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Vážené kolegyně, vážení kolegové, naše Česká 
akademie dermatovenerologie slaví své první 
výročí od založení členské základny – právě před 
rokem, dne 12. března 2009, byla na prvním 
plenárním zasedání ustanovena České akademie 
dermatovenerologie! 

VIVAT DERMATOLOGIA BOHEMICA! 

Při každém výročí je zvykem bilancovat, co jsme 
tedy za rok existence stihli? 

KVĚTEN 2009 

 

10. světový kongres International Society 
of Dermatology a Česko-slovenský kong-
res dermatologie a estetické medicíny  

(20.-24.5.2009) 

4.031 účastníků ze 105 zemí  

353 stipendií plus 30 stipendií poskytnutých ČADV 

450 nových členů International Society of 
Dermatology a 154 nových členů ČADV 

149 odborných sekcí programu 

1.031 přednášek, 402 posterových sdělení 

50 mezinárodních a 43 národních sponzorujících 
firem 

3 pacientské organizace 

 

 

MUDr. Andrea Kováčiková Curková (Bratislava) a 
MUDr. Anna Jiráková (Praha) byly dvě výherkyně 
odměněné za nejlepší přednášku českým a 
slovenským dermatologem účastí na 3. kongresu 
WINTER ACADEMY OF DERMATOLOGY v St. Moritz 
za laskavé podpory firmy Abbott 

MUDr. Anetta Hrušovská Svrčeková (Nitra) byla 
vylosovaná v průběhu plenárního zasedání ČADV 
při 10. ICD z nově přihlášených členů ČADV k účasti 
na 3. kongresu WINTER ACADEMY OF 
DERMATOLOGY v St. Moritz                                                              

ŘÍJEN 2009 

Odpolední seminář I. Dermatovenero-
logické kliniky MU a FN U Sv. Anny v Brně 
(22.10.2009) organizovaný Doc. MUDr. 

Vladimírem Vašků, CSc., místopředsedou ČADV. 

LISTOPAD 2009 

 

„Vítání zimy v kavárně Slavia“    

MUDr. Zuzana Kružicová (Praha) byla vylosovaná 
z přítomných při Vítání zimy v kavárně Slavia při 5. 
česko-sloveském dermatovenerologickém 
kongresu (5.-7.11.2009) k účasti na 3. kongresu 
WINTER ACADEMY OF DERMATOLOGY v St. Moritz 
(na fotografii MUDr. Zuzaně Kružicové blahopřeje 
Prim. MUDr. Jaroslav Strejček, CSc., místopředseda 
ČADV). 
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PROSINEC 2009 

20. pražský kazuistický seminář 
(9.12.2009) 

Zasedání výboru ČADV a Správní rady 
ČADV o.p.s. (10.12.20009) 

Zápis ze zasedání výboru ČADV 
Vánoční přání 

Členům ČADV bude rozesláno přání k vánocům, 

text poslán agentuře Czech-In. 

Dermatological Therapy 

Od ledna 2010 bude členům ČADV – 

dermatologům (ČR, SR) rozesílán časopis 

„Dermatological Therapy“ zdarma.  

Komunikace se členy, členské příspěvky 

 Dopis s instrukcemi o úhradě členských příspěvků 

bude rozeslán členům společně s informacemi o 

aktivitách ČADV v roce 2010. K dopisu budou 

přiloženy informace firmy Frankl-Pharma, která 

uhradí poštovné. 

„Iuventus Dermatologica“ vzdělávací fond ČADV  

pro rezidenty 

Pro členy ČADV – rezidenty do složení atestace 

bude zřízen „Vzdělávací fond ČADV“. Na tento fond 

bude vyčleněna v roce 2010 částka  200.000,- Kč, 

tyto prostředky bude možné použít na doškolovací 

akce v rámci postgraduálního vzdělávání, účast na 

kongresech (nikoli na doprovodný program), 

maximální výše na rezidenta bude 4.000,- Kč za 

rok, příspěvky budou poskytovány v pořadí, 

v jakém přijdou do vyčerpání vyčleněných financí. 

Povinností úspěšných žadatelů bude napsat 

krátkou zprávu o absolvovaném školení do novin 

nebo časopisu ČADV.  

