Zikova, M. Komarc, Z. Fenclova, S. Vlckova, J. Schwarz, O. Makes, K. Syslova, T. 
Navratil, F. Turci, I. Corazzari, S. Zakharov, D. Bello

Nanotoxicology 2017;11(1):52-63, IF 5,811

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
5. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII PUBLIKACE S IMPAKT FAKTOREM 

NAD 35 LET V ROCE 2017
Burkholderia cepacia complex in cystic fibrosis in the post-epidemic period: multilocus sequence typing-based 

approach
L. Fila, P. Drevinek

Folia Microbiol 2017; 62(6): 509-514, IF 1,311

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
1. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU MONOGRAFII V ROCE 2017

Bronchologie a pneumologická cytodiagnostika
M. Vašáková a kolektiv

Maxdorf 2017. s. 364. ISBN 978-80-7345-533-0

ENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
2. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU MONOGRAFII V ROCE 2017

Pneumologie - 3. vydání
V. Kolek, V. Kašák, M. Vašáková a kolektiv

Maxdorf 2017. s. 645. ISBN 978-80-7345-538-5

ENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
3. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU MONOGRAFII V ROCE 2017

Plicní endoskopie
Současné možnosti endoskopické diagnostiky a terapie v pneumologii

J. Votruba, J. Šimovič a kolektiv
Mladá fronta, a. s. 2017, s.245. ISBN 978-80-204-4552-0

Hana Mikesková uvedla program sesterské 
sekce

MUDr. Ivan Kiša - oceňen na Moravskoslez-
ských dnech pneumologie 2018 v Ostravě 

MUDr. Stanislav Jackanin, ředitel Vítkovické 
nemocnice na Moravskoslezských dnech pne-
umologie 2018 

Stýblovu cenu ČPFS JEP předává profeso-
ru Vladimíru Vondrovi, DrSc. Prof. Vítězslav 
Kolek, DrSc.

Z NAŠÍ ČINNOSTI:
KONGRES V PLZNI

Zprávy z  Výboru ČPFS před-
nesla předsedkyně ČPFS 
prof.  MUDr.  Martina Vašáko-
vá, Ph.D.

Cenu České lékařské spol. Jana Evangelisty Purkyně 
předává prof. MUDr. Vítězslavu Kolkovi, DrSc., před-
seda ČLS JEP prof. Štěpán Svačina, DrSc.

Mgr. Lenka Neklová, vrchní sestra Kliniky pneumo-
logie a  ftizeologie (PNE) FN Plzeň, a  Renáta Nová, 
staniční sestra ambulantní části PNE FN Plzeň, 
předsedají I. bloku přednášek nelékařské sekce, vě-
novanému pneumoonkologické problematice

Zleva: prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D., MUDr. Stanislav Kos, CSc., 
prof.  MUDr.  Miloš Pešek,  CSc., prof.  MUDr.  Vítězslav Kolek,  DrSc., 
Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D., MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., děkan 
LF UK v Plzni prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

Účastníci nelékařské sekce, v popředí zleva: Mgr. Václava Zvardo-
ňová Maříková, Bc. Lenka Vondráčková, Ivana Spěváčková

Děkan Lékařské fakulty Univerzi-
ty Karlovy v Plzni prof. MUDr. Jin-
dřich Fínek, Ph.D., MHA

Přednosta Kliniky pneumo-
logie a  ftizeologie FN Plzeň, 
prof.  MUDr.  Miloš Pešek,  CSc., 
předseda programového výbo-
ru kongresu

Primářka Kliniky pneumologie 
a ftizeologie FN Plzeň, MUDr. Ga-
briela Krákorová,  Ph.D., před-
sedkyně organizačního výboru 
kongresu

Ředitel Fakultní nemocni-
ce Plzeň MUDr.  Václav Šimá-
nek, Ph.D.

Brno Hradec Králové Olomouc Ostrava Praha
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IV. Kongres České pneumologické a ftizeologické společnosti (ČPFS) ČLS 
JEP XXVI. Západočeské pneumoonkologické dny
8. – 10. 11. 2018, Parkhotel Congress Center Plzeň

Ve dnech 8. až 10. 11. 2018 se uskutečnil v Plzni v Parkhotelu v pořadí čtvrtý celostátní kongres s mezinárodní 
účastí, který je vrcholnou českou pneumoftizeologickou odbornou událostí. Souběžně s ním se konaly tradiční 
Západočeské pneumoonkologické dny.

Kongres zaštítila Česká pneumologická a  ftizeologická společnost ČLS JEP, ředitel FN Plzeň MUDr.  Václav 
Šimánek, Ph.D., děkan LF UK v Plzni prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA, hejtman Plzeňského kraje Josef 
Bernard, biskup plzeňský Mons. ThLic.  Tomáš Holub,  Th.D. Předsedou kongresu byl prof.  MUDr.  Vítězslav 
Kolek, DrSc.

Kongres pořádala Klinika pneumologie a ftizeologie LF UK a FN v Plzni, pod vedením přednosty prof. MUDr. Miloše 
Peška,  CSc., který byl rovněž předsedou programového výboru. Předsedkyní organizačního výboru byla 
primářka MUDr. Gabriela Krákorová, Ph.D.

Kongres zahájilo čestné předsednictvo kongresu, jehož členové přednesli svá úvodní slova. Poté následovalo 
ocenění dvou lékařů, za jejich dosavadní odbornou a  vědeckou práci. Prvním oceněným byl prof.  Vladimír 
Vondra, kterému profesor MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. předal Stýblovu cenu ČPFS JEP. Druhým oceněným byl 
prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., kterému Cenu České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně předal 
předseda ČLS JEP prof. Štěpán Svačina, DrSc. Zprávy z Výboru ČPFS JEP přednesla její současná předsedkyně 
prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.

V rámci kongresu bylo předneseno 113 lékařských sdělení, 4 sdělení byla prezentována formou posterů. Na IV. 
Kongresu ČPFS probíhalo celkem 21 lékařských sekcí a sekce čestných přednášek vyzvaných řečníků. Odborný 
program nelékařské sekce byl tematicky členěn do šesti bloků, ve kterých zaznělo celkem 27 sdělení napříč širokou 
škálou pneumologicko-ftizeologické problematiky. Přednášející a posluchači na kongres zavítali jak z plicních, 
tak chirurgických zdravotnických pracovišť ČR. Nelékařskou sekcí účastníky provázely její organizátorky z Kliniky 
pneumologie a ftizeologie (PNE) FN Plzeň, Mgr. Lenka Neklová - vrchní sestra PNE a Mgr. Václava Zvardoňová 
Maříková - sestra specialistka v intenzivní péči PNE-JIP.

Kvalita všech sdělení byla vysoká. V rámci soutěžní sekce lékařů do 35 let „Pneumo 35“ vyhrála MUDr. Z. Šestáková 
z VFN Praha se svým sdělením „Kryobiopsie v diagnostice sarkoidózy – andělský zloduch?“ cestovní grant ČPFS 
na kongres ERS.

S velkým ohlasem se setkaly workshopy, pořádané Klinikou pneumologie a ftizeologie FN Plzeň.

Před vlastním zahájením kongresu se 8. 11. 2018 konal na Klinice PNE workshop „Neinvazivní ventilace“, pod 
vedením MUDr. Davida Havla. Alternativy ventilační podpory byly probrány v podrobné přednášce, následně 
probíhaly praktické ukázky různých forem přetlakové léčby, vysokoprůtokové oxygenoterapie a  možností 
odstraňování sekretů z dolních cest dýchacích. Následoval workshop „Medicínská torakoskopie (pleuroskopie) 
a hrudní drenáže“, pod vedením doc. MUDr. Genadyho Engela, MUDr. Davida Havla a MUDr. Jana Zemana. 
Zde si bylo možno po absolvování teoretické části vyzkoušet na modelech hrudní stěny a pleurálního prostoru 
techniky medicínské torakoskopie a  zavádění rozličných typů hrudních drénů, včetně „tunelizovaných“ IPC 
katetrů.

V pátek 9. 11. 2018 odpoledne byl na programu workshop „Základy imunologie pro pneumology“, pod vedením 
doc. Milana Teřla.

Cílem workshopu bylo podat účastníkům racionální a  srozumitelný výklad těch oblastí imunologie, které 
významným způsobem zasahují do aktuální klinické praxe našeho oboru. Po pragmatickém teoretickém úvodu 
následovaly tři speciální části.

Prvá speciální část workshopu se zabývala onkologickou problematikou. Poukázala na klinické využití existence 
abnormálních nádorových antigenů a  receptorů, včetně receptorů programové buněčné smrti, při terčové 
a imunologické léčbě bronchogenního karcinomu.

Druhá část workshopu se týkala současných možností biologické léčby astmatu. Plzeňské národní centrum pro 
léčbu těžkého astmatu je rozsahem své činnosti největším svého druhu v ČR a vzešla z něj idea pragmatické 
fenotypizace, která se stala základem národního doporučeného postupu diagnostiky a léčby astmatu. Workshop 
návodně ukázal, jak diagnostická cesta ke třem základním fenotypům vede k racionální indikaci jak anti-IgE, tak 
anti-IL-5 léčby.

Třetí část workshopu byla věnována oblasti antiinfekční imunity. Zaměřila se především na racionální posouzení 
imunitního stavu nemocných a  úskalí interpretace přímého versus nepřímého průkazu infekčních agens 
u komplikovaných infekčních zánětů plic.

V  sobotu 10.  11.  2018 se uskutečnil workshop, určený zejména pro nelékaře, „Inhalační systémy, inhalační 
technika – stále aktuální téma“, pod vedením Evy Kašákové a její kolegyně Moniky Macháčkové. Workshop 
se skládal ze tří částí. První část byla teoretická a zabývala se především rozdělením a podrobným popisem všech 
inhalačních systémů, se kterými se v ČR můžeme setkat. Druhá, praktická, část byla věnována demonstraci 
správné inhalační techniky a způsobům použití jednotlivých inhalačních systémů, včetně adekvátní manipulace 
s nimi a s upozorněním na nejčastější chyby při jejich používání. Důraz byl kladen i na hlavní zásady efektivní 
edukace pacientů. Workshop končil praktickým nácvikem, kdy si účastníci mohli své dovednosti vyzkoušet 
na inhalačních trenažérech. Zároveň probíhala volná diskuze s lektory a výměna praktických zkušeností mezi 
pracovišti.

Stručný přehled sdělení vyzvaných zahraničních řečníků:

Profesor Peter Dettmar ze Spojeného království přednesl sdělení o prvním neinvazivním diagnostickém nástroji 
pro zjištění refluxní nemoci ve světě. Refluxní nemoc postihuje 20 – 40 % západní populace. Ve všech refluxátech 
je přítomen pepsin, na rozdíl od kyseliny chlorovodíkové či žlučových kyselin. Pepsin je senzitivní a specifický 
parametr pro průkaz podílu refluxu na respiračním onemocnění. Pro diagnostiku refluxu se využívají dotazníky, 
z invazivních metod pak endoskopie, 24hodinová monitorace pH + jícnové impedance, RTG vyšetření s využitím 
bariového kontrastu a  jícnová manometrie. Přítomnost pepsinu v  respiračních sekretech byla doložena 
u refluxních onemocnění, u chronického kašle, astmatu, sinusitid, cystické fibrózy, rejekci plicních transplantátů 
a u hnisavých zánětů středouší. Zatím, co jícnový reflux má vcelku charakteristické příznaky (pálení na hrudi, 
bolest a  potíže při polykání, zápach z  úst, regurgitaci potravy, nauzeu a  zvracení), příznaky mimojícnového 
refluxu jsou méně specifické (bolesti v krku, chronický kašel, pocit cizího tělesa v krku, postnazální drip, změny 
hlasu, chrapot, astma, bolesti v uchu, poškození zubní skloviny). Senzitivita pepsinu se pohybuje kolem 80 % 
a specificita kolem 60 %, tyto hodnoty se však dají zvýšit opakovaným vyšetřováním, optimálně 3x denně, na 
senzitivitu 81 % a specificitu až 100 %. Často bývá pepsin prokazován u nemocných s plicní fibrózou, chronickou 
obstrukční plicní nemocí, u  nemocných s  hypersenzitivitou dýchacích cest je i  malý podíl refluxu schopen 
vyvolávat kašel. Pepsin prokazatelně hraje roli také u nealergické rhinitidy a chronické faryngitidy. U nemocných 
se symptomy vedoucími k podezření na gastroezofageální reflux či laryngofaryngeální reflux, samostatně či ve 
spojitosti s respiračními chorobami, může stanovení pepsinu v respiračních sekretech významně doplnit využití 
dotazníků a diagnostických metod pro stanovení refluxních onemocnění. Je použitelný v první linii vyšetřovacího 
plánu jako rychlý a neinvazivní test, v současnosti je dostupný ve 49 zemích světa.

Součástí kongresu byla i  sekce o  sarkoidóze, za účasti jednoho z  nejvýznamnějších světových odborníků 
prof. Joachima Müllera-Quernheima z Freiburgu. který se věnoval novinkám v léčbě progredující sarkoidózy. 
Konstatoval, že doposud žádný nový sledovaný lék neprokázal takovou účinnost, aby získal schválení FDA nebo 
EMA k použití u sarkoidózy a tyto léky se podávají off label. Informoval o studiích s inhalovaným vazoaktivním 
peptidem aviptadilem, který se podává hlavně pro antitusický a  protizánětlivý efekt. Dále zmínil abatacept 
(fúzní protein CTLA4 a lidského imunoglobulinu) tlumící ko-stimulační blokádou autoimunitní reakce vyvolané 
T lymfocyty. Další část přednášky byla věnována berylióze. Prof.  Müller-Quernheim uvedl, že tato nemoc 
je od sarkoidózy neodlišitelná a  jediný spolehlivý test spočívá v  imunostimulaci senzibilizovaných lymfocytů 
testem blastické transformace. Je otázkou kolik nemocných by bylo možno těmito testy odhalit např. při práci 
s elektronikou nebo vláknitou optikou.

V bloku věnovaném astmatu vystoupil prof. Radoslaw Gavlik ze Silesiánské univerzity v polských Katovicích, 
předseda pracovní skupiny primární péče Evropské akademie alergologie a klinické imunologie. Svoji přednášku 
věnoval vysoce aktuálnímu tématu astmatu a  sportu, zaměřenou především na rizika zneužívání některých 
antiastmatik vrcholovými sportovci.

Letošní  IV. Kongres České pneumologické a  ftizeologické společnosti ČLS JEP a  XXVI. Západočeské 
pneumoonkologické dny byly po odborné a společenské stránce zdařilou akcí, na kterou doufám budou všichni 
účastníci dlouho vzpomínat.

(Zapsala G. Krákorová)

XXVII. Moravskoslezské dny
Celostátní konference XXVII. Moravskoslezské dny pneumologie v Ostravě se 
konala již tradičně ve dnech 5. a 6. října 2018 v hotelu Park Inn. Programovými 
prioritami byla především tato témata: nemoci s  plicní obstrukcí a  poruch 
spánku, rehabilitace s  následnou péči o  naše pacienty, aktuální pohled na 
tuberkulózu a léčbu rezistentních forem TBC z dnešního epidemiologického 
pohledu.

Dále jsme se na kongresu zabývali záněty plic v  jejich různých podobách, 
interstitiálními plicními procesy a  proběhl bohatě navštívený interaktivní 
workshop kazuistik. Součástí akce byl také úspěšný praktický workshop 
společnosti Olympus, který se setkal s  velmi příznivým ohlasem zvláště 
u mladých bronchologů.

Kongresu se zúčastnilo více než 250 lékařů a  100 zdravotních sester a  ostatního zdravotnického personálu 
s  bohatým zastoupením farmaceutických virem a  výrobců zdravotnického materiálu. Večer prvního dne akce 
jsem prožili ve velmi atraktivním prostředí areálu Dolních Vítkovic v Ostravě.

(J. Roubec)

Aktuálně z Výboru ČPFS
Výbor na ustavujícím zasedání v září nového předsedu, místopředsedy, pokladníka a předsedu revizní komise:

Předseda- prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D

Vědecký sekretář: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D

1. místopředseda- MUDr. Ivana Čierna- Peterová

2. místopředseda- prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

Pokladník: prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Předseda revizní komise: MUDr. Zdeněk Skácel

Dále byli jmenováni pro specializované činnosti Výboru ČPFS:

Ceny a úhrady léků: MUDr. Petr Jakubec, Ph.D, seznam zdravotních výkonů: MUDr. Pavel Turčáni, Ph.D, zdravotnické 
přístroje a prostředky: MUDr. Vratislav Sedlák, Ph.D, správa členské základny a jubilantů: prof. MUDr. Miroslav Marel, 
Ph.D, správa webových stránek: prof. MUDr. Vítězslav Kolek, Ph.D, delegát ERS: MUDr. Libor Fila, Ph.D, zástupce v 
SOR: doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. 

Vize Výboru ČPFS

▶  Propagace pneumologie jako oboru, pneumologie je svým významem rovna ostatním velkým interním oborům, 
jako je Kardiologie

▶  Harmonizace pregraduálního vzdělávání

▶  Úprava postgraduálního vzdělávání

▶  Zajištění sítě vybavených pneumologických ambulancí a sítě lůžek

▶  Podpora vzdělávání pneumologů formou grantů

▶  Spolupráce s jinými obory

▶  Snaha o získání rezidenčních  míst pro pneumology 

▶  Budou stanoveny cíle a plán jejich plnění

Z nejdůležitějších bodů jednání Výboru:

Nadále bude podpora aktivní i pasivní účasti pneumologů na mezinárodních akcích, tj. kongresech a vzdělávacích 
seminářích, a to formou grantů

Bude vytvořena pracovní skupina pro tuberkulózu, která se zaměří na izolace, ambulantní léčbu a implementace 
doporučení WHO.

Revokujeme jednání s Chirurgickou společností ohledně sdílení kódu drenáže hrudníku.

Provedeme kontrolu a kultivaci SZV, aktualizaci přístrojů.

Registr sledující epidemiologii BCA a postup vyšetřování (EGFR ALK aj) i stanovenou léčbu je zahájen.

Rodí se registr těžkého astmatu ve spolupráci s německým registrem.

Screening LTBI - nefunguje u transplantovaných, funguje v revmatologii a gastroenterologii, nově i kožní a 
neurologie - v rukou ambulantních specialistů - oslovíme odborné společnosti se žádostí o spolupráci. 

Na webových stránkách budou vyvěšena úspěchy členů ČPFS, zejména na mezinárodní úrovni, bude anglická 
verze webových stránek

Poděkování:

Výbor děkuje prof. Miloši Peškovi za práci ve Výboru a v SOR a gratuluje k udělené medaili za zásluhy prezidenta ČR. 

Videa zacílila na časné detekce CHOPN v rizikové skupině dosud nediagnostikovaných
Sekce chorob s  bronchiální obstrukcí ČPFS ČLS JEP informuje, že vznikla a  byla umístěna na youtube česká 
a  anglická videa ukazující spolupráci mezi praktickými lékaři a  pneumology na poli časné detekce chronické 
obstrukční plicní nemoci (CHOPN) v rizikové skupině dosud nediagnostikovaných osob.

Současně Sekce chorob s  bronchiální obstrukcí ČPFS upozorňuje na současně zahájený projekt Národního 
screeningového centrua (NSC) Ústavu zdravotnických informací a  statistiky ČR (ÚZIS ČR), zaměřený právě na 
vyhledávání nových případů CHOPN v rizikové populaci ČR.

Další informace o projektu zde na webu NSC ÚZIS ČR.

Videa:

Časná detekce CHOPN u praktického lékaře

CHOPN v ČR

Early detection of COPD in GP practice

Approach to COPD in the Czech Republic 2019

ATESTACE Z PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE V ROCE 2019: POŽADAVKY
Jarní atestace z oboru specializačního vzdělávání Pneumologie a ftizeologie mají v roce 2019 tento harmonogram:

Předatestační kurz se uskuteční od 25. února do 8. března 2019 na Klinice plicních nemocí a tuberkulózy ve Fakultní 
nemocnic Olomouc. Atestační zkouška se bude konat 3. až 5. června 2019. 

Garantem atestace je prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

S požadavky na atestační práci, jejíž téma přiděluje na základě žádosti uchazeče garant atestace, se lze seznámit 
zde ve formátu.doc

Z AKTIVIT PRO VEŘEJNOST: SVĚTOVÝ DEN CHOPN
Více, než pětina lidí nemá plíce v pořádku – zjistili to pneumologové při letošním Světovém dnu chronické 
obstrukční plicní nemoci (CHOPN). Na stáncích v nákupních centrech a v otevřených ordinacích pneumologů 
vyšetřili plíce 1 480 zájemcům. Normální nález nemělo 22 % vyšetřených – to je o 10 % více než při stejné akci v 
loňském roce.

Preventivní vyšetření pořádal u příležitosti Světového dne CHOPN Český občanský spolek proti plicním nemocem 
(ČOPN) s Českou pneumologickou a ftizeologickou společností (ČPFS) už popatnácté. Letos své dveře otevřelo 
82 plicních ambulancí po celé republice. Zájemci mohli v listopadu využít měření plicních funkcí i na stáncích v 
obchodních centrech v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci a Hradci Králové. 

„Letos se přišlo nechat vyšetřit 1 480 zájemců – 835 jich navštívilo některou z ambulancí, 645 lidí přišlo ke stánku 
v obchodním centru,“ popisuje předseda ČOPN prim. MUDr. Stanislav Kos, CSc. a doplňuje: „Návštěvníkům 
lékaři provedli jednoduché vyšetření pomocí spirometrie. U 22 % z nich pojali podle naměřených plicních funkcí 
podezření na CHOPN a doporučili jim další vyšetření.“ Loni lékaři vyšetřili plíce 1 512 zájemcům, podezření na 
CHOPN zaznamenali u 12 % z nich.

V současnosti se s CHOPN u plicních lékařů léčí přibližně 300 000 pacientů, dalších zhruba 300 000 lidí o své 
nemoci neví. 

INTERNETOVÝ TIP
Upozorňujeme na Českou multicentrická výzkumná databáze CHOPN - Registr České pneumologické a 
ftizeologické společenosti ČLS JEP

kterou lze najít na webové adrese http://chopn.registry.cz

Jde o multicentrickou prospektivní observační databázi nemocných se střední, těžkou a velmi těžkou formou 
Chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) v České republice. Projekt funguje od roku 2013. 

Hlavním cílem projektu je posouzení all-cause mortality nemocných v prostředí reálné péče v ČR, bude běžet 
nejméně další tři roky. 

Databáze existuje i V plnohodnotné anglické jazykové mutaci na adrese chopn.registry.cz/index-en.php

PŘIPRAVUJEME

XXIV. DNY RAPPL - 10. - 12. 1. 2019
Česká lékařská komora, Rinologická sekce České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Česká 
společnost alergologie a klinické imunologie, Česká pneumologická a ftizeologická společnost České lékařské 
společnosti J.E. Purkyně a Horské lázně Karlova Studánka, s. p. srdečně zvou na vzdělávací akci 

XXIV. DNY RAPPL - aneb dny rinologie, alergologie, pneumologie, praktického lékařství a lázeňství

Karlova Studánka, 10. - 12. ledna 2019

Témata 1. dne: ORL

▶ Rinosinusitidy - co je nového, spolupráce s alergology a pneumology

▶  Dětská rinologie – vztah hltanová mandle - rinosinusitida, kdy je indikace k adeno-tonsilektomii, tonsilotomie 
versus tonsilektomie

▶ Varia, kazuistiky

Témata 2. dne: Pneumologie

▶ Je reálný skríning karcinomu plic?

▶ Časná detekce CHOPN v ČR

▶ Skríninkové možnosti a novinky v léčbě cystické fibrózy

▶ Indikace k transplantaci plic, systém péče o tyto nemocné

Témata 3. dne: Alergologie

▶ Novinky v léčbě alergenovými vakcínami

▶ Novinky v imunomodulační léčbě infekcí horních dýchacích cest

▶ Alergie na léky – možnosti testování

Více v pozvánce zde ke stažení ve formátu .pdf

LUHAČOVICKÉ DNY 2019  
Lázně Luhačovice, a. s. pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie a Česká pneumologické 
a ftizeologické společnosti pořádají:

XXVI. LUHAČOVICKÉ DNY 

které se uskuteční 29. - 30. března 2019 v Luhačovicích v kongresovém sále Společenského domu

Odborný program lékařské sekce:

▶ Koho a jak očkovat proti pneumokokům

▶ CHOPN – novinky v léčbě

▶ Respirační infekce

▶ Mezioborová problematika OSAS

▶ Biologická léčba astmatu

▶ Alergie na antibiotika

▶ Alergie na roztoče

▶ Kasuistiky

Odborný program sesterské sekce:

▶ Ošetřovatelská péče o pacienty s respiračními chorobami

Více informací zde ke stažení ve foormátu .pdf

Program a přihlášky jak k aktivní, tak pasivní účasti na webových stránkách zde

XXVII. MORAVSKÝ MEZIKRAJSKÝ SEMINÁŘ PRO PNEUMOLOGY a V. BESKYDSKÉ 
PNEUMOONKOLOGICKÉ DNY
se uskuteční 5. a 6. dubna 2019 v Hotelu Soláň, Karolinka

Odborní garanti akce: prim. MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D., prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.,

MUDr. Gustáv Ondrejka, Ph.D., MUDr. Jiří Pejchal, prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Odborná záštita: Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM:

5. 4. 2019 / HLAVNÍ TÉMATA:

Tuberkulóza a mykobakteriózy

Plicní rehabilitace

CHOPN a bronchiální astma

Spánková medicína

Vyšetřovací metody v pneumologii

Kazuistiky a varia

Boj proti kouření a jiným závislostem

6. 4. 2019 / HLAVNÍ TÉMATA:

Diagnostické metody nitrohrudních nádorů

Operační léčba karcinomu plic

Konvenční chemoterapie a radioterapie karcinomu plic

Novinky v biologické cílené léčbě karcinomu plic

Kazuistiky v pneumoonkologii

Paliativní léčba karcinomu plic

REGISTRACE

Přihlášky k pasivní účasti do 31. 3. 2019

▶ online přihláškou na www.solen.cz

▶ e-mailem na registrace@solen.cz

▶ poštou na SOLEN, s. r. o., Lazecká 51, 779 00 Olomouc

Přihlášky k aktivní účasti do 24. 2. 2019

▶ pouze na e-mail bouckova@solen.cz (ve formátu autoři, název sdělení, pracoviště)

AKCE JE URČENA POUZE PRO LÉKAŘE a bude ohodnocena kredity v rámci celoživotního postgraduálního 
vzdělávání dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK. Odborného programu akce se můžete zúčastnit zdarma. 
Doprovodný program (občerstvení formou rautu + živá hudba) v pátek 5. 4. 2019 je zpoplatněn částkou 300 Kč. 
Kapacita omezena!

Více informací ke stažení zde ve formátu .pdf

XXIII. HRADECKÉ PNEUMOLOGICKÉ DNY
▶  termín: čtvrtek 25. 4. 2019 (workshopy a večerní překvapení v Hradecké pevnosti), pátek 26. 4. 2019 a sobota 27. 

4. 2019 (pestrá paleta přednášek 

▶  s bohatou mezinárodní účastí pod záštitou Evropské respirační společnosti), interaktivita, soutěž o nejlepší 
přednášku v lékařské i nelékařské sekci, doprovodný program   

▶  pořadatel: Plicní klinika, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova 

▶  místo konání: Univerzita Hradec Králové, Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové, Fakultní nemocnice 
Hradec Králové

▶  více informací během ledna na www.hradeckedny.cz

4. MÁJOVÉ SETKÁNÍ AMBULANTNÍCH PNEUMOLOGŮ
3. a 4. května 2019

Kutná Hora, Galerie Středočeského kraje, Barborská 51-53

Pořádá Sekce ambulantních pneumologů ČPFS ČLS JEP

Více informací zde

SETKÁNÍ PNEUMOLOGŮ A PNEUMOCHIRURGŮ V EMAUZY  
Pneumologická klinika 1. LF UK a Oddělení hrudní chirurgie Thomayerovy nemocnice

a Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP pořádají

XXIV. setkání pneumologů a VIII. setkání pneumologů a pneumochirurgů

6. června 2019 v Emauzském klášteře, Vyšehradská 49/320, Praha 2 - Nové Město

Vážení kolegové,
dovolujeme si Vás pozvat, tak jako každý rok, na XXIV. setkání pneumologů
a VIII. setkání pneumologů a pneumochirurgů, které se koná dne 6. 6. 2019
v Emauzském klášteře.
Těšíme se na Vás.
S pozdravem organizátoři
prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.
doc. MUDr. Vladislav Hytych, Ph.D.

TERMÍN PRO ZASLÁNÍ ABSTRAKT DO 31. března 2019

▶ záhlaví abstraktu musí obsahovat název sdělení, jména a pracoviště autora/autorů,

▶  délka abstraktu: 1-2 stránky A4, Times New Roman 12, řádkování dvojité, grafy a obrázky jsou vítány, maximálně 
3 literární odkazy,

▶ členění abstraktu: Úvod a cíl sdělení, Materiál a metody, Výsledky, Závěr. 

Jako každý rok bude vydáno supplementum s abstrakty, kde bude i Váš příspěvek otištěn. Také z tohoto důvodu 
prosíme o jejich včasné zaslání.

