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Motto sjezdu
Imunita, alergie a životní prostředí

Pořadatelé
Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP (ČSAKI)
Slovenská spoločnosť alergológie a klinickej imunologie (SSAKI)
Česká imunologická společnost (ČIS)
Slovenská imunologická spoločnosť (SIMS)

Kongresový sekretariát
SOLEN, s. r. o., Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc
Ing. Aleš Darebník, tel.: +420 777 714 671, e-mail: darebnik@solen.cz

Místa konání
15. 10. 2014 – Multifunkční aula GONG, Dolní Vítkovice (Ruská 2 993, 703 00 Ostrava-Vítkovice)
16.–18. 10. 2014 – Clarion Congress Hotel Ostrava (Zkrácená 2 703, Ostrava-Zábřeh)

Prezident sjezdu
RNDr. Ivo Lochman, CSc.

Viceprezidenti sjezdu
doc. MUDr. Vít Petrů, CSc., MUDr. Mojmír Vrlík, CSc.,  
prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc., prof. MUDr. Milan Buc, DrSc.

Vědecký sekretář sjezdu
doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.

Organizační a programový výbor
prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.,  
doc. MUDr. Petr Čáp, CSc., MUDr. Mořic Jurečka, RNDr. Ivo Lochman, CSc.,  
RNDr. Alexandra Lochmanová, Ph.D., MUDr. Pavel Macháček, MUDr. Helena Marečková, CSc.,  
MUDr. Vítězslav Novák, prof. MUDr. Ija Stříž, CSc., MUDr. Olga Škopková

Účast na akci je v rámci celoživotního postgraduálního vzdělávání  
dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK ohodnocena 18 kredity pro lékaře,  
8 kredity pro sestry a zdravotní laboranty a 12 kredity pro KVVOPZ. 
Postgraduální kurz je ohodnocen 4 kredity pro lékaře a 4 kredity pro KVVOPZ.

Silný inhalační 
steroidPřehledné 

počítadlo dávek

Rychle a dlouhodobě působící 
bronchodilatans

 ZKRÁCENÁ INFORMACE O PŘÍPRAVKU 
 Flutiform 50/5 mcg, 125/5 mcg, 250/10mcg 
 v jedné dávce, suspenze k inhalaci v tlakovém obalu

Složení fluticasoni propionas 50, 125, resp. 250 mcg a 5, 5, resp.  
10 mcg formoteroli fumaras dihydricus v jedné odměřené dávce.
Indikace Pravidelná léčba astmatu, kdy je vhodné použití kombi-
novaného přípravku (inhalačního kortikosteroidu a dlouhodobě 
působícího β

2
-agonisty): u pacientů, kteří nejsou pod adekvátní kon-

trolou pomocí inhalačních kortikosteroidů a inhalovaného krátkodobě 
působícího β

2
-agonisty užívaného dle potřeby nebo u pacientů, kteří 

jsou již pod adekvátní kontrolou pomocí inhalačního kortikosteroidu 
a dlouhodobě působícího β

2
-agonisty.

Dávkování Doporučená dávka pro dospělé a dospívající od 12 let 
je dva inhalační vstřiky dvakrát denně, obvykle ráno a večer. Flutiform 
250 mikrogramů/10 mikrogramů v jedné dávce je určen pouze pro 
dospělé a nemá se používat u dětí do 18 let. Dávku je třeba titrovat na 
nejnižší dávku, při které je zachována účinná kontrola symptomů. 
Kontraindikace Hypersenzitivita na některou z léčivých látek nebo na 
kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku.
Zvláštní upozornění Je třeba opatrnosti při podávání pacientům 
s plicní tuberkulózou, tuberkulózou v klidovém stádiu, nebo pacientům 
s mykotickými, virovými nebo jinými infekcemi dýchacích cest, také 
u pacientů s tyreotoxikózou, feochromocytomem, diabetem mellitus, 
neléčenou hypokalémií nebo u pacientů s predispozicí k nízké hladině 
draslíku v séru, hypertrofickou obstrukční kardiomyopatií, idiopatickou 
subvalvulární stenózou aorty, těžkou hypertenzí, aneurysmatem 
a jinými závažnými kardiovaskulárními poruchami, jako je ischemická 
choroba srdeční, srdeční arytmie nebo těžké srdeční selhání.  
Zvláštní opatrnost se doporučuje u nestabilního astmatu s variabilním 

užíváním úlevových brochodilatátorů a u akutního těžkého astmatu.  
Opatrnosti je třeba při léčbě pacientů s existujícím prodloužením QTc 
intervalu a u pacientů s těžkou poruchou funkce jater. Může se vyskytnout 
paradoxní bronchospazmus s okamžitým zesílením sípání 
a dušnosti po podání dávky, systémové účinky se mohou vyskytnout 
s mnohem menší pravděpodobností než u perorálně užívaných 
kortikosteroidů. Zahájení používání přípravku Flutiform není vhodné 
během exacerbace onemocnění, při výrazném nebo akutním 
zhoršení astmatu. Léčba se nemá přerušovat náhle vzhledem k riziku 
exacerbace onemocnění. Užívání přípravku Flutiform u dětí do 12 let 
se nedoporučuje.
Interakce Je třeba opatrnosti při podávání silných inhibitorů CYP3A4 
(např. ritonavir, atazanavir, klarithromycin, indinavir, itrakonazol, 
nelfinavir, sachinavir, ketokonazol, telithromycin). β-agonisté mohou 
akutně zhoršit změny na EKG a/nebo hypokalémii vzniklou při 
podání diuretik nešetřících draslík (např. smyčková nebo thiazidová 
diuretika). Deriváty xantinu a glukokortikosteroidy mohou zvýšit 
případný hypokalemický účinek ββ-agonistů. L-Dopa, L-thyroxin, 
oxytocin a alkohol mohou mít negativní vliv na toleranci srdce 
k β2

-sympatomimetikům. Je třeba opatrnosti při současně podávané 
anestézii s halogenovanými uhlovodíky nebo při současném užívání 
jiných β-adrenergních léčiv. Je třeba mimořádné opatrnosti při 
současné léčbě tricyklickými antidepresivy, léky prodlužujícími QTc 
interval nebo inhibitory monoaminooxidázy, včetně látek s podobnými 
vlastnostmi, jako je furazolidon a prokarbazin, a během dvou týdnů 
po jejich vysazení. ββ-blokátory a formoterol-fumarát mohou při 
současném podání vzájemně inhibovat svůj účinek.
Těhotenství a kojení Podávání přípravku Flutiform během těhotenství 
se nedoporučuje a měl by se užívat v těhotenství pouze v případě, 
že prospěch převáží nad možnými riziky. Nelze vyloučit riziko pro 

kojence. Je třeba rozhodnout, zda přerušit kojení nebo léčbu přípravkem 
Flutiform.
Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Přípravek nemá žádný 
nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.
Nežádoucí účinky Mezi nežádoucí účinky s méně častou frekvencí 
patří hyperglykemie, bolest hlavy, třes, závratě, dysgeuzie, 
palpitace, ventrikulární extrasystoly, exacerbace astmatu, 
dysfonie, podráždění hrdla, sucho v ústech, periferní edém, 
orální kandidóza. Může se vyskytnout paradoxní bronchospazmus 
s okamžitým zesílením sípotu a dušnosti po podání dávky.
Zvláštní opatření pro uchovávání Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
Nechlaďte a nezmrazujte. Nádobka obsahuje kapalinu pod tlakem. 
Nádobku nevystavujte teplotám nad 50 °C, nepropichujte, nerozbíjejte 
ani nespalujte, i když se zdá prázdná.
Velikost balení 1 inhalátor (120 vstřiků), násobné balení 3×1 inhalátor 
(120 vstřiků). Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
Držitel rozhodnutí o registraci Mundipharma Ges.m.b.H., Apollogasse 
16–18, Vídeň, Rakousko
Registrační čísla 14/553-555/12-C
Datum revize textu 26. 7. 2013

Před použitím přípravku se seznamte s úplnou informací 
o přípravku. Přípravek je vydáván pouze na lékařský předpis. Přípravek 
je částečně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

První fixní kombinace flutikazon propionátu a formoterolu

Mundipharma GesmbH. Austria, 
organizační složka ČR
Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 - Karlín, 
www.mundipharma.cz C
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Pořadatelé děkují uvedeným firmám za spoluúčast na finančním zajištění kongresu

Generální partneři

Hlavní partneři

Mediální partneři

Partneři

„APR” spol. s r.o.

AeskuLab k.s.

ALTREVA spol. s r.o.

ASCO International s.r.o.

ASCO-MED, spol. s r.o.

BAXTER CZECH spol. s r.o.

Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o.

Bio-Port Europe s.r.o.

Cipla Europe NV, odštěpný závod

Cyril & Metoděj, s.r.o.

CZ Pharma s.r.o.

DYNEX LABORATORIES, s.r.o.

EWOPHARMA, spol. s.r.o

EXBIO Praha, a.s.

Grifols s.r.o.

HUMA-LAB CZECHOSLOVAKIA spol. s r.o.,

Chiesi CZ s.r.o.