Cena Prof. Trýba“ za výzkum v oblasti 

dermatovenerologie  

V rámci Brněnského dne bude vyhlášena poprvé 

“Cena Prof. Trýba“ za výzkum v oblasti 

dermatovenerologie. Termín pro podání přihlášek,  

návrhů je do 1.9.2010. Cena bude dotována sumou 

25.000,- Kč. 

E-learning České lékařské komory 

ČADV se zapojí do e-learningového programu 

České lékařské komory, v příloze zápisu je návod 

k vypracování témat, navržena témata a autoři:  

 

 

doc. Dastychová – KAD, doc. Vašků – psoriáza, as. 

Nečas – AD, prof. Semrádová – dermatomykózy, 

doc. Rulcová – akné, prof. Štork – rabies, prof. 

Pospíšilová – ulcus cruris, prim. Strejček – CHŽI, 

prof. Pizinger – melanom, prim. Vojáčková – 

lymfedém, prof. Hercogová – NMSC. Aktivní 

zapojení členů ČADV do e-learningu je velmi 

vítáno! 

Webové stránky ČADV „Dermanet.cz“  

Stránky jsou nyní v rekonstrukci. Na nové stránky 

budou umístěny informace zvlášť pro členy a zvlášť 

pro odborníky a laiky, včetně informačních letáků o 

častých kožních chorobách (pro laiky) a atlasu 

kožních chorob (pro odborníky- členy ČADV). 

Součástí bude Newsletter „Česká dermatologie“. 

Národní a mezinárodní reprezentace členů ČADV. 

Bylo by dobré zmapovat mezinárodní aktivity ČADV 

a jejích členů, publikace české i mezinárodní. 

Finance. Rozpočet ČADV na rok 2010 byl schválen 

jako vyrovnaný.  

Další zasedání výboru: 19.3.2010 v Brně.         

Zapsala Jana Hercogová 

 

ÚNOR 2010 

„Nejlepší kongres roku 2009“  

10. světový kongres International Society of 
Dermatology v Praze 2009 byl oceněn Prague 
Conventional Bureau (PCB) jako nejlepší v roce 
2009, cenu předal primátor Hl. města Prahy MUDr. 
Pavel Bém a ředitel PCB prezidentce kongresu Prof. 
Janě Hercogové dne 18.2.2010:  
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IUVENTUS 

DERMATOLOGICA 

Vzdělávací fond České akademie 

dermatovenerologie pro rezidenty 
 
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si 
Vám s radostí oznámit, že Správní rada České 
akademie dermatovenerologie o.p.s. a výbor České 
akademie dermatovenerologie se dohodli na 
zřízení Vzdělávacího fondu České akademie 
dermatovenerologie pro rezidenty. Do tohoto 
fondu bude v roce 2010 vloženo 200.000,- Kč. Víte, 
že v rámci předatestačního postgraduálního 
vzdělávání musíte absolvovat povinné a/nebo 
doporučené stáže a školení, které Vám 
neposkytuje Váš zaměstnavatel či školitel a které 
Vám obvykle také Váš zaměstnavatel nehradí nebo 
hradí jen z části.                                                              

Komu je Vzdělávací fond pro rezidenty 

určen? 

1. Rezidentům, tj. dermatovenerologům 

zařazeným do předatestační přípravy 

v oboru dermatovenerologie, dětské 

dermatovenerologie a korektivní 

dermatologie (od termínu zařazení do 

oboru do termínu složení atestační 

zkoušky) 

2. Občanům České republiky 

3. Členům České akademie dermatovene-

rologie 

K čemu je Vzdělávací fond pro rezidenty 

určen? 
1. K úhradě poplatků za stáže na 

akreditovaných pracovištích 

 

 

2. K úhradě poplatků za povinné kurzy 

(pořádané např. IPVZ) 

3. K úhradě registračních poplatků na 

odborné vzdělávací  akce (kongresy, 

semináře) 

4. K úhradě nákladů spojených s publikací 

vlastních studií  

5. K úhradě dalších nákladů spojených 

s postgraduálním  vzděláváním 

Jak o finanční podporu žádat? 