Abstrakta prosím zasílejte na e-mail: z.havrankova@gsymposion.cz

ODBORNÝ PROGRAM - TEMATICKÉ OKRUHY:

▶ Novinky v pneumologii, pneumoonkologii a pneumochirurgii

TERMÍN PRO ZASLÁNÍ PŘIHLÁŠKY K REGISTRACI DO 31. 5. 2019

▶ přihlášky bude možné zaslat pomocí on-line formuláře na www.gsymposion.cz

Registrační poplatek 800 Kč

II. Konference o těžkém astmatu
▶  termín: 7. 6. 2019

▶  pořadatel: Sekce chorob s bronchiální obstrukcí a Plicní klinika, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova 

▶  místo konání: Praha 

▶  více informací během ledna na www.tezkeastma.cz

XXI. KONGRES ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI A SLOVENSKEJ 
PNEUMOLOGICKEJ A FTIZEOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI
Uskuteční se 24. až 26. října 2019 

Místo: OLOMOUC, Clarion Congress Hotel, Jeremenkova 36

On-line registrace bude spuštěna od 1. 12. 2018 na www.kongres-pneumologie.cz

MOŽNOSTI PŘIHLÁŠENÍ:

Aktivní účast: do 30. 6. 2019

Pasivní účast: do 26. 9. 2019

Další informace ke stažení zde ve formátu .pdf

Cena Karla Stýbla: letos prof. Vladimíru Vondrovi
V roce 2014 se výbor České pneumologické a ftizeologické společnosti 
ČLS JEP rozhodl založit tradici, kterou je udělování Ceny Karla Stýbla 
za mimořádný přínos pro rozvoj pneumologie a ftizeologie. Letos se jí 
rozhodl výbor udělit na Kongresu České pneumologické a ftizeologické 
společnosti v Plzni profesoru Vladimíru Vondrovi, DrSc. (84).

Cena je nejvyšším oceněním ČPFS a  je udělována za dlouhodobou 
činnost věnovanou rozvoji našeho oboru, za významné vědecké aktivity, 
zvyšování prestiže pneumologie a  ftizeologie mezi jinými lékařskými 
odbornostmi u  nás i  v  zahraničí a  zviditelňování oboru mezi laickou 
veřejností. Cena je určena významným členům ČPFS, ale také lékařům 
jiných odborností, kteří se zasloužili o  mezioborovou spolupráci, díky 
které se náš obor rozvíjel novými cestami a významně rozšiřoval svou 
náplň. Cenu posuzuje výbor ČPFS na základě návrhů členů. Uděluje se 
nanejvýš jednou ročně.

Spojení ceny se jménem MUDr.  Karla Stýbla je projevem úcty 
k mezinárodně vysoce uznávanému českému lékaři, který se zasloužil 
o boj proti tuberkulóze na celém světě a na jehož tradici by česká pneumologie a ftizeologie chtěla navázat.

Karel Stýblo - životopis
Narodil se 26.  listopadu  1921 v  rodině strojníka ve Vilémově v  Československu a  zemřel 
13.  března  1998 v  holandském Haagu. Tuberkulóza se mu stala osudem, když se jako 
vězeň nakazil v  nacistickém koncentračním táboře Mauthausen a  tuberkulózou poté 
onemocněl během studií na Karlově univerzitě. V 50. a 60. letech minulého století působil 
v  Praze, pracoval mimo jiné ve Výzkumném ústavu tuberkulózy a  respiračních nemocí 
(VÚTRN), ale zásadně ho ovlivnil pobyt v Edinburghu u prof. J. Croftona, který se stal jeho 
blízkým přítelem. V roce 1966 byl pověřen vedením nové výzkumné jednotky dozoru nad 
tuberkulózou v Haagu (TSRU) a tragické politické události v letech 1968 vedly k tomu, že se 
v roce 1971 stal holandským občanem. V 70. letech začal studovat možnosti kombinované 
léčby antituberkulotiky, a to především v Tanzánii. Jeho práce prokázala efektivitu systému 

zkrácené intezivní léčby Direct Observed Treatment  – Short Course (DOTS), který osobně prosadil v  řadě 
dalších afrických zemí, a  jeho systém byl uznán za celosvětový model efektivní léčby tuberkulózy Světovou 
zdravotnickou organizací (WHO) v rOCE 1991. Byl aplikován dále v Indii, Číně a také při přechodném zhoršení 
epidemiologie TBC také v New Yorku. Celkem 187 členských zemí WHO ze 193 přijalo tento systém do r. 2008. 
V roce 1979 se stal vědeckým ředitelem Mezinárodní unie proti tuberkulóze a plicním nemocem (IUATLD) se 
sídlem v Paříži. O tři roky později obdržel zlatou medaili Roberta Kocha a krátce před smrtí dostal oznámení, že 
ho WHO navrhlo pro udělení Nobelovy ceny. Náhlé srdeční selhání tomuto vrcholnému vyznamenání zabránilo, 
nicméně hned po jeho smrti vyhlásila IUATLD Cenu Karla Stýbla za veřejné zdravotnictví (Karel Styblo Public 
Health Prize), která se každoročně uděluje zdravotníkům, laikům i organizacím za přínosnou práci v kontrole 
tuberkulózy nebo plicních nemocí během období nejméně 10 let.

Sir Crofton o  Karlu Stýblovi napsal, že měl ohromující odborné znalosti o  epidemiologii tuberkulózy 
a  možnostech její kontroly a  že byl neobyčejně vytrvalý, pracovitý a  skromný. Pro tyto vlastnosti patří Karel 
Stýblo k nejuznávanějším odborníkům na světě a  jeho práce je nejlepším odkazem pro českou pneumologii 
a ftizeologii.

Dosavadní historie udělení Stýblovy ceny:

2014 - prim. MUDr Stanislav Kos, CSc, prof. MUDr. Václav Špičák, CSc.

2015 - prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.

2016 - doc. MUDr. Luděk Trnka, DrSc.

2017 - prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc.

2018 - prof. MUDr. Vladimír Vondra, DrSc.

Oceněné publikace za rok 2017 výborem České pneumologické a ftizeologické 
společnosti ČLS JEP

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
1. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII ORIGINÁLNÍ SDĚLENÍ V ČASOPISE 

STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017
Vliv exprese vybraných protein kódujících genů a mikro RNA na riziko relapsu plicních adenokarcinomů stadia I.
M. Svatoň, V. Kulda, P. Mukenšnábl, O. Topolčan, M. Pešek, P. Dvořák, O. Fiala, M. Roušarová, K. Hrdá, M. Pešta

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
2. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII ORIGINÁLNÍ SDĚLENÍ V ČASOPISE 

STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017
Bronchoskopická metoda narrow band imaging v diagnostice plicních nádorů

G. Ondrejka, O. Májek, J. Skřičková

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
3. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII ORIGINÁLNÍ SDĚLENÍ V ČASOPISE 

STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017
Poruchy rovnováhy u nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí

K. Neumannová, Z. Svoboda, J. Zatloukal, V.Sedlák, M.Plutinský, L. Bizovská, M. Janura, V. Koblížek

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
4. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII ORIGINÁLNÍ SDĚLENÍ V ČASOPISE 

STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017
Vliv rehabilitační léčby na úroveň pohybových aktivit u nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí

K. Neumannová

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
5. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII ORIGINÁLNÍ SDĚLENÍ V ČASOPISE 

STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017
Endemická ložiska aviárních mykobakterióz v Praze

M. Kubín, M. Malý, Z. Jágrová

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
1. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII „JINÁ“ SDĚLENÍ V ČASOPISE STUDIA 

PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017
Význam HRCT hrudníku pro prognózu idiopatické plicní fibrózy

M. Doubková, S. Richter
 

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
2. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII „JINÁ“ SDĚLENÍ V ČASOPISE 

STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017
Znamenají metastázy do mozku u tumoru s ALK translokací vždy selhání terapie crizotinibem?

M. Svatoň, M. Pešek, J. Vodička, J. Mraček, J. Baxa, B. Šašková

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
3. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII „JINÁ“ SDĚLENÍ V ČASOPISE 

STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017
Postižení srdce jako primární projev sarkoidózy

M. Žurková, V. Lošťáková, V. Kolek, Z. Tüdös, E. Kriegová, J. Kuchyňka, T. Paleček, A. Slováková, M. Kamínek

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
4. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII „JINÁ“ SDĚLENÍ V ČASOPISE 

STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017
Bronchiektasie jako následek i příčina

D. Havel, Š. Trhlíková, M. Pešek, M. Vachová, J. Quinn, M. Hrabětová, J. Votruba, J. Šimovič

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
5. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII „JINÁ“ SDĚLENÍ V ČASOPISE 

STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017
Úloha zánětlivých buněk u chronické obstrukční plicní nemoci

J. Zatloukal

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
1. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII PUBLIKACE S IMPAKT FAKTOREM DO 

35 LET V ROCE 2017
Thyroid transcription factor 1 expression is associated with outcome of patients with non-squamous non-small 

cell lung cancer treated with pemetrexed-based chemotherapy
O. Fiala, M. Pesek, J. Skrickova, V. Kolek, F. Salajka, M.Tomiskova, M. Satankova, J. Kultan, J. Kuliskova, M. Svaton, M. 

Hrnciarik, K. Hejduk, R. Chloupkova, O. Topolcan, H. Hornychova, M. Nova, A. Ryska, J. Finek
Tumour Biol 2017;39(2):1010428317691186, IF 3,65

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
2. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII PUBLIKACE S IMPAKT FAKTOREM DO 

35 LET V ROCE 2017
Serum concentration of erlotinib and its correlation with outcome and toxicity in patients with advanced-stage 

NSCLC
O.Fiala, P. Hosek, M.Pesek, J.Finek, J.Racek, P. Stehlik, O.Sorejs, M.Minarik, L.Benesova, A.Celer, I.Nemcova, 

R.Kucera, O.Topolcan
Anticancer Res 2017;37(11):6469-6476, IF 1,86

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
3. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII PUBLIKACE S IMPAKT FAKTOREM DO 

35 LET V ROCE 2017
Prognostic role of serum C-reactive protein in patients with advanced-stage NSCLC treated with pemetrexed

O. Fiala, P. Hosek, M. Pesek, J. Finek, J. Racek, T. Buchler, A. Poprach, K. Hejduk, R. Chloupkova, O. Sorejs, M. 
Ecksteinova, M. Vitovec, K. Cizkova, R. Kucera, O. Topolcan

Neoplasma 2017;64(4):605-610, IF 1,69

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
1. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII PUBLIKACE S IMPAKT FAKTOREM 

NAD 35 LET V ROCE 2017
Hypersensitivity pneumonitis: Perspectives in diagnosis and management.

M. Vasakova, F. Morell, S. Walsh, K. Leslie, G. Raghu
Am J Respir Crit Care Med 2017;196(6):680-689, IF 15,24

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
2. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII PUBLIKACE S IMPAKT FAKTOREM 

NAD 35 LET V ROCE 2017
Phenotypes of COPD patients with a smoking history in Central and Eastern Europe: the POPE study

V. Koblizek, B. Milenkovic, A. Barczyk, R. Tkacova, A. Somfay, K. Zykov, N. Tudoric, Z. Zbozinkova, J. Svancara, J. 
Sorli, A. Krams, M. Miravitlles, A. Valipour

Eur Respir J 2017;49(5), IF 12,242

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
3. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII PUBLIKACE S IMPAKT FAKTOREM 

NAD 35 LET V ROCE 2017
Asthma management: A new phenotype-based approach using presence of eosinophilia and allergy

M. Terl, V. Sedlak, J. Cap, R. Dvorakova, V. Kasak, T. Koci, B. Novotna, E. Seberova, P. Panzner, V. Zindr
Allergy 2017;72(9):1279-1287, IF 7,361

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
4. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII PUBLIKACE S IMPAKT FAKTOREM 

NAD 35 LET V ROCE 2017
Markers of lipide oxidative damage in the exhaled breath condensate of nano TiO2 production workers

D. Pelclova, V. Zdimal, P. Kacer, N. Zikova, M. Komarc, Z. Fenclova, S. Vlckova, J. Schwarz, O. Makes, K. Syslova, T. 
Navratil, F. Turci, I. Corazzari, S. Zakharov, D. Bello

Nanotoxicology 2017;11(1):52-63, IF 5,811

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
5. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII PUBLIKACE S IMPAKT FAKTOREM 

NAD 35 LET V ROCE 2017
Burkholderia cepacia complex in cystic fibrosis in the post-epidemic period: multilocus sequence typing-based 

approach
L. Fila, P. Drevinek

Folia Microbiol 2017; 62(6): 509-514, IF 1,311

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
1. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU MONOGRAFII V ROCE 2017

Bronchologie a pneumologická cytodiagnostika
M. Vašáková a kolektiv

Maxdorf 2017. s. 364. ISBN 978-80-7345-533-0

ENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
2. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU MONOGRAFII V ROCE 2017

Pneumologie - 3. vydání
V. Kolek, V. Kašák, M. Vašáková a kolektiv

Maxdorf 2017. s. 645. ISBN 978-80-7345-538-5

ENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
3. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU MONOGRAFII V ROCE 2017

Plicní endoskopie
Současné možnosti endoskopické diagnostiky a terapie v pneumologii

J. Votruba, J. Šimovič a kolektiv
Mladá fronta, a. s. 2017, s.245. ISBN 978-80-204-4552-0

Hana Mikesková uvedla program sesterské 
sekce

MUDr. Ivan Kiša - oceňen na Moravskoslez-
ských dnech pneumologie 2018 v Ostravě 

MUDr. Stanislav Jackanin, ředitel Vítkovické 
nemocnice na Moravskoslezských dnech pne-
umologie 2018 

Stýblovu cenu ČPFS JEP předává profeso-
ru Vladimíru Vondrovi, DrSc. Prof. Vítězslav 
Kolek, DrSc.

Z NAŠÍ ČINNOSTI:
KONGRES V PLZNI

Zprávy z  Výboru ČPFS před-
nesla předsedkyně ČPFS 
prof.  MUDr.  Martina Vašáko-
vá, Ph.D.

Cenu České lékařské spol. Jana Evangelisty Purkyně 
předává prof. MUDr. Vítězslavu Kolkovi, DrSc., před-
seda ČLS JEP prof. Štěpán Svačina, DrSc.

Mgr. Lenka Neklová, vrchní sestra Kliniky pneumo-
logie a  ftizeologie (PNE) FN Plzeň, a  Renáta Nová, 
staniční sestra ambulantní části PNE FN Plzeň, 
předsedají I. bloku přednášek nelékařské sekce, vě-
novanému pneumoonkologické problematice

Zleva: prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D., MUDr. Stanislav Kos, CSc., 
prof.  MUDr.  Miloš Pešek,  CSc., prof.  MUDr.  Vítězslav Kolek,  DrSc., 
Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D., MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., děkan 
LF UK v Plzni prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

Účastníci nelékařské sekce, v popředí zleva: Mgr. Václava Zvardo-
ňová Maříková, Bc. Lenka Vondráčková, Ivana Spěváčková

Děkan Lékařské fakulty Univerzi-
ty Karlovy v Plzni prof. MUDr. Jin-
dřich Fínek, Ph.D., MHA

Přednosta Kliniky pneumo-
logie a  ftizeologie FN Plzeň, 
prof.  MUDr.  Miloš Pešek,  CSc., 
předseda programového výbo-
ru kongresu

Primářka Kliniky pneumologie 
a ftizeologie FN Plzeň, MUDr. Ga-
briela Krákorová,  Ph.D., před-
sedkyně organizačního výboru 
kongresu

Ředitel Fakultní nemocni-
ce Plzeň MUDr.  Václav Šimá-
nek, Ph.D.

Brno Hradec Králové Olomouc Ostrava Praha
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IV. Kongres České pneumologické a ftizeologické společnosti (ČPFS) ČLS 
JEP XXVI. Západočeské pneumoonkologické dny
8. – 10. 11. 2018, Parkhotel Congress Center Plzeň

Ve dnech 8. až 10. 11. 2018 se uskutečnil v Plzni v Parkhotelu v pořadí čtvrtý celostátní kongres s mezinárodní 
účastí, který je vrcholnou českou pneumoftizeologickou odbornou událostí. Souběžně s ním se konaly tradiční 
Západočeské pneumoonkologické dny.

Kongres zaštítila Česká pneumologická a  ftizeologická společnost ČLS JEP, ředitel FN Plzeň MUDr.  Václav 
Šimánek, Ph.D., děkan LF UK v Plzni prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA, hejtman Plzeňského kraje Josef 
Bernard, biskup plzeňský Mons. ThLic.  Tomáš Holub,  Th.D. Předsedou kongresu byl prof.  MUDr.  Vítězslav 
Kolek, DrSc.

Kongres pořádala Klinika pneumologie a ftizeologie LF UK a FN v Plzni, pod vedením přednosty prof. MUDr. Miloše 
Peška,  CSc., který byl rovněž předsedou programového výboru. Předsedkyní organizačního výboru byla 
primářka MUDr. Gabriela Krákorová, Ph.D.

Kongres zahájilo čestné předsednictvo kongresu, jehož členové přednesli svá úvodní slova. Poté následovalo 
ocenění dvou lékařů, za jejich dosavadní odbornou a  vědeckou práci. Prvním oceněným byl prof.  Vladimír 
Vondra, kterému profesor MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. předal Stýblovu cenu ČPFS JEP. Druhým oceněným byl 
prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., kterému Cenu České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně předal 
předseda ČLS JEP prof. Štěpán Svačina, DrSc. Zprávy z Výboru ČPFS JEP přednesla její současná předsedkyně 
prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.

V rámci kongresu bylo předneseno 113 lékařských sdělení, 4 sdělení byla prezentována formou posterů. Na IV. 
Kongresu ČPFS probíhalo celkem 21 lékařských sekcí a sekce čestných přednášek vyzvaných řečníků. Odborný 
program nelékařské sekce byl tematicky členěn do šesti bloků, ve kterých zaznělo celkem 27 sdělení napříč širokou 
škálou pneumologicko-ftizeologické problematiky. Přednášející a posluchači na kongres zavítali jak z plicních, 
tak chirurgických zdravotnických pracovišť ČR. Nelékařskou sekcí účastníky provázely její organizátorky z Kliniky 
pneumologie a ftizeologie (PNE) FN Plzeň, Mgr. Lenka Neklová - vrchní sestra PNE a Mgr. Václava Zvardoňová 
Maříková - sestra specialistka v intenzivní péči PNE-JIP.

Kvalita všech sdělení byla vysoká. V rámci soutěžní sekce lékařů do 35 let „Pneumo 35“ vyhrála MUDr. Z. Šestáková 
z VFN Praha se svým sdělením „Kryobiopsie v diagnostice sarkoidózy – andělský zloduch?“ cestovní grant ČPFS 
na kongres ERS.

S velkým ohlasem se setkaly workshopy, pořádané Klinikou pneumologie a ftizeologie FN Plzeň.

Před vlastním zahájením kongresu se 8. 11. 2018 konal na Klinice PNE workshop „Neinvazivní ventilace“, pod 
vedením MUDr. Davida Havla. Alternativy ventilační podpory byly probrány v podrobné přednášce, následně 
probíhaly praktické ukázky různých forem přetlakové léčby, vysokoprůtokové oxygenoterapie a  možností 
odstraňování sekretů z dolních cest dýchacích. Následoval workshop „Medicínská torakoskopie (pleuroskopie) 
a hrudní drenáže“, pod vedením doc. MUDr. Genadyho Engela, MUDr. Davida Havla a MUDr. Jana Zemana. 
Zde si bylo možno po absolvování teoretické části vyzkoušet na modelech hrudní stěny a pleurálního prostoru 
techniky medicínské torakoskopie a  zavádění rozličných typů hrudních drénů, včetně „tunelizovaných“ IPC 
katetrů.

V pátek 9. 11. 2018 odpoledne byl na programu workshop „Základy imunologie pro pneumology“, pod vedením 
doc. Milana Teřla.

Cílem workshopu bylo podat účastníkům racionální a  srozumitelný výklad těch oblastí imunologie, které 
významným způsobem zasahují do aktuální klinické praxe našeho oboru. Po pragmatickém teoretickém úvodu 
následovaly tři speciální části.

Prvá speciální část workshopu se zabývala onkologickou problematikou. Poukázala na klinické využití existence 
abnormálních nádorových antigenů a  receptorů, včetně receptorů programové buněčné smrti, při terčové 
a imunologické léčbě bronchogenního karcinomu.

Druhá část workshopu se týkala současných možností biologické léčby astmatu. Plzeňské národní centrum pro 
léčbu těžkého astmatu je rozsahem své činnosti největším svého druhu v ČR a vzešla z něj idea pragmatické 
fenotypizace, která se stala základem národního doporučeného postupu diagnostiky a léčby astmatu. Workshop 
návodně ukázal, jak diagnostická cesta ke třem základním fenotypům vede k racionální indikaci jak anti-IgE, tak 
anti-IL-5 léčby.

Třetí část workshopu byla věnována oblasti antiinfekční imunity. Zaměřila se především na racionální posouzení 
imunitního stavu nemocných a  úskalí interpretace přímého versus nepřímého průkazu infekčních agens 
u komplikovaných infekčních zánětů plic.

V  sobotu 10.  11.  2018 se uskutečnil workshop, určený zejména pro nelékaře, „Inhalační systémy, inhalační 
technika – stále aktuální téma“, pod vedením Evy Kašákové a její kolegyně Moniky Macháčkové. Workshop 
se skládal ze tří částí. První část byla teoretická a zabývala se především rozdělením a podrobným popisem všech 
inhalačních systémů, se kterými se v ČR můžeme setkat. Druhá, praktická, část byla věnována demonstraci 
správné inhalační techniky a způsobům použití jednotlivých inhalačních systémů, včetně adekvátní manipulace 
s nimi a s upozorněním na nejčastější chyby při jejich používání. Důraz byl kladen i na hlavní zásady efektivní 
edukace pacientů. Workshop končil praktickým nácvikem, kdy si účastníci mohli své dovednosti vyzkoušet 
na inhalačních trenažérech. Zároveň probíhala volná diskuze s lektory a výměna praktických zkušeností mezi 
pracovišti.

Stručný přehled sdělení vyzvaných zahraničních řečníků:

Profesor Peter Dettmar ze Spojeného království přednesl sdělení o prvním neinvazivním diagnostickém nástroji 
pro zjištění refluxní nemoci ve světě. Refluxní nemoc postihuje 20 – 40 % západní populace. Ve všech refluxátech 
je přítomen pepsin, na rozdíl od kyseliny chlorovodíkové či žlučových kyselin. Pepsin je senzitivní a specifický 
parametr pro průkaz podílu refluxu na respiračním onemocnění. Pro diagnostiku refluxu se využívají dotazníky, 
z invazivních metod pak endoskopie, 24hodinová monitorace pH + jícnové impedance, RTG vyšetření s využitím 
bariového kontrastu a  jícnová manometrie. Přítomnost pepsinu v  respiračních sekretech byla doložena 
u refluxních onemocnění, u chronického kašle, astmatu, sinusitid, cystické fibrózy, rejekci plicních transplantátů 
a u hnisavých zánětů středouší. Zatím, co jícnový reflux má vcelku charakteristické příznaky (pálení na hrudi, 
bolest a  potíže při polykání, zápach z  úst, regurgitaci potravy, nauzeu a  zvracení), příznaky mimojícnového 
refluxu jsou méně specifické (bolesti v krku, chronický kašel, pocit cizího tělesa v krku, postnazální drip, změny 
hlasu, chrapot, astma, bolesti v uchu, poškození zubní skloviny). Senzitivita pepsinu se pohybuje kolem 80 % 
a specificita kolem 60 %, tyto hodnoty se však dají zvýšit opakovaným vyšetřováním, optimálně 3x denně, na 
senzitivitu 81 % a specificitu až 100 %. Často bývá pepsin prokazován u nemocných s plicní fibrózou, chronickou 
obstrukční plicní nemocí, u  nemocných s  hypersenzitivitou dýchacích cest je i  malý podíl refluxu schopen 
vyvolávat kašel. Pepsin prokazatelně hraje roli také u nealergické rhinitidy a chronické faryngitidy. U nemocných 
se symptomy vedoucími k podezření na gastroezofageální reflux či laryngofaryngeální reflux, samostatně či ve 
spojitosti s respiračními chorobami, může stanovení pepsinu v respiračních sekretech významně doplnit využití 
dotazníků a diagnostických metod pro stanovení refluxních onemocnění. Je použitelný v první linii vyšetřovacího 
plánu jako rychlý a neinvazivní test, v současnosti je dostupný ve 49 zemích světa.

Součástí kongresu byla i  sekce o  sarkoidóze, za účasti jednoho z  nejvýznamnějších světových odborníků 
prof. Joachima Müllera-Quernheima z Freiburgu. který se věnoval novinkám v léčbě progredující sarkoidózy. 
Konstatoval, že doposud žádný nový sledovaný lék neprokázal takovou účinnost, aby získal schválení FDA nebo 
EMA k použití u sarkoidózy a tyto léky se podávají off label. Informoval o studiích s inhalovaným vazoaktivním 
peptidem aviptadilem, který se podává hlavně pro antitusický a  protizánětlivý efekt. Dále zmínil abatacept 
(fúzní protein CTLA4 a lidského imunoglobulinu) tlumící ko-stimulační blokádou autoimunitní reakce vyvolané 
T lymfocyty. Další část přednášky byla věnována berylióze. Prof.  Müller-Quernheim uvedl, že tato nemoc 
je od sarkoidózy neodlišitelná a  jediný spolehlivý test spočívá v  imunostimulaci senzibilizovaných lymfocytů 
testem blastické transformace. Je otázkou kolik nemocných by bylo možno těmito testy odhalit např. při práci 
s elektronikou nebo vláknitou optikou.

V bloku věnovaném astmatu vystoupil prof. Radoslaw Gavlik ze Silesiánské univerzity v polských Katovicích, 
předseda pracovní skupiny primární péče Evropské akademie alergologie a klinické imunologie. Svoji přednášku 
věnoval vysoce aktuálnímu tématu astmatu a  sportu, zaměřenou především na rizika zneužívání některých 
antiastmatik vrcholovými sportovci.

Letošní  IV. Kongres České pneumologické a  ftizeologické společnosti ČLS JEP a  XXVI. Západočeské 
pneumoonkologické dny byly po odborné a společenské stránce zdařilou akcí, na kterou doufám budou všichni 
účastníci dlouho vzpomínat.

(Zapsala G. Krákorová)

XXVII. Moravskoslezské dny
Celostátní konference XXVII. Moravskoslezské dny pneumologie v Ostravě se 
konala již tradičně ve dnech 5. a 6. října 2018 v hotelu Park Inn. Programovými 
prioritami byla především tato témata: nemoci s  plicní obstrukcí a  poruch 
spánku, rehabilitace s  následnou péči o  naše pacienty, aktuální pohled na 
tuberkulózu a léčbu rezistentních forem TBC z dnešního epidemiologického 
pohledu.

Dále jsme se na kongresu zabývali záněty plic v  jejich různých podobách, 
interstitiálními plicními procesy a  proběhl bohatě navštívený interaktivní 
workshop kazuistik. Součástí akce byl také úspěšný praktický workshop 
společnosti Olympus, který se setkal s  velmi příznivým ohlasem zvláště 
u mladých bronchologů.

Kongresu se zúčastnilo více než 250 lékařů a  100 zdravotních sester a  ostatního zdravotnického personálu 
s  bohatým zastoupením farmaceutických virem a  výrobců zdravotnického materiálu. Večer prvního dne akce 
jsem prožili ve velmi atraktivním prostředí areálu Dolních Vítkovic v Ostravě.

(J. Roubec)

Aktuálně z Výboru ČPFS
Výbor na ustavujícím zasedání v září nového předsedu, místopředsedy, pokladníka a předsedu revizní komise:

Předseda- prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D

Vědecký sekretář: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D

1. místopředseda- MUDr. Ivana Čierna- Peterová

2. místopředseda- prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

Pokladník: prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Předseda revizní komise: MUDr. Zdeněk Skácel

Dále byli jmenováni pro specializované činnosti Výboru ČPFS:

Ceny a úhrady léků: MUDr. Petr Jakubec, Ph.D, seznam zdravotních výkonů: MUDr. Pavel Turčáni, Ph.D, zdravotnické 
přístroje a prostředky: MUDr. Vratislav Sedlák, Ph.D, správa členské základny a jubilantů: prof. MUDr. Miroslav Marel, 
Ph.D, správa webových stránek: prof. MUDr. Vítězslav Kolek, Ph.D, delegát ERS: MUDr. Libor Fila, Ph.D, zástupce v 
SOR: doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. 

Vize Výboru ČPFS

▶  Propagace pneumologie jako oboru, pneumologie je svým významem rovna ostatním velkým interním oborům, 
jako je Kardiologie

▶  Harmonizace pregraduálního vzdělávání

▶  Úprava postgraduálního vzdělávání

▶  Zajištění sítě vybavených pneumologických ambulancí a sítě lůžek

▶  Podpora vzdělávání pneumologů formou grantů

▶  Spolupráce s jinými obory

▶  Snaha o získání rezidenčních  míst pro pneumology 

▶  Budou stanoveny cíle a plán jejich plnění

Z nejdůležitějších bodů jednání Výboru:

Nadále bude podpora aktivní i pasivní účasti pneumologů na mezinárodních akcích, tj. kongresech a vzdělávacích 
seminářích, a to formou grantů

Bude vytvořena pracovní skupina pro tuberkulózu, která se zaměří na izolace, ambulantní léčbu a implementace 
doporučení WHO.

Revokujeme jednání s Chirurgickou společností ohledně sdílení kódu drenáže hrudníku.

Provedeme kontrolu a kultivaci SZV, aktualizaci přístrojů.

Registr sledující epidemiologii BCA a postup vyšetřování (EGFR ALK aj) i stanovenou léčbu je zahájen.

