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KVĚTEN:  Jarní sympozium EADV v Cavtatu 

V polovině května se do Cavtatu, malebného městečka u Dubrovníku, 
sjeli dermatologové z Evropy na své jarní sympozium. Odbornému 
programu předcházelo zasedání Výboru EADV, kterého jsem se poprvé 

po 6 letech mohla znovu zúčastnit díky 
Vám, členům EADV v ČR, kteří jste mne 
do tohoto orgánu zvolili. A protože 
povinností členů Výboru EADV je 
informovat své národní kolegy, dovolte mi několik postřehů.  EADV je 
v porovnání s rokem 2004 úplně jiná i stejná zároveň: počet členů Výboru se 
zdvojnásobil, ale řada tváří se nezměnila, takže jsem se hned cítila „jako doma“. 
Problémy EADV jsou jiné, a jsou to 
hlavně problémy finanční, jak utratit  

Prof. Lipozencic a Prof. Skerlev 

zisk z výročních kongresů. Vzdělávací aktivity se stále rozšiřují a 
nabývají nových podob, přibyla řada kurzů, časopisu JEADV roste 
skvěle „impact factor“, aktivity vyvíjí EADV již nejen v Evropě, ale také 
v Indii a v Číně. Musím říci, že mne to překvapilo, a to hlavně 
v kontrastu s tím, že žádné akce nepřibyly v našem „bývalém 
východním“ bloku. Po jarních sympoziích v Budapešti, Sofii, Bukurešti, 
Istanbulu a Cavtatu bude následovat opět ČR. Jsme tak jedinou z 
těchto zemí, která získala jak kongres, tak jarní sympozium. Ale 
praktické kurzy a letní školy, ty stojí opravdu za velkou pochvalu, 
protože jsou výborně připravené a účastnit se jich mohou opravdu 
všichni, protože se dbá na regionální princip. Informace jsou na   

                                                        Čeští dermatologové a Prof. Stratigos (GR) 

www.eadv.org. Letošní stipendium EADV k účasti na sympoziu 
vyhrála paní doktorka Zuzana Kružicová z naší kliniky, která 
prezentovala poster o společných kořenech české a srbské 
dermatologie. Samotné sympozium řídila podruhé v historii 
žena, paní profesorka Jasna Lipozencic. Bylo vidět, že 
sympoziu věnovala všechen čas a energii, vše proběhlo bez 
problémů (navzdory islandské sopce, které zkomplikovala 
přílety některých kolegů). Odborný program byl velmi kvalitní 
a bylo krásné vidět, kolik místních dermatologů do Cavtatu 
přijelo. Jsem zvědavá, zda to bude v Karlových Varech lepší! 

A nakonec kvíz: víte, kdo jsou tři dermatologové mezi čtyřmi osobami na následujících fotografiích? Nápověda: 

všichni jsou zakládajícími členy EADV (EADV je letos 23 let). 
     Prof. Hans Rothenborg se ženou Gudrund (DK)                Prof. Michael Waught (UK) a Dr. Josée Reiffers-Mettelock 
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ČERVEN: Kongresy a akce firem nebo pro firmy?  
V červnu se konala řada odborných setkání. O kongresu Česko-
slovenském jste byli informováni, tak jen jedno připomenutí 
pohledem do rozesmátých tváří slovenských kolegyň a jeden 
povzdech – kde byli letos Češi? Druhý den kongresu jsem se 
registrovala jako 7. z ČR a pro mne to byl slovenský kongres s 
„českou mezinárodní účastí“. A tak se zase bojím o ty Karlovy 
Vary, protože pokud bude registrace „evropská“, asi všichni pro 
změnu nepřijedou do Čech. Ale věřím, že to naši předsedové 
společností zařídí. Tváře na fotografii určitě znáte….. 
 
10. června jsme křtili knížku pana profesora Novotného… 
Pan Prof. MUDr. František Novotný, DrSc. napsal pro pacienty knížku „Atopický ekzém“. Nemohli jsme u toho 
chybět, zvláště když současně oslavil kulaté narozeniny! Na křtu knihy nechyběli dcera pana profesora, zástupci 
Společnosti psoriatiků a atopiků (pan Ulenfeld), novináři a přátelé. Akci uspořádala v Garden Café Tausssig 
firma Frankl Pharma, partner Akademie. Panu profesorovi přejeme hodně zdraví a elánu do dalších let! 