I.T.A. – Intertact s.r.o.

IMUNA PHARM a.s.

JEMO TRADING, spol. s r.o.

Kurka.Med s.r.o.

LABORATOIRE BIODERMA  
CZECH REPUBLIC s.r.o.

LABOSERV s.r.o.

Lázně Luhačovice, a.s.

Linde Gas a.s.

Meditorial, s.r.o.

Mladá fronta a. s.

MR Diagnostic s.r.o.

MYLAN PHARMACEUTICALS s.r.o.

Odborný léčebný ústav Metylovice –  
Moravskoslezské sanatorium,  

příspěvková organizace

Phadia, s.r.o.

PIERRE FABRE MEDICAMENT s.r.o.

S & D Pharma CZ, spol. s.r.o.

Sandoz s.r.o.

SHIRE CZECH s.r.o.

TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.

The Binding Site s.r.o.

VIVAX Management (CZ), s.r.o.

Werfen Czech s.r.o.

Zdravotní ústav  
se sídlem v Ostravě

DOPROVODNÝ KULTURNÍ PROGRAM

Středa 15. 10. 2014 Uvítací recepce (Multifunkční aula Gong, vstup volný)
§§ 19.15–20.15 Koncertní vystoupení Marie Rottrové a skupiny Neřež
§§ 20.15-22.00 Uvítací recepce s rautem

ČtvRteK 16. 10. 2014 
(jen pro účastníky s předem rezervovanými vstupenkami)
§§ 17.30 Prohlídka Landek Parku (www.landekpark.cz)
§§ 17.30 Prohlídka dolních vítkovic (www.dolnivitkovice.cz)
§§ 18.30  divadelní představení – premiéra opery Výlety páně Broučkovy / Leoš Janáček, 

Divadlo Antonína Dvořáka, Ostrava

PáteK 17. 10. 2014 Slavnostní galavečer (Clarion Congress Hotel Ostrava) 
(jen pro účastníky s předem rezervovanými vstupenkami)
§§ 19.00–20.00 Raut – 1. část (sál Sapphire)
§§ 20.00–21.30 Koncert Jaromíra Nohavici (sál Diamant)
§§ 21.30–24.00 Raut – 2. část + Disco show LA PERFECTO 
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Středa 15. 10. 2014 – Multifunkční aula GONG, Dolní Vítkovice

Multifunkční aula GONG Slavnostní zahájení  
a úvodní přednášky Společenský program

Čtvrtek 16. 10. 2014 – Clarion Congress Hotel Ostrava

Sál diamant Plenární přednášky: 
Vnější prostřední 

a imunita

Lékové alergie Firemní sympozia Diagnostika  
v alergologii Urgentní stavy

Sál Sapphire Imunodeficity Firemní sympozia Aerobiologie Protiinfekční  
imunita

Sál Rubín Vitamín D 
(RDF) 

Reprodukční  
imunologie Firemní sympozia Protinádorová  

imunita Varia Firemní 
prezentace

Salonek Malachit
Rhinoma-
nometrie 

(RDF)

Speciali-
zační 

oborová 
rada

Salonek Starlit
Alergie 

v těhoten-
ství (RDF)

 

Restaurace veduta Posterová sekce

Pátek 17. 10. 2014 – Clarion Congress Hotel Ostrava

Sál diamant Plenární přednášky:  
Vnější prostřední 

a alergie

Průduškové astma Firemní sympozia Potravinová alergie Imunomodulace

Sál Sapphire Autoimunita Firemní sympozia Slizniční imunita Sekce privátních 
alergologů

Sál Rubín
Hista-

minová 
intoleran-
ce (RDF)

Sekce sester Sekce laborantů Firemní sympozia
Alergologie  

a klinická imunologie –  
mezioborová

Společenský večer
(19.00–24.00)

Salonek Starlit

Vnitřní 
prostře-

dí - je 
ovlivněno 
vnějším? 

(RDF)

  

Restaurace veduta Posterová sekce
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Sobota 18. 10. 2014 – Clarion Congress Hotel Ostrava

Sál Rubín Postgraduální kurz
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VysVětliVky: RDF – ranní diskuzní fórum
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PROGRAM / středa 15. 10. 2014 
Multifunkční aula GONG, Dolní Vítkovice (16.00–22.00)
16.00–17.00 Slavnostní zahájení
ff uvítání účastníků
ff předání vyznamenání a cen

17.00–19.00 Úvodní přednášky
předsedající: doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.
ff prof. MUDr. Jindřich Lokaj, CSc. (Brno) 

Imunologická zdatnost a její ovlivňování
ff prof. MVDr. Michal Novák, DrSc., Dr.h.c. (Bratislava) 

Immunotherapy of Alzheimer’s Disease: First-in-man and First-in-class Tau Vaccine
ff m. prof. MUDr. Peter Pružinec, CSc. (Bratislava) 

Potravinová alergia dnes
ff prof. MUDr. Václav Špičák, CSc. (Praha) 

Co nás čeká v alergologii a klinické imunologii zítra?

19.00–19.15	 Přestávka

19.15–20.00  Kulturní program: koncertní vystoupení Marie Rottrové a skupiny Neřež

20.00–22.00 Uvítací recepce s rautem

PROGRAM / čtvrtek 16. 10. 2014 
Clarion Congress Hotel Ostrava (7.30–18.15)

Ranní	diskuzní	fóra
7.30–8.15 Alergie v těhotenství – Salonek Starlit
předsedající: MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D. (Brno)

7.30–8.15 Rhinomanometrie – Salonek Malachit
předsedající: MUDr. Irena Krčmová, CSc. (Hradec Králové)

7.30–8.15 Vitamín D – Sál Rubín
předsedající: MUDr. Vítězslav Novák (Ostrava)

BOJUJEME S ALERGIÍ

C H C I  Ž Í T 
J A K O  O S T A T N Í

H L E D Á M  N O V É

Z P Ů S O B Y  L É Č B Y
S t a l l e r g e n e s  j e  g l o b á l n í  f a r m a c e u t i c k á  s p o l e č n o s t  s e  z a m ě ř e n í m  n a  a l e r g i i ,  k t e r á 
p o s k y t u j e  p a c i e n t ů m  i n o v a t i v n í ,  c í l e n á  a  ú č i n n á  ř e š e n í  a l e r g i c k é h o  o n e m o c n ě n í .
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13.30–15.00 Diagnostika v alergologii
předsedající: doc. MUDr. Petr Panzner, CSc., RNDr. Vlastimil Král, CSc., 
Ing. Jela Petrisková, PhD.
ff I. Šetinová (Praha): Test aktivace bazofilů a jeho místo v diagnostice alergií
ff M. Vachová (Plzeň): Současné možnosti diagnostiky alergie na hmyzí jed
ff S. Honzová Štěpánová (Praha): Diagnostika glutenové senzitivity
ff M. Liška (Plzeň): Atopy patch testy v diagnostice alergie
ff P. Čáp (Praha): FENO dnes

V rámci bloku se uskuteční slavnostní křest knihy  
Vyšetřování vydechovaného oxidu dusnatého  
u asthma bronchiale (Petr Čáp, Alice Benčová, Miloš Jeseňák) 

15.30–17.00 Urgentní stavy
předsedající: doc. MUDr. Vít Petrů, CSc., MUDr. Irena Krčmová, CSc., 
MUDr. Ján Mikler, Ph.D.
ff V. Petrů (Praha): Anafylaxe – jak ji známe
ff I. Krčmová (Hradec Králové): Anafylaxe – co neznáme?
ff P. Macháček (Nový Jičín): Nejčastější chyby při zvládání akutních alergických reakcí 

v přednemocniční péči
ff P. Kuklínek (Brno): Hereditární angioedém –  

bradykininem indukované urgentní stavy
ff Š. Laššan (Bratislava): Akutná astma

V rámci bloku se uskuteční slavnostní křest knihy  
Hereditární angioedém (Jana Hanzlíková, Pavel Kuklínek) 

Sál	Sapphire
10.30–12.00 Imunodeficity
předsedající: prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc., prof. MUDr. Anna Šedivá, DrSc.,  
doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc.
ff S. Jolles (Cardiff, Velká Británie): Hereditary Angioedema – the UK Experience
ff P. Čižnár (Bratislava): Ťažké kombinované imunodeficiencie na Slovensku
ff A. Šedivá (Praha): Včasná diagnostika těžkých kombinovaných imunodeficiencí
ff M. Jeseňák (Martin): Modifikujúce faktory klinického obrazu u detí s tranzientnou 

hypogamaglobulinémiou
ff J. Litzman (Brno): Výhody a nevýhody intravenózní a subkutánní substituce 

hypogamaglobulinemických pacientů

Sál	Diamant	+	Sál	Sapphire
8.30–10.00 Plenární přednášky: Vnější prostřední a imunita
předsedající: prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc., prof. MVDr. Michal Novák, DrSc., Dr.h.c.
ff prof. MUDr. Jiří Městecký, DrSc. (Alabama, USA) 