Rodí se registr těžkého astmatu ve spolupráci s německým registrem.

Screening LTBI - nefunguje u transplantovaných, funguje v revmatologii a gastroenterologii, nově i kožní a 
neurologie - v rukou ambulantních specialistů - oslovíme odborné společnosti se žádostí o spolupráci. 

Na webových stránkách budou vyvěšena úspěchy členů ČPFS, zejména na mezinárodní úrovni, bude anglická 
verze webových stránek

Poděkování:

Výbor děkuje prof. Miloši Peškovi za práci ve Výboru a v SOR a gratuluje k udělené medaili za zásluhy prezidenta ČR. 

Videa zacílila na časné detekce CHOPN v rizikové skupině dosud nediagnostikovaných
Sekce chorob s  bronchiální obstrukcí ČPFS ČLS JEP informuje, že vznikla a  byla umístěna na youtube česká 
a  anglická videa ukazující spolupráci mezi praktickými lékaři a  pneumology na poli časné detekce chronické 
obstrukční plicní nemoci (CHOPN) v rizikové skupině dosud nediagnostikovaných osob.

Současně Sekce chorob s  bronchiální obstrukcí ČPFS upozorňuje na současně zahájený projekt Národního 
screeningového centrua (NSC) Ústavu zdravotnických informací a  statistiky ČR (ÚZIS ČR), zaměřený právě na 
vyhledávání nových případů CHOPN v rizikové populaci ČR.

Další informace o projektu zde na webu NSC ÚZIS ČR.

Videa:

Časná detekce CHOPN u praktického lékaře

CHOPN v ČR

Early detection of COPD in GP practice

Approach to COPD in the Czech Republic 2019

ATESTACE Z PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE V ROCE 2019: POŽADAVKY
Jarní atestace z oboru specializačního vzdělávání Pneumologie a ftizeologie mají v roce 2019 tento harmonogram:

Předatestační kurz se uskuteční od 25. února do 8. března 2019 na Klinice plicních nemocí a tuberkulózy ve Fakultní 
nemocnic Olomouc. Atestační zkouška se bude konat 3. až 5. června 2019. 

Garantem atestace je prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

S požadavky na atestační práci, jejíž téma přiděluje na základě žádosti uchazeče garant atestace, se lze seznámit 
zde ve formátu.doc

Z AKTIVIT PRO VEŘEJNOST: SVĚTOVÝ DEN CHOPN
Více, než pětina lidí nemá plíce v pořádku – zjistili to pneumologové při letošním Světovém dnu chronické 
obstrukční plicní nemoci (CHOPN). Na stáncích v nákupních centrech a v otevřených ordinacích pneumologů 
vyšetřili plíce 1 480 zájemcům. Normální nález nemělo 22 % vyšetřených – to je o 10 % více než při stejné akci v 
loňském roce.

Preventivní vyšetření pořádal u příležitosti Světového dne CHOPN Český občanský spolek proti plicním nemocem 
(ČOPN) s Českou pneumologickou a ftizeologickou společností (ČPFS) už popatnácté. Letos své dveře otevřelo 
82 plicních ambulancí po celé republice. Zájemci mohli v listopadu využít měření plicních funkcí i na stáncích v 
obchodních centrech v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci a Hradci Králové. 

„Letos se přišlo nechat vyšetřit 1 480 zájemců – 835 jich navštívilo některou z ambulancí, 645 lidí přišlo ke stánku 
v obchodním centru,“ popisuje předseda ČOPN prim. MUDr. Stanislav Kos, CSc. a doplňuje: „Návštěvníkům 
lékaři provedli jednoduché vyšetření pomocí spirometrie. U 22 % z nich pojali podle naměřených plicních funkcí 
podezření na CHOPN a doporučili jim další vyšetření.“ Loni lékaři vyšetřili plíce 1 512 zájemcům, podezření na 
CHOPN zaznamenali u 12 % z nich.

V současnosti se s CHOPN u plicních lékařů léčí přibližně 300 000 pacientů, dalších zhruba 300 000 lidí o své 
nemoci neví. 

INTERNETOVÝ TIP
Upozorňujeme na Českou multicentrická výzkumná databáze CHOPN - Registr České pneumologické a 
ftizeologické společenosti ČLS JEP

kterou lze najít na webové adrese http://chopn.registry.cz

Jde o multicentrickou prospektivní observační databázi nemocných se střední, těžkou a velmi těžkou formou 
Chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) v České republice. Projekt funguje od roku 2013. 

Hlavním cílem projektu je posouzení all-cause mortality nemocných v prostředí reálné péče v ČR, bude běžet 
nejméně další tři roky. 

Databáze existuje i V plnohodnotné anglické jazykové mutaci na adrese chopn.registry.cz/index-en.php

PŘIPRAVUJEME

XXIV. DNY RAPPL - 10. - 12. 1. 2019
Česká lékařská komora, Rinologická sekce České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Česká 
společnost alergologie a klinické imunologie, Česká pneumologická a ftizeologická společnost České lékařské 
společnosti J.E. Purkyně a Horské lázně Karlova Studánka, s. p. srdečně zvou na vzdělávací akci 

XXIV. DNY RAPPL - aneb dny rinologie, alergologie, pneumologie, praktického lékařství a lázeňství

Karlova Studánka, 10. - 12. ledna 2019

Témata 1. dne: ORL

▶ Rinosinusitidy - co je nového, spolupráce s alergology a pneumology

▶  Dětská rinologie – vztah hltanová mandle - rinosinusitida, kdy je indikace k adeno-tonsilektomii, tonsilotomie 
versus tonsilektomie

▶ Varia, kazuistiky

Témata 2. dne: Pneumologie

▶ Je reálný skríning karcinomu plic?

▶ Časná detekce CHOPN v ČR

▶ Skríninkové možnosti a novinky v léčbě cystické fibrózy

▶ Indikace k transplantaci plic, systém péče o tyto nemocné

Témata 3. dne: Alergologie

▶ Novinky v léčbě alergenovými vakcínami

▶ Novinky v imunomodulační léčbě infekcí horních dýchacích cest

▶ Alergie na léky – možnosti testování

Více v pozvánce zde ke stažení ve formátu .pdf

LUHAČOVICKÉ DNY 2019  
Lázně Luhačovice, a. s. pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie a Česká pneumologické 
a ftizeologické společnosti pořádají:

XXVI. LUHAČOVICKÉ DNY 

které se uskuteční 29. - 30. března 2019 v Luhačovicích v kongresovém sále Společenského domu

Odborný program lékařské sekce:

▶ Koho a jak očkovat proti pneumokokům

▶ CHOPN – novinky v léčbě

▶ Respirační infekce

▶ Mezioborová problematika OSAS

▶ Biologická léčba astmatu

▶ Alergie na antibiotika

▶ Alergie na roztoče

▶ Kasuistiky

Odborný program sesterské sekce:

▶ Ošetřovatelská péče o pacienty s respiračními chorobami

Více informací zde ke stažení ve foormátu .pdf

Program a přihlášky jak k aktivní, tak pasivní účasti na webových stránkách zde

XXVII. MORAVSKÝ MEZIKRAJSKÝ SEMINÁŘ PRO PNEUMOLOGY a V. BESKYDSKÉ 
PNEUMOONKOLOGICKÉ DNY
se uskuteční 5. a 6. dubna 2019 v Hotelu Soláň, Karolinka

Odborní garanti akce: prim. MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D., prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.,

MUDr. Gustáv Ondrejka, Ph.D., MUDr. Jiří Pejchal, prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Odborná záštita: Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM:

5. 4. 2019 / HLAVNÍ TÉMATA:

Tuberkulóza a mykobakteriózy

Plicní rehabilitace

CHOPN a bronchiální astma

Spánková medicína

Vyšetřovací metody v pneumologii

Kazuistiky a varia

Boj proti kouření a jiným závislostem

6. 4. 2019 / HLAVNÍ TÉMATA:

Diagnostické metody nitrohrudních nádorů

Operační léčba karcinomu plic

Konvenční chemoterapie a radioterapie karcinomu plic

Novinky v biologické cílené léčbě karcinomu plic

Kazuistiky v pneumoonkologii

Paliativní léčba karcinomu plic

REGISTRACE

Přihlášky k pasivní účasti do 31. 3. 2019

▶ online přihláškou na www.solen.cz

▶ e-mailem na registrace@solen.cz

▶ poštou na SOLEN, s. r. o., Lazecká 51, 779 00 Olomouc

Přihlášky k aktivní účasti do 24. 2. 2019

▶ pouze na e-mail bouckova@solen.cz (ve formátu autoři, název sdělení, pracoviště)

AKCE JE URČENA POUZE PRO LÉKAŘE a bude ohodnocena kredity v rámci celoživotního postgraduálního 
vzdělávání dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK. Odborného programu akce se můžete zúčastnit zdarma. 
Doprovodný program (občerstvení formou rautu + živá hudba) v pátek 5. 4. 2019 je zpoplatněn částkou 300 Kč. 
Kapacita omezena!

Více informací ke stažení zde ve formátu .pdf

XXIII. HRADECKÉ PNEUMOLOGICKÉ DNY
▶  termín: čtvrtek 25. 4. 2019 (workshopy a večerní překvapení v Hradecké pevnosti), pátek 26. 4. 2019 a sobota 27. 

4. 2019 (pestrá paleta přednášek 

▶  s bohatou mezinárodní účastí pod záštitou Evropské respirační společnosti), interaktivita, soutěž o nejlepší 
přednášku v lékařské i nelékařské sekci, doprovodný program   

▶  pořadatel: Plicní klinika, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova 

▶  místo konání: Univerzita Hradec Králové, Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové, Fakultní nemocnice 
Hradec Králové

▶  více informací během ledna na www.hradeckedny.cz

4. MÁJOVÉ SETKÁNÍ AMBULANTNÍCH PNEUMOLOGŮ
3. a 4. května 2019

Kutná Hora, Galerie Středočeského kraje, Barborská 51-53

Pořádá Sekce ambulantních pneumologů ČPFS ČLS JEP

Více informací zde

SETKÁNÍ PNEUMOLOGŮ A PNEUMOCHIRURGŮ V EMAUZY  
Pneumologická klinika 1. LF UK a Oddělení hrudní chirurgie Thomayerovy nemocnice

a Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP pořádají

XXIV. setkání pneumologů a VIII. setkání pneumologů a pneumochirurgů

6. června 2019 v Emauzském klášteře, Vyšehradská 49/320, Praha 2 - Nové Město

Vážení kolegové,
dovolujeme si Vás pozvat, tak jako každý rok, na XXIV. setkání pneumologů
a VIII. setkání pneumologů a pneumochirurgů, které se koná dne 6. 6. 2019
v Emauzském klášteře.
Těšíme se na Vás.
S pozdravem organizátoři
prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.
doc. MUDr. Vladislav Hytych, Ph.D.

TERMÍN PRO ZASLÁNÍ ABSTRAKT DO 31. března 2019

▶ záhlaví abstraktu musí obsahovat název sdělení, jména a pracoviště autora/autorů,

▶  délka abstraktu: 1-2 stránky A4, Times New Roman 12, řádkování dvojité, grafy a obrázky jsou vítány, maximálně 
3 literární odkazy,

▶ členění abstraktu: Úvod a cíl sdělení, Materiál a metody, Výsledky, Závěr. 

Jako každý rok bude vydáno supplementum s abstrakty, kde bude i Váš příspěvek otištěn. Také z tohoto důvodu 
prosíme o jejich včasné zaslání.

Abstrakta prosím zasílejte na e-mail: z.havrankova@gsymposion.cz

ODBORNÝ PROGRAM - TEMATICKÉ OKRUHY:

▶ Novinky v pneumologii, pneumoonkologii a pneumochirurgii

TERMÍN PRO ZASLÁNÍ PŘIHLÁŠKY K REGISTRACI DO 31. 5. 2019

▶ přihlášky bude možné zaslat pomocí on-line formuláře na www.gsymposion.cz

Registrační poplatek 800 Kč

II. Konference o těžkém astmatu
▶  termín: 7. 6. 2019

▶  pořadatel: Sekce chorob s bronchiální obstrukcí a Plicní klinika, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova 

▶  místo konání: Praha 

▶  více informací během ledna na www.tezkeastma.cz

XXI. KONGRES ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI A SLOVENSKEJ 
PNEUMOLOGICKEJ A FTIZEOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI
Uskuteční se 24. až 26. října 2019 

Místo: OLOMOUC, Clarion Congress Hotel, Jeremenkova 36

On-line registrace bude spuštěna od 1. 12. 2018 na www.kongres-pneumologie.cz

MOŽNOSTI PŘIHLÁŠENÍ:

Aktivní účast: do 30. 6. 2019

Pasivní účast: do 26. 9. 2019

Další informace ke stažení zde ve formátu .pdf

Cena Karla Stýbla: letos prof. Vladimíru Vondrovi
V roce 2014 se výbor České pneumologické a ftizeologické společnosti 
ČLS JEP rozhodl založit tradici, kterou je udělování Ceny Karla Stýbla 
za mimořádný přínos pro rozvoj pneumologie a ftizeologie. Letos se jí 
rozhodl výbor udělit na Kongresu České pneumologické a ftizeologické 
společnosti v Plzni profesoru Vladimíru Vondrovi, DrSc. (84).

Cena je nejvyšším oceněním ČPFS a  je udělována za dlouhodobou 
činnost věnovanou rozvoji našeho oboru, za významné vědecké aktivity, 
zvyšování prestiže pneumologie a  ftizeologie mezi jinými lékařskými 
odbornostmi u  nás i  v  zahraničí a  zviditelňování oboru mezi laickou 
veřejností. Cena je určena významným členům ČPFS, ale také lékařům 
jiných odborností, kteří se zasloužili o  mezioborovou spolupráci, díky 
které se náš obor rozvíjel novými cestami a významně rozšiřoval svou 
náplň. Cenu posuzuje výbor ČPFS na základě návrhů členů. Uděluje se 
nanejvýš jednou ročně.

Spojení ceny se jménem MUDr.  Karla Stýbla je projevem úcty 
k mezinárodně vysoce uznávanému českému lékaři, který se zasloužil 
o boj proti tuberkulóze na celém světě a na jehož tradici by česká pneumologie a ftizeologie chtěla navázat.

Karel Stýblo - životopis
Narodil se 26.  listopadu  1921 v  rodině strojníka ve Vilémově v  Československu a  zemřel 
13.  března  1998 v  holandském Haagu. Tuberkulóza se mu stala osudem, když se jako 
vězeň nakazil v  nacistickém koncentračním táboře Mauthausen a  tuberkulózou poté 
onemocněl během studií na Karlově univerzitě. V 50. a 60. letech minulého století působil 
v  Praze, pracoval mimo jiné ve Výzkumném ústavu tuberkulózy a  respiračních nemocí 
(VÚTRN), ale zásadně ho ovlivnil pobyt v Edinburghu u prof. J. Croftona, který se stal jeho 
blízkým přítelem. V roce 1966 byl pověřen vedením nové výzkumné jednotky dozoru nad 
tuberkulózou v Haagu (TSRU) a tragické politické události v letech 1968 vedly k tomu, že se 
v roce 1971 stal holandským občanem. V 70. letech začal studovat možnosti kombinované 
léčby antituberkulotiky, a to především v Tanzánii. Jeho práce prokázala efektivitu systému 

zkrácené intezivní léčby Direct Observed Treatment  – Short Course (DOTS), který osobně prosadil v  řadě 
dalších afrických zemí, a  jeho systém byl uznán za celosvětový model efektivní léčby tuberkulózy Světovou 
zdravotnickou organizací (WHO) v rOCE 1991. Byl aplikován dále v Indii, Číně a také při přechodném zhoršení 
epidemiologie TBC také v New Yorku. Celkem 187 členských zemí WHO ze 193 přijalo tento systém do r. 2008. 
V roce 1979 se stal vědeckým ředitelem Mezinárodní unie proti tuberkulóze a plicním nemocem (IUATLD) se 
sídlem v Paříži. O tři roky později obdržel zlatou medaili Roberta Kocha a krátce před smrtí dostal oznámení, že 
ho WHO navrhlo pro udělení Nobelovy ceny. Náhlé srdeční selhání tomuto vrcholnému vyznamenání zabránilo, 
nicméně hned po jeho smrti vyhlásila IUATLD Cenu Karla Stýbla za veřejné zdravotnictví (Karel Styblo Public 
Health Prize), která se každoročně uděluje zdravotníkům, laikům i organizacím za přínosnou práci v kontrole 
tuberkulózy nebo plicních nemocí během období nejméně 10 let.

Sir Crofton o  Karlu Stýblovi napsal, že měl ohromující odborné znalosti o  epidemiologii tuberkulózy 
a  možnostech její kontroly a  že byl neobyčejně vytrvalý, pracovitý a  skromný. Pro tyto vlastnosti patří Karel 
Stýblo k nejuznávanějším odborníkům na světě a  jeho práce je nejlepším odkazem pro českou pneumologii 
a ftizeologii.

Dosavadní historie udělení Stýblovy ceny:

2014 - prim. MUDr Stanislav Kos, CSc, prof. MUDr. Václav Špičák, CSc.

2015 - prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.

2016 - doc. MUDr. Luděk Trnka, DrSc.

2017 - prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc.

2018 - prof. MUDr. Vladimír Vondra, DrSc.

Oceněné publikace za rok 2017 výborem České pneumologické a ftizeologické 
společnosti ČLS JEP

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
1. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII ORIGINÁLNÍ SDĚLENÍ V ČASOPISE 

STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017
Vliv exprese vybraných protein kódujících genů a mikro RNA na riziko relapsu plicních adenokarcinomů stadia I.
M. Svatoň, V. Kulda, P. Mukenšnábl, O. Topolčan, M. Pešek, P. Dvořák, O. Fiala, M. Roušarová, K. Hrdá, M. Pešta

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
2. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII ORIGINÁLNÍ SDĚLENÍ V ČASOPISE 

STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017
Bronchoskopická metoda narrow band imaging v diagnostice plicních nádorů

G. Ondrejka, O. Májek, J. Skřičková

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
3. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII ORIGINÁLNÍ SDĚLENÍ V ČASOPISE 

STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017
Poruchy rovnováhy u nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí

K. Neumannová, Z. Svoboda, J. Zatloukal, V.Sedlák, M.Plutinský, L. Bizovská, M. Janura, V. Koblížek

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
4. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII ORIGINÁLNÍ SDĚLENÍ V ČASOPISE 

STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017
Vliv rehabilitační léčby na úroveň pohybových aktivit u nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí

K. Neumannová

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
5. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII ORIGINÁLNÍ SDĚLENÍ V ČASOPISE 

STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017
Endemická ložiska aviárních mykobakterióz v Praze

M. Kubín, M. Malý, Z. Jágrová

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
1. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII „JINÁ“ SDĚLENÍ V ČASOPISE STUDIA 

PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017
Význam HRCT hrudníku pro prognózu idiopatické plicní fibrózy

M. Doubková, S. Richter
 

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
2. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII „JINÁ“ SDĚLENÍ V ČASOPISE 

STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017
Znamenají metastázy do mozku u tumoru s ALK translokací vždy selhání terapie crizotinibem?

M. Svatoň, M. Pešek, J. Vodička, J. Mraček, J. Baxa, B. Šašková

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
3. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII „JINÁ“ SDĚLENÍ V ČASOPISE 

STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017
Postižení srdce jako primární projev sarkoidózy

M. Žurková, V. Lošťáková, V. Kolek, Z. Tüdös, E. Kriegová, J. Kuchyňka, T. Paleček, A. Slováková, M. Kamínek

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
4. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII „JINÁ“ SDĚLENÍ V ČASOPISE 

STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017
Bronchiektasie jako následek i příčina

D. Havel, Š. Trhlíková, M. Pešek, M. Vachová, J. Quinn, M. Hrabětová, J. Votruba, J. Šimovič

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
5. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII „JINÁ“ SDĚLENÍ V ČASOPISE 

STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017
Úloha zánětlivých buněk u chronické obstrukční plicní nemoci

J. Zatloukal

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
1. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII PUBLIKACE S IMPAKT FAKTOREM DO 

35 LET V ROCE 2017
Thyroid transcription factor 1 expression is associated with outcome of patients with non-squamous non-small 

cell lung cancer treated with pemetrexed-based chemotherapy
O. Fiala, M. Pesek, J. Skrickova, V. Kolek, F. Salajka, M.Tomiskova, M. Satankova, J. Kultan, J. Kuliskova, M. Svaton, M. 

Hrnciarik, K. Hejduk, R. Chloupkova, O. Topolcan, H. Hornychova, M. Nova, A. Ryska, J. Finek
Tumour Biol 2017;39(2):1010428317691186, IF 3,65

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
2. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII PUBLIKACE S IMPAKT FAKTOREM DO 

35 LET V ROCE 2017
Serum concentration of erlotinib and its correlation with outcome and toxicity in patients with advanced-stage 

NSCLC
O.Fiala, P. Hosek, M.Pesek, J.Finek, J.Racek, P. Stehlik, O.Sorejs, M.Minarik, L.Benesova, A.Celer, I.Nemcova, 

R.Kucera, O.Topolcan
Anticancer Res 2017;37(11):6469-6476, IF 1,86

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
3. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII PUBLIKACE S IMPAKT FAKTOREM DO 

35 LET V ROCE 2017
Prognostic role of serum C-reactive protein in patients with advanced-stage NSCLC treated with pemetrexed

O. Fiala, P. Hosek, M. Pesek, J. Finek, J. Racek, T. Buchler, A. Poprach, K. Hejduk, R. Chloupkova, O. Sorejs, M. 
Ecksteinova, M. Vitovec, K. Cizkova, R. Kucera, O. Topolcan

Neoplasma 2017;64(4):605-610, IF 1,69

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
1. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII PUBLIKACE S IMPAKT FAKTOREM 

NAD 35 LET V ROCE 2017
Hypersensitivity pneumonitis: Perspectives in diagnosis and management.

M. Vasakova, F. Morell, S. Walsh, K. Leslie, G. Raghu
Am J Respir Crit Care Med 2017;196(6):680-689, IF 15,24

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
2. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII PUBLIKACE S IMPAKT FAKTOREM 

NAD 35 LET V ROCE 2017
Phenotypes of COPD patients with a smoking history in Central and Eastern Europe: the POPE study

V. Koblizek, B. Milenkovic, A. Barczyk, R. Tkacova, A. Somfay, K. Zykov, N. Tudoric, Z. Zbozinkova, J. Svancara, J. 
Sorli, A. Krams, M. Miravitlles, A. Valipour

Eur Respir J 2017;49(5), IF 12,242

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
3. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII PUBLIKACE S IMPAKT FAKTOREM 

NAD 35 LET V ROCE 2017
Asthma management: A new phenotype-based approach using presence of eosinophilia and allergy

M. Terl, V. Sedlak, J. Cap, R. Dvorakova, V. Kasak, T. Koci, B. Novotna, E. Seberova, P. Panzner, V. Zindr
Allergy 2017;72(9):1279-1287, IF 7,361

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
4. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII PUBLIKACE S IMPAKT FAKTOREM 

NAD 35 LET V ROCE 2017
Markers of lipide oxidative damage in the exhaled breath condensate of nano TiO2 production workers

D. Pelclova, V. Zdimal, P. Kacer, N. Zikova, M. Komarc, Z. Fenclova, S. Vlckova, J. Schwarz, O. Makes, K. Syslova, T. 
Navratil, F. Turci, I. Corazzari, S. Zakharov, D. Bello

Nanotoxicology 2017;11(1):52-63, IF 5,811

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
5. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII PUBLIKACE S IMPAKT FAKTOREM 

NAD 35 LET V ROCE 2017
Burkholderia cepacia complex in cystic fibrosis in the post-epidemic period: multilocus sequence typing-based 

approach
L. Fila, P. Drevinek

Folia Microbiol 2017; 62(6): 509-514, IF 1,311

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
1. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU MONOGRAFII V ROCE 2017

Bronchologie a pneumologická cytodiagnostika
M. Vašáková a kolektiv

Maxdorf 2017. s. 364. ISBN 978-80-7345-533-0

ENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
2. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU MONOGRAFII V ROCE 2017

Pneumologie - 3. vydání
V. Kolek, V. Kašák, M. Vašáková a kolektiv

Maxdorf 2017. s. 645. ISBN 978-80-7345-538-5

ENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
3. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU MONOGRAFII V ROCE 2017

Plicní endoskopie
Současné možnosti endoskopické diagnostiky a terapie v pneumologii

J. Votruba, J. Šimovič a kolektiv
Mladá fronta, a. s. 2017, s.245. ISBN 978-80-204-4552-0

Hana Mikesková uvedla program sesterské 
sekce

MUDr. Ivan Kiša - oceňen na Moravskoslez-
ských dnech pneumologie 2018 v Ostravě 

MUDr. Stanislav Jackanin, ředitel Vítkovické 
nemocnice na Moravskoslezských dnech pne-
umologie 2018 

Stýblovu cenu ČPFS JEP předává profeso-
ru Vladimíru Vondrovi, DrSc. Prof. Vítězslav 
Kolek, DrSc.

Z NAŠÍ ČINNOSTI:
KONGRES V PLZNI

Zprávy z  Výboru ČPFS před-
nesla předsedkyně ČPFS 
prof.  MUDr.  Martina Vašáko-
vá, Ph.D.

Cenu České lékařské spol. Jana Evangelisty Purkyně 
předává prof. MUDr. Vítězslavu Kolkovi, DrSc., před-
seda ČLS JEP prof. Štěpán Svačina, DrSc.

Mgr. Lenka Neklová, vrchní sestra Kliniky pneumo-
logie a  ftizeologie (PNE) FN Plzeň, a  Renáta Nová, 
staniční sestra ambulantní části PNE FN Plzeň, 
předsedají I. bloku přednášek nelékařské sekce, vě-
novanému pneumoonkologické problematice

Zleva: prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D., MUDr. Stanislav Kos, CSc., 
prof.  MUDr.  Miloš Pešek,  CSc., prof.  MUDr.  Vítězslav Kolek,  DrSc., 
Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D., MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., děkan 
LF UK v Plzni prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

Účastníci nelékařské sekce, v popředí zleva: Mgr. Václava Zvardo-
ňová Maříková, Bc. Lenka Vondráčková, Ivana Spěváčková

Děkan Lékařské fakulty Univerzi-
ty Karlovy v Plzni prof. MUDr. Jin-
dřich Fínek, Ph.D., MHA

Přednosta Kliniky pneumo-
logie a  ftizeologie FN Plzeň, 
prof.  MUDr.  Miloš Pešek,  CSc., 
předseda programového výbo-
ru kongresu

Primářka Kliniky pneumologie 
a ftizeologie FN Plzeň, MUDr. Ga-
briela Krákorová,  Ph.D., před-
sedkyně organizačního výboru 
kongresu

Ředitel Fakultní nemocni-
ce Plzeň MUDr.  Václav Šimá-
nek, Ph.D.

Brno Hradec Králové Olomouc Ostrava Praha
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IV. Kongres České pneumologické a ftizeologické společnosti (ČPFS) ČLS 
JEP XXVI. Západočeské pneumoonkologické dny
8. – 10. 11. 2018, Parkhotel Congress Center Plzeň

Ve dnech 8. až 10. 11. 2018 se uskutečnil v Plzni v Parkhotelu v pořadí čtvrtý celostátní kongres s mezinárodní 
účastí, který je vrcholnou českou pneumoftizeologickou odbornou událostí. Souběžně s ním se konaly tradiční 
Západočeské pneumoonkologické dny.

Kongres zaštítila Česká pneumologická a  ftizeologická společnost ČLS JEP, ředitel FN Plzeň MUDr.  Václav 
Šimánek, Ph.D., děkan LF UK v Plzni prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA, hejtman Plzeňského kraje Josef 
Bernard, biskup plzeňský Mons. ThLic.  Tomáš Holub,  Th.D. Předsedou kongresu byl prof.  MUDr.  Vítězslav 
Kolek, DrSc.

Kongres pořádala Klinika pneumologie a ftizeologie LF UK a FN v Plzni, pod vedením přednosty prof. MUDr. Miloše 
Peška,  CSc., který byl rovněž předsedou programového výboru. Předsedkyní organizačního výboru byla 
primářka MUDr. Gabriela Krákorová, Ph.D.

Kongres zahájilo čestné předsednictvo kongresu, jehož členové přednesli svá úvodní slova. Poté následovalo 
ocenění dvou lékařů, za jejich dosavadní odbornou a  vědeckou práci. Prvním oceněným byl prof.  Vladimír 
Vondra, kterému profesor MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. předal Stýblovu cenu ČPFS JEP. Druhým oceněným byl 
prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., kterému Cenu České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně předal 
předseda ČLS JEP prof. Štěpán Svačina, DrSc. Zprávy z Výboru ČPFS JEP přednesla její současná předsedkyně 
prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.

V rámci kongresu bylo předneseno 113 lékařských sdělení, 4 sdělení byla prezentována formou posterů. Na IV. 
Kongresu ČPFS probíhalo celkem 21 lékařských sekcí a sekce čestných přednášek vyzvaných řečníků. Odborný 
program nelékařské sekce byl tematicky členěn do šesti bloků, ve kterých zaznělo celkem 27 sdělení napříč širokou 
škálou pneumologicko-ftizeologické problematiky. Přednášející a posluchači na kongres zavítali jak z plicních, 
tak chirurgických zdravotnických pracovišť ČR. Nelékařskou sekcí účastníky provázely její organizátorky z Kliniky 
pneumologie a ftizeologie (PNE) FN Plzeň, Mgr. Lenka Neklová - vrchní sestra PNE a Mgr. Václava Zvardoňová 
Maříková - sestra specialistka v intenzivní péči PNE-JIP.