 
14. června jsme se potkali se zástupci firem, vyhodnotili minulé a představili nové projekty… 
Česká akademie dermatovenerologie se rozhodla uspořádat v hotelu Hoffmeister setkání se zástupci firem a 
informovat je jednak o osvětových kampaních na jaře 2010 a představit nové projekty plánované na podzim 
letošního roku. Na jaře proběhly jak akce tradiční, letos již 10. ročník Evropského dne melanomu, během 
kterého bylo vyšetřeno celkem 5188 osob a vysloveno podezření na kožní malignity ve 157 případech: 
   EDM           Zachraňte si kůži! CELKEM 

� Počet vyšetření:   5 188  1 790  6 978 
� Počet zapojených lékařů:        160  22  182 
� Počet maligních melanomů:    32/7*)  7  39 
� Počet bazocelulárních karcinomů:    116/27*) 23  139 
� Počet spinocelulárních karcinomů:    9/1*)  4  13 

*) histologicky potvrzeno    
 

Dále se konala od 28. 5. do 4. 6.2010 „roadshow“ v pěti městech ČR (Liberec, Plzeň, Praha, Brno, Ostrava) 
nazvaná „Zachraňte si kůži!“. Během pěti dnů bylo vyšetřeno v regionech celkem 1790 osob a vysloveno 
podezření na kožní malignity ve 34 případech. Dohromady bylo na jaře letošního roku vyšetřeno 6.978 
spoluobčanů a bylo dále šetřeno 191 suspektních nálezů! 
Dermatologové, kteří se v jednotlivých městech zapojili do vyšetřování spoluobčanů, byli kolegyně a kolegové: 
MUDr. Jan Čelakovský, MUDr. Barbora Divišová, MUDr. Ondřej Hatoň, Prim. MUDr. Jiří Horažďovský, MUDr. 
Anna Jiráková, MUDr. Hana Komrsová, MUDr. Ivana Kostková, MUDr. Zuzana Kružicová, MUDr. Diana 
Kunčíková, Prim. MUDr. Helena Němcová, MUDr. Zuzana Nevoralová, MUDr. Lada Novotná, MUDr. Marie 
Policarová, MUDr. Pospíšilová, MUDr. Silvie Rafčíková, MUDr. Hana Sluková, MUDr. Jaroslav Ševčík, MUDr. 
Dana Šmejkalová, MUDr. Ivana Vejrová, Prim. MUDr. Naděžda Vojáčková, MUDr. Ivana Vybíralová, MUDr. 
Kateřina Teplá. Jménem Akademie všem děkujeme! 
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V květnu a červnu proběhla osvětová kampaň ve 30 mateřských školkách na 
Moravě a v Praze pod názvem „Bezpečné sluníčko“. Děti navštívila „paní Sluníčko“ 
a děti byly hrou seznámeny s nebezpečím slunečního záření, dostaly výukové listy, 
omalovánky…. Celkem bylo osloveno na 4000 dětí. Více na www.dermanet.cz. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zástupci firem, kteří se zúčastnili setkání s ČADV v hotelu Hoffmeister 

 
12. - 13. června se konalo odborné sympozium: „Biologická léčba z pohledu sestry“ 
ve Všeticích v krásném hotelu kousek za Prahou, uspořádala firma MSD odborný 
seminář pro dermatologické sestry. Na programu byly vedle odborných informací i 
dobrá nálada…. (na fotografii účastníci setkání z Prahy a Plzně) 
 
 
16. - 19. června se v Aténách konal 6. kongres EADO (European Association of Dermatologic Oncology) 
Na tomto evropském kongresu, v jehož výboru máme zastoupení v osobě kolegy Arenbergera, zazněly dvě 
přednášky z ČR: „Current approaches in melanoma screening“ (Petr Arenberger) a „Enhancing sun protection 
measures in transplant patients“ (Jana Hercogová). Měli jsme možnost potkat se i se spoluautorem učebnice  