Kvantitativní a kvalitativní aspekty imunitní odpovědi na antigenní podněty 
z vnějšího prostředí

ff prof. Ron Nathan Apte, Ph.D. (Negev, Izrael) 
The alarmin function of Interleukin-1alpha – a dual function cytokine

ff doc. RNDr. Vladimír Holáň, DrSc. (Praha) 
Kmenové buňky a imunita

Sál	Diamant
10.30–12.00 Lékové alergie
předsedající: MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D., doc. MUDr. Petr Kučera, Ph.D., 
MUDr. Ivan Hlinka
ff L. Sedláčková (Praha): Pracovní skupina pro lékové alergie v ČSAKI
ff J. Paukert (Kolín): Alergie na betalaktamová antibiotika v dětském věku – význam 

provokačních testů
ff I. Hlinka (Kežmarok): Riziko skríženej alergie na cefalosporíny u pacientov 

alergických na penicilíny
ff B. Novotná (Brno): Hypersenzitivní reakce na nesteroidní protizánětlivé léky – nová 

klasifikace, diagnóza a management
ff E. Vernerová (Praha): Fakta a mýty o lokálních anesteticích
ff P. Kučera (Praha): Léková alergie a hypersenzitivita – interakce léčiva a reaktivity 

jedince

12.00–13.00 Firemní sympozia
12.00–12.30	 Sympozium	společnosti	GlaxoSmithKline: 
Když je spokojený pacient, je spokojený i lékař
ff J. Suchopár (Praha): Inhalační lékové formy – jejich specifika z hlediska vlastností, 

dostupnosti důkazů a zaměnitelnosti jednotlivých léčiv

12.30–13.00	 Sympozium	společnosti	Mundipharma:
Flutiform – nová originální fixní kombinace pro léčbu astmatu
předsedající: doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.
ff J. Slíva (Praha)
ff V. Řihák (Zlín)
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Sál	Rubín
10.30–12.00 Reprodukční imunologie
předsedající: prof. MUDr. Zdenka Ulčová-Gallová, DrSc., 
prof. RNDr. Ilona Hromadníková, Ph.D., MUDr. Eva Dzurillová
ff M. Kacerovský (Hradec Králové): Genitální mykoplazmata a imunologie 

předčasného porodu
ff I. Hromadníková (Praha): Fetální mikrochimérizmus – implikace pro mezioborovou 

spolupráci lékařské imunologie a reprodukční medicíny
ff K. Malíčková (Praha): T lymfocyty ve fyziologické a patologické graviditě
ff J. Madar (Praha): Imunomodulační příprava zvyšuje úspěšnost přenosu embrya po 

in vitro fertilizaci u žen trpících podmíněnou poruchou plodnosti
ff Z. Ulčová-Gallová (Plzeň): Dlouhodobě užívaná hormonální antikoncepce u žen 

ovlivňuje jejich autoimunitu
ff A. Kestlerová (Praha): Role imunologických markerů v prediagnostice 

preeklampsie – rozdíly mezi preeklampsií a jinými patologiemi

12.00–13.00	 Sympozium	společnosti	Baxter: 
Snížení zátěže imunoglobulinové léčby pro pacienty s primární imunodeficiencí
ff P. Králíčková (Hradec Králové) – Pacientovy přání a potřeby
ff S. Jolles (Cardiff, Velká Británie): HyQvia – nový koncept podání imunoglobulinové 

léčby
ff C. Feighery (Dublin, Irsko): HyQvia – zkušenosti z praxe

13.30–15.00 Protinádorová imunita
předsedající: prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc.,  
m. prof. MUDr. Martin Hrubiško, CSc.
ff L. Vannucci (Praha): Tumor microenvironment as a model of immunological 

microenvironment for therapeutic immunomodulation
ff R. Špíšek (Praha): Imunoterapie nádorových chorob pomocí dendritických buněk
ff M. Kovář (Praha): Kombinovaná chemoimunoterapie pomocí konjugátů 

doxorubicinu vázaného na HPMA kopolymerní nosič a IL-2 / S4B6 mAb 
imunokomplexů

ff M. Hrubiško (Bratislava): Možnosti klinického imunológa ako konziliára 
onkologického pacienta

ff J. Turánek (Brno): Metalochelatační liposomy s nepyrogenními deriváty 
muramyldipeptidu jako nosiče rekombinantních antigenů stimulující cíleně Th1 nebo 
Th2 typ imunitní odpovědi.

ff Š. Raffáč (Košice): Desloratadin a jeho imunomodulačné a anti-tumorózne efekty

12.00–13.30 Firemní sympozia
12.00–12.45	 Sympozium	společnosti	Stallergenes: 
Alergenová imunoterapie – kruh se uzavírá
ff P. Panzner (Plzeň): Polysenzibilizovaný pacient, existuje řešení?
ff J. Nevrlka (Brno): Bezpečnostní profil SLIT (odborné reference a poznatky z praxe)

12.45–13.05	 Sympozium	společnosti	ALK
ff P. Panzner (Plzeň): Roztočová alergie – výskyt onemocnění, diagnóza a léčba

13.05–13.25	 Sympozium	společnosti	Siemens
ff M. Fuchs (Praha): Praktický výstup diagnostiky pomocí alergenových komponent

13.30–15.00 Aerobiologie
předsedající: doc. MUDr. Ondřej Rybníček, Ph.D., doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D., 
MUDr. Luděk Hochmuth
ff O. Rybníček (Brno): Pylová informační služba v ČR – 22 let činnosti
ff S. Jäger (Vídeň, Rakousko): Pylová informační služba v Evropě
ff L. Hochmuth (Banská Bystrica): Peľová sezóna 2014 na Slovensku
ff P. Čáp (Praha): Dopad znečištěného ovzduší na zdraví z pohledu alergologa
ff M. Dostál (Praha): Projekt UFIREG: asociace koncentrace ultrajemných částic 

s úmrtností a denním počtem hospitalizací v Praze
ff D. Pelclová (Praha): Využití kondenzátu vydechovaného vzduchu k monitorování 

expozice nanočásticím v aerosolu pracovního ovzduší

15.30–17.00 Protiinfekční imunita
předsedající: prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc., prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.,  
doc. MUDr. Mária Bucová, CSc.
ff J. Hobstová (Praha) – Chlamydie – mýty a realita
ff F. Stejskal (Praha) – Parazitární infekce a alergie
ff M. Bucová (Bratislava) – Zápalový marker TREM-1 pri infekčnom a neinfekčnom 

zápale
ff J. Petanová (Praha) – Hodnocení sérologických nálezů
ff M. Křupka (Olomouc) – Rekombinantní polyepitopové antigeny jako nový přístup 

ke konstrukci vakcíny proti Lymské borelióze



XXXI. sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů  
XIV. kongres českých a slovenských imunologů

15.–18. říjen 2014 
Ostrava14 15

ff doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc. (Olomouc) 
Vliv znečištění ovzduší na zdraví dětí v oblasti Ostravy

ff doc. MUDr. Petr Panzner, CSc. (Plzeň) 
Molekulární diagnostika inhalačních alergií

Sál	Diamant
10.30–12.00 Průduškové astma
předsedající: prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc., MUDr. Mária Schvalbová
Blok je připraven pod garancí České iniciativy pro astma
ff R. Gawlik (Katovice, Polsko): Astma a sport
ff H. Velická (Praha): Vliv znečištění ovzduší na projevy astmatu
ff V. Sedlák (Hradec Králové): Biologická léčba astmatu v České republice v centrech 

pro těžké astma
ff J. Mikler (Martin): Biologická liečba u detí s ťažkou astmou v SR
ff M. Teřl (Plzeň): Zkušenosti s bronchiální termoplastikou v ČR a místo alergologů 

ve výběru nemocných

12.00–13.20 Firemní sympozia
12.00–12.30	 Sympozium	společnosti	GlaxoSmithKline: 
Moderní léčba astmatu, kam směřujeme a co chceme
ff P. Pohunek (Praha) – Potřebujeme lepší léky nebo změnit přístup pacienta?
ff P. Červený (Plzeň) – Adherence – slabina léčby asthma bronchiale

12.30–13.00	 Sympozium	společnosti	MEDA	Pharma
ff P. Panzner (Plzeň) – Nové možnosti léčby alergické rinitidy
ff M. Fuchs (Praha) – Myslíte, že o anafylaxi už víte vše?

13.00–13.20 
ff M. Teřl (Plzeň): Léčba astmatu v rytmu waltzu 

Přednáška podpořena společností AstraZeneca Czech Republic s.r.o.