Kvalita všech sdělení byla vysoká. V rámci soutěžní sekce lékařů do 35 let „Pneumo 35“ vyhrála MUDr. Z. Šestáková 
z VFN Praha se svým sdělením „Kryobiopsie v diagnostice sarkoidózy – andělský zloduch?“ cestovní grant ČPFS 
na kongres ERS.

S velkým ohlasem se setkaly workshopy, pořádané Klinikou pneumologie a ftizeologie FN Plzeň.

Před vlastním zahájením kongresu se 8. 11. 2018 konal na Klinice PNE workshop „Neinvazivní ventilace“, pod 
vedením MUDr. Davida Havla. Alternativy ventilační podpory byly probrány v podrobné přednášce, následně 
probíhaly praktické ukázky různých forem přetlakové léčby, vysokoprůtokové oxygenoterapie a  možností 
odstraňování sekretů z dolních cest dýchacích. Následoval workshop „Medicínská torakoskopie (pleuroskopie) 
a hrudní drenáže“, pod vedením doc. MUDr. Genadyho Engela, MUDr. Davida Havla a MUDr. Jana Zemana. 
Zde si bylo možno po absolvování teoretické části vyzkoušet na modelech hrudní stěny a pleurálního prostoru 
techniky medicínské torakoskopie a  zavádění rozličných typů hrudních drénů, včetně „tunelizovaných“ IPC 
katetrů.

V pátek 9. 11. 2018 odpoledne byl na programu workshop „Základy imunologie pro pneumology“, pod vedením 
doc. Milana Teřla.

Cílem workshopu bylo podat účastníkům racionální a  srozumitelný výklad těch oblastí imunologie, které 
významným způsobem zasahují do aktuální klinické praxe našeho oboru. Po pragmatickém teoretickém úvodu 
následovaly tři speciální části.

Prvá speciální část workshopu se zabývala onkologickou problematikou. Poukázala na klinické využití existence 
abnormálních nádorových antigenů a  receptorů, včetně receptorů programové buněčné smrti, při terčové 
a imunologické léčbě bronchogenního karcinomu.

Druhá část workshopu se týkala současných možností biologické léčby astmatu. Plzeňské národní centrum pro 
léčbu těžkého astmatu je rozsahem své činnosti největším svého druhu v ČR a vzešla z něj idea pragmatické 
fenotypizace, která se stala základem národního doporučeného postupu diagnostiky a léčby astmatu. Workshop 
návodně ukázal, jak diagnostická cesta ke třem základním fenotypům vede k racionální indikaci jak anti-IgE, tak 
anti-IL-5 léčby.

Třetí část workshopu byla věnována oblasti antiinfekční imunity. Zaměřila se především na racionální posouzení 
imunitního stavu nemocných a  úskalí interpretace přímého versus nepřímého průkazu infekčních agens 
u komplikovaných infekčních zánětů plic.

V  sobotu 10.  11.  2018 se uskutečnil workshop, určený zejména pro nelékaře, „Inhalační systémy, inhalační 
technika – stále aktuální téma“, pod vedením Evy Kašákové a její kolegyně Moniky Macháčkové. Workshop 
se skládal ze tří částí. První část byla teoretická a zabývala se především rozdělením a podrobným popisem všech 
inhalačních systémů, se kterými se v ČR můžeme setkat. Druhá, praktická, část byla věnována demonstraci 
správné inhalační techniky a způsobům použití jednotlivých inhalačních systémů, včetně adekvátní manipulace 
s nimi a s upozorněním na nejčastější chyby při jejich používání. Důraz byl kladen i na hlavní zásady efektivní 
edukace pacientů. Workshop končil praktickým nácvikem, kdy si účastníci mohli své dovednosti vyzkoušet 
na inhalačních trenažérech. Zároveň probíhala volná diskuze s lektory a výměna praktických zkušeností mezi 
pracovišti.

Stručný přehled sdělení vyzvaných zahraničních řečníků:

Profesor Peter Dettmar ze Spojeného království přednesl sdělení o prvním neinvazivním diagnostickém nástroji 
pro zjištění refluxní nemoci ve světě. Refluxní nemoc postihuje 20 – 40 % západní populace. Ve všech refluxátech 
je přítomen pepsin, na rozdíl od kyseliny chlorovodíkové či žlučových kyselin. Pepsin je senzitivní a specifický 
parametr pro průkaz podílu refluxu na respiračním onemocnění. Pro diagnostiku refluxu se využívají dotazníky, 
z invazivních metod pak endoskopie, 24hodinová monitorace pH + jícnové impedance, RTG vyšetření s využitím 
bariového kontrastu a  jícnová manometrie. Přítomnost pepsinu v  respiračních sekretech byla doložena 
u refluxních onemocnění, u chronického kašle, astmatu, sinusitid, cystické fibrózy, rejekci plicních transplantátů 
a u hnisavých zánětů středouší. Zatím, co jícnový reflux má vcelku charakteristické příznaky (pálení na hrudi, 
bolest a  potíže při polykání, zápach z  úst, regurgitaci potravy, nauzeu a  zvracení), příznaky mimojícnového 
refluxu jsou méně specifické (bolesti v krku, chronický kašel, pocit cizího tělesa v krku, postnazální drip, změny 
hlasu, chrapot, astma, bolesti v uchu, poškození zubní skloviny). Senzitivita pepsinu se pohybuje kolem 80 % 
a specificita kolem 60 %, tyto hodnoty se však dají zvýšit opakovaným vyšetřováním, optimálně 3x denně, na 
senzitivitu 81 % a specificitu až 100 %. Často bývá pepsin prokazován u nemocných s plicní fibrózou, chronickou 
obstrukční plicní nemocí, u  nemocných s  hypersenzitivitou dýchacích cest je i  malý podíl refluxu schopen 
vyvolávat kašel. Pepsin prokazatelně hraje roli také u nealergické rhinitidy a chronické faryngitidy. U nemocných 
se symptomy vedoucími k podezření na gastroezofageální reflux či laryngofaryngeální reflux, samostatně či ve 
spojitosti s respiračními chorobami, může stanovení pepsinu v respiračních sekretech významně doplnit využití 
dotazníků a diagnostických metod pro stanovení refluxních onemocnění. Je použitelný v první linii vyšetřovacího 
plánu jako rychlý a neinvazivní test, v současnosti je dostupný ve 49 zemích světa.

Součástí kongresu byla i  sekce o  sarkoidóze, za účasti jednoho z  nejvýznamnějších světových odborníků 
prof. Joachima Müllera-Quernheima z Freiburgu. který se věnoval novinkám v léčbě progredující sarkoidózy. 
Konstatoval, že doposud žádný nový sledovaný lék neprokázal takovou účinnost, aby získal schválení FDA nebo 
EMA k použití u sarkoidózy a tyto léky se podávají off label. Informoval o studiích s inhalovaným vazoaktivním 
peptidem aviptadilem, který se podává hlavně pro antitusický a  protizánětlivý efekt. Dále zmínil abatacept 
(fúzní protein CTLA4 a lidského imunoglobulinu) tlumící ko-stimulační blokádou autoimunitní reakce vyvolané 
T lymfocyty. Další část přednášky byla věnována berylióze. Prof.  Müller-Quernheim uvedl, že tato nemoc 
je od sarkoidózy neodlišitelná a  jediný spolehlivý test spočívá v  imunostimulaci senzibilizovaných lymfocytů 
testem blastické transformace. Je otázkou kolik nemocných by bylo možno těmito testy odhalit např. při práci 
s elektronikou nebo vláknitou optikou.

V bloku věnovaném astmatu vystoupil prof. Radoslaw Gavlik ze Silesiánské univerzity v polských Katovicích, 
předseda pracovní skupiny primární péče Evropské akademie alergologie a klinické imunologie. Svoji přednášku 
věnoval vysoce aktuálnímu tématu astmatu a  sportu, zaměřenou především na rizika zneužívání některých 
antiastmatik vrcholovými sportovci.

Letošní  IV. Kongres České pneumologické a  ftizeologické společnosti ČLS JEP a  XXVI. Západočeské 
pneumoonkologické dny byly po odborné a společenské stránce zdařilou akcí, na kterou doufám budou všichni 
účastníci dlouho vzpomínat.

(Zapsala G. Krákorová)

XXVII. Moravskoslezské dny
Celostátní konference XXVII. Moravskoslezské dny pneumologie v Ostravě se 
konala již tradičně ve dnech 5. a 6. října 2018 v hotelu Park Inn. Programovými 
prioritami byla především tato témata: nemoci s  plicní obstrukcí a  poruch 
spánku, rehabilitace s  následnou péči o  naše pacienty, aktuální pohled na 
tuberkulózu a léčbu rezistentních forem TBC z dnešního epidemiologického 
pohledu.

Dále jsme se na kongresu zabývali záněty plic v  jejich různých podobách, 
interstitiálními plicními procesy a  proběhl bohatě navštívený interaktivní 
workshop kazuistik. Součástí akce byl také úspěšný praktický workshop 
společnosti Olympus, který se setkal s  velmi příznivým ohlasem zvláště 
u mladých bronchologů.

Kongresu se zúčastnilo více než 250 lékařů a  100 zdravotních sester a  ostatního zdravotnického personálu 
s  bohatým zastoupením farmaceutických virem a  výrobců zdravotnického materiálu. Večer prvního dne akce 
jsem prožili ve velmi atraktivním prostředí areálu Dolních Vítkovic v Ostravě.

(J. Roubec)

Aktuálně z Výboru ČPFS
Výbor na ustavujícím zasedání v září nového předsedu, místopředsedy, pokladníka a předsedu revizní komise:

Předseda- prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D

Vědecký sekretář: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D

1. místopředseda- MUDr. Ivana Čierna- Peterová

2. místopředseda- prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

Pokladník: prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Předseda revizní komise: MUDr. Zdeněk Skácel

Dále byli jmenováni pro specializované činnosti Výboru ČPFS:

Ceny a úhrady léků: MUDr. Petr Jakubec, Ph.D, seznam zdravotních výkonů: MUDr. Pavel Turčáni, Ph.D, zdravotnické 
přístroje a prostředky: MUDr. Vratislav Sedlák, Ph.D, správa členské základny a jubilantů: prof. MUDr. Miroslav Marel, 
Ph.D, správa webových stránek: prof. MUDr. Vítězslav Kolek, Ph.D, delegát ERS: MUDr. Libor Fila, Ph.D, zástupce v 
SOR: doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. 

Vize Výboru ČPFS

▶  Propagace pneumologie jako oboru, pneumologie je svým významem rovna ostatním velkým interním oborům, 
jako je Kardiologie

▶  Harmonizace pregraduálního vzdělávání

▶  Úprava postgraduálního vzdělávání

▶  Zajištění sítě vybavených pneumologických ambulancí a sítě lůžek

▶  Podpora vzdělávání pneumologů formou grantů

▶  Spolupráce s jinými obory

▶  Snaha o získání rezidenčních  míst pro pneumology 

▶  Budou stanoveny cíle a plán jejich plnění

Z nejdůležitějších bodů jednání Výboru:

Nadále bude podpora aktivní i pasivní účasti pneumologů na mezinárodních akcích, tj. kongresech a vzdělávacích 
seminářích, a to formou grantů

Bude vytvořena pracovní skupina pro tuberkulózu, která se zaměří na izolace, ambulantní léčbu a implementace 
doporučení WHO.

Revokujeme jednání s Chirurgickou společností ohledně sdílení kódu drenáže hrudníku.

Provedeme kontrolu a kultivaci SZV, aktualizaci přístrojů.

Registr sledující epidemiologii BCA a postup vyšetřování (EGFR ALK aj) i stanovenou léčbu je zahájen.

Rodí se registr těžkého astmatu ve spolupráci s německým registrem.

Screening LTBI - nefunguje u transplantovaných, funguje v revmatologii a gastroenterologii, nově i kožní a 
neurologie - v rukou ambulantních specialistů - oslovíme odborné společnosti se žádostí o spolupráci. 

Na webových stránkách budou vyvěšena úspěchy členů ČPFS, zejména na mezinárodní úrovni, bude anglická 
verze webových stránek

Poděkování:

Výbor děkuje prof. Miloši Peškovi za práci ve Výboru a v SOR a gratuluje k udělené medaili za zásluhy prezidenta ČR. 

Videa zacílila na časné detekce CHOPN v rizikové skupině dosud nediagnostikovaných
Sekce chorob s  bronchiální obstrukcí ČPFS ČLS JEP informuje, že vznikla a  byla umístěna na youtube česká 
a  anglická videa ukazující spolupráci mezi praktickými lékaři a  pneumology na poli časné detekce chronické 
obstrukční plicní nemoci (CHOPN) v rizikové skupině dosud nediagnostikovaných osob.

Současně Sekce chorob s  bronchiální obstrukcí ČPFS upozorňuje na současně zahájený projekt Národního 
screeningového centrua (NSC) Ústavu zdravotnických informací a  statistiky ČR (ÚZIS ČR), zaměřený právě na 
vyhledávání nových případů CHOPN v rizikové populaci ČR.

Další informace o projektu zde na webu NSC ÚZIS ČR.

Videa:

Časná detekce CHOPN u praktického lékaře

CHOPN v ČR

Early detection of COPD in GP practice

Approach to COPD in the Czech Republic 2019

ATESTACE Z PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE V ROCE 2019: POŽADAVKY
Jarní atestace z oboru specializačního vzdělávání Pneumologie a ftizeologie mají v roce 2019 tento harmonogram:

Předatestační kurz se uskuteční od 25. února do 8. března 2019 na Klinice plicních nemocí a tuberkulózy ve Fakultní 
nemocnic Olomouc. Atestační zkouška se bude konat 3. až 5. června 2019. 

Garantem atestace je prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

S požadavky na atestační práci, jejíž téma přiděluje na základě žádosti uchazeče garant atestace, se lze seznámit 
zde ve formátu.doc

Z AKTIVIT PRO VEŘEJNOST: SVĚTOVÝ DEN CHOPN
Více, než pětina lidí nemá plíce v pořádku – zjistili to pneumologové při letošním Světovém dnu chronické 
obstrukční plicní nemoci (CHOPN). Na stáncích v nákupních centrech a v otevřených ordinacích pneumologů 
vyšetřili plíce 1 480 zájemcům. Normální nález nemělo 22 % vyšetřených – to je o 10 % více než při stejné akci v 
loňském roce.

Preventivní vyšetření pořádal u příležitosti Světového dne CHOPN Český občanský spolek proti plicním nemocem 
(ČOPN) s Českou pneumologickou a ftizeologickou společností (ČPFS) už popatnácté. Letos své dveře otevřelo 
82 plicních ambulancí po celé republice. Zájemci mohli v listopadu využít měření plicních funkcí i na stáncích v 
obchodních centrech v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci a Hradci Králové. 

„Letos se přišlo nechat vyšetřit 1 480 zájemců – 835 jich navštívilo některou z ambulancí, 645 lidí přišlo ke stánku 
v obchodním centru,“ popisuje předseda ČOPN prim. MUDr. Stanislav Kos, CSc. a doplňuje: „Návštěvníkům 
lékaři provedli jednoduché vyšetření pomocí spirometrie. U 22 % z nich pojali podle naměřených plicních funkcí 
podezření na CHOPN a doporučili jim další vyšetření.“ Loni lékaři vyšetřili plíce 1 512 zájemcům, podezření na 
CHOPN zaznamenali u 12 % z nich.

V současnosti se s CHOPN u plicních lékařů léčí přibližně 300 000 pacientů, dalších zhruba 300 000 lidí o své 
nemoci neví. 

INTERNETOVÝ TIP
Upozorňujeme na Českou multicentrická výzkumná databáze CHOPN - Registr České pneumologické a 
ftizeologické společenosti ČLS JEP

kterou lze najít na webové adrese http://chopn.registry.cz

Jde o multicentrickou prospektivní observační databázi nemocných se střední, těžkou a velmi těžkou formou 
Chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) v České republice. Projekt funguje od roku 2013. 

Hlavním cílem projektu je posouzení all-cause mortality nemocných v prostředí reálné péče v ČR, bude běžet 
nejméně další tři roky. 

Databáze existuje i V plnohodnotné anglické jazykové mutaci na adrese chopn.registry.cz/index-en.php

PŘIPRAVUJEME

XXIV. DNY RAPPL - 10. - 12. 1. 2019
Česká lékařská komora, Rinologická sekce České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Česká 
společnost alergologie a klinické imunologie, Česká pneumologická a ftizeologická společnost České lékařské 
společnosti J.E. Purkyně a Horské lázně Karlova Studánka, s. p. srdečně zvou na vzdělávací akci 

XXIV. DNY RAPPL - aneb dny rinologie, alergologie, pneumologie, praktického lékařství a lázeňství

Karlova Studánka, 10. - 12. ledna 2019

Témata 1. dne: ORL

▶ Rinosinusitidy - co je nového, spolupráce s alergology a pneumology

▶  Dětská rinologie – vztah hltanová mandle - rinosinusitida, kdy je indikace k adeno-tonsilektomii, tonsilotomie 
versus tonsilektomie

▶ Varia, kazuistiky

Témata 2. dne: Pneumologie

▶ Je reálný skríning karcinomu plic?

▶ Časná detekce CHOPN v ČR

▶ Skríninkové možnosti a novinky v léčbě cystické fibrózy

▶ Indikace k transplantaci plic, systém péče o tyto nemocné

Témata 3. dne: Alergologie

▶ Novinky v léčbě alergenovými vakcínami

▶ Novinky v imunomodulační léčbě infekcí horních dýchacích cest

▶ Alergie na léky – možnosti testování

Více v pozvánce zde ke stažení ve formátu .pdf

LUHAČOVICKÉ DNY 2019  
Lázně Luhačovice, a. s. pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie a Česká pneumologické 
a ftizeologické společnosti pořádají:

XXVI. LUHAČOVICKÉ DNY 

které se uskuteční 29. - 30. března 2019 v Luhačovicích v kongresovém sále Společenského domu

Odborný program lékařské sekce:

▶ Koho a jak očkovat proti pneumokokům

▶ CHOPN – novinky v léčbě

▶ Respirační infekce

▶ Mezioborová problematika OSAS

▶ Biologická léčba astmatu

▶ Alergie na antibiotika

▶ Alergie na roztoče

▶ Kasuistiky

Odborný program sesterské sekce:

▶ Ošetřovatelská péče o pacienty s respiračními chorobami

Více informací zde ke stažení ve foormátu .pdf

Program a přihlášky jak k aktivní, tak pasivní účasti na webových stránkách zde

XXVII. MORAVSKÝ MEZIKRAJSKÝ SEMINÁŘ PRO PNEUMOLOGY a V. BESKYDSKÉ 
PNEUMOONKOLOGICKÉ DNY
se uskuteční 5. a 6. dubna 2019 v Hotelu Soláň, Karolinka

Odborní garanti akce: prim. MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D., prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.,

MUDr. Gustáv Ondrejka, Ph.D., MUDr. Jiří Pejchal, prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Odborná záštita: Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM:

5. 4. 2019 / HLAVNÍ TÉMATA:

Tuberkulóza a mykobakteriózy

Plicní rehabilitace

CHOPN a bronchiální astma

Spánková medicína

Vyšetřovací metody v pneumologii

Kazuistiky a varia

Boj proti kouření a jiným závislostem

6. 4. 2019 / HLAVNÍ TÉMATA:

Diagnostické metody nitrohrudních nádorů

Operační léčba karcinomu plic

Konvenční chemoterapie a radioterapie karcinomu plic

Novinky v biologické cílené léčbě karcinomu plic

Kazuistiky v pneumoonkologii

Paliativní léčba karcinomu plic

REGISTRACE

Přihlášky k pasivní účasti do 31. 3. 2019

▶ online přihláškou na www.solen.cz

▶ e-mailem na registrace@solen.cz

▶ poštou na SOLEN, s. r. o., Lazecká 51, 779 00 Olomouc

Přihlášky k aktivní účasti do 24. 2. 2019

▶ pouze na e-mail bouckova@solen.cz (ve formátu autoři, název sdělení, pracoviště)

AKCE JE URČENA POUZE PRO LÉKAŘE a bude ohodnocena kredity v rámci celoživotního postgraduálního 
vzdělávání dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK. Odborného programu akce se můžete zúčastnit zdarma. 
Doprovodný program (občerstvení formou rautu + živá hudba) v pátek 5. 4. 2019 je zpoplatněn částkou 300 Kč. 
Kapacita omezena!

Více informací ke stažení zde ve formátu .pdf

XXIII. HRADECKÉ PNEUMOLOGICKÉ DNY
▶  termín: čtvrtek 25. 4. 2019 (workshopy a večerní překvapení v Hradecké pevnosti), pátek 26. 4. 2019 a sobota 27. 

4. 2019 (pestrá paleta přednášek 

▶  s bohatou mezinárodní účastí pod záštitou Evropské respirační společnosti), interaktivita, soutěž o nejlepší 
přednášku v lékařské i nelékařské sekci, doprovodný program   

▶  pořadatel: Plicní klinika, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova 

▶  místo konání: Univerzita Hradec Králové, Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové, Fakultní nemocnice 
Hradec Králové

▶  více informací během ledna na www.hradeckedny.cz

4. MÁJOVÉ SETKÁNÍ AMBULANTNÍCH PNEUMOLOGŮ
3. a 4. května 2019

Kutná Hora, Galerie Středočeského kraje, Barborská 51-53

Pořádá Sekce ambulantních pneumologů ČPFS ČLS JEP

Více informací zde

SETKÁNÍ PNEUMOLOGŮ A PNEUMOCHIRURGŮ V EMAUZY  
Pneumologická klinika 1. LF UK a Oddělení hrudní chirurgie Thomayerovy nemocnice

a Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP pořádají

XXIV. setkání pneumologů a VIII. setkání pneumologů a pneumochirurgů

6. června 2019 v Emauzském klášteře, Vyšehradská 49/320, Praha 2 - Nové Město

Vážení kolegové,
dovolujeme si Vás pozvat, tak jako každý rok, na XXIV. setkání pneumologů
a VIII. setkání pneumologů a pneumochirurgů, které se koná dne 6. 6. 2019
v Emauzském klášteře.
Těšíme se na Vás.
S pozdravem organizátoři
prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.
doc. MUDr. Vladislav Hytych, Ph.D.

TERMÍN PRO ZASLÁNÍ ABSTRAKT DO 31. března 2019

▶ záhlaví abstraktu musí obsahovat název sdělení, jména a pracoviště autora/autorů,

▶  délka abstraktu: 1-2 stránky A4, Times New Roman 12, řádkování dvojité, grafy a obrázky jsou vítány, maximálně 
3 literární odkazy,

▶ členění abstraktu: Úvod a cíl sdělení, Materiál a metody, Výsledky, Závěr. 

Jako každý rok bude vydáno supplementum s abstrakty, kde bude i Váš příspěvek otištěn. Také z tohoto důvodu 
prosíme o jejich včasné zaslání.

Abstrakta prosím zasílejte na e-mail: z.havrankova@gsymposion.cz

ODBORNÝ PROGRAM - TEMATICKÉ OKRUHY:

▶ Novinky v pneumologii, pneumoonkologii a pneumochirurgii

TERMÍN PRO ZASLÁNÍ PŘIHLÁŠKY K REGISTRACI DO 31. 5. 2019

▶ přihlášky bude možné zaslat pomocí on-line formuláře na www.gsymposion.cz

Registrační poplatek 800 Kč

II. Konference o těžkém astmatu
▶  termín: 7. 6. 2019

▶  pořadatel: Sekce chorob s bronchiální obstrukcí a Plicní klinika, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova 

▶  místo konání: Praha 

▶  více informací během ledna na www.tezkeastma.cz

XXI. KONGRES ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI A SLOVENSKEJ 
PNEUMOLOGICKEJ A FTIZEOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI
Uskuteční se 24. až 26. října 2019 

Místo: OLOMOUC, Clarion Congress Hotel, Jeremenkova 36

On-line registrace bude spuštěna od 1. 12. 2018 na www.kongres-pneumologie.cz

MOŽNOSTI PŘIHLÁŠENÍ:

Aktivní účast: do 30. 6. 2019

Pasivní účast: do 26. 9. 2019

Další informace ke stažení zde ve formátu .pdf

Cena Karla Stýbla: letos prof. Vladimíru Vondrovi
V roce 2014 se výbor České pneumologické a ftizeologické společnosti 
ČLS JEP rozhodl založit tradici, kterou je udělování Ceny Karla Stýbla 
za mimořádný přínos pro rozvoj pneumologie a ftizeologie. Letos se jí 
rozhodl výbor udělit na Kongresu České pneumologické a ftizeologické 
společnosti v Plzni profesoru Vladimíru Vondrovi, DrSc. (84).

Cena je nejvyšším oceněním ČPFS a  je udělována za dlouhodobou 
činnost věnovanou rozvoji našeho oboru, za významné vědecké aktivity, 
zvyšování prestiže pneumologie a  ftizeologie mezi jinými lékařskými 
odbornostmi u  nás i  v  zahraničí a  zviditelňování oboru mezi laickou 
veřejností. Cena je určena významným členům ČPFS, ale také lékařům 
jiných odborností, kteří se zasloužili o  mezioborovou spolupráci, díky 
které se náš obor rozvíjel novými cestami a významně rozšiřoval svou 
náplň. Cenu posuzuje výbor ČPFS na základě návrhů členů. Uděluje se 
nanejvýš jednou ročně.

Spojení ceny se jménem MUDr.  Karla Stýbla je projevem úcty 
k mezinárodně vysoce uznávanému českému lékaři, který se zasloužil 
o boj proti tuberkulóze na celém světě a na jehož tradici by česká pneumologie a ftizeologie chtěla navázat.

Karel Stýblo - životopis
Narodil se 26.  listopadu  1921 v  rodině strojníka ve Vilémově v  Československu a  zemřel 
13.  března  1998 v  holandském Haagu. Tuberkulóza se mu stala osudem, když se jako 
vězeň nakazil v  nacistickém koncentračním táboře Mauthausen a  tuberkulózou poté 
onemocněl během studií na Karlově univerzitě. V 50. a 60. letech minulého století působil 
v  Praze, pracoval mimo jiné ve Výzkumném ústavu tuberkulózy a  respiračních nemocí 
(VÚTRN), ale zásadně ho ovlivnil pobyt v Edinburghu u prof. J. Croftona, který se stal jeho 
blízkým přítelem. V roce 1966 byl pověřen vedením nové výzkumné jednotky dozoru nad 
tuberkulózou v Haagu (TSRU) a tragické politické události v letech 1968 vedly k tomu, že se 
v roce 1971 stal holandským občanem. V 70. letech začal studovat možnosti kombinované 
léčby antituberkulotiky, a to především v Tanzánii. Jeho práce prokázala efektivitu systému 

zkrácené intezivní léčby Direct Observed Treatment  – Short Course (DOTS), který osobně prosadil v  řadě 
dalších afrických zemí, a  jeho systém byl uznán za celosvětový model efektivní léčby tuberkulózy Světovou 
zdravotnickou organizací (WHO) v rOCE 1991. Byl aplikován dále v Indii, Číně a také při přechodném zhoršení 
epidemiologie TBC také v New Yorku. Celkem 187 členských zemí WHO ze 193 přijalo tento systém do r. 2008. 
V roce 1979 se stal vědeckým ředitelem Mezinárodní unie proti tuberkulóze a plicním nemocem (IUATLD) se 
sídlem v Paříži. O tři roky později obdržel zlatou medaili Roberta Kocha a krátce před smrtí dostal oznámení, že 
ho WHO navrhlo pro udělení Nobelovy ceny. Náhlé srdeční selhání tomuto vrcholnému vyznamenání zabránilo, 
nicméně hned po jeho smrti vyhlásila IUATLD Cenu Karla Stýbla za veřejné zdravotnictví (Karel Styblo Public 
Health Prize), která se každoročně uděluje zdravotníkům, laikům i organizacím za přínosnou práci v kontrole 
tuberkulózy nebo plicních nemocí během období nejméně 10 let.

Sir Crofton o  Karlu Stýblovi napsal, že měl ohromující odborné znalosti o  epidemiologii tuberkulózy 
a  možnostech její kontroly a  že byl neobyčejně vytrvalý, pracovitý a  skromný. Pro tyto vlastnosti patří Karel 
Stýblo k nejuznávanějším odborníkům na světě a  jeho práce je nejlepším odkazem pro českou pneumologii 
a ftizeologii.

Dosavadní historie udělení Stýblovy ceny:

2014 - prim. MUDr Stanislav Kos, CSc, prof. MUDr. Václav Špičák, CSc.

2015 - prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.

2016 - doc. MUDr. Luděk Trnka, DrSc.

2017 - prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc.

2018 - prof. MUDr. Vladimír Vondra, DrSc.

