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17. DERMATOLOGICKÉ
SYMPOZIUM 
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Jak léčím já



TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ – POZOR ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ!
15. října 2016 – Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem  
Špitálské náměstí 3517, Ústí nad Labem

Doporučujeme parkování:
Kryté parkoviště –  podzemní parkoviště – Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem  
(vjezd z Moskevské ulice)

ODBORNÁ GARANCE
MUDr. Hana Duchková, DrSc.  (Ústí nad Labem) – Kožní sanatorium, spol. s r. o. 
MUDr. Anna Richterová (Děčín) – Okresní zástupce Sdružení praktických lékařů

POD ZÁŠTITOU
České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP

KOORDINÁTOŘI
MUDr. Hana Duchková, DrSc. (Ústí nad Labem)
prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA (Praha)

KONTINUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ
Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK 
(ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. 
Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací akce s uvedeným počtem kreditů. Sympozium 
je určeno pro lékaře a SZP v oboru dermatologie, praktické lékaře, pediatry a další specialisty

REGISTRACE A PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI
Přihlášku k účasti zašlete, prosím, nejpozději do 10. října 2016
Registrace on-line
• Na stránkách www.bos-congress.cz/dsul2016
Menu vlevo: REGISTRACE přihláška a informace – Registrace on-line
 Zde vypište formulář Registrace on-line, objednejte si prosím veškeré, Vámi  
požadované služby. Po odeslání je možno formulář uložit nebo vytisknout.
Po obdržení Vaší registrace Vám bude  nejpozději do 3 pracovních dnů, na Vámi zadaný  
e-mail zasláno potvrzení  Vaší závazné objednávky s předpisem a informacemi k platbě.  
Věnujte pozornost správnému vyplnění e-mailové adresy. Potvrzujeme pouze přihlášky on-line. 

PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI, INFORMACE A KORESPONDENCE
BOS. org s. r. o. tel.: 475 534 332, 475 207 082
Kekulova 615/38 fax: 475 205 169
400 01 Ústí nad Labem www.bos-congress.cz/dsul2016
Gabriela Malá – mobil: 725 809 870 e-mail: mala@bos-congress.cz

HLAVNÍ PARTNEŘI SYMPOZIA

17. DERMATOLOGICKÉ SYMPOZIUM V ÚSTÍ NAD LABEM
15. října 2016 – Ústí nad Labem Jak léčím já



08.30–14.15 hodin REGISTRACE 
09.00 hodin ODBORNÝ PROGRAM

ZAHÁJENÍ:
předseda České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP
prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA (Praha)

09.00–10.30 hodin ODBORNÝ PROGRAM

PŘEDSEDNICTVO BLOKU: Ettler K. (Hradec Králové), Arenberger P. (Praha) 
Basaliom – je něco nového? 10 min.
Arenberger P. (Praha)

Dermatoskopické vyšetření – významná diagnostická metoda 10 min.
Arenbergerová M. (Praha)

Lokální léčba psoriázy 10 min.
Cetkovská P. (Plzeň)

Vzácné kožní tumory 10 min.
Drlík L. (Šumperk)

Komentář – Arenbergerová M. (Praha)

rosacea, periorální dermatitida, demodikóza, akne,  
seboroická dermatitida – zaměřeno na léčbu 35 min.
Duchková H., Hašková M., Moróc A. (Ústí nad Labem)

Diskuze 15 min.

10.30–10.50 hodin PŘESTÁVKA

10.50–12.00 hodin ODBORNÝ PROGRAM

PŘEDSEDNICTVO BLOKU: Šmucler R. (Praha), Duchková H. (Ústí nad Labem)
Komentář – Šmucler R. (Praha)
Androgenetická alopecie – léčitelná? Mýtus a pravda 10 min.
Duchková H. a spol. (Ústí nad Labem)

Kožní choroby na trupu – duo 10 min.
Ettler K. (Hradec Králové), Duchková H. (Ústí nad Labem)

Ošetření pleti s vyšším fototypem (fotodiagnostika, jehličková  
radiofrekvence, spektra laser, CO2 laser) 10 min.
Žampachová I. (Pardubice)

Cytomegaloviry jak je neznáme. Neobvyklé onemocnění dítěte a matky  10 min.
Simkovičová O. (Ústí nad Labem)

Deset nejčastějších komplikací v estetické medicíně 15 min.
Šmucler R. (Praha)

Diskuze 15 min.
12.20–13.20 hodin PŘESTÁVKA – OBĚD
13.20–14.15 hodin ODBORNÝ PROGRAM