13.30–15.00 Potravinová alergie
předsedající: MUDr. Martin Fuchs, MUDr. Simona Bělohlávková, MUDr. Klára Kossárová
ff M. Fuchs (Praha): Klam nebo eviDence baseD meDicine (alergologická glosa k vitaminu D)
ff M. Jeseňák (Martin): Up-to-date pohľad na diagnostiku alergie na bielkoviny 

kravského mlieka
ff S. Bělohlávková (Praha): Potravinová alergie a molekulární diagnostika 7x jinak

15.30–17.00 Varia
předsedající: MUDr. Ester Seberová, RNDr. Alexandra Lochmanová, Ph.D.,  
RNDr. Erika Barlová
ff M. Průcha (Praha): Ormondova choroba – IgG4 asociované onemocnění
ff L. Hochmuth (Banská Bystrica): Liečba chronickej spontánnej urtikárie 

omalizumabom – vlastné skúsenosti
ff N. Lukán (Košice): Aká je budúcnosť anti-IgE liečby?
ff J. Richterová (Třebíč): Pět let Projektu 7A – 7x o alergii a astmatu pro školu
ff E. Kriegová (Olomouc): Přínos multivariantní analýzy sérových proteinových 

profilů u pacientů s monoklonální gamapatií nejistého významu a mnohočetného 
myelomu

ff E. Tibenská (Bratislava): Imunofenotypizácia lymfocytov v zdravej dospelej populácii 
na Slovensku

17.15–18.15 The Binding Site – firemní prezentace

PROGRAM / pátek 17. 10. 2014 
Clarion Congress Hotel Ostrava (7.30 – 17.00)

Ranní	diskuzní	fóra
7.30–8.15 Histaminová intolerance – Sál Rubín
předsedající: m. prof. MUDr. Martin Hrubiško, CSc. (Bratislava)

7.30–8.15 Vnitřní prostředí – je ovlivněno vnějším? – Salonek Starlit
předsedající: MUDr. Radim Dudek (Frýdek-Místek)
ff P. Čáp (Praha): Znečištěné ovzduší venkovní a vnitřní a možnosti našich opatření
ff L. Hellebrandová (Ostrava): Kvalita vnitřního ovzduší

Sál	Diamant	+	Sál	Sapphire
8.30–10.00 Plenární přednášky: Vnější prostřední a alergie
předsedající: doc. MUDr. Vít Petrů, CSc., MUDr. Mojmír Vrlík, CSc.
ff prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D. (Olomouc) 

Rozvoj alergických onemocnění pod tlakem vnějších vlivů aneb 
Jak (ne)nakládáme se svým dědictvím?

ff MUDr. Josef Richter, CSc. (Ústí nad Labem) 
Aktuální problémy ekoimunologie
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13.30–15.00 Slizniční imunita
předsedající: MUDr. Josef Richter, CSc., MUDr. Miloslav Kverka, Ph.D.,  
MUDr. Radovan Košturiak
ff J. Richter (Ústí nad Labem): Životní prostředí a slizniční imunita – stále aktuální téma
ff M. Kverka (Praha): Interakce mezi mikroflórou a imunitním systémem na sliznici 

střeva
ff L. Prokešová (Praha): Vliv osídlení probiotickou vakcínou Colinfant New Born 

na výskyt alergie a zastoupení cytokinů v periferní krvi šestiletých dětí
ff J. Bártová (Praha): Projevy intolerance kovů na sliznici dutiny ústní
ff Š. Coufal (Praha): Biomarkery poškození střevní bariéry jako nástroje pro časnou 

diagnózu nekrotizující enterokolitidy

15.30–17.00 Sekce privátních alergologů
předsedající: MUDr. Tomáš Rohovský
ff M. Duřpektová (Brno): Smlouvy s pojišťovnami, úhrady a regulace
ff L. Peychl (Neratovice): Dohadovací řízení o úhradové vyhlášce na rok 2015
ff Diskuze na aktuální témata

Sál	Rubín
8.30–11.00 Sekce sester
předsedající: Bc. Alena Voříšková
ff J. Šimoníčková (Praha): Ošetřovatelská péče o děti s atopickým ekzémem – 

preventivní a režimová opatření
ff J. Zelenková (Praha): Ošetřovatelská péče u pacientky s plicní alveolární proteinózou 

autoimunitního původu
ff J. Chrudimská (Praha): Expoziční test lepkem
ff H. Kolářová (Praha): Ošetřovatelská péče o pacienty s alergenovou imunoterapií
ff E. Sedláčková (Zlín): Specifická alergenová imunoterapie – SIT
ff S. Vychodilová (Olomouc): Rush – Cluster = „F1“ alergenové imunoterapie
ff M. Krotilová (Praha): Nežádoucí reakce při léčbě specifickou alergenovou 

imunoterapií
ff L. Cesneková (Šumperk): Alergická reakce po nalepení umělých řas
ff H. Benešová (Šumperk): Měření ústních tlaků a odporů v dýchacích cestách
ff T. Slámová (Brno): Spirometrie – na co se zapomíná
ff R. Martincová (Hradec Králové): Rhinomanometrie – kazuistika
ff A. Voříšková (Praha): Alergologická sestra – na prahu třetího tisíciletí

15.30–17.00 Imunomodulace
předsedající: doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc., MUDr. Luca Vannucci, Ph.D., 
MUDr. Eva Lapšanská, Ph.D.
ff P. Dráber (Praha): Molekulární mechanizmy aktivace žírných buněk a nové terapie 

alergií a zánětlivých nemocí
ff D. Funda (Praha): Faktory prostředí (diety, střevní mikroflóra) jako nové 

imunointervenční strategie v prevenci diabetu 1. typu (NOD mouse model)
ff I. Stříž (Praha): Imunomodulační účinky makrolidů a dalších polyketidových antibiotik
ff M. Jeseňák (Martin): Rastlinné imunomodulanciá – fikcia verzus reálna účinnost
ff V. Novák (Ostrava): Imunomodulační účinky vitamínu D

Sál	Sapphire
10.30–12.00 Autoimunita
předsedající: MUDr. Dalibor Jílek, CSc., prof. MUDr. Helena Tlaskalová, DrSc.,  
prof. MUDr. Milan Buc, DrSc., doc. Ing. Stanka Blažíčková, Ph.D.
ff M. Buc (Bratislava): Súčasný stav imunopatogenézy sclerosis multiplex  

a jej biologickej liečby
ff J. Vencovský (Praha): Nové autoprotilátky u idiopatických zánětlivých myopatií
ff M. Raška (Olomouc): IgA nefropatie: současné poznatky o etiopatogenezi a výhledy 

terapie nemoci
ff Z. Hrušková (Praha): Národní klinický registr ANCA – asociovaných vaskulitid – 

„imunologický“ pohled

12.00–13.10 Firemní sympozia
12.00–12.20	 Sympozium	společnosti	Berlin	Chemie
ff P. Čáp (Praha): Bilastin v klinické praxi

12.20–12.40	 Sympozium	společnosti	CSL	Behring
ff P. Králičková (Hradec Králové): Rapid push – nová možnost substituční terapie 

imunoglobuliny u nemocných s protilátkovými imunodeficity

12.40–13.10	 Sympozium	společnosti	Orion	Pharma
ff P. Pohunek (Praha): Dá se na kombinované terapii ještě něco vylepšit?
ff J. Nevrlka (Brno): Inhalační systém Easyhaler v klinické praxi, kazuistiky
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PROGRAM / sobota 18. 10. 2014 
Clarion Congress Hotel Ostrava (8.00–12.30)

Sál	Rubín

Postgraduální kurz
Imunologie	nádorů	–	možnosti	imunoterapie	nádorových	onemocnění
ff M. Kovář (Praha): Imunitní systém a nádor: interakce na molekulární a buněčné 

úrovni
ff B. Říhová (Praha): Imunoterapie včera, dnes a zítra

Molekulární	diagnostika	alergií
ff P. Panzner (Plzeň): Obecné aspekty, problematika inhalačních alergenů
ff S. Bělohlávková (Praha): Molekulární diagnostika potravinové alergie
ff M. Vachová (Plzeň): Diagnostika alergie na hmyzí jed

11.15–13.30 Sekce laborantů
předsedající: Olga Jůzová
ff J. Novosad (Hradec Králové): Imunita a výživa
ff H. Kopřivová (Praha): Stanovení autoprotilátek u žen s poruchou plodnosti
ff H. Ouvínová (Praha): …i vyšetření buněk je důležité!
ff P. Vodáčková (Brno): Sledování vývojových fází B-lymfocytů v periferní krvi pomocí 

průtokového cytometru
ff A. Chalupová (Brno): Tranzientní B-lymfocyty v dětském věku
ff T. Vlas (Plzeň): Aplikace metod průmyslového inženýrství v klinické laboratoři

13.30–14.20	 Sympozium	společnosti	S&D	Pharma	CZ: 
IMUNOR včera a dnes
předsedající: doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc., m. prof. MUDr. Peter Pružinec, CSc., 
doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.
ff P. Pružinec (Bratislava): Úvod
ff V. Král (Ústí nad Labem): Zrození Imunoru
ff R. Košturiak (Nitra): Imunor v klinickej praxi
ff K. Kossárová (Bratislava): Imunor v pediatrii – kazuistiky
ff J. Bystroň (Olomouc): Strategie indikace a dávkování Imunoru
ff V. Petrů (Praha): Závěr

15.30–17.00 Alergologie a klinická imunologie – mezioborová
předsedající: prof. MUDr. Špičák Václav, CSc., m. prof. MUDr. Martin Hrubiško, CSc.
ff M. Hrubiško (Bratislava): Quo vadis – alebo kam kráča slovenská a česká klinická 

imunológia a alergológia
ff K. Zeleník (Ostrava): Působení refluxu na horní cesty dýchací – shrnutí současných 

poznatků
ff I. Hlinka (Tatranská Polianka): Laryngofaryngeálny reflux – ochorenie s mnohými 

nejasnosťami
ff P. Komínek (Ostrava): Recidivující infekce dýchacích cest a operace mandlí z pohledu 

otorinolaryngologa
ff J. Běláček (Praha): K metodice statistického vyhodnocení diferenciace hladin 

cytokinů u pacientů s parodontitidou a zdravých kontrol
ff S. Janota (Bratislava): Význam programov riadenej a integrovanej starostlivosti pri 

liečbe vybraných alergických chorôb
ff I. Šterzl (Praha): Endokrinologie v alergologii a klinické imunologii – APS III. typu

19.00–24.00 Společenský večer s koncertem Jaromíra Nohavici
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 POsterOVá seKce / restaurace Veduta

Rozdělení posterové sekce:

 ❱ alergologie a klinická imunologie v klinické praxi
 ❱ alergologie a klinická imunologie v laboratoři a experimentu

V každé sekci budou vyhlášeny a oceněny tři nejlepší postery.