Oceněné publikace za rok 2017 výborem České pneumologické a ftizeologické 
společnosti ČLS JEP

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
1. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII ORIGINÁLNÍ SDĚLENÍ V ČASOPISE 

STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017
Vliv exprese vybraných protein kódujících genů a mikro RNA na riziko relapsu plicních adenokarcinomů stadia I.
M. Svatoň, V. Kulda, P. Mukenšnábl, O. Topolčan, M. Pešek, P. Dvořák, O. Fiala, M. Roušarová, K. Hrdá, M. Pešta

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
2. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII ORIGINÁLNÍ SDĚLENÍ V ČASOPISE 

STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017
Bronchoskopická metoda narrow band imaging v diagnostice plicních nádorů

G. Ondrejka, O. Májek, J. Skřičková

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
3. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII ORIGINÁLNÍ SDĚLENÍ V ČASOPISE 

STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017
Poruchy rovnováhy u nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí

K. Neumannová, Z. Svoboda, J. Zatloukal, V.Sedlák, M.Plutinský, L. Bizovská, M. Janura, V. Koblížek

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
4. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII ORIGINÁLNÍ SDĚLENÍ V ČASOPISE 

STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017
Vliv rehabilitační léčby na úroveň pohybových aktivit u nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí

K. Neumannová

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
5. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII ORIGINÁLNÍ SDĚLENÍ V ČASOPISE 

STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017
Endemická ložiska aviárních mykobakterióz v Praze

M. Kubín, M. Malý, Z. Jágrová

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
1. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII „JINÁ“ SDĚLENÍ V ČASOPISE STUDIA 

PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017
Význam HRCT hrudníku pro prognózu idiopatické plicní fibrózy

M. Doubková, S. Richter
 

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
2. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII „JINÁ“ SDĚLENÍ V ČASOPISE 

STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017
Znamenají metastázy do mozku u tumoru s ALK translokací vždy selhání terapie crizotinibem?

M. Svatoň, M. Pešek, J. Vodička, J. Mraček, J. Baxa, B. Šašková

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
3. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII „JINÁ“ SDĚLENÍ V ČASOPISE 

STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017
Postižení srdce jako primární projev sarkoidózy

M. Žurková, V. Lošťáková, V. Kolek, Z. Tüdös, E. Kriegová, J. Kuchyňka, T. Paleček, A. Slováková, M. Kamínek

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
4. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII „JINÁ“ SDĚLENÍ V ČASOPISE 

STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017
Bronchiektasie jako následek i příčina

D. Havel, Š. Trhlíková, M. Pešek, M. Vachová, J. Quinn, M. Hrabětová, J. Votruba, J. Šimovič

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
5. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII „JINÁ“ SDĚLENÍ V ČASOPISE 

STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017
Úloha zánětlivých buněk u chronické obstrukční plicní nemoci

J. Zatloukal

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
1. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII PUBLIKACE S IMPAKT FAKTOREM DO 

35 LET V ROCE 2017
Thyroid transcription factor 1 expression is associated with outcome of patients with non-squamous non-small 

cell lung cancer treated with pemetrexed-based chemotherapy
O. Fiala, M. Pesek, J. Skrickova, V. Kolek, F. Salajka, M.Tomiskova, M. Satankova, J. Kultan, J. Kuliskova, M. Svaton, M. 

Hrnciarik, K. Hejduk, R. Chloupkova, O. Topolcan, H. Hornychova, M. Nova, A. Ryska, J. Finek
Tumour Biol 2017;39(2):1010428317691186, IF 3,65

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
2. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII PUBLIKACE S IMPAKT FAKTOREM DO 

35 LET V ROCE 2017
Serum concentration of erlotinib and its correlation with outcome and toxicity in patients with advanced-stage 

NSCLC
O.Fiala, P. Hosek, M.Pesek, J.Finek, J.Racek, P. Stehlik, O.Sorejs, M.Minarik, L.Benesova, A.Celer, I.Nemcova, 

R.Kucera, O.Topolcan
Anticancer Res 2017;37(11):6469-6476, IF 1,86

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
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Stýblovu cenu ČPFS JEP předává profeso-
ru Vladimíru Vondrovi, DrSc. Prof. Vítězslav 
Kolek, DrSc.

Z NAŠÍ ČINNOSTI:
KONGRES V PLZNI

Zprávy z  Výboru ČPFS před-
nesla předsedkyně ČPFS 
prof.  MUDr.  Martina Vašáko-
vá, Ph.D.

Cenu České lékařské spol. Jana Evangelisty Purkyně 
předává prof. MUDr. Vítězslavu Kolkovi, DrSc., před-
seda ČLS JEP prof. Štěpán Svačina, DrSc.

Mgr. Lenka Neklová, vrchní sestra Kliniky pneumo-
logie a  ftizeologie (PNE) FN Plzeň, a  Renáta Nová, 
staniční sestra ambulantní části PNE FN Plzeň, 
předsedají I. bloku přednášek nelékařské sekce, vě-
novanému pneumoonkologické problematice

Zleva: prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D., MUDr. Stanislav Kos, CSc., 
prof.  MUDr.  Miloš Pešek,  CSc., prof.  MUDr.  Vítězslav Kolek,  DrSc., 
Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D., MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., děkan 
LF UK v Plzni prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

Účastníci nelékařské sekce, v popředí zleva: Mgr. Václava Zvardo-
ňová Maříková, Bc. Lenka Vondráčková, Ivana Spěváčková

Děkan Lékařské fakulty Univerzi-
ty Karlovy v Plzni prof. MUDr. Jin-
dřich Fínek, Ph.D., MHA

Přednosta Kliniky pneumo-
logie a  ftizeologie FN Plzeň, 
prof.  MUDr.  Miloš Pešek,  CSc., 
předseda programového výbo-
ru kongresu

Primářka Kliniky pneumologie 
a ftizeologie FN Plzeň, MUDr. Ga-
briela Krákorová,  Ph.D., před-
sedkyně organizačního výboru 
kongresu

Ředitel Fakultní nemocni-
ce Plzeň MUDr.  Václav Šimá-
nek, Ph.D.
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IV. Kongres České pneumologické a ftizeologické společnosti (ČPFS) ČLS 
JEP XXVI. Západočeské pneumoonkologické dny
8. – 10. 11. 2018, Parkhotel Congress Center Plzeň

Ve dnech 8. až 10. 11. 2018 se uskutečnil v Plzni v Parkhotelu v pořadí čtvrtý celostátní kongres s mezinárodní 
účastí, který je vrcholnou českou pneumoftizeologickou odbornou událostí. Souběžně s ním se konaly tradiční 
Západočeské pneumoonkologické dny.

Kongres zaštítila Česká pneumologická a  ftizeologická společnost ČLS JEP, ředitel FN Plzeň MUDr.  Václav 
Šimánek, Ph.D., děkan LF UK v Plzni prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA, hejtman Plzeňského kraje Josef 
Bernard, biskup plzeňský Mons. ThLic.  Tomáš Holub,  Th.D. Předsedou kongresu byl prof.  MUDr.  Vítězslav 
Kolek, DrSc.

Kongres pořádala Klinika pneumologie a ftizeologie LF UK a FN v Plzni, pod vedením přednosty prof. MUDr. Miloše 
Peška,  CSc., který byl rovněž předsedou programového výboru. Předsedkyní organizačního výboru byla 
primářka MUDr. Gabriela Krákorová, Ph.D.

Kongres zahájilo čestné předsednictvo kongresu, jehož členové přednesli svá úvodní slova. Poté následovalo 
ocenění dvou lékařů, za jejich dosavadní odbornou a  vědeckou práci. Prvním oceněným byl prof.  Vladimír 
Vondra, kterému profesor MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. předal Stýblovu cenu ČPFS JEP. Druhým oceněným byl 
prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., kterému Cenu České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně předal 
předseda ČLS JEP prof. Štěpán Svačina, DrSc. Zprávy z Výboru ČPFS JEP přednesla její současná předsedkyně 
prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.

V rámci kongresu bylo předneseno 113 lékařských sdělení, 4 sdělení byla prezentována formou posterů. Na IV. 
Kongresu ČPFS probíhalo celkem 21 lékařských sekcí a sekce čestných přednášek vyzvaných řečníků. Odborný 
program nelékařské sekce byl tematicky členěn do šesti bloků, ve kterých zaznělo celkem 27 sdělení napříč širokou 
škálou pneumologicko-ftizeologické problematiky. Přednášející a posluchači na kongres zavítali jak z plicních, 
tak chirurgických zdravotnických pracovišť ČR. Nelékařskou sekcí účastníky provázely její organizátorky z Kliniky 
pneumologie a ftizeologie (PNE) FN Plzeň, Mgr. Lenka Neklová - vrchní sestra PNE a Mgr. Václava Zvardoňová 
Maříková - sestra specialistka v intenzivní péči PNE-JIP.

Kvalita všech sdělení byla vysoká. V rámci soutěžní sekce lékařů do 35 let „Pneumo 35“ vyhrála MUDr. Z. Šestáková 
z VFN Praha se svým sdělením „Kryobiopsie v diagnostice sarkoidózy – andělský zloduch?“ cestovní grant ČPFS 
na kongres ERS.

S velkým ohlasem se setkaly workshopy, pořádané Klinikou pneumologie a ftizeologie FN Plzeň.

Před vlastním zahájením kongresu se 8. 11. 2018 konal na Klinice PNE workshop „Neinvazivní ventilace“, pod 
vedením MUDr. Davida Havla. Alternativy ventilační podpory byly probrány v podrobné přednášce, následně 
probíhaly praktické ukázky různých forem přetlakové léčby, vysokoprůtokové oxygenoterapie a  možností 
odstraňování sekretů z dolních cest dýchacích. Následoval workshop „Medicínská torakoskopie (pleuroskopie) 
a hrudní drenáže“, pod vedením doc. MUDr. Genadyho Engela, MUDr. Davida Havla a MUDr. Jana Zemana. 
Zde si bylo možno po absolvování teoretické části vyzkoušet na modelech hrudní stěny a pleurálního prostoru 
techniky medicínské torakoskopie a  zavádění rozličných typů hrudních drénů, včetně „tunelizovaných“ IPC 
katetrů.

V pátek 9. 11. 2018 odpoledne byl na programu workshop „Základy imunologie pro pneumology“, pod vedením 
doc. Milana Teřla.

Cílem workshopu bylo podat účastníkům racionální a  srozumitelný výklad těch oblastí imunologie, které 
významným způsobem zasahují do aktuální klinické praxe našeho oboru. Po pragmatickém teoretickém úvodu 
následovaly tři speciální části.

Prvá speciální část workshopu se zabývala onkologickou problematikou. Poukázala na klinické využití existence 
abnormálních nádorových antigenů a  receptorů, včetně receptorů programové buněčné smrti, při terčové 
a imunologické léčbě bronchogenního karcinomu.

Druhá část workshopu se týkala současných možností biologické léčby astmatu. Plzeňské národní centrum pro 
léčbu těžkého astmatu je rozsahem své činnosti největším svého druhu v ČR a vzešla z něj idea pragmatické 
fenotypizace, která se stala základem národního doporučeného postupu diagnostiky a léčby astmatu. Workshop 
návodně ukázal, jak diagnostická cesta ke třem základním fenotypům vede k racionální indikaci jak anti-IgE, tak 
anti-IL-5 léčby.

Třetí část workshopu byla věnována oblasti antiinfekční imunity. Zaměřila se především na racionální posouzení 
imunitního stavu nemocných a  úskalí interpretace přímého versus nepřímého průkazu infekčních agens 
u komplikovaných infekčních zánětů plic.

V  sobotu 10.  11.  2018 se uskutečnil workshop, určený zejména pro nelékaře, „Inhalační systémy, inhalační 
technika – stále aktuální téma“, pod vedením Evy Kašákové a její kolegyně Moniky Macháčkové. Workshop 
se skládal ze tří částí. První část byla teoretická a zabývala se především rozdělením a podrobným popisem všech 
inhalačních systémů, se kterými se v ČR můžeme setkat. Druhá, praktická, část byla věnována demonstraci 
správné inhalační techniky a způsobům použití jednotlivých inhalačních systémů, včetně adekvátní manipulace 
s nimi a s upozorněním na nejčastější chyby při jejich používání. Důraz byl kladen i na hlavní zásady efektivní 
edukace pacientů. Workshop končil praktickým nácvikem, kdy si účastníci mohli své dovednosti vyzkoušet 
na inhalačních trenažérech. Zároveň probíhala volná diskuze s lektory a výměna praktických zkušeností mezi 
pracovišti.

Stručný přehled sdělení vyzvaných zahraničních řečníků:

Profesor Peter Dettmar ze Spojeného království přednesl sdělení o prvním neinvazivním diagnostickém nástroji 
pro zjištění refluxní nemoci ve světě. Refluxní nemoc postihuje 20 – 40 % západní populace. Ve všech refluxátech 
je přítomen pepsin, na rozdíl od kyseliny chlorovodíkové či žlučových kyselin. Pepsin je senzitivní a specifický 
parametr pro průkaz podílu refluxu na respiračním onemocnění. Pro diagnostiku refluxu se využívají dotazníky, 
z invazivních metod pak endoskopie, 24hodinová monitorace pH + jícnové impedance, RTG vyšetření s využitím 
bariového kontrastu a  jícnová manometrie. Přítomnost pepsinu v  respiračních sekretech byla doložena 
u refluxních onemocnění, u chronického kašle, astmatu, sinusitid, cystické fibrózy, rejekci plicních transplantátů 
a u hnisavých zánětů středouší. Zatím, co jícnový reflux má vcelku charakteristické příznaky (pálení na hrudi, 
bolest a  potíže při polykání, zápach z  úst, regurgitaci potravy, nauzeu a  zvracení), příznaky mimojícnového 
refluxu jsou méně specifické (bolesti v krku, chronický kašel, pocit cizího tělesa v krku, postnazální drip, změny 
hlasu, chrapot, astma, bolesti v uchu, poškození zubní skloviny). Senzitivita pepsinu se pohybuje kolem 80 % 
a specificita kolem 60 %, tyto hodnoty se však dají zvýšit opakovaným vyšetřováním, optimálně 3x denně, na 
senzitivitu 81 % a specificitu až 100 %. Často bývá pepsin prokazován u nemocných s plicní fibrózou, chronickou 
obstrukční plicní nemocí, u  nemocných s  hypersenzitivitou dýchacích cest je i  malý podíl refluxu schopen 
vyvolávat kašel. Pepsin prokazatelně hraje roli také u nealergické rhinitidy a chronické faryngitidy. U nemocných 
se symptomy vedoucími k podezření na gastroezofageální reflux či laryngofaryngeální reflux, samostatně či ve 
spojitosti s respiračními chorobami, může stanovení pepsinu v respiračních sekretech významně doplnit využití 
dotazníků a diagnostických metod pro stanovení refluxních onemocnění. Je použitelný v první linii vyšetřovacího 
plánu jako rychlý a neinvazivní test, v současnosti je dostupný ve 49 zemích světa.

Součástí kongresu byla i  sekce o  sarkoidóze, za účasti jednoho z  nejvýznamnějších světových odborníků 
prof. Joachima Müllera-Quernheima z Freiburgu. který se věnoval novinkám v léčbě progredující sarkoidózy. 
Konstatoval, že doposud žádný nový sledovaný lék neprokázal takovou účinnost, aby získal schválení FDA nebo 
EMA k použití u sarkoidózy a tyto léky se podávají off label. Informoval o studiích s inhalovaným vazoaktivním 
peptidem aviptadilem, který se podává hlavně pro antitusický a  protizánětlivý efekt. Dále zmínil abatacept 
(fúzní protein CTLA4 a lidského imunoglobulinu) tlumící ko-stimulační blokádou autoimunitní reakce vyvolané 
T lymfocyty. Další část přednášky byla věnována berylióze. Prof.  Müller-Quernheim uvedl, že tato nemoc 
je od sarkoidózy neodlišitelná a  jediný spolehlivý test spočívá v  imunostimulaci senzibilizovaných lymfocytů 
testem blastické transformace. Je otázkou kolik nemocných by bylo možno těmito testy odhalit např. při práci 
s elektronikou nebo vláknitou optikou.

V bloku věnovaném astmatu vystoupil prof. Radoslaw Gavlik ze Silesiánské univerzity v polských Katovicích, 
předseda pracovní skupiny primární péče Evropské akademie alergologie a klinické imunologie. Svoji přednášku 
věnoval vysoce aktuálnímu tématu astmatu a  sportu, zaměřenou především na rizika zneužívání některých 
antiastmatik vrcholovými sportovci.

Letošní  IV. Kongres České pneumologické a  ftizeologické společnosti ČLS JEP a  XXVI. Západočeské 
pneumoonkologické dny byly po odborné a společenské stránce zdařilou akcí, na kterou doufám budou všichni 
účastníci dlouho vzpomínat.

(Zapsala G. Krákorová)

XXVII. Moravskoslezské dny
Celostátní konference XXVII. Moravskoslezské dny pneumologie v Ostravě se 
konala již tradičně ve dnech 5. a 6. října 2018 v hotelu Park Inn. Programovými 
prioritami byla především tato témata: nemoci s  plicní obstrukcí a  poruch 
spánku, rehabilitace s  následnou péči o  naše pacienty, aktuální pohled na 
tuberkulózu a léčbu rezistentních forem TBC z dnešního epidemiologického 
pohledu.

Dále jsme se na kongresu zabývali záněty plic v  jejich různých podobách, 
interstitiálními plicními procesy a  proběhl bohatě navštívený interaktivní 
workshop kazuistik. Součástí akce byl také úspěšný praktický workshop 
společnosti Olympus, který se setkal s  velmi příznivým ohlasem zvláště 
u mladých bronchologů.

Kongresu se zúčastnilo více než 250 lékařů a  100 zdravotních sester a  ostatního zdravotnického personálu 
s  bohatým zastoupením farmaceutických virem a  výrobců zdravotnického materiálu. Večer prvního dne akce 
jsem prožili ve velmi atraktivním prostředí areálu Dolních Vítkovic v Ostravě.

(J. Roubec)

Aktuálně z Výboru ČPFS
Výbor na ustavujícím zasedání v září nového předsedu, místopředsedy, pokladníka a předsedu revizní komise:

Předseda- prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D

Vědecký sekretář: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D

1. místopředseda- MUDr. Ivana Čierna- Peterová

2. místopředseda- prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

Pokladník: prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Předseda revizní komise: MUDr. Zdeněk Skácel

Dále byli jmenováni pro specializované činnosti Výboru ČPFS:

Ceny a úhrady léků: MUDr. Petr Jakubec, Ph.D, seznam zdravotních výkonů: MUDr. Pavel Turčáni, Ph.D, zdravotnické 
přístroje a prostředky: MUDr. Vratislav Sedlák, Ph.D, správa členské základny a jubilantů: prof. MUDr. Miroslav Marel, 
Ph.D, správa webových stránek: prof. MUDr. Vítězslav Kolek, Ph.D, delegát ERS: MUDr. Libor Fila, Ph.D, zástupce v 
SOR: doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. 

Vize Výboru ČPFS

▶  Propagace pneumologie jako oboru, pneumologie je svým významem rovna ostatním velkým interním oborům, 
jako je Kardiologie

▶  Harmonizace pregraduálního vzdělávání

▶  Úprava postgraduálního vzdělávání

▶  Zajištění sítě vybavených pneumologických ambulancí a sítě lůžek

▶  Podpora vzdělávání pneumologů formou grantů

▶  Spolupráce s jinými obory

▶  Snaha o získání rezidenčních  míst pro pneumology 

▶  Budou stanoveny cíle a plán jejich plnění

Z nejdůležitějších bodů jednání Výboru:

Nadále bude podpora aktivní i pasivní účasti pneumologů na mezinárodních akcích, tj. kongresech a vzdělávacích 
seminářích, a to formou grantů

Bude vytvořena pracovní skupina pro tuberkulózu, která se zaměří na izolace, ambulantní léčbu a implementace 
doporučení WHO.

Revokujeme jednání s Chirurgickou společností ohledně sdílení kódu drenáže hrudníku.

Provedeme kontrolu a kultivaci SZV, aktualizaci přístrojů.

Registr sledující epidemiologii BCA a postup vyšetřování (EGFR ALK aj) i stanovenou léčbu je zahájen.

Rodí se registr těžkého astmatu ve spolupráci s německým registrem.

Screening LTBI - nefunguje u transplantovaných, funguje v revmatologii a gastroenterologii, nově i kožní a 
neurologie - v rukou ambulantních specialistů - oslovíme odborné společnosti se žádostí o spolupráci. 

Na webových stránkách budou vyvěšena úspěchy členů ČPFS, zejména na mezinárodní úrovni, bude anglická 
verze webových stránek

Poděkování:

Výbor děkuje prof. Miloši Peškovi za práci ve Výboru a v SOR a gratuluje k udělené medaili za zásluhy prezidenta ČR. 

Videa zacílila na časné detekce CHOPN v rizikové skupině dosud nediagnostikovaných
Sekce chorob s  bronchiální obstrukcí ČPFS ČLS JEP informuje, že vznikla a  byla umístěna na youtube česká 
a  anglická videa ukazující spolupráci mezi praktickými lékaři a  pneumology na poli časné detekce chronické 
obstrukční plicní nemoci (CHOPN) v rizikové skupině dosud nediagnostikovaných osob.

Současně Sekce chorob s  bronchiální obstrukcí ČPFS upozorňuje na současně zahájený projekt Národního 
screeningového centrua (NSC) Ústavu zdravotnických informací a  statistiky ČR (ÚZIS ČR), zaměřený právě na 
vyhledávání nových případů CHOPN v rizikové populaci ČR.

Další informace o projektu zde na webu NSC ÚZIS ČR.

Videa:

Časná detekce CHOPN u praktického lékaře

CHOPN v ČR

Early detection of COPD in GP practice

Approach to COPD in the Czech Republic 2019

ATESTACE Z PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE V ROCE 2019: POŽADAVKY
Jarní atestace z oboru specializačního vzdělávání Pneumologie a ftizeologie mají v roce 2019 tento harmonogram:

Předatestační kurz se uskuteční od 25. února do 8. března 2019 na Klinice plicních nemocí a tuberkulózy ve Fakultní 
nemocnic Olomouc. Atestační zkouška se bude konat 3. až 5. června 2019. 

Garantem atestace je prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

S požadavky na atestační práci, jejíž téma přiděluje na základě žádosti uchazeče garant atestace, se lze seznámit 
zde ve formátu.doc

Z AKTIVIT PRO VEŘEJNOST: SVĚTOVÝ DEN CHOPN
Více, než pětina lidí nemá plíce v pořádku – zjistili to pneumologové při letošním Světovém dnu chronické 
obstrukční plicní nemoci (CHOPN). Na stáncích v nákupních centrech a v otevřených ordinacích pneumologů 
vyšetřili plíce 1 480 zájemcům. Normální nález nemělo 22 % vyšetřených – to je o 10 % více než při stejné akci v 
loňském roce.

Preventivní vyšetření pořádal u příležitosti Světového dne CHOPN Český občanský spolek proti plicním nemocem 
(ČOPN) s Českou pneumologickou a ftizeologickou společností (ČPFS) už popatnácté. Letos své dveře otevřelo 
82 plicních ambulancí po celé republice. Zájemci mohli v listopadu využít měření plicních funkcí i na stáncích v 
obchodních centrech v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci a Hradci Králové. 

„Letos se přišlo nechat vyšetřit 1 480 zájemců – 835 jich navštívilo některou z ambulancí, 645 lidí přišlo ke stánku 
v obchodním centru,“ popisuje předseda ČOPN prim. MUDr. Stanislav Kos, CSc. a doplňuje: „Návštěvníkům 
lékaři provedli jednoduché vyšetření pomocí spirometrie. U 22 % z nich pojali podle naměřených plicních funkcí 
podezření na CHOPN a doporučili jim další vyšetření.“ Loni lékaři vyšetřili plíce 1 512 zájemcům, podezření na 
CHOPN zaznamenali u 12 % z nich.

V současnosti se s CHOPN u plicních lékařů léčí přibližně 300 000 pacientů, dalších zhruba 300 000 lidí o své 
nemoci neví. 

INTERNETOVÝ TIP
Upozorňujeme na Českou multicentrická výzkumná databáze CHOPN - Registr České pneumologické a 
ftizeologické společenosti ČLS JEP

kterou lze najít na webové adrese http://chopn.registry.cz

Jde o multicentrickou prospektivní observační databázi nemocných se střední, těžkou a velmi těžkou formou 
Chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) v České republice. Projekt funguje od roku 2013. 

Hlavním cílem projektu je posouzení all-cause mortality nemocných v prostředí reálné péče v ČR, bude běžet 
nejméně další tři roky. 

Databáze existuje i V plnohodnotné anglické jazykové mutaci na adrese chopn.registry.cz/index-en.php

PŘIPRAVUJEME

XXIV. DNY RAPPL - 10. - 12. 1. 2019
Česká lékařská komora, Rinologická sekce České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Česká 
společnost alergologie a klinické imunologie, Česká pneumologická a ftizeologická společnost České lékařské 
společnosti J.E. Purkyně a Horské lázně Karlova Studánka, s. p. srdečně zvou na vzdělávací akci 

XXIV. DNY RAPPL - aneb dny rinologie, alergologie, pneumologie, praktického lékařství a lázeňství

Karlova Studánka, 10. - 12. ledna 2019

Témata 1. dne: ORL

▶ Rinosinusitidy - co je nového, spolupráce s alergology a pneumology

▶  Dětská rinologie – vztah hltanová mandle - rinosinusitida, kdy je indikace k adeno-tonsilektomii, tonsilotomie 
versus tonsilektomie

▶ Varia, kazuistiky

Témata 2. dne: Pneumologie

▶ Je reálný skríning karcinomu plic?

▶ Časná detekce CHOPN v ČR

▶ Skríninkové možnosti a novinky v léčbě cystické fibrózy

▶ Indikace k transplantaci plic, systém péče o tyto nemocné

Témata 3. dne: Alergologie

▶ Novinky v léčbě alergenovými vakcínami

▶ Novinky v imunomodulační léčbě infekcí horních dýchacích cest

▶ Alergie na léky – možnosti testování

Více v pozvánce zde ke stažení ve formátu .pdf

LUHAČOVICKÉ DNY 2019  
Lázně Luhačovice, a. s. pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie a Česká pneumologické 
a ftizeologické společnosti pořádají:

XXVI. LUHAČOVICKÉ DNY 

které se uskuteční 29. - 30. března 2019 v Luhačovicích v kongresovém sále Společenského domu

Odborný program lékařské sekce:

▶ Koho a jak očkovat proti pneumokokům

▶ CHOPN – novinky v léčbě

▶ Respirační infekce

▶ Mezioborová problematika OSAS

▶ Biologická léčba astmatu

▶ Alergie na antibiotika

▶ Alergie na roztoče

▶ Kasuistiky

Odborný program sesterské sekce:

▶ Ošetřovatelská péče o pacienty s respiračními chorobami

Více informací zde ke stažení ve foormátu .pdf

Program a přihlášky jak k aktivní, tak pasivní účasti na webových stránkách zde

XXVII. MORAVSKÝ MEZIKRAJSKÝ SEMINÁŘ PRO PNEUMOLOGY a V. BESKYDSKÉ 
PNEUMOONKOLOGICKÉ DNY
se uskuteční 5. a 6. dubna 2019 v Hotelu Soláň, Karolinka

Odborní garanti akce: prim. MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D., prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.,

MUDr. Gustáv Ondrejka, Ph.D., MUDr. Jiří Pejchal, prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Odborná záštita: Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM:

5. 4. 2019 / HLAVNÍ TÉMATA:

Tuberkulóza a mykobakteriózy

Plicní rehabilitace

CHOPN a bronchiální astma

Spánková medicína

Vyšetřovací metody v pneumologii

Kazuistiky a varia

Boj proti kouření a jiným závislostem

6. 4. 2019 / HLAVNÍ TÉMATA:

Diagnostické metody nitrohrudních nádorů

Operační léčba karcinomu plic

Konvenční chemoterapie a radioterapie karcinomu plic

Novinky v biologické cílené léčbě karcinomu plic

Kazuistiky v pneumoonkologii

Paliativní léčba karcinomu plic

REGISTRACE

Přihlášky k pasivní účasti do 31. 3. 2019

▶ online přihláškou na www.solen.cz

▶ e-mailem na registrace@solen.cz

▶ poštou na SOLEN, s. r. o., Lazecká 51, 779 00 Olomouc

Přihlášky k aktivní účasti do 24. 2. 2019

▶ pouze na e-mail bouckova@solen.cz (ve formátu autoři, název sdělení, pracoviště)

AKCE JE URČENA POUZE PRO LÉKAŘE a bude ohodnocena kredity v rámci celoživotního postgraduálního 
vzdělávání dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK. Odborného programu akce se můžete zúčastnit zdarma. 
Doprovodný program (občerstvení formou rautu + živá hudba) v pátek 5. 4. 2019 je zpoplatněn částkou 300 Kč. 
Kapacita omezena!

Více informací ke stažení zde ve formátu .pdf

XXIII. HRADECKÉ PNEUMOLOGICKÉ DNY
▶  termín: čtvrtek 25. 4. 2019 (workshopy a večerní překvapení v Hradecké pevnosti), pátek 26. 4. 2019 a sobota 27. 

4. 2019 (pestrá paleta přednášek 

▶  s bohatou mezinárodní účastí pod záštitou Evropské respirační společnosti), interaktivita, soutěž o nejlepší 
přednášku v lékařské i nelékařské sekci, doprovodný program   

▶  pořadatel: Plicní klinika, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova 

▶  místo konání: Univerzita Hradec Králové, Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové, Fakultní nemocnice 
Hradec Králové

▶  více informací během ledna na www.hradeckedny.cz

4. MÁJOVÉ SETKÁNÍ AMBULANTNÍCH PNEUMOLOGŮ
3. a 4. května 2019

Kutná Hora, Galerie Středočeského kraje, Barborská 51-53

Pořádá Sekce ambulantních pneumologů ČPFS ČLS JEP

Více informací zde

SETKÁNÍ PNEUMOLOGŮ A PNEUMOCHIRURGŮ V EMAUZY  
Pneumologická klinika 1. LF UK a Oddělení hrudní chirurgie Thomayerovy nemocnice

a Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP pořádají

XXIV. setkání pneumologů a VIII. setkání pneumologů a pneumochirurgů

6. června 2019 v Emauzském klášteře, Vyšehradská 49/320, Praha 2 - Nové Město

Vážení kolegové,
dovolujeme si Vás pozvat, tak jako každý rok, na XXIV. setkání pneumologů
a VIII. setkání pneumologů a pneumochirurgů, které se koná dne 6. 6. 2019
v Emauzském klášteře.
Těšíme se na Vás.
S pozdravem organizátoři
prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.
doc. MUDr. Vladislav Hytych, Ph.D.

