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16. NÁRODNÍ
DERMATOLOGICKÝ KONGRES:
WWW.DERMATOLOGIE2010.CZ
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
vítejte na 16. ročníku národního pražského dermatologického kongresu. Je neuvěřitelné, že z malé
konference, kterou začala pořádat Dermatovenerologická klinika 2. lékařské fakulty UK v roce 1995 se stala
tradiční akce, navštěvovaná hojně zahraničními kolegy. V roce 1995 byla jediná, kromě regionálních seminářů a
doškolovacích akcí IPVZ nebyla pořádána jiná odborná setkání. Od počátku na naši konferenci přijížděli
zahraniční kolegové, ale nikdy jsme akci nenazývali „s mezinárodní účastí“ a to ani tehdy, byla-li téměř polovina
přednášejících z ciziny, z několika kontinentů. Proto, aby byla zachována tradice, jsme se rozhodli změnit název
– aby bylo jasné, že jde od počátku o český národní dermatologický kongres, jenž má nyní nejdelší tradici
každoročních setkávání. Na každém kongresu je však nejdůležitější „obsah a forma“. Proto jsme letos zvolili
témata aktuální pro dermatovenerologii a změnili prostředí méně profesionální pro pořádání kongresů za
kongresový hotel. Navíc nepořádáme kongres společně s jednou asistentkou, ale s celou profesionální
agenturou. Věříme, že to poznáte a že nám řeknete, jak pokračovat. Protože další „patnáctka“ kongresů je před
námi!
Letos pořádá kongres s Fakultou poprvé také České akademie dermatovenerologie, neziskové občanské
sdružení, které vzniklo na základě idejí obecně prospěšné společnosti. Za rok od svého založení má ČADV 370
členů, má svůj vlastní impaktovaný časopis Dermatological Therapy, český časopis Dermatologie pro praxi,
vzdělávací fond pro rezidenty Iuventus Dermatologica, webové stránky WWW.DERMANET.CZ, pořádá odborné
akce a uděluje granty a ceny prostřednictvím obecně prospěšné společnosti. A hlavně – je plnoprávným členem
International League of Dermatological Societies jako česká národní dermatologická společnost. Přejeme Vám
krásné dny v Praze, mnoho odborných nových poznatků a setkání se s mnoha přáteli. Protože naše Akademie je
sdružení přátel dermatovenerologie.
Jana Hercogová
předsedkyně

Vladimír Vašků
místopředseda

Jaroslav Strejček
místopředseda

Miroslav Nečas
vědecký sekretář

Kongresová čísla:
Počet registrovaných k 25. 4. 2010:
Počet přednášek: 105, z toho 13 přednášek kolegů 7 zemí
Počet vystavujících firem: 40, mediálních partnerů: 9

Do diáře!
4. MELANOMOVÝ DEN a 3. SYMPOZIUM ESTETICKÉ MEDICÍNY: 10. – 11. 9. 2010
Hradec Králové, Výukové centrum LF a FN
BRNĚNSKÝ DEN ANTONÍNA TRÝBA: 15. 10. 2010 Brno, hotel Voroněž
17. NÁRODNÍ DERMATOLOGICKÝ KONGRES 23. – 24. 9. 2011, Praha

1

www.dermanet.cz

5 / 2010
Duben

ČESKÁ DERMATOLOGIE

Novinky České akademie dermatovenerologie

WINTER ACADEMY OF DERMATOLOGY
8. – 11. 4. 2010, St. Moritz-Pontresina, Švýcarsko
Letos již potřetí se v Kongresovém centru v Pontresina – St. Moritz
setkalo na 900 dermatologů a onkologů, aby diskutovali aktuální otázky
našich oborů. Přednášející z celé Evropy a arabských zemí letos poprvé
doplnili i kolegové z USA, a to prof. Michael Tharp, vydavatel
Dermatological Therapy a prof. Lisa Garner (Dallas, Tx), prezidentka
Women´Dermatolgical Society. Program kongresu byl letos velmi
kvalitní, můžete jej shlédnout na www.winteracademy.net.
Česká akademie dermatovenerologie vyslala na tento kongres díky podpoře firmy Abbott dva vítěze soutěžě „o
nejlepší přednášku na 10. International Congress of Dermatology“ v Praze 2009 – MUDr. Anreu KováčikovouCurkovou (Bratislava) a MUDr. Annu Jirákovou (Praha). Dále MUDr. Zuzana Kružicová získala stipendium
Prezidentky kongresu a doplnila spolu s kolegyní MUDr. Janou Bernardovou reprezentaci českých
dermatologů. Přednášky českých autorů byly věnovány Léčbě lymfedému a Praktické diagnostice a léčbě
lymeské boreliózy. K účasti na kongrese bylo uděleno celkem 13 stipendií, jedno stipendium z každé země člena
Výboru WAD. Tedy i příští rok se může jeden z Vás zúčastnit se svou přednáškou, pokud zašle včas abstrakt!
Termín bude do konce roku 2010.
Krásné počasí, nádhernou krajinu a skvělé lyžování v St.
Moritz však letos změnila zpráva o letecké katastrofě
nejvyšších polských představitelů v čele s Prezidentským
párem do Katyně. Práve v sobotu ráno, v dopoledním
bloku, kdy jsme se o katastrofě dozvěděli, vyzval pan prof.
Jacek Szepietowski na zahájení své přednášky
k symbolické minutě ticha za oběti této události. Výbor
České akademie dermatovenerologie poté zaslal polským
kolegům kondolenci, která byla zveřejněna na oficiálních
stránkách Polské dermatologické společnosti.