Alergologie a klinická imunologie – mezioborová
1. Vybrané imunologické parametry u psů s atopickou dermatitidou / Toman Miroslav

Autoimunita
2. Význam mezioborové spolupráce v diagnostice limitované formy granulomatózy 

s polyangiitidou (kazuistika) / Čechová Dana
3. Asociácia zvýšených hladín HMGB1 s dysfunkciou gastrointestinálneho traktu u jedincov 

s autizmom / Gajdošechová Beáta
4. Klinické charakteristiky pacientů s pozitivitou membránových a synaptických protilátek 

proti antigenům exprimovaným v nervovém systému / Hanzalová Jitka
5. Imunoglobulinové volné lehké řetězce v séru jako biomarker aktivity u systémového 

lupus erytematodes / Hrnčíř Zbyněk
6. Úloha génovej variácie rs4149584 (R92Q) v géne TNFRSF1A v predispozícii k vzniku 

sclerosis multiplex / Javor Juraj
7. Genotypizácia a protilátková pozitivita u pacientov s autoimunitným diabetes 

mellitus / Kantárová Daniela
8. Snížené subpopulace dendritických buněk u pacientů se Sjögrenovým syndromem – 

analogie s pacienty s diabetem mellitem 1. typu / Kayserová Jana
9. Pokles NK buněk jako znak přechodu do klinicky definované roztroušené sklerózy /  

Marečková Helena
10. Sclerosis multiplex a polymorfizmus rs3135388 určujúci alelu HLA-DRB1*15:01 

v slovenskej populácii / Párnická Zuzana
11. Stillova choroba – diagnostické mimikry / Prídavková Dana
12. Lymfocytární subpopulace a intracelulární produkce cytokinů u pacientů s neuromyelitis 

optica / Skáčiková Lucia
13. Čo sa môže skrývať za generalizovanou lymfadenopatiou a splenomegáliou?  

(kazuistika) / Straková Jana
14. Efekt bakteriálních komponent izolovaných z Lactobacillus casei DN-114 001 

v experimentálním myším modelu psoriázy / Zákostelská Zuzana

Diagnostika v alergologii
15. Vyšetření anti-HLA protilátek metodou albia a její využití pro předpověď a monitorování 

humorální rejekce v programu transplantací ledvin – vybrané kazuistiky / Ambrůzová 
Zuzana

16. Je přínosem opakované měření plicních funkcí při bronchoprovokačním testu? /  
Brož Pavel

17. Porovnání výsledků odečtu antinukleárních protilátek na HEp2 buňkách manuálním 
způsobem s automatickým mikroskopem NOVA View / Fialová Martina

18. Nazální oxid dusnatý u dětí s adenoidními vegetacemi / Chládková Jiřina
19. Anti-tTG, EMA a anti-DGP v diagnostice celiakie – interpretační pravidla /  

Jindřichová Miroslava
20. Sledování hodnot vydechovaného oxidu dusnatého během specifických 

bronchoprovokačních testů s profesionálními alergeny / Klusáčková Pavlína
21. QuantiFERON-TB Gold test při biologickej liečbe – prehľad výsledkov za trojročné  

obdobie / Kozáková Darina
22. IGRA (Interferon-γ Release Assays) v rutinní laboratorní praxi / Martinek Jan
23. Možnosti diagnostiky alergie na jed blanokrídleho hmyzu / Mlčochová Daniela
24. Produkce sérového periostinu u pacientů s plicními imunopatologickými stavy /  

Novosad Jakub
25. Jak souvisí pozitivní výsledek nazálního provokačního testu s účinkem alergenové 

imunoterapie? / Ort Jan
26. Naše první zkušenosti s metodou ELISPOT v laboratorní diagnostice Lymeské 

borreliózy / Špačková Iveta
27. Multiplexová analýza sérových proteinových profilů u pacientů s IPF-UIP, sarkoidózou 

a zdravých jedinců / Tománková Tereza
28. Vyšetření spůta pomocí průtokové cytometrie / Vlas Tomáš
29. Bazofil degranulačný test a jeho využitie v klinickej praxi / Zuzulová Mária

Imunodeficity
30. Subcutaneous replacement in systemic immunoglobulin adverse reactions /  

Eštóková Tatiana
31. Přirozené protilátky proti alfa-galaktosylu (anti-Gal) v séru novorozenců, dospělých dárců 

krve a pacientů s primárními hypogamaglobulinémiemi / Chovancová Zita
32. Efekt subkutánních imunoglobulinů v léčbě kojenců s těžkou formou atopické 

dermatitidy spojenou s hypogamaglobulinémií / Kayserová Jana
33. Negativita specifických autoprotilátek u pacientů s diabetem mellitem 1. typu a běžným 

variabilním imunodeficitem / Milota Tomáš
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Imunomodulace
34. Využití Isoprinosinu v léčbě chronických a recidivujících onemocnění /  

Humlová Zuzana
35. Imunomodulační terapie v léčbě mnohočetných molusek / Janíčková Hana
36. Může imunomodulace ovlivnit hojení diabetických ulcerací? / Vydláková Jana

Lékové alergie
37. Rýchla desenzitizácia u pacientov s aspirínom exacerbovanou a indukovanou urtikáriou 

pred plánovanou kardiochirurgickou intervenciou / Hlinka Ivan
38. Alergie na vitamin B 12 / Řihák Vladimír
39. Charakteristika pacientů s lékovým exantémem a imunologické určení antigenní 

reaktivity tribenosidu / Thon Vojtěch

Potravinová alergie
40. Registr potravinových alergií – DAFALL / Bělohlávková Simona
41. Pylově-potravinový syndrom (PFAS): zastoupení jednotlivých druhů rostlinných potravin 

u pacientů přecitlivělých na pyl břízy / Pešák Sáva
42. Experimentální model potravinové alergie na ovalbumin: vliv bezmikrobních podmínek 

a kolonizace probiotiky / Tučková Ludmila

Protiinfekční imunita
43. Chlamýdiové infekcie – staronový problém v humánnej medicíne / Bergendiová 

Katarína
44. Korelace mezi výsledky testů detekujícími protilátkovou nebo buněčnou imunitu 

a molekulární detekcí Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis v přirozeně 
infikovaném stádu krav / Faldyna Martin

45. Funkční význam exprese CD57 ve vztahu k infekci HIV / Lochmanová Alexandra

Protinádorová imunita
46. Protinádorový efekt antiparazitika mebendazolu – překvapivý účinek dlouho užívaného 

léčiva / Černý Viktor
47. Překonání mnohočetné lékové rezistence v protinádorové léčbě pomocí inhibitorů 

ABC transportérů nesených polymerním nosičem na bázi N-(2-hydroxypropyl) 
metakrylamidu / Kabešová Martina

48. Kombinovaná chemoimunoterapie aktivní protinádorovou buněčnou terapií 
preparátem DCVAC / PCa u pacientů s karcinomem prostaty / Podrazil Michal

49. Léčba experimentálních myších nádorů polymerními konjugáty na bázi HPMA 
s cytostatiky a její vliv na protinádorovou imunitní odpověď / Šírová Milada

50. Testování biologické aktivity nových protinádorových léčiv na bázi HPMA 
kopolymerů / Tomalová Barbora

51. Nový typ imunoterapie založený na IL-2-poly (HPMA) nanoconjugátu / Weberová Petra

Průduškové astma
52. Asthma a sportovci, kazuistika / Kočková Andrea

Reprodukční imunologie
53. Význam ambulance pro imunologicky podmíněnou poruchu plodnosti / Malá Eva

Sekce sester
54. Nejčastější chyby při provádění spirometrie – úloha sestry / Neumannová Renáta
55. Specifický provokační test s látkou z pracoviště pacienta: kazuistika / Sedláčková Blanka
56. Imunologicky podmíněná porucha plodnosti / Urbanová Irena