TERMÍN PRO ZASLÁNÍ ABSTRAKT DO 31. března 2019

▶ záhlaví abstraktu musí obsahovat název sdělení, jména a pracoviště autora/autorů,

▶  délka abstraktu: 1-2 stránky A4, Times New Roman 12, řádkování dvojité, grafy a obrázky jsou vítány, maximálně 
3 literární odkazy,

▶ členění abstraktu: Úvod a cíl sdělení, Materiál a metody, Výsledky, Závěr. 

Jako každý rok bude vydáno supplementum s abstrakty, kde bude i Váš příspěvek otištěn. Také z tohoto důvodu 
prosíme o jejich včasné zaslání.

Abstrakta prosím zasílejte na e-mail: z.havrankova@gsymposion.cz

ODBORNÝ PROGRAM - TEMATICKÉ OKRUHY:

▶ Novinky v pneumologii, pneumoonkologii a pneumochirurgii

TERMÍN PRO ZASLÁNÍ PŘIHLÁŠKY K REGISTRACI DO 31. 5. 2019

▶ přihlášky bude možné zaslat pomocí on-line formuláře na www.gsymposion.cz

Registrační poplatek 800 Kč

II. Konference o těžkém astmatu
▶  termín: 7. 6. 2019

▶  pořadatel: Sekce chorob s bronchiální obstrukcí a Plicní klinika, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova 

▶  místo konání: Praha 

▶  více informací během ledna na www.tezkeastma.cz

XXI. KONGRES ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI A SLOVENSKEJ 
PNEUMOLOGICKEJ A FTIZEOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI
Uskuteční se 24. až 26. října 2019 

Místo: OLOMOUC, Clarion Congress Hotel, Jeremenkova 36

On-line registrace bude spuštěna od 1. 12. 2018 na www.kongres-pneumologie.cz

MOŽNOSTI PŘIHLÁŠENÍ:

Aktivní účast: do 30. 6. 2019

Pasivní účast: do 26. 9. 2019

Další informace ke stažení zde ve formátu .pdf

Cena Karla Stýbla: letos prof. Vladimíru Vondrovi
V roce 2014 se výbor České pneumologické a ftizeologické společnosti 
ČLS JEP rozhodl založit tradici, kterou je udělování Ceny Karla Stýbla 
za mimořádný přínos pro rozvoj pneumologie a ftizeologie. Letos se jí 
rozhodl výbor udělit na Kongresu České pneumologické a ftizeologické 
společnosti v Plzni profesoru Vladimíru Vondrovi, DrSc. (84).

Cena je nejvyšším oceněním ČPFS a  je udělována za dlouhodobou 
činnost věnovanou rozvoji našeho oboru, za významné vědecké aktivity, 
zvyšování prestiže pneumologie a  ftizeologie mezi jinými lékařskými 
odbornostmi u  nás i  v  zahraničí a  zviditelňování oboru mezi laickou 
veřejností. Cena je určena významným členům ČPFS, ale také lékařům 
jiných odborností, kteří se zasloužili o  mezioborovou spolupráci, díky 
které se náš obor rozvíjel novými cestami a významně rozšiřoval svou 
náplň. Cenu posuzuje výbor ČPFS na základě návrhů členů. Uděluje se 
nanejvýš jednou ročně.

Spojení ceny se jménem MUDr.  Karla Stýbla je projevem úcty 
k mezinárodně vysoce uznávanému českému lékaři, který se zasloužil 
o boj proti tuberkulóze na celém světě a na jehož tradici by česká pneumologie a ftizeologie chtěla navázat.

Karel Stýblo - životopis
Narodil se 26.  listopadu  1921 v  rodině strojníka ve Vilémově v  Československu a  zemřel 
13.  března  1998 v  holandském Haagu. Tuberkulóza se mu stala osudem, když se jako 
vězeň nakazil v  nacistickém koncentračním táboře Mauthausen a  tuberkulózou poté 
onemocněl během studií na Karlově univerzitě. V 50. a 60. letech minulého století působil 
v  Praze, pracoval mimo jiné ve Výzkumném ústavu tuberkulózy a  respiračních nemocí 
(VÚTRN), ale zásadně ho ovlivnil pobyt v Edinburghu u prof. J. Croftona, který se stal jeho 
blízkým přítelem. V roce 1966 byl pověřen vedením nové výzkumné jednotky dozoru nad 
tuberkulózou v Haagu (TSRU) a tragické politické události v letech 1968 vedly k tomu, že se 
v roce 1971 stal holandským občanem. V 70. letech začal studovat možnosti kombinované 
léčby antituberkulotiky, a to především v Tanzánii. Jeho práce prokázala efektivitu systému 

zkrácené intezivní léčby Direct Observed Treatment  – Short Course (DOTS), který osobně prosadil v  řadě 
dalších afrických zemí, a  jeho systém byl uznán za celosvětový model efektivní léčby tuberkulózy Světovou 
zdravotnickou organizací (WHO) v rOCE 1991. Byl aplikován dále v Indii, Číně a také při přechodném zhoršení 
epidemiologie TBC také v New Yorku. Celkem 187 členských zemí WHO ze 193 přijalo tento systém do r. 2008. 
V roce 1979 se stal vědeckým ředitelem Mezinárodní unie proti tuberkulóze a plicním nemocem (IUATLD) se 
sídlem v Paříži. O tři roky později obdržel zlatou medaili Roberta Kocha a krátce před smrtí dostal oznámení, že 
ho WHO navrhlo pro udělení Nobelovy ceny. Náhlé srdeční selhání tomuto vrcholnému vyznamenání zabránilo, 
nicméně hned po jeho smrti vyhlásila IUATLD Cenu Karla Stýbla za veřejné zdravotnictví (Karel Styblo Public 
Health Prize), která se každoročně uděluje zdravotníkům, laikům i organizacím za přínosnou práci v kontrole 
tuberkulózy nebo plicních nemocí během období nejméně 10 let.

Sir Crofton o  Karlu Stýblovi napsal, že měl ohromující odborné znalosti o  epidemiologii tuberkulózy 
a  možnostech její kontroly a  že byl neobyčejně vytrvalý, pracovitý a  skromný. Pro tyto vlastnosti patří Karel 
Stýblo k nejuznávanějším odborníkům na světě a  jeho práce je nejlepším odkazem pro českou pneumologii 
a ftizeologii.

Dosavadní historie udělení Stýblovy ceny:

2014 - prim. MUDr Stanislav Kos, CSc, prof. MUDr. Václav Špičák, CSc.

2015 - prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.

2016 - doc. MUDr. Luděk Trnka, DrSc.

2017 - prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc.

2018 - prof. MUDr. Vladimír Vondra, DrSc.

Oceněné publikace za rok 2017 výborem České pneumologické a ftizeologické 
společnosti ČLS JEP

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
1. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII ORIGINÁLNÍ SDĚLENÍ V ČASOPISE 

STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017
Vliv exprese vybraných protein kódujících genů a mikro RNA na riziko relapsu plicních adenokarcinomů stadia I.
M. Svatoň, V. Kulda, P. Mukenšnábl, O. Topolčan, M. Pešek, P. Dvořák, O. Fiala, M. Roušarová, K. Hrdá, M. Pešta

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
2. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII ORIGINÁLNÍ SDĚLENÍ V ČASOPISE 

STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017
Bronchoskopická metoda narrow band imaging v diagnostice plicních nádorů

G. Ondrejka, O. Májek, J. Skřičková

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
3. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII ORIGINÁLNÍ SDĚLENÍ V ČASOPISE 

STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017
Poruchy rovnováhy u nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí

K. Neumannová, Z. Svoboda, J. Zatloukal, V.Sedlák, M.Plutinský, L. Bizovská, M. Janura, V. Koblížek

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
4. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII ORIGINÁLNÍ SDĚLENÍ V ČASOPISE 

STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017
Vliv rehabilitační léčby na úroveň pohybových aktivit u nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí

K. Neumannová

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
5. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII ORIGINÁLNÍ SDĚLENÍ V ČASOPISE 
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IV. Kongres České pneumologické a ftizeologické společnosti (ČPFS) ČLS 
JEP XXVI. Západočeské pneumoonkologické dny
8. – 10. 11. 2018, Parkhotel Congress Center Plzeň

Ve dnech 8. až 10. 11. 2018 se uskutečnil v Plzni v Parkhotelu v pořadí čtvrtý celostátní kongres s mezinárodní 
účastí, který je vrcholnou českou pneumoftizeologickou odbornou událostí. Souběžně s ním se konaly tradiční 
Západočeské pneumoonkologické dny.

Kongres zaštítila Česká pneumologická a  ftizeologická společnost ČLS JEP, ředitel FN Plzeň MUDr.  Václav 
Šimánek, Ph.D., děkan LF UK v Plzni prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA, hejtman Plzeňského kraje Josef 
Bernard, biskup plzeňský Mons. ThLic.  Tomáš Holub,  Th.D. Předsedou kongresu byl prof.  MUDr.  Vítězslav 
Kolek, DrSc.

Kongres pořádala Klinika pneumologie a ftizeologie LF UK a FN v Plzni, pod vedením přednosty prof. MUDr. Miloše 
Peška,  CSc., který byl rovněž předsedou programového výboru. Předsedkyní organizačního výboru byla 
primářka MUDr. Gabriela Krákorová, Ph.D.

Kongres zahájilo čestné předsednictvo kongresu, jehož členové přednesli svá úvodní slova. Poté následovalo 
ocenění dvou lékařů, za jejich dosavadní odbornou a  vědeckou práci. Prvním oceněným byl prof.  Vladimír 
Vondra, kterému profesor MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. předal Stýblovu cenu ČPFS JEP. Druhým oceněným byl 
prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., kterému Cenu České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně předal 
předseda ČLS JEP prof. Štěpán Svačina, DrSc. Zprávy z Výboru ČPFS JEP přednesla její současná předsedkyně 
prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.

V rámci kongresu bylo předneseno 113 lékařských sdělení, 4 sdělení byla prezentována formou posterů. Na IV. 
Kongresu ČPFS probíhalo celkem 21 lékařských sekcí a sekce čestných přednášek vyzvaných řečníků. Odborný 
program nelékařské sekce byl tematicky členěn do šesti bloků, ve kterých zaznělo celkem 27 sdělení napříč širokou 
škálou pneumologicko-ftizeologické problematiky. Přednášející a posluchači na kongres zavítali jak z plicních, 
tak chirurgických zdravotnických pracovišť ČR. Nelékařskou sekcí účastníky provázely její organizátorky z Kliniky 
pneumologie a ftizeologie (PNE) FN Plzeň, Mgr. Lenka Neklová - vrchní sestra PNE a Mgr. Václava Zvardoňová 
Maříková - sestra specialistka v intenzivní péči PNE-JIP.

Kvalita všech sdělení byla vysoká. V rámci soutěžní sekce lékařů do 35 let „Pneumo 35“ vyhrála MUDr. Z. Šestáková 
z VFN Praha se svým sdělením „Kryobiopsie v diagnostice sarkoidózy – andělský zloduch?“ cestovní grant ČPFS 
na kongres ERS.

S velkým ohlasem se setkaly workshopy, pořádané Klinikou pneumologie a ftizeologie FN Plzeň.

Před vlastním zahájením kongresu se 8. 11. 2018 konal na Klinice PNE workshop „Neinvazivní ventilace“, pod 
vedením MUDr. Davida Havla. Alternativy ventilační podpory byly probrány v podrobné přednášce, následně 
probíhaly praktické ukázky různých forem přetlakové léčby, vysokoprůtokové oxygenoterapie a  možností 
odstraňování sekretů z dolních cest dýchacích. Následoval workshop „Medicínská torakoskopie (pleuroskopie) 
a hrudní drenáže“, pod vedením doc. MUDr. Genadyho Engela, MUDr. Davida Havla a MUDr. Jana Zemana. 
Zde si bylo možno po absolvování teoretické části vyzkoušet na modelech hrudní stěny a pleurálního prostoru 
techniky medicínské torakoskopie a  zavádění rozličných typů hrudních drénů, včetně „tunelizovaných“ IPC 
katetrů.

V pátek 9. 11. 2018 odpoledne byl na programu workshop „Základy imunologie pro pneumology“, pod vedením 
doc. Milana Teřla.

Cílem workshopu bylo podat účastníkům racionální a  srozumitelný výklad těch oblastí imunologie, které 
významným způsobem zasahují do aktuální klinické praxe našeho oboru. Po pragmatickém teoretickém úvodu 
následovaly tři speciální části.

Prvá speciální část workshopu se zabývala onkologickou problematikou. Poukázala na klinické využití existence 
abnormálních nádorových antigenů a  receptorů, včetně receptorů programové buněčné smrti, při terčové 
a imunologické léčbě bronchogenního karcinomu.

Druhá část workshopu se týkala současných možností biologické léčby astmatu. Plzeňské národní centrum pro 
léčbu těžkého astmatu je rozsahem své činnosti největším svého druhu v ČR a vzešla z něj idea pragmatické 
fenotypizace, která se stala základem národního doporučeného postupu diagnostiky a léčby astmatu. Workshop 
návodně ukázal, jak diagnostická cesta ke třem základním fenotypům vede k racionální indikaci jak anti-IgE, tak 
anti-IL-5 léčby.

Třetí část workshopu byla věnována oblasti antiinfekční imunity. Zaměřila se především na racionální posouzení 
imunitního stavu nemocných a  úskalí interpretace přímého versus nepřímého průkazu infekčních agens 
u komplikovaných infekčních zánětů plic.

V  sobotu 10.  11.  2018 se uskutečnil workshop, určený zejména pro nelékaře, „Inhalační systémy, inhalační 
technika – stále aktuální téma“, pod vedením Evy Kašákové a její kolegyně Moniky Macháčkové. Workshop 
se skládal ze tří částí. První část byla teoretická a zabývala se především rozdělením a podrobným popisem všech 
inhalačních systémů, se kterými se v ČR můžeme setkat. Druhá, praktická, část byla věnována demonstraci 
správné inhalační techniky a způsobům použití jednotlivých inhalačních systémů, včetně adekvátní manipulace 
s nimi a s upozorněním na nejčastější chyby při jejich používání. Důraz byl kladen i na hlavní zásady efektivní 
edukace pacientů. Workshop končil praktickým nácvikem, kdy si účastníci mohli své dovednosti vyzkoušet 
na inhalačních trenažérech. Zároveň probíhala volná diskuze s lektory a výměna praktických zkušeností mezi 
pracovišti.

Stručný přehled sdělení vyzvaných zahraničních řečníků:

Profesor Peter Dettmar ze Spojeného království přednesl sdělení o prvním neinvazivním diagnostickém nástroji 
pro zjištění refluxní nemoci ve světě. Refluxní nemoc postihuje 20 – 40 % západní populace. Ve všech refluxátech 
je přítomen pepsin, na rozdíl od kyseliny chlorovodíkové či žlučových kyselin. Pepsin je senzitivní a specifický 
parametr pro průkaz podílu refluxu na respiračním onemocnění. Pro diagnostiku refluxu se využívají dotazníky, 
z invazivních metod pak endoskopie, 24hodinová monitorace pH + jícnové impedance, RTG vyšetření s využitím 
bariového kontrastu a  jícnová manometrie. Přítomnost pepsinu v  respiračních sekretech byla doložena 
u refluxních onemocnění, u chronického kašle, astmatu, sinusitid, cystické fibrózy, rejekci plicních transplantátů 
a u hnisavých zánětů středouší. Zatím, co jícnový reflux má vcelku charakteristické příznaky (pálení na hrudi, 
bolest a  potíže při polykání, zápach z  úst, regurgitaci potravy, nauzeu a  zvracení), příznaky mimojícnového 
refluxu jsou méně specifické (bolesti v krku, chronický kašel, pocit cizího tělesa v krku, postnazální drip, změny 
hlasu, chrapot, astma, bolesti v uchu, poškození zubní skloviny). Senzitivita pepsinu se pohybuje kolem 80 % 
a specificita kolem 60 %, tyto hodnoty se však dají zvýšit opakovaným vyšetřováním, optimálně 3x denně, na 
senzitivitu 81 % a specificitu až 100 %. Často bývá pepsin prokazován u nemocných s plicní fibrózou, chronickou 
obstrukční plicní nemocí, u  nemocných s  hypersenzitivitou dýchacích cest je i  malý podíl refluxu schopen 
vyvolávat kašel. Pepsin prokazatelně hraje roli také u nealergické rhinitidy a chronické faryngitidy. U nemocných 
se symptomy vedoucími k podezření na gastroezofageální reflux či laryngofaryngeální reflux, samostatně či ve 
spojitosti s respiračními chorobami, může stanovení pepsinu v respiračních sekretech významně doplnit využití 
dotazníků a diagnostických metod pro stanovení refluxních onemocnění. Je použitelný v první linii vyšetřovacího 
plánu jako rychlý a neinvazivní test, v současnosti je dostupný ve 49 zemích světa.

Součástí kongresu byla i  sekce o  sarkoidóze, za účasti jednoho z  nejvýznamnějších světových odborníků 
prof. Joachima Müllera-Quernheima z Freiburgu. který se věnoval novinkám v léčbě progredující sarkoidózy. 
Konstatoval, že doposud žádný nový sledovaný lék neprokázal takovou účinnost, aby získal schválení FDA nebo 
EMA k použití u sarkoidózy a tyto léky se podávají off label. Informoval o studiích s inhalovaným vazoaktivním 
peptidem aviptadilem, který se podává hlavně pro antitusický a  protizánětlivý efekt. Dále zmínil abatacept 
(fúzní protein CTLA4 a lidského imunoglobulinu) tlumící ko-stimulační blokádou autoimunitní reakce vyvolané 
T lymfocyty. Další část přednášky byla věnována berylióze. Prof.  Müller-Quernheim uvedl, že tato nemoc 
je od sarkoidózy neodlišitelná a  jediný spolehlivý test spočívá v  imunostimulaci senzibilizovaných lymfocytů 
testem blastické transformace. Je otázkou kolik nemocných by bylo možno těmito testy odhalit např. při práci 
s elektronikou nebo vláknitou optikou.

V bloku věnovaném astmatu vystoupil prof. Radoslaw Gavlik ze Silesiánské univerzity v polských Katovicích, 
předseda pracovní skupiny primární péče Evropské akademie alergologie a klinické imunologie. Svoji přednášku 
věnoval vysoce aktuálnímu tématu astmatu a  sportu, zaměřenou především na rizika zneužívání některých 
antiastmatik vrcholovými sportovci.

Letošní  IV. Kongres České pneumologické a  ftizeologické společnosti ČLS JEP a  XXVI. Západočeské 
pneumoonkologické dny byly po odborné a společenské stránce zdařilou akcí, na kterou doufám budou všichni 
účastníci dlouho vzpomínat.

(Zapsala G. Krákorová)

XXVII. Moravskoslezské dny
Celostátní konference XXVII. Moravskoslezské dny pneumologie v Ostravě se 
konala již tradičně ve dnech 5. a 6. října 2018 v hotelu Park Inn. Programovými 
prioritami byla především tato témata: nemoci s  plicní obstrukcí a  poruch 
spánku, rehabilitace s  následnou péči o  naše pacienty, aktuální pohled na 
tuberkulózu a léčbu rezistentních forem TBC z dnešního epidemiologického 
pohledu.

Dále jsme se na kongresu zabývali záněty plic v  jejich různých podobách, 
interstitiálními plicními procesy a  proběhl bohatě navštívený interaktivní 
workshop kazuistik. Součástí akce byl také úspěšný praktický workshop 
společnosti Olympus, který se setkal s  velmi příznivým ohlasem zvláště 
u mladých bronchologů.

Kongresu se zúčastnilo více než 250 lékařů a  100 zdravotních sester a  ostatního zdravotnického personálu 
s  bohatým zastoupením farmaceutických virem a  výrobců zdravotnického materiálu. Večer prvního dne akce 
jsem prožili ve velmi atraktivním prostředí areálu Dolních Vítkovic v Ostravě.

(J. Roubec)

Aktuálně z Výboru ČPFS
Výbor na ustavujícím zasedání v září nového předsedu, místopředsedy, pokladníka a předsedu revizní komise:

Předseda- prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D

Vědecký sekretář: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D

1. místopředseda- MUDr. Ivana Čierna- Peterová

2. místopředseda- prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

Pokladník: prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Předseda revizní komise: MUDr. Zdeněk Skácel

Dále byli jmenováni pro specializované činnosti Výboru ČPFS:

Ceny a úhrady léků: MUDr. Petr Jakubec, Ph.D, seznam zdravotních výkonů: MUDr. Pavel Turčáni, Ph.D, zdravotnické 
přístroje a prostředky: MUDr. Vratislav Sedlák, Ph.D, správa členské základny a jubilantů: prof. MUDr. Miroslav Marel, 
Ph.D, správa webových stránek: prof. MUDr. Vítězslav Kolek, Ph.D, delegát ERS: MUDr. Libor Fila, Ph.D, zástupce v 
SOR: doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. 

Vize Výboru ČPFS

▶  Propagace pneumologie jako oboru, pneumologie je svým významem rovna ostatním velkým interním oborům, 
jako je Kardiologie

▶  Harmonizace pregraduálního vzdělávání

▶  Úprava postgraduálního vzdělávání

▶  Zajištění sítě vybavených pneumologických ambulancí a sítě lůžek

▶  Podpora vzdělávání pneumologů formou grantů

▶  Spolupráce s jinými obory

▶  Snaha o získání rezidenčních  míst pro pneumology 

▶  Budou stanoveny cíle a plán jejich plnění

Z nejdůležitějších bodů jednání Výboru:

Nadále bude podpora aktivní i pasivní účasti pneumologů na mezinárodních akcích, tj. kongresech a vzdělávacích 
seminářích, a to formou grantů

Bude vytvořena pracovní skupina pro tuberkulózu, která se zaměří na izolace, ambulantní léčbu a implementace 
doporučení WHO.

Revokujeme jednání s Chirurgickou společností ohledně sdílení kódu drenáže hrudníku.

Provedeme kontrolu a kultivaci SZV, aktualizaci přístrojů.

Registr sledující epidemiologii BCA a postup vyšetřování (EGFR ALK aj) i stanovenou léčbu je zahájen.

Rodí se registr těžkého astmatu ve spolupráci s německým registrem.

Screening LTBI - nefunguje u transplantovaných, funguje v revmatologii a gastroenterologii, nově i kožní a 
neurologie - v rukou ambulantních specialistů - oslovíme odborné společnosti se žádostí o spolupráci. 

Na webových stránkách budou vyvěšena úspěchy členů ČPFS, zejména na mezinárodní úrovni, bude anglická 
verze webových stránek

Poděkování:

Výbor děkuje prof. Miloši Peškovi za práci ve Výboru a v SOR a gratuluje k udělené medaili za zásluhy prezidenta ČR. 

Videa zacílila na časné detekce CHOPN v rizikové skupině dosud nediagnostikovaných
Sekce chorob s  bronchiální obstrukcí ČPFS ČLS JEP informuje, že vznikla a  byla umístěna na youtube česká 
a  anglická videa ukazující spolupráci mezi praktickými lékaři a  pneumology na poli časné detekce chronické 
obstrukční plicní nemoci (CHOPN) v rizikové skupině dosud nediagnostikovaných osob.

Současně Sekce chorob s  bronchiální obstrukcí ČPFS upozorňuje na současně zahájený projekt Národního 
screeningového centrua (NSC) Ústavu zdravotnických informací a  statistiky ČR (ÚZIS ČR), zaměřený právě na 
vyhledávání nových případů CHOPN v rizikové populaci ČR.

Další informace o projektu zde na webu NSC ÚZIS ČR.

Videa:

Časná detekce CHOPN u praktického lékaře

CHOPN v ČR

Early detection of COPD in GP practice

Approach to COPD in the Czech Republic 2019

ATESTACE Z PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE V ROCE 2019: POŽADAVKY
Jarní atestace z oboru specializačního vzdělávání Pneumologie a ftizeologie mají v roce 2019 tento harmonogram:

Předatestační kurz se uskuteční od 25. února do 8. března 2019 na Klinice plicních nemocí a tuberkulózy ve Fakultní 
nemocnic Olomouc. Atestační zkouška se bude konat 3. až 5. června 2019. 

Garantem atestace je prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

S požadavky na atestační práci, jejíž téma přiděluje na základě žádosti uchazeče garant atestace, se lze seznámit 
zde ve formátu.doc

Z AKTIVIT PRO VEŘEJNOST: SVĚTOVÝ DEN CHOPN
Více, než pětina lidí nemá plíce v pořádku – zjistili to pneumologové při letošním Světovém dnu chronické 
obstrukční plicní nemoci (CHOPN). Na stáncích v nákupních centrech a v otevřených ordinacích pneumologů 
vyšetřili plíce 1 480 zájemcům. Normální nález nemělo 22 % vyšetřených – to je o 10 % více než při stejné akci v 
loňském roce.

Preventivní vyšetření pořádal u příležitosti Světového dne CHOPN Český občanský spolek proti plicním nemocem 
(ČOPN) s Českou pneumologickou a ftizeologickou společností (ČPFS) už popatnácté. Letos své dveře otevřelo 
82 plicních ambulancí po celé republice. Zájemci mohli v listopadu využít měření plicních funkcí i na stáncích v 
obchodních centrech v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci a Hradci Králové. 

„Letos se přišlo nechat vyšetřit 1 480 zájemců – 835 jich navštívilo některou z ambulancí, 645 lidí přišlo ke stánku 
v obchodním centru,“ popisuje předseda ČOPN prim. MUDr. Stanislav Kos, CSc. a doplňuje: „Návštěvníkům 
lékaři provedli jednoduché vyšetření pomocí spirometrie. U 22 % z nich pojali podle naměřených plicních funkcí 
podezření na CHOPN a doporučili jim další vyšetření.“ Loni lékaři vyšetřili plíce 1 512 zájemcům, podezření na 
CHOPN zaznamenali u 12 % z nich.

V současnosti se s CHOPN u plicních lékařů léčí přibližně 300 000 pacientů, dalších zhruba 300 000 lidí o své 
nemoci neví. 

INTERNETOVÝ TIP
Upozorňujeme na Českou multicentrická výzkumná databáze CHOPN - Registr České pneumologické a 
ftizeologické společenosti ČLS JEP

kterou lze najít na webové adrese http://chopn.registry.cz

Jde o multicentrickou prospektivní observační databázi nemocných se střední, těžkou a velmi těžkou formou 
Chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) v České republice. Projekt funguje od roku 2013. 

Hlavním cílem projektu je posouzení all-cause mortality nemocných v prostředí reálné péče v ČR, bude běžet 
nejméně další tři roky. 

Databáze existuje i V plnohodnotné anglické jazykové mutaci na adrese chopn.registry.cz/index-en.php

PŘIPRAVUJEME

XXIV. DNY RAPPL - 10. - 12. 1. 2019
Česká lékařská komora, Rinologická sekce České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Česká 
společnost alergologie a klinické imunologie, Česká pneumologická a ftizeologická společnost České lékařské 
společnosti J.E. Purkyně a Horské lázně Karlova Studánka, s. p. srdečně zvou na vzdělávací akci 

XXIV. DNY RAPPL - aneb dny rinologie, alergologie, pneumologie, praktického lékařství a lázeňství

Karlova Studánka, 10. - 12. ledna 2019

Témata 1. dne: ORL

▶ Rinosinusitidy - co je nového, spolupráce s alergology a pneumology

▶  Dětská rinologie – vztah hltanová mandle - rinosinusitida, kdy je indikace k adeno-tonsilektomii, tonsilotomie 
versus tonsilektomie

▶ Varia, kazuistiky

Témata 2. dne: Pneumologie

▶ Je reálný skríning karcinomu plic?