1. Vyplnit žádost (www.dermanet.cz) 

2. Zaslat žádost k rukám vědeckého 

sekretáře Akademie MUDr. Miroslava 

Nečase (miroslav.necas@fnusa.cz)  

3. Do 14 dnů obdržíte rozhodnutí o tom, zda 

Vaše žádost byla kladně vyřízena 

(vyřazeny budou jen žádosti neúplné nebo 

nesplňující podmínky nebo žádosti došlé 

po vyčerpání celé výše prostředků 

určených na kalendářní rok, pro jednoho 

lékaře je určena částka 4.000,- Kč / rok) 

4. Zaslat účetní doklad o absolvované stáži, o 

úhradě poplatku atd. nebo bankovní 

spojení k jeho úhradě k rukám MUDr. Jany 

Hercogové (dermatology@fnb.cz) nebo 

Dermatovenerologická klinika FN Na 

Bulovce, Budínova 2, 180 81 Praha 8. 

Povinností úspěšných žadatelů bude 

napsat krátkou zprávu o absolvovaném 

školení do časopisu ČADV 

Vaše žádosti budou vyřizovány v pořadí, ve kterém 
budou doručeny. Proto odešlete svou žádost co 
nejdříve!  
 
 

3. PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ ČADV 

 
Sobota 1. 5. 2010 od 13:30 – 14 hod 

Clarion hotel, Praha 9 
 

Všichni jste srdečně zváni 

 

mailto:miroslav.necas@fnusa.cz
mailto:dermatology@fnb.cz
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Vyhlášení soutěže o ceny a 

granty 
 
ČADV vyhlašuje jako každý rok tyto ceny: 

 
Cena Prof. Janovského - za přínos k rozvoji 
dermatovenerologie v ČR  

 
Mezinárodní Cena Prof. Janovského – za 
přínos k rozvoji dermato-venerologie v ČR  

 
Cena Prof. Šambergera – za nejlepší publikaci 
mladého dermatologa 

 
Cena Prof. Trýba – za výzkum v oblasti 
dermatovenerologie (nová cena) 
 

Dále ČADV vyhlašuje granty na rok 2010 pro 
podporu prezentace české dermatovenerolo-gie a 
pro výzkum v oblasti dermatovenerologie.                          
 
Zájemci o ceny či granty nechť vyplní přihlášku na 
www.dermanet.cz a zašlou ji do sekretariátu ČADV. 

Termín podání žádostí:  do 15. dubna 2010. 

Čestná členství ČADV 

Prof. Jean Bolognia, MD (USA) – první vlevo 

Prof. Ramón Ruíz Maldonado, MD 

(Mexiko) – druhý vlevo 

Prof. Sigfried Muller, MD (USA)  

Prof. MUDr. Jiří Záhejský, DrSc. (Brno) 

 

Laureáti cen za rok 2008 a 

grantů v roce 2009                                                                            
 

Ceny nebyly uděleny 

 
Granty na rok 2010 
 
Na základě došlých žádostí bylo rozhodnuto udělit 

granty na rok 2009-2010 všem žadatelům, 

postgraduálním studentkám: 

MUDr. Veronika Ďurčanská, Brno (20.000,- Kč) 

MUDr. Kateřina Jůzlová, Praha  (20.000,- Kč) 

MUDr. Zuzana Kozáčiková, Brno (20.000,- Kč) 

MUDr. Jana Stránská, Praha (20.000,- Kč) 

 

Sekretariát ČADV: 

Paní Kateřina Lorencová 

Dermatovenerologická klinika FN Na Bulovce 

Budínova 2, 180 81 Praha 8 

Tel/fax: 26608 2359, mail: dermatology@fnb.cz 

KALENDÁŘ AKCÍ ČADV  2010: 

4.3.: Odpolední seminář II. Dermatovenerologické 

kliniky FN Bohunice, Brno 

24.3.: Odpolední seminář I. Dermatovenerologické 
kliniky FN u Sv. Anny, Brno 
19.3.: Zasedání výboru ČADV, Brno 

29.4.-2.5.: 16. český dermatologický kongres 

s 3. sympoziem rezidentů a 6. sympoziem sester, 
Praha – hotel Clarion, více na: 

                www.dermatologie2010.cz 
 
10.5.: 10. Evropský den melanomu v ČR 
Květen – listopad: Kampaň Kožní nádory 
9.-11.9.:  3. sympozium estetické medicíny 
Září – říjen: Putovní výstava Ligy proti rakovině 
15.10.: Brněnský den Antonína Trýba, Brno 
26.10.: Světový den psoriázy 
27.-28.11.: Lasery v medicíně, Brno 
1.12.: 23. kazuistický seminář, Praha 

http://www.dermanet.cz/