Slizniční imunita
57. Immune activation by microbiome differently shapes the stroma of colon mucosa: 

insights for new immunotherapeutic approaches / Vannucci Luca

Varia
58. Srovnání expresních profilů pro-zánětlivých a osteoklastogenních cytokinů u časných 

a pozdních stadií periprotetické osteolýzy u totálních endoprotéz kyčelního 
kloubu / Fillerová Regina

59. Efekt bariérových povlaků na koncentrace roztočových alergenů 
v lůžku / Gutová Václava

60. Bolest v zádech – příznak eozinofilní kolitidy? / Gvozdiaková Tatiana
61. Vplyv nanočastíc oxidu titaničitého na imunitnú odpoveď in vitro / Jahnová Eva
62. Změny lymfocytárních subpopulací u žen s karcinomem prsu v průběhu 

chemoterapie / Králíčková Pavlína
63. Výuka klinické imunologie v oboru všeobecného lékařství na 1. LF UK / Petanová Jitka
64. Vliv funkčních polymorfizmů ovlivňujících sérové hladiny zánětlivých markerů na riziko 

komplikací umělých kloubních náhrad / Schneiderová Petra
65. D vitamín a sarkoidóza – nové súvislosti / Suchánková Magda
66. Chimerní protein IL-2 a anti-IL-2 monoklonální protilátky S4B6 – design, produkce 

a biologická aktivita / Tomala Jakub
67. Aktivita DAO v pediatrickej populácii / Zuzulová Mária
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PŘEDSÁLÍ
1. GlaxoSmithKline, s.r.o.

2. Mundipharma GesmbH. Austria

3. STALLERGENES CZ, s.r.o.

4. Berlin-Chemie/A.Menarini Ceska 

republika s.r.o.

5. AstraZeneca Czech Republic s.r.o.

6. MEDA Pharma s.r.o.

7. Zentiva, k.s.

8. Orion Pharma s.r.o.

9. Siemens, s.r.o.

10. IMUNA PHARM a.s.

11. ASCO-MED, spol. s r.o.

12. Cyril & Metoděj, s.r.o.

VSTUPNÍ HALA
13. Sandoz s.r.o.

14. CSL BEHRING s.r.o.

PLATINUM
15. JEMO TRADING, spol. s r.o.

16. Phadia, s.r.o.

17. VIVAX Management (CZ), s.r.o.

18. Werfen Czech s.r.o.

19. MYLAN PHARMACEUTICALS s.r.o.

20. BAXTER CZECH spol. s r.o.

21. Grifols s.r.o.

22. The Binding Site s.r.o.

23. EWOPHARMA, spol. s.r.o

24. AeskuLab k.s.

25. Linde Gas a.s.

26. PIERRE FABRE MEDICAMENT s.r.o.

27. SHIRE CZECH s.r.o.

28. Beckman Coulter  

Slovenská republika s.r.o.

29. Chiesi CZ s.r.o.

30. HUMA-LAB  

CZECHOSLOVAKIA spol. s r.o.,

31. TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.

32. Kurka.Med s.r.o.

33. ASCO International s.r.o.

34. Cipla Europe NV,  

odštěpný závod

35. S & D Pharma CZ, spol. s.r.o.

ANTRACIT
36. „APR“ spol. s r.o.

37. ALTREVA spol. s r.o.

38. EXBIO Praha, a.s.

39. I.T.A.-Intertact s.r.o.

40. LABORATOIRE BIODERMA 

CZECH REPUBLIC s.r.o.

41. MR Diagnostic s.r.o.

42. Bio-Port Europe s.r.o.

43. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

44. Odborný léčebný ústav Metylovice – 

Moravskoslezské sanatorium, 

příspěvková organizace

45. DYNEX LABORATORIES, s.r.o.

46. Lázně Luhačovice, a.s.

47. Mladá fronta a. s.

48. Nakladatelství GEUM, s.r.o.
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SEZNAM HOTELŮ:
➋   Clarion Congress Hotel Ostrava / Zkrácená 2703, 700 30 Ostrava-Zábřeh / auto-

bus č. 31 – Městský stadion/Rottův sad, tramvaj č. 2, 3, 7, 11 – SPORT ARÉNA
➊  Brioni / Stodolní 876/8, 702 00 Moravská Ostrava / tramvaj č. 2 – Stodolní
➋  Imperiál / Tyršova 1250/6, 702 00 Moravská Ostrava / tramvaj č. 2 – Elektra 

nebo Karolina
➌  Park Inn / Hornopolní 3313/42, 702 00 Moravská Ostrava / autobus – Hornopolní 

(nutné přestupy)
➍  Sport Club / Čkalovova 6144/18, 708 00 Ostrava-Poruba / tramvaj č. 7 – Věžičky 

nebo Poruba, vozovna
➎  veronika / Mírové náměstí 519/3d, 703 00 Ostrava-Vítkovice / tramvaj č. 2 – 

Mírové náměstí
➏  Hotel Mercure Ostrava Center / Českobratrská 1742/18, 702 00 Moravská Ostrava 

/ tramvaj č. 2 – Stodolní (blíže autobus – Husův sad – nejede ke Clarionu)
➐  Hotel Puls / Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh / tramvaj č. 2, 7 – SPORT 

ARÉNA
➑  Hotel vista / Kpt. Vajdy 3046/2, 700 30 Ostrava-Zábřeh / autobus č. 31 – Hotel 

Bělský les, tramvaj č. 12, 17 – ÚMOb Jih (směr Tylova – potom 6 min pěšky)
➒  Lowcost Hotel / Plzeňská 2622/12, 700 30 Ostrava / autobus č. 31 – Hotel Bělský 

les, tramvaj č. 12, 17 – ÚMOb Jih (směr Tylova – potom 6 min pěšky)

MÍSTA KONÁNÍ:
➊  GONG / Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava-Vítkovice

autobus i tramvaj – Ředitelství Vítkovic
➋   CLaRION CONGReSS HOteL OStRava / Zkrácená 2703, 700 30 Ostrava-Zábřeh / 

autobus č. 31 – Městský stadion/Rottův sad, tramvaj č. 2, 3, 7, 11 – SPORT ARÉNA

➊
➋➐

➎

➌

➍

➏
➊➋
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Miltenyi Biotec GmbH (Germany) | phone +49 2204 8306-0 | macs@miltenyibiotec.de | www.miltenyibiotec.com
Exclusive distributor for Czech and Slovak Republic:
BIOHEM spol. s r.o. | Zlatovská 2211, 91101 Trenčín | phone +421 32 650 5005 | biohem@biohem.sk

All medical devices of TheraSorb product line are manufactured and controlled under an ISO 13485 certified quality system 
and are CE-marked in the EU. TheraSorb is a registered trademark of Miltenyi Biotec GmbH.

Účinnost Bezpečnost

Nezpůsobuje ospalost 
více než placebo1

Účinný při alergické 
rinokonjunktivitidě1

Neindukuje ani 
neinhibuje aktivitu 

CYP 450* 1
Účinný 
při kopřivce1

Nepotencuje 
účinky alkoholu1

Účinek 
přetrvává 24 hodin1

 Xados®

bilastinum

Berlin-Chemie/A. Menarini Ceska republika s. r. o., Budějovická 778/3, 140 00 Praha 4 – Michle
tel.: 267 199 333, fax: 267 199 336, e-mail: office@berlin-chemie.cz
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Zkrácená informace o přípravku: Xados 20 mg tablety Složení: Bilastin 20 mg v 1 tabletě. Indikace: 
Symptomatická léčba alergické rinokonjunktivitidy (sezónní i celoroční) a kopřivky. Dávkování: 
1 tableta denně, jednu hodinu před nebo dvě hodiny po jídle nebo ovocném džusu. Kontraindikace: 
Přecitlivělost na složky přípravku. Upozornění: Studie provedená za účelem posouzení účinku 
bilastinu na schopnost řídit ukázala, že léčba dávkou 20 mg neovlivňuje výkon během řízení. I tak 
by však měli být pacienti informováni, že někteří lidé mohou velmi vzácně pociťovat ospalost, která 
může ovlivnit jejich schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Účinnost a bezpečnost bilastinu u dětí 
mladších 12 let nebyla stanovena. U pacientů se středně závažným nebo závažným poškozením 
ledvin je třeba se vyhnout současnému podávání bilastinu a inhibitorů P-glykoproteinu, jako jsou 
např. ketokonazol, erytromycin, cyklosporin, ritonavir nebo diltiazem. Interakce: Psychomotorický 
výkon po současném příjmu alkoholu a 20 mg bilastinu byl podobný výkonu pozorovanému po příjmu 
alkoholu a placeba. Jídlo nebo současné užití 20 mg bilastinu a grapefruitového džusu významně 
snižuje perorální biologickou dostupnost bilastinu o 30 %. Tento účinek se v různé míře může objevit 
také u jiných ovocných džusů. Léčivé přípravky, které jsou substráty nebo inhibitory OATP1A2, jako 
ritonavir nebo rifampicin, mohou také snižovat plazmatické koncentrace bilastinu. Ketokonazol 
nebo erytromycin zvyšuje AUC bilastinu dvakrát a Cmax 2–3krát. 60 mg diltiazemu zvýšilo Cmax 
bilastinu o 50 %. Nežádoucí účinky: Množství nežádoucích účinků, které se objevily u pacientů 
trpících alergickou rinokonjuktivitidou nebo chronickou idiopatickou kopřivkou léčených 20 mg 
bilastinu, bylo v klinických studiích srovnatelné s pacienty, kteří dostávali placebo (12,7 % versus 
12,8 %). Pacienti léčení bilastinem v dávce 20 mg v klinických studiích fáze II a III udávali mezi 
nejčastějšími nežádoucími účinky bolest hlavy, ospalost, závratě a únavu. Tyto nežádoucí účinky se 
objevovaly ve srovnatelné frekvenci u pacientů, kteří dostávali placebo. Podrobnosti viz plné znění 
souhrnu údajů o přípravku. Balení: 30 nebo 50 tablet. Držitel registrace: Menarini International 
Operations Luxembourg, S.A., Lucembursko. Reg. číslo: 24/001/11-C. Datum poslední revize: 
13. 1. 2012. Přípravek je vydáván pouze na lékařský předpis a je částečně hrazen z prostředků 
veřejného zdravotního pojištění.