Clinical Dermatology profesorů Klause Wolffa (Vienna university) a 
Richarda Allena Johnsona (Harvard University). Prof. Johnson přednesl 
krásnou přednášku o karcinomech u transplantovaných pacientů, kterým 
je třeba věnovat mnohem větší pozornost, než se dříve myslelo. Kongres 
se konal den po stávce řeckých dopravců, ale na jeho průběh to nemělo 
žádný vliv. Na kongresu jsem potkala více než deset českých dermatologů, 
mezi nimi i mladé kolegy z FN 
Královské Vinohrady (na snímku 
dr. Lippert). Příště se koná 
kongres 23. - 25. 6. 2011 ve 
Francii a prezidentkou EADO 
byla zvolena Prof. Brigitte 
Dreno.  

Prof. Richard A. Johnson 
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ČERVENEC: Kongres Psoriasis 2010 a naše neúspěšná kandidatura  
Na přelomu června a července se ve městě nad Seinou konal kongres věnovaný pouze 
psoriáze a možná přesněji – biologické léčbě. Téměř 1500 dermatologů z celého světa 
zaplnilo kongresové centrum a diskutovalo. Témata by se dala shrnout „psoriáza od A do 
Z“, v suplementu JEADV jsou k dispozici v podobě abstrakt. Prezidentem kongresu byl 
tradičně Prof. Luis Dubertreit. Kromě odborného programu se také sešli zástupci 

národních psoriatických organizací, nejprve 
dermatologové a po skončení kongresu i zástupci 
pacientských organizací. Na zasedání lékařů se naše země 
spolu se Slováky pokoušela 
ucházet o možnost získat vedoucí 
roli při organizaci dalšího 
kongresu za 3 roky opět v Paříži. 
A třebaže jsme spojili síly a 
společný návrh předkládal velmi 
dobrou angličtinou vybavený 
kolega Urbanček, proti organizaci 
PSONET (www.psonet.org), 
reprezentované prof. L. Naldim 
z Itálie jsme v tajné volbě neměli 
šanci. 

 

Prim. Urbanček                       Vítězný „tým“ PSONET, uprostřed Prof. Luigi Naldi 

 
ČERVENEC: prázdniny!!!!!  
Pro porovnání: takto tráví prázdniny rodiče…..   takto děti… 

 
 
 
 
 
 
 
 

Someliérský kurz – Plzeň 
                     Letní výcvikový tábor lékařských fakult UK Praha – Dobronice  

A otázkou je, co je zdravější?       
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KALENDÁŘ AKADEMIE 
 
COAT 2010 (Courses Of Academy Teaching) 

15. 10. 2010: BRNĚNSKÝ DEN ANTONÍNA TRÝBA: Brno, hotel Voroněž 

19. - 20. 11. 2010: LASERY V MEDICÍNĚ 2010, Brno, hotel Intercontinental (ZMĚNA 
TERMÍNU!) (www.laseryvmedicine2010.cz, www.dermasympozium.cz) 

COAT 2011 (Courses Of Academy Teaching) 

18. – 20. 3. 2011: 4. SYMPOZIUM REZIDENTŮ & HISTOPATOLOGICKÁ STÁŽ, Plzeň  

6. – 8. 5. 2011: LASER EUROPE 2011 & 4. SYMPOZIUM ESTETICKÉ MEDICÍNY & 7. 
SYMPOZIUM DERMATOLOGICKÝCH SESTER, Praha, hotel Corinthia 
(www.lasereurope2011.com) 

15. – 19. 8.: LETNÍ ŠKOLA DERMATOLOGIE, Plzeň (www.dermasympozium.cz) 

23. – 24. 9. 2011: 17. NÁRODNÍ DERMATOLOGICKÝ KONGRES, Brno 

 

Noví členové Akademie – lékaři České akademie dermatovenerologie: MUDr. Iva Blϋmelová (Kolín), MUDr. 

