
7. sympozium PS plicní cirkulace ČKS 
 pořádá Galén-Symposion s.r.o. 

ve spolupráci s Českou společností pro trombózu a hemostázu,  

12. – 13. ledna 2013 
 Hotel Clarion-Arnika, Labská 111, Špindlerův Mlýn 

 

 
ODBORNÝ PROGRAM 

SOBOTA 12.1.2013 
 

11.00-19.00  REGISTRACE  
11.00-14.00 prezentace farmaceutických firem, občerstvení 
 

14.00-14.10  Zahájení – prof. MUDr. M. Aschermann, DrSc., MUDr. P. Jansa 
 

14.10-15.30 Tromboembolická nemoc, diagnostika, léčba, komplikace 
Předsedající: J. Kvasnička, M. Aschermann 

   Rizika a diagnostika (P. Poláček) 
   Léčba vč. nových antitrombotik (J. Kvasnička) 
   Rozvoj chronických komplikací v centrální cirkulaci (P. Jansa) 

Dlouhodobé výsledky chirurgického řešení CTEPH  (D. Ambrož) 
Angioplastika v léčbě CTEPH (M. Aschermann) 

 

15.30-16.15 Srdeční podpory a transplantace u plicní hypertenze 
Předsedající: P. Jansa, M. Hutyra 

   Refrakterní pravostranné srdeční selhání a srdeční podpory (J. Bělohlávek) 
Transplantace srdce u pacientů s plicní hypertenzí (H. Al-Hiti) 

 

16.15-16.45  p ř e s t á v k a 
 

16.45-18.00  Varia  
Předsedající: D. Ambrož, R. Pudil 
Plicní cirkulace u jaterní cirhózy (R. Pudil, P. Hůlek) 
Prevalence portopulmonální hypertenze a její prognostický význam  
při dekompenzaci jaterní cirhózy (M. Radvan) 
Role CT části hybridní gamakamery u pacientů s podezřením na embolii  
do plicnice (O. Lang et al. ) 
Úskalí indikace trombolytické léčby při její relativní kontraindikaci  
u masivní plicní embolie (A. Novák et al.) 
Vliv potencované léčby srdečního selhání na hemodynamický profil pacientů  
se subkompenzovaným srdečním selháním (J. Godava) 
 

  

18.15-19.45  Satelitní sympózia 
 
Satelitní sympózium společnosti Actelion Pharmaceuticals CZ 

  Klinické zkušenosti s léčbou PAH ve specializovaných centrech v ČR 
Předsedající: M. Aschermann 
 

Diferenciální diagnostika plicní hypertenze a následná cílená léčba (M. Hutyra) 
PAH či diastolická dysfunkce levé komory? – kazuistická sdělení (H. Al-Hiti) 
Časná a pozdní diagnóza PAH asociované se systémovou  
sklerodermií – terapeutické konsekvence (P. Jansa)  

     
    



 
Satelitní sympózium společnosti AOP Orphan Pharmaceuticals AG 
PAH a CTEPH, v čem se liší a co je spojuje  
Předsedající: M. Aschermann 

 
   PAH – rizikové faktory, léčba a přežití (H. Al-Hiti) 
   PAH a CTEPH – podobnosti a rozdíly (P. Jansa) 
   Chirurgická léčba CTEPH (J. Lindner) 
     
 

20.00       VEČEŘE, SPOLEČENSKÝ PROGRAM 
 
 

NEDĚLE 13.1.2013 
 
 

08.00-09.00  prezentace farmaceutických firem 
 

8.30-9.00  Schůzka výboru Pracovní skupiny Plicní cirkulace ČKS 
 

9.00-10.00  Plicní hypertenze u chlopenních vad  
Předsedající:   J. Lindner, J. Popelová 

   Plicní hypertenze v intenzivní péči a kardiochirurgii (M. Hutyra) 
   Plicní hypertenze u chlopenních vad (D. Vindiš, E. Kociánová) 
   Chirurgie trikuspidální chlopně (V. Lonský) 

Zvláštnosti hodnocení funkce pravé komory po kardiochirurgických výkonech (T. Paleček) 
 

10.00-11.00  Registry  
   Předsedající:  J. Mrózek, P. Jansa 
 

REPLY (P. Jansa) 
   AHEAD (M. Felšöci) 
   PROPEL (R. Votavová)  
 

11.00 – zakončení sympozia 
 

 
Akreditovaná akce systému celoživotního vzdělávání je garantována ČLK  
a hodnocena kreditními body.  

 
 

                      
 

                                                                                                                                                      