PŘEDSEDNICTVO BLOKU: Arenbergerová M. (Praha), Cetkovská P. (Plzeň) 
A zase co život dal  10 min.
Zelenková H. (Svidník)

Nové možnosti léčby ulceraci při ulcus cruris a foot diabetica 10 min.
Zelenková H. (Svidník)

ODBORNÝ PROGRAM



ODBORNÝ PROGRAM
Novinky v období 2015–2016 (aktinické keratózy- PICATO, LE – lupus erythematosus –  
kožní formy, melasma, lentigo solaris, seboroická dermatitida ve vlasech, granuloma anulare,  
keratosis aktinica, psoriasa – ustekinu,ab – Stelara – dlouhodobá remise) 15 min.
Duchková H., Hašková M., Moróc A. a další (Ústí nad Labem) 

Perorální léčba psoriázy – novinka 5 min.
Cetkovská P. (Plzeň)

Diskuze 15 min.

14.15 hodin ZÁVĚR SYMPOZIA

INFORMACE PRO PŘEDNÁŠEJÍCÍ – PROJEKČNÍ TECHNIKA
VŠECHNY ŘEČNÍKY ZDVOŘILE ŽÁDÁME O DODRŽOVÁNÍ ČASU PREZENTACE. 
Dodržení limitu podpoří časomíra. Ke všem přednáškám v rámci programu bude k dispozici  
dataprojektor s počítačem vybaveným MS Office Windows. 

ORGANIZAČNÍ INFORMACE
REGISTRAČNÍ POPLATKY
Termín úhrady Úhrada do 1. 10. 2016 Úhrada od 2. 10. 2016 a u registrace 
Účastnický poplatek pro 1 účastníka 400 Kč 500 Kč
Přednášející nehradí registrační poplatek. Cena poplatku je uvedena včetně DPH 21 %.
Součástí poplatku je vstup na odborný program, materiály sympozia, občerstvení o přestávkách a oběd.

STRAVOVÁNÍ
Občerstvení o přestávkách a oběd jsou zajištěny.

UBYTOVÁNÍ – možnost individuálního zajištění
Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem, Špitálské náměstí 3517, Ústí nad Labem tel.: 270 004 200
IBS Hotel Vladimir****, Masarykova 36, Ústí nad Labem tel.: 475 235 111
Pivovar Hotel na Rychtě, Klášterní 75/9, Ústí nad Labem tel.: 475 213 138

ÚHRADA POPLATKU
Úhradu proveďte ve prospěch účtu: UniCredit Bank Czech Republic, a. s.
číslo účtu: 1002040764/2700, variabilní symbol: 201617
Firma BOS. org s.r.o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.
BOS. org s.r.o., Kekulova 615/38, 400 01 Ústí nad Labem, IČ:64049876, DIČ:CZ64049876
Do zprávy pro příjemce uveďte prosím Vaše jméno a příjmení. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.  
Dokladem o zaplacení se prosím prokažte u registrace, zde Vám bude předán daňový doklad.

STORNO POPLATKY
Registrační poplatky
• do   1. 10. 2016 bez storno poplatků (administrativní poplatek 100 Kč)
• od   2. 10. 2016 do 10. 10. 2016 storno poplatek 60 % registračního poplatku
• od 11. 10. 2016 storno poplatek 100 % registračního poplatku
Storno Vaší objednávky bude provedeno pouze na základě Vašeho písemného nahlášení (faxem, 
e-mailem) na sekretariát sympozia BOS. org s. r. o., zpětně Vám přijetí storna potvrdíme.
•  Storno v termínu bez storno poplatků – jednorázový administrativní poplatek 100 Kč Vám 

bude odečten od Vámi zaplacené platby, která Vám bude vrácena zpět na Váš účet.
•  Storno v termínu se storno poplatky – po odečtení storno poplatku Vám bude platba vrácena 

