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Druhá polovina roku 2010 v české dermatologii…
SRPEN:
Tento způsob léta zdá se býti podivným
7. 7. 2010 ve Zprávách ČDS PRO VÁS napsal pan profesor Arenberger „Na programu bude v pátek 27. 8. v
poledne setkání Osobností české dermatovenerologie a výboru ČDS…“, nicméně o tom výbor ČDS předem
nevěděl, protože to nebylo na žádném zasedání předem projednáno, podobně jako nebylo projednáno
předávání stipendií Německé dermatologické společnosti – ta měla udělit stipendia ČDS ČLS JEP (viz zápis ze
zasedání výboru ČDS ČLS JEP ze dne 4. 11. 2009: bod 12. „Kongres ČDS-SDS-DDG. …DDG udělí ČDS finanční
podporu na 5 let 75 000 € na práci mladých vědců. Během slavnostního zasedání v sobotu v poledne v Karolinu
dojde k udělení čestných členství a ocenění.“
A jak to dopadlo? Místo práce mladých vědců byly uděleny
prostředky na návštěvy pracovišť, a dokonce nejen v Německu, ale
též v Rakousku, a finance neobdržela ČDS, ale dle zpráv ČDS PRO
VÁS ze dne 10. 9. 2010: „Dermatologický univerzitní nadační fond
rozděloval první dávku ze 75 000,- EUR (na kterou dostal certifikát
při slavnostním zasedání ČDS, SDS, DDG a dalších evropských
odborných společností v listopadu 2009 v Karolinu během československého kongresu), která je určena k letošní návštěvě 10 našich
kolegů na dermatologických pracovištích v Německu a Rakousku…“
A získat stipendium nebylo tak těžké – ze 14 uchazečů se dostalo na
11 kolegů – to je samozřejmě dobře, jen podmínky udělení byly
možná nestandardní. Neobvyklý byl i fakt, že jeden člen výboru ČDS
si musel svůj pobyt v Lednici hradit, včetně úhrady společenského večera ve Valtickém podzemí… ale když to
vlastně byla akce Dermatologického univerzitního fondu, proč ne? Radost mi proto udělalo losování o nově
pokřtěnou knihu Doc. Cetkovské, které vyhrála MUDr. Kateřina Jůzlová z FN Na Bulovce.
ZÁŘÍ:
Kongres Rumunských mladých dermatologů
S radostí jsem přijala pozvání na kongres mladých rumunských dermatologů,
který uspořádal profesor George Sorin Tiplica (na snímku s manželkou Carmen
– dermatoložkou) v Bukurešti. Více než 100 dermatologů se sešlo se svými
učiteli a zahraničními lektory (Prof. Norbert Wikonkal, Dr. Klaus Fritz, …) první
zářijový týden. Překvapením pro mne bylo uspořádání soutěže v tanci – už jsem
toho zažila dost, ale vyhrát
soutěž v tanci (tančící na
snímku) se mi ještě
nepodařilo (asi za to
Prof. George Sorin Tiplica s manželkou

mohl můj taneční partner Prof. Michael Skerlev). Ale vážně
– s kolegy z Rumunska a Maďarska jsme se rozhodli, že
zkusíme
uspořádat
„putovní“
setkání
mladých
dermatologů střídavě v Bukurešti, Praze a Budapešti.
Možná se přidá Polsko a Slovensko? Uvidíme.