Určeno pouze odborníkům ve smyslu zákona 40/1995 Sb.

1. SPC přípravku Xados, datum poslední revize: 13. 1. 2012 * ve studiích in vitro

bilastin

Nesedativní antihistaminikum1

1
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Nová úroveň v analýze 
speciálních proteinů
 Unikátní software „na míru“ pro analýzu speciálních proteinů
 Kompaktní design
 Široké spektrum testů
 Jednoduchá obsluha
 Spolehlivé výsledky během velmi krátké doby 

Kontakt pro ČR a SR: The Binding Site s.r.o.
Sinkulova 55, 147 00 Praha 4, Tel.: +420 223 013 988-9
E-mail: info@bindingsite.cz, www.wikilite.com

Více podrobností se dozvíte na našem stánku.
Těšíme se na Vás.

SPOJENIE, 
KTORÉMU MÔŽETE DÔVEROVAŤ.

INOVUJEME TRADÍCIE

IMUNA PHARM, a.s. 
Jarková 269/17, 082 22 Šarišské Michaľany *G
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TRADÍCIE INOVÁCIE

CERTIFIKÁCIA GMP*

Hovoria za nás skúsenosti  
troch generácií, viac ako  
60 ročná história a tradične silné 
portfólio IMUNOPREPARÁTOV.

Vytvorili sme nový  
výskumný tím, rozširujeme 
portfólio produktov  
a MODERNIZUJEME 
TECHNOLÓGIE.

Dodržiavanie medzinárodných 
štandardov vo výrobných 
procesoch GMP sú zárukou 
KVALITY našich produktov.
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Zkrácená informace o přípravku HiZentra® 

název přípravku: Hizentra® 200 mg/ml injekční roztok k subkutánnímu podání. Léčivá látka: Immunoglobulinum 
humanum normale (SCIg). Jeden ml obsahuje: Proteinum plasmatis humani 200 mg (čistota minimálně 98% IgG). Přibližné 
rozdělení podtříd IgG: IgG1 62–74 %, IgG2 22–34 %, IgG3 2–5 %, IgG4 1–3 %. Maxi mální obsah IgA je 0,050 mg/ml. 
terapeutické indikace: Substituční léčba u dospělých a dětí při syndromech primární imunodeficience jako např: vrozená 
agamaglobulinémie a hypogamaglobulinémie, běžná variabilní imunodeficience, závažná kombinovaná imunodeficience, 
IgG deficience podtřídy s opakujícími se infekcemi. Substituční léčba u mye lomní nebo chronické lymfatické leukémie s těžkou 
sekundární hypogamaglobulinémií a opakujícími se infekcemi. Dávkování a způsob podání: Léčba by měla být zahájena 
a na začátku monitorována pod dohledem zdravotnického pracovníka se zkušeností s léčbou imunodeficience. Dávkování: 
Dávku je nutné stanovit indivi duálně pro každého pacienta v závislosti na farmakokinetice a klinické odpovědi a minimálních 
sérových hladinách IgG. Jako vodítko mohou posloužit níže uvedené režimy dávkování. Dávkovací režim využívající subkutánní 
aplikaci by měl zajistit udržitelnou hladinu IgG. Může být nutné podání počáteční dávky minimálně 0,2 až 0,5 g/kg  
(1,0 až 2,5 ml/kg) tělesné hmotnosti. Tu je případně nutné rozdělit na několik dnů. Po dosažení rovnovážného stavu hladin 
IgG jsou udržovací dávky podávány v opakovaných intervalech k dosažení kumulativní měsíční dávky řádově 0,4 až 0,8 g/kg  
(2,0 až 4,0 ml/kg) tělesné hmotnosti. Způsob podání: Léčivý přípravek se musí podávat pouze subkutánně. Přípravek 
Hizentra® je možné aplikovat injekčně do míst jako je břicho, stehna, paže a laterální část kyčle. Pokud jsou podávány 
velké dávky (> 25 ml), doporučuje se podávání do více míst. Doporučená úvodní rychlost infuze závisí na individuálních 
potřebách pacienta a neměla by převyšovat 15 ml/hod/místo. Pokud je dobře tolerována, může být pak rychlost infuze 
postupně zvýšená na 25 ml/hod/místo. Je možné použít infuzní pumpy vhodné pro subkutánní podání imunoglobulinů. 
kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo kteroukoliv z pomocných látek. Pacienti s hyperprolinémií. 
Hizentra® se nesmí podávat intravaskulárně. Zvláštní upozornění: Přípravek Hizentra® je určen pouze pro subkutánní 
podání. Pokud je přípravek Hizentra® náhodně aplikován do žíly, může u pacienta vyvolat šok. Je třeba dodržovat 
rychlost infuze uvedenou v bodě Dávkování a způsob podání. Po dobu podávání infuze je třeba pacienty pečlivě sledovat 
a věnovat pozornost případnému výskytu jakýchkoliv nežádoucích účinků. interakce: Podání imunoglobulinu může 
po dobu 6 týdnů až 3 měsíců snížit účinnost oslabených živých virových vakcín, jako např. vakcín proti spalničkám, 
příušnicím, zarděnkám a planým neštovicím. Mezi podáním tohoto léčivého přípravku a vakcinací oslabenou živou 
virovou vakcínou má uplynout interval 3 měsíců. V případě spalniček může toto snížení účinnosti trvat až 1 rok. Proto 
by měli být pacienti očkovaní proti spalničkám vyšetřeni na protilátky. těhotenství a kojení: Údaje z prospektivních 
klinických studií o použití normálního lidského imunoglobulinu u těhotných žen jsou omezené. Proto by se měl přípravek 
Hizentra® podávat těhotným ženám a kojícím matkám jen se zvýšenou opatrností. Na základě klinických zkušeností 
s podáváním imunoglobulinů nelze očekávat žádné nepříznivé ovlivnění průběhu těhotenství nebo ovlivnění plodu 
a novorozence. Pokračující léčba těhotných žen zajišťuje pasivní imunitu pro novorozence. Imunoglobuliny jsou vylučovány 
do mateřského mléka a mohou přispívat k přenosu ochranných protilátek na novorozence. Účinky na schopnost 
řídit a obsluhovat stroje: Hizentra® nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat 
stroje. nežádoucí účinky: Občas se mohou objevit nežádoucí účinky, jako je třes, bolesti hlavy, horečka, zvracení, 
alergické reakce, nevolnost, artralgie, nízký krevní tlak a středně silné bolesti dolní části zad. Vzácně může normální lidský 
imunoglobulin způsobovat náhlý pokles krevního tlaku a v ojedinělých případech anafylaktický šok, dokonce i když nemá 
pacient v anamnéze známou přecitlivělost na předchozí podání. Lokální reakce v místě infuze: otok, bolestivost, zarudnutí, 
zatvrdnutí tkáně, místní proteplení, svědění, modřiny a vyrážka. předávkování: Důsledky předávkování nejsou známé. 
Doba použitelnosti: 30 měsíců. uchovávání: Neuchovávejte při teplotě nad 25 °C. Chraňte před mrazem. Uchovávejte 
injekční lahvičku  v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. velikosti balení: Velikosti balení pro 1, 10  
nebo 20 lahviček: 1 g /5 ml, 2 g /10 ml, 3 g /15 ml, 4 g /20 ml. Jméno a adresa držitele rozhodnutí o registraci: 
CSL Behring GmbH, Emil-von-Behring-Strasse 76, D-35041 Marburg, Německo. registrační čísla: EU/1/11/687/001-
EU/1/11/687/012. Datum první registrace: 14. 4. 2011. Datum revize textu: Listopad 2013. Podrobné informace 
o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky na adrese http: 
//www.ema.europa.eu. Přípravek je vázán na lékařský předpis a je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. 
Úplnou informaci pro přede pisování najdete v Souhrnu údajů o přípravku. Verze SPC platná ke dni vydání materiálu 
(4. 8. 2014).