zpět na účet, z kterého byla uhrazena Vaše platba.
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Zkrácené informace o léčivém přípravku STELARA
Název přípravku a léková forma: STELARA 45 mg injekční roztok resp. injekční roz
tok v předplněné injekční stříkačce. Léčivá látka: ustekinumab 45 mg v 0,5 ml.
 Indikace*: Léčba středně těžké až těžké plakové psoriázy dospělých, u kterých sel
haly jiné systémové léčby, včetně podávání cyklosporinu, MTX nebo PUVA, nebo
kteří tyto léčby nesnášejí nebo jsou u nich kontraindikovány. Léčba psoriatické
 artritidy u dospělých pacientů, buď samostatně nebo v kombinaci s MTX, pokud
odpověď na předchozí léčbu DMARD nebyla dostatečná. Léčba středně těžké až
těžké plakové psoriázy u dospívajících pacientů ve věku od 12 let a starších, kteří
jsou pod nedostatečnou kontrolou nebo nesnášejí jiné systémové léčby nebo fo
toterapii. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli po
mocnou látku tohoto přípravku. STELARA nesmí být podávána pacientům s klinicky
závažnou aktivní infekcí. Zvláštní  upozornění: Může mít potenciál zvyšovat riziko in
fekcí a reaktivovat latentní infekce. Před zahájením léčby přípravkem STELARA musí
být pacienti vyšetřeni na tuberkulózu. STELARA nesmí být podána pacientům s ak
tivní tuberkulózou. Ustekinumab je selektivní imunosupresivum a může mít po
tenciál zvyšovat riziko malignit. Doporučuje se, aby živé virové nebo živé bakteriální
vakcíny (jako je BCG) nebyly podávány souběžně s přípravkem STELARA. Vzácně se
vyskytly anafylaktické reakce a angioedém. U pacientů s psoriázou léčených uste 
kinumabem byla hlášena exfoliativní dermatitida. Více viz SmPC. Interakce: Nebyly
provedeny žádné studie interakcí u lidí. U souběžně podávaných léčivých přípravků
(paracetamol/acetaminofen, ibuprofen, acetylsalicylovou kyselinu, metformin,
atorvastatin, levothyroxin) nebyly náznaky interakcí. Těhotenství a kojení: Do
poručuje se vyvarovat podávání přípravku STELARA v těhotenství. Alespoň 15 týdnů
po ukončení léčby by měly ženy ve fertilním věku používat efektivní metodu
 antikoncepce. Užívání přípravku STELARA během kojení by mělo být posouzeno na
základě přínosu kojení pro dítě a přínosu léčby pro matku. Možnost snížení po
zornosti při řízení motorových vozidel a obsluze strojů: STELARA nemá vliv na
schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Dávkování a způsob podání*: Plaková
psoriáza a  psoriatická artritida: Dospělí a starší pacienti: 45 mg subkutánně v týdnu
0, následovaná dávkou 45 mg v týdnu 4 a dále pak každý 12. týden.  Pacienti

s tělesnou hmotností více než 100 kg: 90 mg subkutánně v týdnu 0, následovaná
dávkou 90 mg v týdnu 4 a dále pak každý 12. týden. U pacientů, u kterých nebyla
po 28 týdnech pozorována odpověď na léčbu, by se mělo uvažovat o ukončení
léčby. Plaková psoriáza u  pediatrické populace (12 let a  starší): doporučená dávka
je založena na tělesné hmotnosti v době dávkování v týdnu 0 a 4 a pak dále každý
12. týden jako subkutánní injekce, vice viz SmPC. Zhoršená funkce ledvin a jater:
nesledovalo se, a proto nemůže být dávka doporučena. Místa vpichu injekce by
neměla být v oblasti kůže postižené psoriázou. Nežádoucí účinky a předávkování:
Nejčastější: nasofaryngitida, bolest hlavy a infekce horních dýchacích cest. Nejzá
važnější: závažné reakce z přecitlivělosti včetně anafylaxe. Jednotlivé dávky až do
6 mg/kg nebyly omezeny toxicitou. Více viz SmPC. Jméno a adresa držitele rozhod
nutí o registraci: JanssenCilag International NV, Beerse, Belgie. Registrační číslo:
EU/1/08/494/001 resp. EU/1/08/494/003. Podmínky uchovávání: Uchovávejte
v chladničce, chraňte před mrazem a světlem. Doba použitelnosti 2 roky. Velikost
balení: 1 injekční lahvička resp. 1 předplněná injekční stříkačka. Datum poslední
 revize textu*: 24.6.2015. Výdej a úhrada léčivého přípravku: Přípravek je vázán na
lékařský předpis a je hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Dříve, než zač nete
přípravek předepisovat, seznamte se, prosím, s úplnou informací o přípravku
(SmPC), která je dostupná na vyžádání. Úplná informace o přípravku je k dispozici
v Souhrnu údajů o přípravku (SmPC) nebo na adrese: JanssenCilag s.r.o., Karla
 Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5, tel: +420 227 012 254, fax: +420 227 012 328;
www.janssen.cz
*prosím všimněte si vyznačených nových změn v SPC

Reference:
1. SPC STELARA 45 mg injekční roztok resp. injekční roztok v předplněné injekční

stříkačce, revize textu: 06/2015.

Stelara®

pro běh na dlouhou trat’

v indikacích PsO a PsA1

SPC STELARA
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