Zleva: Andrea Kováčiková-Curková, Anna Jiráková, Jana
Hercogová, Zuzana Kružicová, Jana Bernardová

________________________________________________________
3. PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ ČADV
Sobota 1. května 2010 od 13:30 – 14 hod, Clarion hotel, Praha 9
Přivítání, zpráva o činnosti za rok 2009 - Jana Hercogová
Publikace, mezinárodní reprezentace 2010 - Vladimír Vašků
Iuventus Dermatologica, ceny a granty 2010 - Miroslav Nečas
Zpráva o hospodaření, rozpočet na rok 2010 - Alena Pospíšilová
Plán aktivit Akademie na období 2010-2011- Jana Hercogová
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Všichni jste srdečně zváni!

ČESKÁ AKADEMIE DERMATOVENEROLOGIE PŘIJATA ZA ČLENA
INTERNATIONAL LEAGUE OF DERMATOLOGICAL SOCIETIES!

15th April, 2010
Dear Professor Hercogovà:
I write to inform you that the application from your Society, the Czech Academy
of Dermatovenereology, for membership of the ILDS has been successful.
May I congratulate you on behalf of the ILDS Board and welcome your Society as
a Member of International League of Dermatological Societies.
The membership fee for your Society is US1.50 per fee-paying member per year.
An invoice for your membership fee showing details of how to pay your fees will
be forwarded when we have received from you the number of feepaying members
of your Society. On receipt of payment of your membership fee, your Society will
become a formal member of the League at which time we will send you a Certificate
of Membership which will acknowledge you as one of our Member Societies.
I congratulate you once again on the success of your application and we look forward
to a long and fruitful relationship with the Czech Academy of Dermatovenereology.
If you require any further information, please do not hesitate to contact me.
Yours sincerely
Professor David I McLean
Secretary-General
cc: Professor Jean-Hilaire Saurat, President, Professor Mary E. Maloney, Treasurer
___________________________________________________________________________________________

Česká akademie dermatovenerologie
je neziskové občanské sdružení, které pro své členy nabízí řadu možností profesionálního
vzdělávání. Zvažte, zda by Vás zajímaly naše aktivity. Těšíme se, že rozmnožíte řady našich členů!
1.
Kvalitní vzdělávací program pro dermatovenerology, praktické a dětské lékaře, specialisty,
zdravotnické pracovníky (akreditace ČLK a ČAS)
2.

Snížené registrační poplatky na všechny pořádané odborné akce

3.
V rámci členského poplatku zdarma: předplatné impaktovaného časopisu „Dermatological Therapy“ a
členství v mezinárodní odborné společnosti (EADV, ESDR)
4.

Vzdělávací dermatologický fond pro rezidenty v dermatovenerologii (Iuventus Dermatologica)

5.

Webové stránky s částí určenou pouze pro členy

5.

Možnost získávání cen, grantů ke stážím v ČR i v zahraničí

6.

Medializace svého pracoviště v rámci osvětových akcí, prostřednictvím webových stránek

7.

Informace pro pacienty, plakáty do ordinací aj. materiály pro denní dermatologickou praxi

8.

Zprostředkování informací a spolupráce s firmami
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Česká akademie dermatovenerologie
Členové výboru a revizní komise 2009-2011
Výbor:
Předseda:
Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.
Dermatovenerologická klinika UK 2. LF a FN Na Bulovce, Praha, jana.hercogova@gmail.com
Místopředseda:
Doc. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.
Dermatovenerologická klinika MU a FN U Sv. Anny, Brno, vladimir.vasku@fnusa.cz
Místopředseda:
Prim. MUDr. Jaroslav Strejček, CSc.
Centrum dermatologické angiologie, Praha, strejcek@ri.ipex.cz
Vědecký sekretář:
MUDr. Miroslav Nečas
Dermatovenerologická klinika MU a FN u Sv. Anny, Brno, mirolasv.necas@fnusa.cz
Pokladník:
Prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc.
Dermatoveneroloigcká klinika MU , FN Brno, Brno, aposp@fnbrno.cz

Revizní komise:
Prof. MUDr. Věra Semrádová, CSc.
Dermatovenerologická klinika MU a FN U Sv. Anny, Brno, vera.semradova@fnusa.cz
MUDr. Ludmila Jelínková
Soukromá kožní ambulance, Praha 8, l.jelinkova@volny.cz
Prim. MUDr. Naděžda Vojáčková
Dermatovenerologická klinika UK 2. LF a FN Na Bulovce, Praha, nadavojackova@seznam.cz

Sekretariát:
Kateřina Lorencová
Korespondenční adresa: Dermatovenerologická klinika FN Na Bulovce, Budínova 2, 180 81 Praha 8
Tel. / fax: 26608 2359
E-mail: Dermatology@fnb.cz, webové stránky: www.dermanet.cz

Česká dermatologie 2010, č. 5, duben
Novinky České akademie dermatovenerologie
Periodicita: občasník
Vydává: Česká akademie dermatovenerologie, občanské sdružení
Na Stráži 28, 180 00 Praha 8, IČO: 265 73 415, DIČ: CZ 265 73 415
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., U Průhonu 37, 170 00 Praha 7
Název účtu: Česká akademie dermatovenerologie, číslo účtu: 43-4160600257/0100

Připomínky, náměty jsou vítány: Dermatology@fnb.cz
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