▶ Časná detekce CHOPN v ČR

▶ Skríninkové možnosti a novinky v léčbě cystické fibrózy

▶ Indikace k transplantaci plic, systém péče o tyto nemocné

Témata 3. dne: Alergologie

▶ Novinky v léčbě alergenovými vakcínami

▶ Novinky v imunomodulační léčbě infekcí horních dýchacích cest

▶ Alergie na léky – možnosti testování

Více v pozvánce zde ke stažení ve formátu .pdf

LUHAČOVICKÉ DNY 2019  
Lázně Luhačovice, a. s. pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie a Česká pneumologické 
a ftizeologické společnosti pořádají:

XXVI. LUHAČOVICKÉ DNY 

které se uskuteční 29. - 30. března 2019 v Luhačovicích v kongresovém sále Společenského domu

Odborný program lékařské sekce:

▶ Koho a jak očkovat proti pneumokokům

▶ CHOPN – novinky v léčbě

▶ Respirační infekce

▶ Mezioborová problematika OSAS

▶ Biologická léčba astmatu

▶ Alergie na antibiotika

▶ Alergie na roztoče

▶ Kasuistiky

Odborný program sesterské sekce:

▶ Ošetřovatelská péče o pacienty s respiračními chorobami

Více informací zde ke stažení ve foormátu .pdf

Program a přihlášky jak k aktivní, tak pasivní účasti na webových stránkách zde

XXVII. MORAVSKÝ MEZIKRAJSKÝ SEMINÁŘ PRO PNEUMOLOGY a V. BESKYDSKÉ 
PNEUMOONKOLOGICKÉ DNY
se uskuteční 5. a 6. dubna 2019 v Hotelu Soláň, Karolinka

Odborní garanti akce: prim. MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D., prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.,

MUDr. Gustáv Ondrejka, Ph.D., MUDr. Jiří Pejchal, prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Odborná záštita: Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM:

5. 4. 2019 / HLAVNÍ TÉMATA:

Tuberkulóza a mykobakteriózy

Plicní rehabilitace

CHOPN a bronchiální astma

Spánková medicína

Vyšetřovací metody v pneumologii

Kazuistiky a varia

Boj proti kouření a jiným závislostem

6. 4. 2019 / HLAVNÍ TÉMATA:

Diagnostické metody nitrohrudních nádorů

Operační léčba karcinomu plic

Konvenční chemoterapie a radioterapie karcinomu plic

Novinky v biologické cílené léčbě karcinomu plic

Kazuistiky v pneumoonkologii

Paliativní léčba karcinomu plic

REGISTRACE

Přihlášky k pasivní účasti do 31. 3. 2019

▶ online přihláškou na www.solen.cz

▶ e-mailem na registrace@solen.cz

▶ poštou na SOLEN, s. r. o., Lazecká 51, 779 00 Olomouc

Přihlášky k aktivní účasti do 24. 2. 2019

▶ pouze na e-mail bouckova@solen.cz (ve formátu autoři, název sdělení, pracoviště)

AKCE JE URČENA POUZE PRO LÉKAŘE a bude ohodnocena kredity v rámci celoživotního postgraduálního 
vzdělávání dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK. Odborného programu akce se můžete zúčastnit zdarma. 
Doprovodný program (občerstvení formou rautu + živá hudba) v pátek 5. 4. 2019 je zpoplatněn částkou 300 Kč. 
Kapacita omezena!

Více informací ke stažení zde ve formátu .pdf

XXIII. HRADECKÉ PNEUMOLOGICKÉ DNY
▶  termín: čtvrtek 25. 4. 2019 (workshopy a večerní překvapení v Hradecké pevnosti), pátek 26. 4. 2019 a sobota 27. 

4. 2019 (pestrá paleta přednášek 

▶  s bohatou mezinárodní účastí pod záštitou Evropské respirační společnosti), interaktivita, soutěž o nejlepší 
přednášku v lékařské i nelékařské sekci, doprovodný program   

▶  pořadatel: Plicní klinika, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova 

▶  místo konání: Univerzita Hradec Králové, Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové, Fakultní nemocnice 
Hradec Králové

▶  více informací během ledna na www.hradeckedny.cz

4. MÁJOVÉ SETKÁNÍ AMBULANTNÍCH PNEUMOLOGŮ
3. a 4. května 2019

Kutná Hora, Galerie Středočeského kraje, Barborská 51-53

Pořádá Sekce ambulantních pneumologů ČPFS ČLS JEP

Více informací zde

SETKÁNÍ PNEUMOLOGŮ A PNEUMOCHIRURGŮ V EMAUZY  
Pneumologická klinika 1. LF UK a Oddělení hrudní chirurgie Thomayerovy nemocnice

a Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP pořádají

XXIV. setkání pneumologů a VIII. setkání pneumologů a pneumochirurgů

6. června 2019 v Emauzském klášteře, Vyšehradská 49/320, Praha 2 - Nové Město

Vážení kolegové,
dovolujeme si Vás pozvat, tak jako každý rok, na XXIV. setkání pneumologů
a VIII. setkání pneumologů a pneumochirurgů, které se koná dne 6. 6. 2019
v Emauzském klášteře.
Těšíme se na Vás.
S pozdravem organizátoři
prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.
doc. MUDr. Vladislav Hytych, Ph.D.

TERMÍN PRO ZASLÁNÍ ABSTRAKT DO 31. března 2019

▶ záhlaví abstraktu musí obsahovat název sdělení, jména a pracoviště autora/autorů,

▶  délka abstraktu: 1-2 stránky A4, Times New Roman 12, řádkování dvojité, grafy a obrázky jsou vítány, maximálně 
3 literární odkazy,

▶ členění abstraktu: Úvod a cíl sdělení, Materiál a metody, Výsledky, Závěr. 

Jako každý rok bude vydáno supplementum s abstrakty, kde bude i Váš příspěvek otištěn. Také z tohoto důvodu 
prosíme o jejich včasné zaslání.

Abstrakta prosím zasílejte na e-mail: z.havrankova@gsymposion.cz

ODBORNÝ PROGRAM - TEMATICKÉ OKRUHY:

▶ Novinky v pneumologii, pneumoonkologii a pneumochirurgii

TERMÍN PRO ZASLÁNÍ PŘIHLÁŠKY K REGISTRACI DO 31. 5. 2019

▶ přihlášky bude možné zaslat pomocí on-line formuláře na www.gsymposion.cz

Registrační poplatek 800 Kč

II. Konference o těžkém astmatu
▶  termín: 7. 6. 2019

▶  pořadatel: Sekce chorob s bronchiální obstrukcí a Plicní klinika, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova 

▶  místo konání: Praha 

▶  více informací během ledna na www.tezkeastma.cz

XXI. KONGRES ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI A SLOVENSKEJ 
PNEUMOLOGICKEJ A FTIZEOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI
Uskuteční se 24. až 26. října 2019 

Místo: OLOMOUC, Clarion Congress Hotel, Jeremenkova 36

On-line registrace bude spuštěna od 1. 12. 2018 na www.kongres-pneumologie.cz

MOŽNOSTI PŘIHLÁŠENÍ:

Aktivní účast: do 30. 6. 2019

Pasivní účast: do 26. 9. 2019

Další informace ke stažení zde ve formátu .pdf

Cena Karla Stýbla: letos prof. Vladimíru Vondrovi
V roce 2014 se výbor České pneumologické a ftizeologické společnosti 
ČLS JEP rozhodl založit tradici, kterou je udělování Ceny Karla Stýbla 
za mimořádný přínos pro rozvoj pneumologie a ftizeologie. Letos se jí 
rozhodl výbor udělit na Kongresu České pneumologické a ftizeologické 
společnosti v Plzni profesoru Vladimíru Vondrovi, DrSc. (84).

Cena je nejvyšším oceněním ČPFS a  je udělována za dlouhodobou 
činnost věnovanou rozvoji našeho oboru, za významné vědecké aktivity, 
zvyšování prestiže pneumologie a  ftizeologie mezi jinými lékařskými 
odbornostmi u  nás i  v  zahraničí a  zviditelňování oboru mezi laickou 
veřejností. Cena je určena významným členům ČPFS, ale také lékařům 
jiných odborností, kteří se zasloužili o  mezioborovou spolupráci, díky 
které se náš obor rozvíjel novými cestami a významně rozšiřoval svou 
náplň. Cenu posuzuje výbor ČPFS na základě návrhů členů. Uděluje se 
nanejvýš jednou ročně.

Spojení ceny se jménem MUDr.  Karla Stýbla je projevem úcty 
k mezinárodně vysoce uznávanému českému lékaři, který se zasloužil 
o boj proti tuberkulóze na celém světě a na jehož tradici by česká pneumologie a ftizeologie chtěla navázat.

Karel Stýblo - životopis
Narodil se 26.  listopadu  1921 v  rodině strojníka ve Vilémově v  Československu a  zemřel 
13.  března  1998 v  holandském Haagu. Tuberkulóza se mu stala osudem, když se jako 
vězeň nakazil v  nacistickém koncentračním táboře Mauthausen a  tuberkulózou poté 
onemocněl během studií na Karlově univerzitě. V 50. a 60. letech minulého století působil 
v  Praze, pracoval mimo jiné ve Výzkumném ústavu tuberkulózy a  respiračních nemocí 
(VÚTRN), ale zásadně ho ovlivnil pobyt v Edinburghu u prof. J. Croftona, který se stal jeho 
blízkým přítelem. V roce 1966 byl pověřen vedením nové výzkumné jednotky dozoru nad 
tuberkulózou v Haagu (TSRU) a tragické politické události v letech 1968 vedly k tomu, že se 
v roce 1971 stal holandským občanem. V 70. letech začal studovat možnosti kombinované 
léčby antituberkulotiky, a to především v Tanzánii. Jeho práce prokázala efektivitu systému 

zkrácené intezivní léčby Direct Observed Treatment  – Short Course (DOTS), který osobně prosadil v  řadě 
dalších afrických zemí, a  jeho systém byl uznán za celosvětový model efektivní léčby tuberkulózy Světovou 
zdravotnickou organizací (WHO) v rOCE 1991. Byl aplikován dále v Indii, Číně a také při přechodném zhoršení 
epidemiologie TBC také v New Yorku. Celkem 187 členských zemí WHO ze 193 přijalo tento systém do r. 2008. 
V roce 1979 se stal vědeckým ředitelem Mezinárodní unie proti tuberkulóze a plicním nemocem (IUATLD) se 
sídlem v Paříži. O tři roky později obdržel zlatou medaili Roberta Kocha a krátce před smrtí dostal oznámení, že 
ho WHO navrhlo pro udělení Nobelovy ceny. Náhlé srdeční selhání tomuto vrcholnému vyznamenání zabránilo, 
nicméně hned po jeho smrti vyhlásila IUATLD Cenu Karla Stýbla za veřejné zdravotnictví (Karel Styblo Public 
Health Prize), která se každoročně uděluje zdravotníkům, laikům i organizacím za přínosnou práci v kontrole 
tuberkulózy nebo plicních nemocí během období nejméně 10 let.

Sir Crofton o  Karlu Stýblovi napsal, že měl ohromující odborné znalosti o  epidemiologii tuberkulózy 
a  možnostech její kontroly a  že byl neobyčejně vytrvalý, pracovitý a  skromný. Pro tyto vlastnosti patří Karel 
Stýblo k nejuznávanějším odborníkům na světě a  jeho práce je nejlepším odkazem pro českou pneumologii 
a ftizeologii.

Dosavadní historie udělení Stýblovy ceny:

2014 - prim. MUDr Stanislav Kos, CSc, prof. MUDr. Václav Špičák, CSc.

2015 - prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.

2016 - doc. MUDr. Luděk Trnka, DrSc.

2017 - prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc.

2018 - prof. MUDr. Vladimír Vondra, DrSc.

Oceněné publikace za rok 2017 výborem České pneumologické a ftizeologické 
společnosti ČLS JEP

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
1. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII ORIGINÁLNÍ SDĚLENÍ V ČASOPISE 

STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017
Vliv exprese vybraných protein kódujících genů a mikro RNA na riziko relapsu plicních adenokarcinomů stadia I.
M. Svatoň, V. Kulda, P. Mukenšnábl, O. Topolčan, M. Pešek, P. Dvořák, O. Fiala, M. Roušarová, K. Hrdá, M. Pešta

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
2. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII ORIGINÁLNÍ SDĚLENÍ V ČASOPISE 

STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017
Bronchoskopická metoda narrow band imaging v diagnostice plicních nádorů

G. Ondrejka, O. Májek, J. Skřičková

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
3. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII ORIGINÁLNÍ SDĚLENÍ V ČASOPISE 

STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017
Poruchy rovnováhy u nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí

K. Neumannová, Z. Svoboda, J. Zatloukal, V.Sedlák, M.Plutinský, L. Bizovská, M. Janura, V. Koblížek

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
4. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII ORIGINÁLNÍ SDĚLENÍ V ČASOPISE 

STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017
Vliv rehabilitační léčby na úroveň pohybových aktivit u nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí

K. Neumannová

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
5. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII ORIGINÁLNÍ SDĚLENÍ V ČASOPISE 

STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017
Endemická ložiska aviárních mykobakterióz v Praze

M. Kubín, M. Malý, Z. Jágrová

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
1. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII „JINÁ“ SDĚLENÍ V ČASOPISE STUDIA 

PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017
Význam HRCT hrudníku pro prognózu idiopatické plicní fibrózy

M. Doubková, S. Richter
 

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
2. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII „JINÁ“ SDĚLENÍ V ČASOPISE 

STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017
Znamenají metastázy do mozku u tumoru s ALK translokací vždy selhání terapie crizotinibem?

M. Svatoň, M. Pešek, J. Vodička, J. Mraček, J. Baxa, B. Šašková

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
3. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII „JINÁ“ SDĚLENÍ V ČASOPISE 

STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017
Postižení srdce jako primární projev sarkoidózy

M. Žurková, V. Lošťáková, V. Kolek, Z. Tüdös, E. Kriegová, J. Kuchyňka, T. Paleček, A. Slováková, M. Kamínek

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
4. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII „JINÁ“ SDĚLENÍ V ČASOPISE 

STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017
Bronchiektasie jako následek i příčina

D. Havel, Š. Trhlíková, M. Pešek, M. Vachová, J. Quinn, M. Hrabětová, J. Votruba, J. Šimovič

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
5. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII „JINÁ“ SDĚLENÍ V ČASOPISE 

STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017
Úloha zánětlivých buněk u chronické obstrukční plicní nemoci

J. Zatloukal

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
1. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII PUBLIKACE S IMPAKT FAKTOREM DO 

35 LET V ROCE 2017
Thyroid transcription factor 1 expression is associated with outcome of patients with non-squamous non-small 

cell lung cancer treated with pemetrexed-based chemotherapy
O. Fiala, M. Pesek, J. Skrickova, V. Kolek, F. Salajka, M.Tomiskova, M. Satankova, J. Kultan, J. Kuliskova, M. Svaton, M. 

Hrnciarik, K. Hejduk, R. Chloupkova, O. Topolcan, H. Hornychova, M. Nova, A. Ryska, J. Finek
Tumour Biol 2017;39(2):1010428317691186, IF 3,65

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
2. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII PUBLIKACE S IMPAKT FAKTOREM DO 

35 LET V ROCE 2017
Serum concentration of erlotinib and its correlation with outcome and toxicity in patients with advanced-stage 

NSCLC
O.Fiala, P. Hosek, M.Pesek, J.Finek, J.Racek, P. Stehlik, O.Sorejs, M.Minarik, L.Benesova, A.Celer, I.Nemcova, 

R.Kucera, O.Topolcan
Anticancer Res 2017;37(11):6469-6476, IF 1,86

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
3. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII PUBLIKACE S IMPAKT FAKTOREM DO 

35 LET V ROCE 2017
Prognostic role of serum C-reactive protein in patients with advanced-stage NSCLC treated with pemetrexed

O. Fiala, P. Hosek, M. Pesek, J. Finek, J. Racek, T. Buchler, A. Poprach, K. Hejduk, R. Chloupkova, O. Sorejs, M. 
Ecksteinova, M. Vitovec, K. Cizkova, R. Kucera, O. Topolcan

Neoplasma 2017;64(4):605-610, IF 1,69

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
1. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII PUBLIKACE S IMPAKT FAKTOREM 

NAD 35 LET V ROCE 2017
Hypersensitivity pneumonitis: Perspectives in diagnosis and management.

M. Vasakova, F. Morell, S. Walsh, K. Leslie, G. Raghu
Am J Respir Crit Care Med 2017;196(6):680-689, IF 15,24

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
2. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII PUBLIKACE S IMPAKT FAKTOREM 

NAD 35 LET V ROCE 2017
Phenotypes of COPD patients with a smoking history in Central and Eastern Europe: the POPE study

V. Koblizek, B. Milenkovic, A. Barczyk, R. Tkacova, A. Somfay, K. Zykov, N. Tudoric, Z. Zbozinkova, J. Svancara, J. 
Sorli, A. Krams, M. Miravitlles, A. Valipour

Eur Respir J 2017;49(5), IF 12,242

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
3. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII PUBLIKACE S IMPAKT FAKTOREM 

NAD 35 LET V ROCE 2017
Asthma management: A new phenotype-based approach using presence of eosinophilia and allergy

M. Terl, V. Sedlak, J. Cap, R. Dvorakova, V. Kasak, T. Koci, B. Novotna, E. Seberova, P. Panzner, V. Zindr
Allergy 2017;72(9):1279-1287, IF 7,361

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
4. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII PUBLIKACE S IMPAKT FAKTOREM 

NAD 35 LET V ROCE 2017
Markers of lipide oxidative damage in the exhaled breath condensate of nano TiO2 production workers

D. Pelclova, V. Zdimal, P. Kacer, N. Zikova, M. Komarc, Z. Fenclova, S. Vlckova, J. Schwarz, O. Makes, K. Syslova, T. 
Navratil, F. Turci, I. Corazzari, S. Zakharov, D. Bello

Nanotoxicology 2017;11(1):52-63, IF 5,811

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
5. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII PUBLIKACE S IMPAKT FAKTOREM 

NAD 35 LET V ROCE 2017
Burkholderia cepacia complex in cystic fibrosis in the post-epidemic period: multilocus sequence typing-based 

approach
L. Fila, P. Drevinek

Folia Microbiol 2017; 62(6): 509-514, IF 1,311

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
1. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU MONOGRAFII V ROCE 2017

Bronchologie a pneumologická cytodiagnostika
M. Vašáková a kolektiv

Maxdorf 2017. s. 364. ISBN 978-80-7345-533-0

ENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
2. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU MONOGRAFII V ROCE 2017

Pneumologie - 3. vydání
V. Kolek, V. Kašák, M. Vašáková a kolektiv

Maxdorf 2017. s. 645. ISBN 978-80-7345-538-5

ENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
3. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU MONOGRAFII V ROCE 2017

Plicní endoskopie
Současné možnosti endoskopické diagnostiky a terapie v pneumologii

J. Votruba, J. Šimovič a kolektiv
Mladá fronta, a. s. 2017, s.245. ISBN 978-80-204-4552-0

Hana Mikesková uvedla program sesterské 
sekce

MUDr. Ivan Kiša - oceňen na Moravskoslez-
ských dnech pneumologie 2018 v Ostravě 

MUDr. Stanislav Jackanin, ředitel Vítkovické 
nemocnice na Moravskoslezských dnech pne-
umologie 2018 

Stýblovu cenu ČPFS JEP předává profeso-
ru Vladimíru Vondrovi, DrSc. Prof. Vítězslav 
Kolek, DrSc.

Z NAŠÍ ČINNOSTI:
KONGRES V PLZNI

Zprávy z  Výboru ČPFS před-
nesla předsedkyně ČPFS 
prof.  MUDr.  Martina Vašáko-
vá, Ph.D.

Cenu České lékařské spol. Jana Evangelisty Purkyně 
předává prof. MUDr. Vítězslavu Kolkovi, DrSc., před-
seda ČLS JEP prof. Štěpán Svačina, DrSc.

Mgr. Lenka Neklová, vrchní sestra Kliniky pneumo-
logie a  ftizeologie (PNE) FN Plzeň, a  Renáta Nová, 
staniční sestra ambulantní části PNE FN Plzeň, 
předsedají I. bloku přednášek nelékařské sekce, vě-
novanému pneumoonkologické problematice

Zleva: prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D., MUDr. Stanislav Kos, CSc., 
prof.  MUDr.  Miloš Pešek,  CSc., prof.  MUDr.  Vítězslav Kolek,  DrSc., 
Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D., MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., děkan 
LF UK v Plzni prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

Účastníci nelékařské sekce, v popředí zleva: Mgr. Václava Zvardo-
ňová Maříková, Bc. Lenka Vondráčková, Ivana Spěváčková

Děkan Lékařské fakulty Univerzi-
ty Karlovy v Plzni prof. MUDr. Jin-
dřich Fínek, Ph.D., MHA

Přednosta Kliniky pneumo-
logie a  ftizeologie FN Plzeň, 
prof.  MUDr.  Miloš Pešek,  CSc., 
předseda programového výbo-
ru kongresu

Primářka Kliniky pneumologie 
a ftizeologie FN Plzeň, MUDr. Ga-
briela Krákorová,  Ph.D., před-
sedkyně organizačního výboru 
kongresu

Ředitel Fakultní nemocni-
ce Plzeň MUDr.  Václav Šimá-
nek, Ph.D.

Brno Hradec Králové Olomouc Ostrava Praha
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IV. Kongres České pneumologické a ftizeologické společnosti (ČPFS) ČLS 
JEP XXVI. Západočeské pneumoonkologické dny
8. – 10. 11. 2018, Parkhotel Congress Center Plzeň

Ve dnech 8. až 10. 11. 2018 se uskutečnil v Plzni v Parkhotelu v pořadí čtvrtý celostátní kongres s mezinárodní 
účastí, který je vrcholnou českou pneumoftizeologickou odbornou událostí. Souběžně s ním se konaly tradiční 
Západočeské pneumoonkologické dny.

Kongres zaštítila Česká pneumologická a  ftizeologická společnost ČLS JEP, ředitel FN Plzeň MUDr.  Václav 
Šimánek, Ph.D., děkan LF UK v Plzni prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA, hejtman Plzeňského kraje Josef 
Bernard, biskup plzeňský Mons. ThLic.  Tomáš Holub,  Th.D. Předsedou kongresu byl prof.  MUDr.  Vítězslav 
Kolek, DrSc.

Kongres pořádala Klinika pneumologie a ftizeologie LF UK a FN v Plzni, pod vedením přednosty prof. MUDr. Miloše 
Peška,  CSc., který byl rovněž předsedou programového výboru. Předsedkyní organizačního výboru byla 
primářka MUDr. Gabriela Krákorová, Ph.D.

Kongres zahájilo čestné předsednictvo kongresu, jehož členové přednesli svá úvodní slova. Poté následovalo 
ocenění dvou lékařů, za jejich dosavadní odbornou a  vědeckou práci. Prvním oceněným byl prof.  Vladimír 
Vondra, kterému profesor MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. předal Stýblovu cenu ČPFS JEP. Druhým oceněným byl 
prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., kterému Cenu České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně předal 
předseda ČLS JEP prof. Štěpán Svačina, DrSc. Zprávy z Výboru ČPFS JEP přednesla její současná předsedkyně 
prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.

V rámci kongresu bylo předneseno 113 lékařských sdělení, 4 sdělení byla prezentována formou posterů. Na IV. 
Kongresu ČPFS probíhalo celkem 21 lékařských sekcí a sekce čestných přednášek vyzvaných řečníků. Odborný 
program nelékařské sekce byl tematicky členěn do šesti bloků, ve kterých zaznělo celkem 27 sdělení napříč širokou 
škálou pneumologicko-ftizeologické problematiky. Přednášející a posluchači na kongres zavítali jak z plicních, 
tak chirurgických zdravotnických pracovišť ČR. Nelékařskou sekcí účastníky provázely její organizátorky z Kliniky 
pneumologie a ftizeologie (PNE) FN Plzeň, Mgr. Lenka Neklová - vrchní sestra PNE a Mgr. Václava Zvardoňová 
Maříková - sestra specialistka v intenzivní péči PNE-JIP.

Kvalita všech sdělení byla vysoká. V rámci soutěžní sekce lékařů do 35 let „Pneumo 35“ vyhrála MUDr. Z. Šestáková 
z VFN Praha se svým sdělením „Kryobiopsie v diagnostice sarkoidózy – andělský zloduch?“ cestovní grant ČPFS 
na kongres ERS.

S velkým ohlasem se setkaly workshopy, pořádané Klinikou pneumologie a ftizeologie FN Plzeň.

Před vlastním zahájením kongresu se 8. 11. 2018 konal na Klinice PNE workshop „Neinvazivní ventilace“, pod 
vedením MUDr. Davida Havla. Alternativy ventilační podpory byly probrány v podrobné přednášce, následně 
probíhaly praktické ukázky různých forem přetlakové léčby, vysokoprůtokové oxygenoterapie a  možností 
odstraňování sekretů z dolních cest dýchacích. Následoval workshop „Medicínská torakoskopie (pleuroskopie) 
a hrudní drenáže“, pod vedením doc. MUDr. Genadyho Engela, MUDr. Davida Havla a MUDr. Jana Zemana. 
Zde si bylo možno po absolvování teoretické části vyzkoušet na modelech hrudní stěny a pleurálního prostoru 
techniky medicínské torakoskopie a  zavádění rozličných typů hrudních drénů, včetně „tunelizovaných“ IPC 
katetrů.

V pátek 9. 11. 2018 odpoledne byl na programu workshop „Základy imunologie pro pneumology“, pod vedením 
doc. Milana Teřla.

Cílem workshopu bylo podat účastníkům racionální a  srozumitelný výklad těch oblastí imunologie, které 
významným způsobem zasahují do aktuální klinické praxe našeho oboru. Po pragmatickém teoretickém úvodu 
následovaly tři speciální části.

Prvá speciální část workshopu se zabývala onkologickou problematikou. Poukázala na klinické využití existence 
abnormálních nádorových antigenů a  receptorů, včetně receptorů programové buněčné smrti, při terčové 
a imunologické léčbě bronchogenního karcinomu.

Druhá část workshopu se týkala současných možností biologické léčby astmatu. Plzeňské národní centrum pro 
léčbu těžkého astmatu je rozsahem své činnosti největším svého druhu v ČR a vzešla z něj idea pragmatické 
fenotypizace, která se stala základem národního doporučeného postupu diagnostiky a léčby astmatu. Workshop 
návodně ukázal, jak diagnostická cesta ke třem základním fenotypům vede k racionální indikaci jak anti-IgE, tak 
anti-IL-5 léčby.

Třetí část workshopu byla věnována oblasti antiinfekční imunity. Zaměřila se především na racionální posouzení 
imunitního stavu nemocných a  úskalí interpretace přímého versus nepřímého průkazu infekčních agens 
u komplikovaných infekčních zánětů plic.

V  sobotu 10.  11.  2018 se uskutečnil workshop, určený zejména pro nelékaře, „Inhalační systémy, inhalační 
technika – stále aktuální téma“, pod vedením Evy Kašákové a její kolegyně Moniky Macháčkové. Workshop 
se skládal ze tří částí. První část byla teoretická a zabývala se především rozdělením a podrobným popisem všech 
inhalačních systémů, se kterými se v ČR můžeme setkat. Druhá, praktická, část byla věnována demonstraci 
správné inhalační techniky a způsobům použití jednotlivých inhalačních systémů, včetně adekvátní manipulace 
s nimi a s upozorněním na nejčastější chyby při jejich používání. Důraz byl kladen i na hlavní zásady efektivní 
edukace pacientů. Workshop končil praktickým nácvikem, kdy si účastníci mohli své dovednosti vyzkoušet 
na inhalačních trenažérech. Zároveň probíhala volná diskuze s lektory a výměna praktických zkušeností mezi 
pracovišti.

Stručný přehled sdělení vyzvaných zahraničních řečníků:

Profesor Peter Dettmar ze Spojeného království přednesl sdělení o prvním neinvazivním diagnostickém nástroji 
pro zjištění refluxní nemoci ve světě. Refluxní nemoc postihuje 20 – 40 % západní populace. Ve všech refluxátech 
je přítomen pepsin, na rozdíl od kyseliny chlorovodíkové či žlučových kyselin. Pepsin je senzitivní a specifický 
parametr pro průkaz podílu refluxu na respiračním onemocnění. Pro diagnostiku refluxu se využívají dotazníky, 
z invazivních metod pak endoskopie, 24hodinová monitorace pH + jícnové impedance, RTG vyšetření s využitím 
bariového kontrastu a  jícnová manometrie. Přítomnost pepsinu v  respiračních sekretech byla doložena 
u refluxních onemocnění, u chronického kašle, astmatu, sinusitid, cystické fibrózy, rejekci plicních transplantátů 
a u hnisavých zánětů středouší. Zatím, co jícnový reflux má vcelku charakteristické příznaky (pálení na hrudi, 
bolest a  potíže při polykání, zápach z  úst, regurgitaci potravy, nauzeu a  zvracení), příznaky mimojícnového 
refluxu jsou méně specifické (bolesti v krku, chronický kašel, pocit cizího tělesa v krku, postnazální drip, změny 
hlasu, chrapot, astma, bolesti v uchu, poškození zubní skloviny). Senzitivita pepsinu se pohybuje kolem 80 % 
a specificita kolem 60 %, tyto hodnoty se však dají zvýšit opakovaným vyšetřováním, optimálně 3x denně, na 
senzitivitu 81 % a specificitu až 100 %. Často bývá pepsin prokazován u nemocných s plicní fibrózou, chronickou 
obstrukční plicní nemocí, u  nemocných s  hypersenzitivitou dýchacích cest je i  malý podíl refluxu schopen 
vyvolávat kašel. Pepsin prokazatelně hraje roli také u nealergické rhinitidy a chronické faryngitidy. U nemocných 
se symptomy vedoucími k podezření na gastroezofageální reflux či laryngofaryngeální reflux, samostatně či ve 
spojitosti s respiračními chorobami, může stanovení pepsinu v respiračních sekretech významně doplnit využití 
dotazníků a diagnostických metod pro stanovení refluxních onemocnění. Je použitelný v první linii vyšetřovacího 
plánu jako rychlý a neinvazivní test, v současnosti je dostupný ve 49 zemích světa.

Součástí kongresu byla i  sekce o  sarkoidóze, za účasti jednoho z  nejvýznamnějších světových odborníků 
prof. Joachima Müllera-Quernheima z Freiburgu. který se věnoval novinkám v léčbě progredující sarkoidózy. 
Konstatoval, že doposud žádný nový sledovaný lék neprokázal takovou účinnost, aby získal schválení FDA nebo 
EMA k použití u sarkoidózy a tyto léky se podávají off label. Informoval o studiích s inhalovaným vazoaktivním 
peptidem aviptadilem, který se podává hlavně pro antitusický a  protizánětlivý efekt. Dále zmínil abatacept 
(fúzní protein CTLA4 a lidského imunoglobulinu) tlumící ko-stimulační blokádou autoimunitní reakce vyvolané 
T lymfocyty. Další část přednášky byla věnována berylióze. Prof.  Müller-Quernheim uvedl, že tato nemoc 
je od sarkoidózy neodlišitelná a  jediný spolehlivý test spočívá v  imunostimulaci senzibilizovaných lymfocytů 
testem blastické transformace. Je otázkou kolik nemocných by bylo možno těmito testy odhalit např. při práci 
s elektronikou nebo vláknitou optikou.