Kongres European Society of Dermatological Research (ESDR) (8. – 10. 9. 2010)
V Helsinkách se letos konal kongres dermatologického výzkumu, na kterém byli z ČR přítomny MUDr. Jana
Stránská a MUDr. Kateřina Jůzlová. Zpráva z tohoto kongresu bude v příštím čísle České dermatologie.
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3. sympozium estetické medicíny & 4. melanomový den (10. – 11. 9. 2010)
Letos poprvé mimo Prahu uspořádala Česká
akademie dermatovenerologie Sympozium
estetické medicíny a společně s onkology
Melanomový den. Důvod pro hradeckou lokalitu
byl jasný – „otcem“ Melanomového dne byl As.
Kubala (spolu s mojí paní As. Konkoĺovou, když
byla naše klinika v Motole). A protože se pan
asistent stal primářem na Onkologické klinice
v Hradci Králové, domluvili jsme se na
uspořádání této odborné akce právě ve
Výukovém centru LF UK v Hradci Králové. Úžasně

vybavené kongresové centrum jsem znala předem, protože jsem tam
již dříve přednášela. Organizací byla pověřena dosud neznámá
kongresová agentura (VMEST), která nabídla nejmenší náklady, což se
skutečně stalo. A proto nejen, že do Hradce přijelo 170 účastníků,
dost na vedenou „protikampaň“, odborný program byl hodnocen
velmi pozitivně a u předávání čestných členství České akademie
dermatovenerologie dokonce laureátům vytryskly slzy…. Informace o
laureátech čestného členství příště.
Proto bych chtěla osobně poděkovat těm z Vás, kteří jste do Hradce
přijeli a vytvořili důstojný rámec předávání cen. To, že samotného zahájení konference se zúčastnili i ředitel
Fakultní nemocnice v Hradci Králové a přednosta Onkologické kliniky, považuji za mimořádný úspěch. Samotný
odborný program si můžete prohlédnout na: http://www.dermasympozium.cz/mem2010/images/
mem2010_program.pdf

Na návštěvě kožní kliniky Doc. Ettlera

ŘÍJEN:
1. kongres Českých a slovenských ambulantních dermatologů (1. – 2. 10. 2010)
V Ostravě se konal kongres českých a slovenských dermatologů
působících v ambulantní sféře. A bylo co diskutovat. Předmětem
sdělení byly nejen otázky odborné, ale také organizační a ekonomické.
Jistě zajímavá byla i diskuse nad budoucností dermatovenerologie v ČR
– témata, která byla diskutována, vidíte níže. Vím, že řada kolegů byla
překvapena některými údaji či názory. Podrobnou zprávu přinesly
Zdravotnické noviny.

S paní Olgou Knoblochovou, která právě vydala novou knihu o kosmetice
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19. kongres European Academy of Dermatovenereology (6. – 9. 10. 2010)
Byl významným momentem v historii české dermatovenerologie a bude předmětem
dalšího čísla České dermatologie.
S prof. Lugerem, protikandidátem na post prezidenta EADV

2. brněnský dermatologický den Antonína Trýba /v návaznosti na 1. den psoriázy/ (15. 10. 2010)
K 90. výročí založení kliniky pro choroby kožní a venerické v Brně uspořádal pan docent Vašků pokračování 1.
dne psoriázy. Konference se konala v hotelu Voroněž, byla mimořádně navštívena představiteli kraje, fakulty a
nemocnice. Myslím, že vystoupení pana docenta věnované profesoru Trýbovi, zakladateli brněnské
dermatologické školy, bylo nezapomenutelné, neboť bylo
obohaceno o řadu historických fotografií, poskytnutých
laskavostí paní docentky Linhartové,
vedoucí Ústavu dějin lékařství.
Podobně i přednáška pana profesora
Záhejského o historii samotné kožní
kliniky nás přivedla zpět k „našim“
kořenům, k lidem, kteří svůj život
spojili s dermatovenerologií a na které
bychom nikdy neměli zapomenout. Zahraniční host profesor Tomecki přijel
z Clevelandu, netajil se dlouholetým přátelstvím s panem docentem Vašků a radoval
se nad úspěchy brněnské dermatologické školy společně se všemi účastníky. Přednesl sdělení týkající se
novinek v infekčních kožních nemocech. Paní docentka Dastychová se věnovala svému nejbližšímu tématu –
historii dermatologické alergologie v Brně a podobně i docentka Jedličková
seznámila přítomné s méně obvyklými bulózními dermatózami. První blok
ukončil pan asistent Nečas přednáškou o
aeroalergenech u atopické dermatitidy.
S radostí jsem přijala pozvání přednášet a
zamyslela se nad místem naší dermatologie
v ČR, v Evropě a ve světě. Chtěla bych také
poděkovat panu docentu Vašků za blahopřání ke
zvolení budoucím prezidentem EADV. Další
sdělení se věnovala kvalitě života, psoriáze a
kožním nádorům.
Brněnské dermatovenerologické klinice přejeme mnoho úspěchů v dalších nejméně
90 letech!
Prof. Tomecki s manželkou a Prof. Zalewska