Naděžda Boháčová (Praha 10), MUDr. Peter Hajduk (Praha 3), MUDr. Jana Chlebková (Opava), MUDr. Monika 

Ješinová (Teplice), MUDr. Jana Lengyelová (Bratislava), MUDr. Helena Macková (Hořovice), MUDr. Iva Píchová 

(Kolín), MUDr. Jana Požárková (Strakonice), MUDr. Martin Raus (Břeclav), MUDr. Šárka Škorpíková (Praha 9), 

MUDr. Eliška Vyskočilová (Praha 4) a noví členové „nelékaři“ Mgr. Milena Oblonská (SPAE, Praha 10), Mária 

Cetkovská (Bodkáčik, Martin) a noví partneři Frankl Pharma a Edukafarm. Vítáme Vás! 

        

Hezký zbytek léta Vám přeje  

Jana Hercogová 

 

  



 

6 www.dermanet.cz 
 

5 / 2010 
Duben  

ČESKÁ DERMATOLOGIE  
Novinky České akademie dermatovenerologie 

 
 

P Ř I H L Á Š K A  

podle § V. Stanov České akademie dermatovenerologie ( ČADV) 
 

Jméno a příjmení .......................................................................................................... 

Datum narození ............................................................................................................ 

Místo narození ............................................... Státní příslušnost.................................. 

Adresa trvalého bydliště nebo přechodného pobytu  

........................................................................................................................................ 

Adresa pracoviště ...........................................................................................PSČ....... 

E-mailová adresa ............................................................Telefon:................................. 

Webové stránky:...............................................................Fax:....................................... 

P R O H L Á Š E N Í   

Já, .............................................................................  souhlasím se Stanovami České akademie 
dermatovenerologie (ČADV) a se svým členstvím v této společnosti, a hodlám přispívat k jejímu 
dobrému jménu. Souhlasím s použitím osobních údajů ČADV dle zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně 
osobních údajů. 

Přihlašuji se za člena (vyberte jednu možnost) / členský příspěvek rok 2009 (Kč): 

Řádný člen (dermatovenerolog s licencí ČLK nebo atestací z dermatovenerologie: atestace 
I./rok/:.....atestace II./rok/.... jiná atestace:..........................rok:.....) / 200,-*) 

Rezident (dermatovenerolog bez licence, připravující se k atestaci z DV) / 200,-*) 

Mezinárodní člen (dermatovenerolog, který žije nebo pracuje mimo ČR) / 0,- **) 

Zdravotní sestra a jiný zdravotnický pracovník (uveďte profesi:.............................................) / 100,-  

Člen - lékař jiného oboru:.................................................................... / 0,-  

Člen – ostatní (laik, pacient, lékař pracující mimo svůj obor atd.) / 0,-  

Partner (farmaceutická či jiná firma)/ dle typu partnerství/ a) 10.000,-, b) 30.000,-, c) 150.000,-,  

d) jiná částka dle dohody /prosíme označte/ ***) 

*) zahrnuje předplatné „Dermatological Therapy“a členství v evropské odborné společnosti (např. 
EADV, ESDR) 2010 

**) pro dermatology ze SR, kteří chtějí dostávat „Dermatological Therapy“, platí stejný poplatek jako 
pro kolegy z ČR, tj. 200,- Kč 

***) zástupci firem mohou být členy individuálními, ale výhody členství mají jen v případě, že je 
partnerem i příslušná firma 

V ......................................... Datum:............................................... 

Podpis uchazeče: ...................................................................... 

Výbor ČADV projednal přihlášku dne …………         S přijetím souhlasí …………….. 

Přihlášku zasílejte na adresu: Dermatovenerologická klinika FN Na Bulovce, Budínov a 2, 180 81 
Praha 8 . Přihlášku je možno zaslat i prostřednictvím faxu: 26608 2359  nebo elektronické pošty  na 
adresu dermatology@fnb.cz . O projednání Vaší přihlášky budete informováni elektronickou poštou. 

Členství vzniká dnem splnění poslední z podmínek stanovené pro členství. Členství v  ČADV se ročně 
obnovuje zaplacením ročního příspěvku. K zaplacení příspěvku budete vyzváni prostřednictvím 
elektronické pošty.  Bankovní spojení: Komerční banka a.s., U Průhonu 37, 170 00 Praha 7, název 
účtu: Česká akademie dermatovenerologie, číslo účtu: 43-4160600257/0100. 