reference: 1. D. Nguyen, at al. Subcutaneous Hizentra® (20%) Is Better Tolerated And Shares Similar Efficacy Compared 
To Subcutaneous Vivaglobin (16%). J Allergy Clin Immunol, Volume 129, Number 2. 2. SPC Hizentra®. 3. Ralph S. Shapiro, 
Subcutaneous immunoglobulin therapy given by subcutaneous rapid push vs infusion pump: a retrospective analysis, 
Annals of Allergy, Asthma & Immunology, volume 111, issue 1,pages 51-55, July 2013.
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cSL Behring s.r.o., BB Centrum, budova Alpha, Vyskočilova 2a/1461, 140 00 Praha 4, 
tel.: 241 416 441, www.cslbehring.cz.
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První a jediná  
imunoglobulinová terapie  

s 20% koncentrací pro subkutánní podání

•  Imunoglobulinová terapie s 20% koncentrací zkracuje dobu infuze 1,3

•  Jednoduchá subkutánní aplikace při domácí léčbě,  
při které není nutná infuzní pumpa 3

•  Přípravek Hizentra® může být  
skladován až 30 měsíců při  
pokojové teplotě do 25 °C 2

•  Při podání 20% SCIG byl použit  
menší objem léčivé látky  
ve srovnání s 16% SCIG 3
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www.siemens.cz/diagnostika

Včasná diagnostika 
Co dělá metodu 3gAllergy jedinečnou? 
Detekuje alergen specifické IgE protilátky ve velmi malých koncentracích. Metoda je 
určena pro plně automatizovaný systém IMMULITE 2000 XPi, včetně možnosti jeho  
napojení do laboratorní linky.

Co Vám můžeme nabídnout

• Nulový kalibrátor v kombinaci s chemi- 
   luminiscencí a technologií kapalných  
   alergenů

• Analytickou citlivost metody 0,1 kU/l  
   a funkční citlivost 0,2 kU/l. 

Metoda poskytuje následující klinické 
výhody:

• Nulový kalibrátor v kombinaci s chemi- 
   luminiscencí a technologií kapalných  
   alergenů

• Analytickou citlivost metody 0,1 kU/l  
   a funkční citlivost 0,2 kU/l.

• Časnější detekce senzibilizovaných 
  pacientů, což umožňuje snadnější 
  monitorování a včasnou terapii 
  těchto pacientů.

Answers for life.

3g Allergy - nová generace metod
Výhody 3. generace testů.

 

• Lepší přesnost při sledování pacientů  
   s velmi nízkými koncentracemi IgE    
   protilátek.

• Lepší diferenciální diagnostika 
  alergických onemocnění: sinusitida,  
  rinitida, zánět spojivek
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321 DNŮ V ROCE   
prožitých naplno díky 
Seretide Diskus 1, 2

Důležitým faktorem adherence 
je spokojenost pacienta  
s inhalátorem.3, 4, 5, 6

1. Bateman et al. Am J Respir Crit Care Med 2004; 
170(8): 836-44. 2. Woodcock et al. Prim Care Resp 
J 2007; 16(3): 155-161. 3. Mahajan P, Clin.Ther. 1997 
Sep-Oct;19(5):1126-34. 4. Horn CR, Respir Med. 
1990;W 67-70. 5. Schulte M, J Aerosol Med Pulm 
Drug Deliv. 2008 Dec;21(4):321-8. 6. Anderson  
P. Eur Respir Rev 2005;14:109-16.

40 let partner v respirační oblasti

ZKRÁCENÁ INFORMACE O PŘÍPRAVKU SERETIDE DISKUS 50/100, SERETIDE DISKUS 50/250, SERETIDE DISKUS 50/500
LÉČIVÁ LÁTKA: 50 μg salmeterolu a 100, 250 nebo 500 μg fluticason propionátu v jedné dávce. LÉKOVÁ FORMA: Prášek k perorální inhalaci. INDIKACE: 
Bronchiální astma. Chronická obstrukční plicní nemoc: Seretide je indikován k symptomatické léčbě pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí 
(CHOPN) s prebronchodilatační hodnotou FEV1 < 60 % náležité hodnoty a s anamnézou opakujících se exacerbací, kteří mají závažné projevy navzdory 
pravidelné bronchodilatační terapii. DÁVKOVÁNÍ: Pacienti mají být poučeni, že k dosažení optimálního léčebného přínosu je nutné, aby přípravek Seretide 
Diskus užívali každodenně, i když jsou asymptomatičtí. Bronchiální astma: Dospělí, mladiství a děti starší než 12 let: Jedna inhalace Seretide Diskus 
50/100 2× denně nebo jedna inhalace Seretide Diskus 50/250 2× denně nebo jedna inhalace Seretide Diskus 50/500 2× denně. Děti starší než 4 roky: 
Jedna inhalace Seretide Diskus 50/100 2× denně. Dávku je třeba titrovat tak, aby byla aplikována nejnižší dávka, která ještě účinně udrží příznaky pod 
kontrolou. Chronická obstrukční plicní nemoc: Jedna inhalace Seretide Diskus 50/500 2× denně. U pacientů ve vyšším a pokročilém věku a u pacientů 
s renální dysfunkcí není třeba upravovat dávkování. KONTRAINDIKACE: Přecitlivělost na některou z léčivých látek nebo na pomocnou látku. ZVLÁŠTNÍ 
UPOZORNĚNÍ: Zvláštní obezřetnosti je třeba při aplikaci přípravku Seretide Diskus pacientům se závažnými kardiovaskulárními poruchami, včetně 
abnormalit srdečního rytmu, s diabetem mellitem, tyreotoxikózou, s nekorigovanou hypokalémií nebo s predispozicí k nízké hladině plazmatického 
draslíku. Po inhalaci přípravku Seretide Diskus může dojít k paradoxnímu bronchospazmu. V tom případě je nutné aplikaci přípravku okamžitě ukončit, 
znovu zhodnotit stav pacienta a podle potřeby zahájit jinou terapii. Při dlouhodobém podávání vysokých dávek inhalačních kortikosteroidů se mohou 
vyskytnout systémové účinky: Cushingův syndrom, Cushingova nemoc, pokles minerální kostní denzity, katarakta, glaukom, suprese adrenální funkce 
a akutní adrenální krize a výjimečně výskyt psychologických poruch nebo poruch chování, které zahrnují psychomotorickou hyperaktivitu, poruchy spánku, 
úzkost, deprese nebo agresivitu (zvláště u dětí). Děti a mladiství mladší 16 let užívající vysoké dávky fluticason propionátu (obvykle ≥ 1 000 mikrogramů/
den) mohou být zvláště ohrožení systémovými účinky. Doporučuje se, aby vzrůst dětí dlouhodobě léčených inhalačními kortikosteroidy byl pravidelně 
monitorován. INTERAKCE: Neměly by se současně podávat neselektivní ani selektivní betablokátory. Souběžná aplikace jiných beta-adrenergních léčiv 
může mít potenciálně aditivní efekt. Ritonavir může značně zvýšit koncentraci fluticason propionátu v plazmě. Současné užití systémově podávaného 
ketokonazolu významně zvyšuje systémovou expozici salmeterolu. TĚHOTENSTVÍ A KOJENÍ: Podávání přípravku Seretide těhotným ženám by se mělo 
zvažovat pouze tehdy, pokud očekávaný přínos pro matku je větší než možné riziko pro plod. Není známo, zda se salmeterol a fluticason propionát/
metabolity vylučují do mateřského mléka. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY: Lze očekávat typ a závažnost nežádoucích reakcí na každou ze dvou účinných látek. Možné 
velmi časté nežádoucí účinky jsou bolest hlavy a zánět nosohltanu. Časté nežádoucí účinky jsou: kandidóza dutiny ústní a hrdla, pneumonie, bronchitidy, 
hypokalémie, třes, palpitace, podráždění hrdla, chrapot, zánět vedlejších nosních dutin, pohmožděniny, svalové křeče a traumatické zlomeniny. Mezi 
méně časté řadíme kožní reakce přecitlivělosti a tachykardie. DOBA POUŽITELNOSTI: 2 roky. Přípravek uchovávejte při teplotě do 30 °C. VELIKOST BALENÍ: 
1× 28 dávek nebo 1× 60 dávek. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI: Glaxo Group Ltd., Greenford, Middlesex, Velká Británie. REGISTRAČNÍ ČÍSLA: 
Seretide Diskus 50/100: 14/101/00-C, Seretide Diskus 50/250: 14/102/00-C, Seretide Diskus 50/500: 14/103/00-C. DATUM REGISTRACE: 16. 2. 2000. 
DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU: 9. 10. 2013. Lék je vázán na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před 
předepsáním léku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku, kterou najdete v Souhrnu údajů o přípravku na www.gskkompendium.cz, nebo 
se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4; e-mail: cz.info@gsk.com; www.gsk.cz. Případné nežádoucí účinky 
prosím hlaste také na cz.safety@gsk.com. Zkrácená informace o přípravku je platná ke dni vydání materiálu 24. 2. 2014.
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