V bloku věnovaném astmatu vystoupil prof. Radoslaw Gavlik ze Silesiánské univerzity v polských Katovicích, 
předseda pracovní skupiny primární péče Evropské akademie alergologie a klinické imunologie. Svoji přednášku 
věnoval vysoce aktuálnímu tématu astmatu a  sportu, zaměřenou především na rizika zneužívání některých 
antiastmatik vrcholovými sportovci.

Letošní  IV. Kongres České pneumologické a  ftizeologické společnosti ČLS JEP a  XXVI. Západočeské 
pneumoonkologické dny byly po odborné a společenské stránce zdařilou akcí, na kterou doufám budou všichni 
účastníci dlouho vzpomínat.

(Zapsala G. Krákorová)

XXVII. Moravskoslezské dny
Celostátní konference XXVII. Moravskoslezské dny pneumologie v Ostravě se 
konala již tradičně ve dnech 5. a 6. října 2018 v hotelu Park Inn. Programovými 
prioritami byla především tato témata: nemoci s  plicní obstrukcí a  poruch 
spánku, rehabilitace s  následnou péči o  naše pacienty, aktuální pohled na 
tuberkulózu a léčbu rezistentních forem TBC z dnešního epidemiologického 
pohledu.

Dále jsme se na kongresu zabývali záněty plic v  jejich různých podobách, 
interstitiálními plicními procesy a  proběhl bohatě navštívený interaktivní 
workshop kazuistik. Součástí akce byl také úspěšný praktický workshop 
společnosti Olympus, který se setkal s  velmi příznivým ohlasem zvláště 
u mladých bronchologů.

Kongresu se zúčastnilo více než 250 lékařů a  100 zdravotních sester a  ostatního zdravotnického personálu 
s  bohatým zastoupením farmaceutických virem a  výrobců zdravotnického materiálu. Večer prvního dne akce 
jsem prožili ve velmi atraktivním prostředí areálu Dolních Vítkovic v Ostravě.

(J. Roubec)

Aktuálně z Výboru ČPFS
Výbor na ustavujícím zasedání v září nového předsedu, místopředsedy, pokladníka a předsedu revizní komise:

Předseda- prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D

Vědecký sekretář: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D

1. místopředseda- MUDr. Ivana Čierna- Peterová

2. místopředseda- prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

Pokladník: prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Předseda revizní komise: MUDr. Zdeněk Skácel

Dále byli jmenováni pro specializované činnosti Výboru ČPFS:

Ceny a úhrady léků: MUDr. Petr Jakubec, Ph.D, seznam zdravotních výkonů: MUDr. Pavel Turčáni, Ph.D, zdravotnické 
přístroje a prostředky: MUDr. Vratislav Sedlák, Ph.D, správa členské základny a jubilantů: prof. MUDr. Miroslav Marel, 
Ph.D, správa webových stránek: prof. MUDr. Vítězslav Kolek, Ph.D, delegát ERS: MUDr. Libor Fila, Ph.D, zástupce v 
SOR: doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. 

Vize Výboru ČPFS

▶  Propagace pneumologie jako oboru, pneumologie je svým významem rovna ostatním velkým interním oborům, 
jako je Kardiologie

▶  Harmonizace pregraduálního vzdělávání

▶  Úprava postgraduálního vzdělávání

▶  Zajištění sítě vybavených pneumologických ambulancí a sítě lůžek

▶  Podpora vzdělávání pneumologů formou grantů

▶  Spolupráce s jinými obory

▶  Snaha o získání rezidenčních  míst pro pneumology 

▶  Budou stanoveny cíle a plán jejich plnění

Z nejdůležitějších bodů jednání Výboru:

Nadále bude podpora aktivní i pasivní účasti pneumologů na mezinárodních akcích, tj. kongresech a vzdělávacích 
seminářích, a to formou grantů

Bude vytvořena pracovní skupina pro tuberkulózu, která se zaměří na izolace, ambulantní léčbu a implementace 
doporučení WHO.

Revokujeme jednání s Chirurgickou společností ohledně sdílení kódu drenáže hrudníku.

Provedeme kontrolu a kultivaci SZV, aktualizaci přístrojů.

Registr sledující epidemiologii BCA a postup vyšetřování (EGFR ALK aj) i stanovenou léčbu je zahájen.

Rodí se registr těžkého astmatu ve spolupráci s německým registrem.

Screening LTBI - nefunguje u transplantovaných, funguje v revmatologii a gastroenterologii, nově i kožní a 
neurologie - v rukou ambulantních specialistů - oslovíme odborné společnosti se žádostí o spolupráci. 

Na webových stránkách budou vyvěšena úspěchy členů ČPFS, zejména na mezinárodní úrovni, bude anglická 
verze webových stránek

Poděkování:

Výbor děkuje prof. Miloši Peškovi za práci ve Výboru a v SOR a gratuluje k udělené medaili za zásluhy prezidenta ČR. 

Videa zacílila na časné detekce CHOPN v rizikové skupině dosud nediagnostikovaných
Sekce chorob s  bronchiální obstrukcí ČPFS ČLS JEP informuje, že vznikla a  byla umístěna na youtube česká 
a  anglická videa ukazující spolupráci mezi praktickými lékaři a  pneumology na poli časné detekce chronické 
obstrukční plicní nemoci (CHOPN) v rizikové skupině dosud nediagnostikovaných osob.

Současně Sekce chorob s  bronchiální obstrukcí ČPFS upozorňuje na současně zahájený projekt Národního 
screeningového centrua (NSC) Ústavu zdravotnických informací a  statistiky ČR (ÚZIS ČR), zaměřený právě na 
vyhledávání nových případů CHOPN v rizikové populaci ČR.

Další informace o projektu zde na webu NSC ÚZIS ČR.

Videa:

Časná detekce CHOPN u praktického lékaře

CHOPN v ČR

Early detection of COPD in GP practice

Approach to COPD in the Czech Republic 2019

ATESTACE Z PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE V ROCE 2019: POŽADAVKY
Jarní atestace z oboru specializačního vzdělávání Pneumologie a ftizeologie mají v roce 2019 tento harmonogram:

Předatestační kurz se uskuteční od 25. února do 8. března 2019 na Klinice plicních nemocí a tuberkulózy ve Fakultní 
nemocnic Olomouc. Atestační zkouška se bude konat 3. až 5. června 2019. 

Garantem atestace je prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

S požadavky na atestační práci, jejíž téma přiděluje na základě žádosti uchazeče garant atestace, se lze seznámit 
zde ve formátu.doc

Z AKTIVIT PRO VEŘEJNOST: SVĚTOVÝ DEN CHOPN
Více, než pětina lidí nemá plíce v pořádku – zjistili to pneumologové při letošním Světovém dnu chronické 
obstrukční plicní nemoci (CHOPN). Na stáncích v nákupních centrech a v otevřených ordinacích pneumologů 
vyšetřili plíce 1 480 zájemcům. Normální nález nemělo 22 % vyšetřených – to je o 10 % více než při stejné akci v 
loňském roce.

Preventivní vyšetření pořádal u příležitosti Světového dne CHOPN Český občanský spolek proti plicním nemocem 
(ČOPN) s Českou pneumologickou a ftizeologickou společností (ČPFS) už popatnácté. Letos své dveře otevřelo 
82 plicních ambulancí po celé republice. Zájemci mohli v listopadu využít měření plicních funkcí i na stáncích v 
obchodních centrech v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci a Hradci Králové. 

„Letos se přišlo nechat vyšetřit 1 480 zájemců – 835 jich navštívilo některou z ambulancí, 645 lidí přišlo ke stánku 
v obchodním centru,“ popisuje předseda ČOPN prim. MUDr. Stanislav Kos, CSc. a doplňuje: „Návštěvníkům 
lékaři provedli jednoduché vyšetření pomocí spirometrie. U 22 % z nich pojali podle naměřených plicních funkcí 
podezření na CHOPN a doporučili jim další vyšetření.“ Loni lékaři vyšetřili plíce 1 512 zájemcům, podezření na 
CHOPN zaznamenali u 12 % z nich.

V současnosti se s CHOPN u plicních lékařů léčí přibližně 300 000 pacientů, dalších zhruba 300 000 lidí o své 
nemoci neví. 

INTERNETOVÝ TIP
Upozorňujeme na Českou multicentrická výzkumná databáze CHOPN - Registr České pneumologické a 
ftizeologické společenosti ČLS JEP

kterou lze najít na webové adrese http://chopn.registry.cz

Jde o multicentrickou prospektivní observační databázi nemocných se střední, těžkou a velmi těžkou formou 
Chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) v České republice. Projekt funguje od roku 2013. 

Hlavním cílem projektu je posouzení all-cause mortality nemocných v prostředí reálné péče v ČR, bude běžet 
nejméně další tři roky. 

Databáze existuje i V plnohodnotné anglické jazykové mutaci na adrese chopn.registry.cz/index-en.php

PŘIPRAVUJEME

XXIV. DNY RAPPL - 10. - 12. 1. 2019
Česká lékařská komora, Rinologická sekce České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Česká 
společnost alergologie a klinické imunologie, Česká pneumologická a ftizeologická společnost České lékařské 
společnosti J.E. Purkyně a Horské lázně Karlova Studánka, s. p. srdečně zvou na vzdělávací akci 

XXIV. DNY RAPPL - aneb dny rinologie, alergologie, pneumologie, praktického lékařství a lázeňství

Karlova Studánka, 10. - 12. ledna 2019

Témata 1. dne: ORL

▶ Rinosinusitidy - co je nového, spolupráce s alergology a pneumology

▶  Dětská rinologie – vztah hltanová mandle - rinosinusitida, kdy je indikace k adeno-tonsilektomii, tonsilotomie 
versus tonsilektomie

▶ Varia, kazuistiky

Témata 2. dne: Pneumologie

▶ Je reálný skríning karcinomu plic?

▶ Časná detekce CHOPN v ČR

▶ Skríninkové možnosti a novinky v léčbě cystické fibrózy

▶ Indikace k transplantaci plic, systém péče o tyto nemocné

Témata 3. dne: Alergologie

▶ Novinky v léčbě alergenovými vakcínami

▶ Novinky v imunomodulační léčbě infekcí horních dýchacích cest

▶ Alergie na léky – možnosti testování

Více v pozvánce zde ke stažení ve formátu .pdf

LUHAČOVICKÉ DNY 2019  
Lázně Luhačovice, a. s. pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie a Česká pneumologické 
a ftizeologické společnosti pořádají:

XXVI. LUHAČOVICKÉ DNY 

které se uskuteční 29. - 30. března 2019 v Luhačovicích v kongresovém sále Společenského domu

Odborný program lékařské sekce:

▶ Koho a jak očkovat proti pneumokokům

▶ CHOPN – novinky v léčbě

▶ Respirační infekce

▶ Mezioborová problematika OSAS

▶ Biologická léčba astmatu

▶ Alergie na antibiotika

▶ Alergie na roztoče

▶ Kasuistiky

Odborný program sesterské sekce:

▶ Ošetřovatelská péče o pacienty s respiračními chorobami

Více informací zde ke stažení ve foormátu .pdf

Program a přihlášky jak k aktivní, tak pasivní účasti na webových stránkách zde

XXVII. MORAVSKÝ MEZIKRAJSKÝ SEMINÁŘ PRO PNEUMOLOGY a V. BESKYDSKÉ 
PNEUMOONKOLOGICKÉ DNY
se uskuteční 5. a 6. dubna 2019 v Hotelu Soláň, Karolinka

Odborní garanti akce: prim. MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D., prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.,

MUDr. Gustáv Ondrejka, Ph.D., MUDr. Jiří Pejchal, prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Odborná záštita: Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM:

5. 4. 2019 / HLAVNÍ TÉMATA:

Tuberkulóza a mykobakteriózy

Plicní rehabilitace

CHOPN a bronchiální astma

Spánková medicína

Vyšetřovací metody v pneumologii

Kazuistiky a varia

Boj proti kouření a jiným závislostem

6. 4. 2019 / HLAVNÍ TÉMATA:

Diagnostické metody nitrohrudních nádorů

Operační léčba karcinomu plic

Konvenční chemoterapie a radioterapie karcinomu plic

Novinky v biologické cílené léčbě karcinomu plic

Kazuistiky v pneumoonkologii

Paliativní léčba karcinomu plic

REGISTRACE

Přihlášky k pasivní účasti do 31. 3. 2019

▶ online přihláškou na www.solen.cz

▶ e-mailem na registrace@solen.cz

▶ poštou na SOLEN, s. r. o., Lazecká 51, 779 00 Olomouc

Přihlášky k aktivní účasti do 24. 2. 2019

▶ pouze na e-mail bouckova@solen.cz (ve formátu autoři, název sdělení, pracoviště)

AKCE JE URČENA POUZE PRO LÉKAŘE a bude ohodnocena kredity v rámci celoživotního postgraduálního 
vzdělávání dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK. Odborného programu akce se můžete zúčastnit zdarma. 
Doprovodný program (občerstvení formou rautu + živá hudba) v pátek 5. 4. 2019 je zpoplatněn částkou 300 Kč. 
Kapacita omezena!

Více informací ke stažení zde ve formátu .pdf

XXIII. HRADECKÉ PNEUMOLOGICKÉ DNY
▶  termín: čtvrtek 25. 4. 2019 (workshopy a večerní překvapení v Hradecké pevnosti), pátek 26. 4. 2019 a sobota 27. 

4. 2019 (pestrá paleta přednášek 

▶  s bohatou mezinárodní účastí pod záštitou Evropské respirační společnosti), interaktivita, soutěž o nejlepší 
přednášku v lékařské i nelékařské sekci, doprovodný program   

▶  pořadatel: Plicní klinika, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova 

▶  místo konání: Univerzita Hradec Králové, Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové, Fakultní nemocnice 
Hradec Králové

▶  více informací během ledna na www.hradeckedny.cz

4. MÁJOVÉ SETKÁNÍ AMBULANTNÍCH PNEUMOLOGŮ
3. a 4. května 2019

Kutná Hora, Galerie Středočeského kraje, Barborská 51-53

Pořádá Sekce ambulantních pneumologů ČPFS ČLS JEP

Více informací zde

SETKÁNÍ PNEUMOLOGŮ A PNEUMOCHIRURGŮ V EMAUZY  
Pneumologická klinika 1. LF UK a Oddělení hrudní chirurgie Thomayerovy nemocnice

a Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP pořádají

XXIV. setkání pneumologů a VIII. setkání pneumologů a pneumochirurgů

6. června 2019 v Emauzském klášteře, Vyšehradská 49/320, Praha 2 - Nové Město

Vážení kolegové,
dovolujeme si Vás pozvat, tak jako každý rok, na XXIV. setkání pneumologů
a VIII. setkání pneumologů a pneumochirurgů, které se koná dne 6. 6. 2019
v Emauzském klášteře.
Těšíme se na Vás.
S pozdravem organizátoři
prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.
doc. MUDr. Vladislav Hytych, Ph.D.

TERMÍN PRO ZASLÁNÍ ABSTRAKT DO 31. března 2019

▶ záhlaví abstraktu musí obsahovat název sdělení, jména a pracoviště autora/autorů,

▶  délka abstraktu: 1-2 stránky A4, Times New Roman 12, řádkování dvojité, grafy a obrázky jsou vítány, maximálně 
3 literární odkazy,

▶ členění abstraktu: Úvod a cíl sdělení, Materiál a metody, Výsledky, Závěr. 

Jako každý rok bude vydáno supplementum s abstrakty, kde bude i Váš příspěvek otištěn. Také z tohoto důvodu 
prosíme o jejich včasné zaslání.

Abstrakta prosím zasílejte na e-mail: z.havrankova@gsymposion.cz

ODBORNÝ PROGRAM - TEMATICKÉ OKRUHY:

▶ Novinky v pneumologii, pneumoonkologii a pneumochirurgii

TERMÍN PRO ZASLÁNÍ PŘIHLÁŠKY K REGISTRACI DO 31. 5. 2019

▶ přihlášky bude možné zaslat pomocí on-line formuláře na www.gsymposion.cz

Registrační poplatek 800 Kč

II. Konference o těžkém astmatu
▶  termín: 7. 6. 2019

▶  pořadatel: Sekce chorob s bronchiální obstrukcí a Plicní klinika, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova 

▶  místo konání: Praha 

▶  více informací během ledna na www.tezkeastma.cz

XXI. KONGRES ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI A SLOVENSKEJ 
PNEUMOLOGICKEJ A FTIZEOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI
Uskuteční se 24. až 26. října 2019 

Místo: OLOMOUC, Clarion Congress Hotel, Jeremenkova 36

On-line registrace bude spuštěna od 1. 12. 2018 na www.kongres-pneumologie.cz

MOŽNOSTI PŘIHLÁŠENÍ:

Aktivní účast: do 30. 6. 2019

Pasivní účast: do 26. 9. 2019

Další informace ke stažení zde ve formátu .pdf

Cena Karla Stýbla: letos prof. Vladimíru Vondrovi
V roce 2014 se výbor České pneumologické a ftizeologické společnosti 
ČLS JEP rozhodl založit tradici, kterou je udělování Ceny Karla Stýbla 
za mimořádný přínos pro rozvoj pneumologie a ftizeologie. Letos se jí 
rozhodl výbor udělit na Kongresu České pneumologické a ftizeologické 
společnosti v Plzni profesoru Vladimíru Vondrovi, DrSc. (84).

Cena je nejvyšším oceněním ČPFS a  je udělována za dlouhodobou 
činnost věnovanou rozvoji našeho oboru, za významné vědecké aktivity, 
zvyšování prestiže pneumologie a  ftizeologie mezi jinými lékařskými 
odbornostmi u  nás i  v  zahraničí a  zviditelňování oboru mezi laickou 
veřejností. Cena je určena významným členům ČPFS, ale také lékařům 
jiných odborností, kteří se zasloužili o  mezioborovou spolupráci, díky 
které se náš obor rozvíjel novými cestami a významně rozšiřoval svou 
náplň. Cenu posuzuje výbor ČPFS na základě návrhů členů. Uděluje se 
nanejvýš jednou ročně.

Spojení ceny se jménem MUDr.  Karla Stýbla je projevem úcty 
k mezinárodně vysoce uznávanému českému lékaři, který se zasloužil 
o boj proti tuberkulóze na celém světě a na jehož tradici by česká pneumologie a ftizeologie chtěla navázat.

Karel Stýblo - životopis
Narodil se 26.  listopadu  1921 v  rodině strojníka ve Vilémově v  Československu a  zemřel 
13.  března  1998 v  holandském Haagu. Tuberkulóza se mu stala osudem, když se jako 
vězeň nakazil v  nacistickém koncentračním táboře Mauthausen a  tuberkulózou poté 
onemocněl během studií na Karlově univerzitě. V 50. a 60. letech minulého století působil 
v  Praze, pracoval mimo jiné ve Výzkumném ústavu tuberkulózy a  respiračních nemocí 
(VÚTRN), ale zásadně ho ovlivnil pobyt v Edinburghu u prof. J. Croftona, který se stal jeho 
blízkým přítelem. V roce 1966 byl pověřen vedením nové výzkumné jednotky dozoru nad 
tuberkulózou v Haagu (TSRU) a tragické politické události v letech 1968 vedly k tomu, že se 
v roce 1971 stal holandským občanem. V 70. letech začal studovat možnosti kombinované 
léčby antituberkulotiky, a to především v Tanzánii. Jeho práce prokázala efektivitu systému 

zkrácené intezivní léčby Direct Observed Treatment  – Short Course (DOTS), který osobně prosadil v  řadě 
dalších afrických zemí, a  jeho systém byl uznán za celosvětový model efektivní léčby tuberkulózy Světovou 
zdravotnickou organizací (WHO) v rOCE 1991. Byl aplikován dále v Indii, Číně a také při přechodném zhoršení 
epidemiologie TBC také v New Yorku. Celkem 187 členských zemí WHO ze 193 přijalo tento systém do r. 2008. 
V roce 1979 se stal vědeckým ředitelem Mezinárodní unie proti tuberkulóze a plicním nemocem (IUATLD) se 
sídlem v Paříži. O tři roky později obdržel zlatou medaili Roberta Kocha a krátce před smrtí dostal oznámení, že 
ho WHO navrhlo pro udělení Nobelovy ceny. Náhlé srdeční selhání tomuto vrcholnému vyznamenání zabránilo, 
nicméně hned po jeho smrti vyhlásila IUATLD Cenu Karla Stýbla za veřejné zdravotnictví (Karel Styblo Public 
Health Prize), která se každoročně uděluje zdravotníkům, laikům i organizacím za přínosnou práci v kontrole 
tuberkulózy nebo plicních nemocí během období nejméně 10 let.

Sir Crofton o  Karlu Stýblovi napsal, že měl ohromující odborné znalosti o  epidemiologii tuberkulózy 
a  možnostech její kontroly a  že byl neobyčejně vytrvalý, pracovitý a  skromný. Pro tyto vlastnosti patří Karel 
Stýblo k nejuznávanějším odborníkům na světě a  jeho práce je nejlepším odkazem pro českou pneumologii 
a ftizeologii.

Dosavadní historie udělení Stýblovy ceny:

2014 - prim. MUDr Stanislav Kos, CSc, prof. MUDr. Václav Špičák, CSc.

2015 - prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.

2016 - doc. MUDr. Luděk Trnka, DrSc.

2017 - prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc.

2018 - prof. MUDr. Vladimír Vondra, DrSc.

Oceněné publikace za rok 2017 výborem České pneumologické a ftizeologické 
společnosti ČLS JEP
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K. Neumannová
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PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017
Význam HRCT hrudníku pro prognózu idiopatické plicní fibrózy

M. Doubková, S. Richter
 

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
2. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII „JINÁ“ SDĚLENÍ V ČASOPISE 

STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017
Znamenají metastázy do mozku u tumoru s ALK translokací vždy selhání terapie crizotinibem?

M. Svatoň, M. Pešek, J. Vodička, J. Mraček, J. Baxa, B. Šašková
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Bronchiektasie jako následek i příčina

D. Havel, Š. Trhlíková, M. Pešek, M. Vachová, J. Quinn, M. Hrabětová, J. Votruba, J. Šimovič
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STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017
Úloha zánětlivých buněk u chronické obstrukční plicní nemoci

J. Zatloukal
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1. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII PUBLIKACE S IMPAKT FAKTOREM DO 

35 LET V ROCE 2017
Thyroid transcription factor 1 expression is associated with outcome of patients with non-squamous non-small 

cell lung cancer treated with pemetrexed-based chemotherapy
O. Fiala, M. Pesek, J. Skrickova, V. Kolek, F. Salajka, M.Tomiskova, M. Satankova, J. Kultan, J. Kuliskova, M. Svaton, M. 

Hrnciarik, K. Hejduk, R. Chloupkova, O. Topolcan, H. Hornychova, M. Nova, A. Ryska, J. Finek
Tumour Biol 2017;39(2):1010428317691186, IF 3,65
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35 LET V ROCE 2017
Serum concentration of erlotinib and its correlation with outcome and toxicity in patients with advanced-stage 

NSCLC
O.Fiala, P. Hosek, M.Pesek, J.Finek, J.Racek, P. Stehlik, O.Sorejs, M.Minarik, L.Benesova, A.Celer, I.Nemcova, 

R.Kucera, O.Topolcan
Anticancer Res 2017;37(11):6469-6476, IF 1,86
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3. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII PUBLIKACE S IMPAKT FAKTOREM DO 

35 LET V ROCE 2017
Prognostic role of serum C-reactive protein in patients with advanced-stage NSCLC treated with pemetrexed

O. Fiala, P. Hosek, M. Pesek, J. Finek, J. Racek, T. Buchler, A. Poprach, K. Hejduk, R. Chloupkova, O. Sorejs, M. 
Ecksteinova, M. Vitovec, K. Cizkova, R. Kucera, O. Topolcan

Neoplasma 2017;64(4):605-610, IF 1,69
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1. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII PUBLIKACE S IMPAKT FAKTOREM 

NAD 35 LET V ROCE 2017
Hypersensitivity pneumonitis: Perspectives in diagnosis and management.

M. Vasakova, F. Morell, S. Walsh, K. Leslie, G. Raghu
Am J Respir Crit Care Med 2017;196(6):680-689, IF 15,24
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2. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII PUBLIKACE S IMPAKT FAKTOREM 

NAD 35 LET V ROCE 2017
Phenotypes of COPD patients with a smoking history in Central and Eastern Europe: the POPE study

V. Koblizek, B. Milenkovic, A. Barczyk, R. Tkacova, A. Somfay, K. Zykov, N. Tudoric, Z. Zbozinkova, J. Svancara, J. 
Sorli, A. Krams, M. Miravitlles, A. Valipour

Eur Respir J 2017;49(5), IF 12,242
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NAD 35 LET V ROCE 2017
Asthma management: A new phenotype-based approach using presence of eosinophilia and allergy

M. Terl, V. Sedlak, J. Cap, R. Dvorakova, V. Kasak, T. Koci, B. Novotna, E. Seberova, P. Panzner, V. Zindr
Allergy 2017;72(9):1279-1287, IF 7,361
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4. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII PUBLIKACE S IMPAKT FAKTOREM 

NAD 35 LET V ROCE 2017
Markers of lipide oxidative damage in the exhaled breath condensate of nano TiO2 production workers

D. Pelclova, V. Zdimal, P. Kacer, N. Zikova, M. Komarc, Z. Fenclova, S. Vlckova, J. Schwarz, O. Makes, K. Syslova, T. 
Navratil, F. Turci, I. Corazzari, S. Zakharov, D. Bello

Nanotoxicology 2017;11(1):52-63, IF 5,811
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5. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII PUBLIKACE S IMPAKT FAKTOREM 

NAD 35 LET V ROCE 2017
Burkholderia cepacia complex in cystic fibrosis in the post-epidemic period: multilocus sequence typing-based 

approach
L. Fila, P. Drevinek

Folia Microbiol 2017; 62(6): 509-514, IF 1,311

CENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
1. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU MONOGRAFII V ROCE 2017

Bronchologie a pneumologická cytodiagnostika
M. Vašáková a kolektiv

Maxdorf 2017. s. 364. ISBN 978-80-7345-533-0

ENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
2. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU MONOGRAFII V ROCE 2017

Pneumologie - 3. vydání
V. Kolek, V. Kašák, M. Vašáková a kolektiv

Maxdorf 2017. s. 645. ISBN 978-80-7345-538-5

ENA VÝBORU ČPFS ČLS JEP ZA
3. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU MONOGRAFII V ROCE 2017

Plicní endoskopie
Současné možnosti endoskopické diagnostiky a terapie v pneumologii

J. Votruba, J. Šimovič a kolektiv
Mladá fronta, a. s. 2017, s.245. ISBN 978-80-204-4552-0

Hana Mikesková uvedla program sesterské 
sekce

MUDr. Ivan Kiša - oceňen na Moravskoslez-
ských dnech pneumologie 2018 v Ostravě 

MUDr. Stanislav Jackanin, ředitel Vítkovické 
nemocnice na Moravskoslezských dnech pne-
umologie 2018 

Stýblovu cenu ČPFS JEP předává profeso-
ru Vladimíru Vondrovi, DrSc. Prof. Vítězslav 
Kolek, DrSc.

Z NAŠÍ ČINNOSTI:
KONGRES V PLZNI

Zprávy z  Výboru ČPFS před-
nesla předsedkyně ČPFS 
prof.  MUDr.  Martina Vašáko-
vá, Ph.D.

Cenu České lékařské spol. Jana Evangelisty Purkyně 
předává prof. MUDr. Vítězslavu Kolkovi, DrSc., před-
seda ČLS JEP prof. Štěpán Svačina, DrSc.

Mgr. Lenka Neklová, vrchní sestra Kliniky pneumo-
logie a  ftizeologie (PNE) FN Plzeň, a  Renáta Nová, 
staniční sestra ambulantní části PNE FN Plzeň, 
předsedají I. bloku přednášek nelékařské sekce, vě-
novanému pneumoonkologické problematice

Zleva: prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D., MUDr. Stanislav Kos, CSc., 
prof.  MUDr.  Miloš Pešek,  CSc., prof.  MUDr.  Vítězslav Kolek,  DrSc., 
Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D., MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., děkan 
LF UK v Plzni prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

Účastníci nelékařské sekce, v popředí zleva: Mgr. Václava Zvardo-
ňová Maříková, Bc. Lenka Vondráčková, Ivana Spěváčková

Děkan Lékařské fakulty Univerzi-
ty Karlovy v Plzni prof. MUDr. Jin-
dřich Fínek, Ph.D., MHA

Přednosta Kliniky pneumo-
logie a  ftizeologie FN Plzeň, 
prof.  MUDr.  Miloš Pešek,  CSc., 
předseda programového výbo-
ru kongresu

Primářka Kliniky pneumologie 
a ftizeologie FN Plzeň, MUDr. Ga-
briela Krákorová,  Ph.D., před-
sedkyně organizačního výboru 
kongresu

Ředitel Fakultní nemocni-
ce Plzeň MUDr.  Václav Šimá-
nek, Ph.D.

Brno Hradec Králové Olomouc Ostrava Praha