LISTOPAD:
Sjezd České lékařské komory (19. – 20. 11. 2010)
Vím, že otázky politické nepatří na stránky odborné společnosti – ale Komora je „něco mezi“, je to organizace
nás všech, dokonce jsem v ní povinně členy a platíme ji příspěvky. Proto mi jen dovolte malé vysvětlení. Po
zvolení „president-elect“ EADV jsem samozřejmě neměla žádné jiné ambice, ale kandidaturu na prezidenta ČLK
jsem přijala v červnu 2010. Tehdy jsem vůbec nevěřila, že má kandidatura
v EADV proti předsedovi Německé dermatologické společnosti a profesorce
dermatologie v Oxfordu má vůbec šanci…. A oslovení jiného názorového
křídla uvnitř ČLK mi bylo velmi sympatické. Seznámila jsem se tak s řadou
kolegů, kteří nejsou z akademické sféry, ale kteří jsou pro mne hodnotou do
budoucna. I díky nim stojí za to pracovat v ČR a „neodcházet“. Můj souboj o
post prezidenta ČLK byl předem daný, ale cílem bylo ukázat, že Komora
může pracovat i jinak. Bez křiku, silných slov a bez nátlaku. Vyhrál ale přesně
opačný přístup a jeho aplikace v praxi jsme nyní svědky. Jsem ráda, že volba prezidenta ČLK takto dopadla.
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PROSINEC:
Vědecká rada ČLK
Pan prezident Kubek ihned po sjezdu Komory na zasedání dne 10.12.2010 navrhnul předsednictvu ČLK odvolat
mne a kolegu Hermana z Vědecké rady ČLK a nahradit mne profesorem Arenbergerem (a doktora Hermana
profesorem Veselým). Toto odvolání nijak nezdůvodnil. Na protest proti tomuto kroku abdikovali z Vědecké
rady ČLK páni profesoři Pirk, Palička, Dungl a Pafko a poté i paní doktorka Králíková. A tak mi dali největší
vánoční dárek….
Vánoce jsou svátky klidu a míru, dovolte mi popřát Vám jménem České akademie dermatovenerologie hodně
zdraví a úspěchů v roce příštím. Vaše Jana Hercogová

PF 2011

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!

KALENDÁŘ AKADEMIE http://www.dermanet.eu/cs/kalendarium/
18. - 20. 3. 2011; 4. SYMPOZIUM REZIDENTŮ a 2. STÁŽ Z HISTOPATOLOGIE
Místo konání: Plzeň, hotel Hazuka
www.dermasympozium.cz
3. -4. 6. 2011; AKADEMIE AMBULANTNÍCH A KLINICKÝCH DERMATOLOGŮ
Místo konání: Praha, hotel Clarion
www.dermasympozium.cz
15. - 19. 8. 2011; LETNÍ ŠKOLA DERMATOLOGIE A DERMATOHISTOPATOLOGIE
Místo konání: Plzeň
www.dermanet.cz
7. - 8. 10. 2011; 17. NÁRODNÍ DERMATOLOGICKÝ KONGRES
Místo konání: Brno
www.dermanet.cz
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
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PŘIHLÁŠKA
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:.......................................
PROHLÁŠENÍ
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, Budínova 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.
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