
 

 

KLUB MLADÝCH TRANSPLANTOLOGŮ 

Program I. sjezdu  
Nesuchyně, 4.-5.11.2016 

  



PÁTEK 4.11.2016 (13:00-19:20) 

 

12:00-13:00 Příjezd účastníku, občerstvení 

13:00-13:10 Úvodní slovo  

13:10-14:10 BLOK I: Klinika nefrologie IKEM 

Přehledové přednášky (1x15min)  

Tuberosní skleróza - možnosti diagnostiky a léčby (Novotný) 

Kasuistiky (3x10min) 

CMV enterokolitida po Tx ledviny (Zelinová) 

Hypertrofická kardiomyopatie u pacienta s renálním selháním (Koňaříková) 

Transplantace ledviny od žijícího dárce u pacientky s atypickým HUS - realita? (Osičková) 

Představení experimentálních programů (1x15min) 

Vliv heterologní imunity na přežití štěpu u pacientů po transplantaci ledviny (Straňavová) 

14:10-15:10 BLOK II: FN Motol  

Přehledové přednášky (4x15min) 

Etiopatogeneze EBV-LPD a zkušenosti s ní u Tx pacientů (Hubáček) 

Pediatrické aspekty transplantace ledvin (Zieg) 

Humorální rejekce plic z pohledu patologa/vybrané kazuistiky (Balko) 

Problematika selekce kandidátů k transplantaci plic (Valentová-Bartáková) 

15:10-15:40  Pauza s občerstvením 

15:40- 17:10 BLOK III: Kardiocentrum IKEM (část I) 

Přehledové přednášky (6x15min)  

Zařazení na WL/kritéria k OTS (Gazdič) 

Mechanické srdeční podpory jako most k Tx srdce (Ivák) 

PeriOP a časná poOP péče z pohledu anesteziologa (Jiroutková) 

Odběr štěpu/technické aspekty Tx srdce/časné selhání štěpu (Koňařík) 

Regionální distribuce Tx srdce v České Republice, které shrnuje OTS v ČR v posledních 

letech (Beneš) 

PoOP péče o pacienta s Tx srdcem /IS/medikace/dispenzarizace/ (Vymětalová) 

17:10-17:30  Pauza s občerstvením 

17:30- 18:40 BLOK IV: Kardiocentrum IKEM (část II) 

Kasuistiky (4x10min) 

Zotavení myokardu u pacientky s dlouhodobou MSP (Gazdič) 

Traumatický defekt komorového septa po OTS (Skalická) 

Refrakterní srdeční selhání na podkladě myokarditidy (Kotrč) 

Náhlá příhoda břišní jako život ohrožující komplikace po OTS (Bínová) 

Představení experimentálních programů (2x15min) 

Heterotopická transplantace srdce u laboratorního potkana – experimentální model 

mechanické srdeční podpory (Pokorný) 

OCT (optická koherenční tomografie) při sledování koronární nemoci srdečního štěpu u 

pacientů po HTx (Pazderník) 

18:40   Vyhlášení výsledků voleb do výboru Skupiny mladých transplantologů 

19:00   Večeře, diskuze 

 
  



SOBOTA 5.11.2016 (8:30-12:15) 

 

8:30-09:00 BLOK V: Oddělení imunogenetiky IKEM, PLM  

Přehledové přednášky (2x15min)  

Základy imunogenetických laboratorních metod (Fornbaumová) 

Humorální imunitní odpověď a detekce po TX (rozdělení vyšetření před TX a po TX), 

vysvětlení imunogenetických pojmů (Víchová/Boháčová) 

09:00-10:00 BLOK VI: Klinika transplantační chirurgie IKEM 

Přehledové přednášky (4x15min) 

Možnosti zkrácení studené ischemie u ECD dárců (Malý) 

Transplantace ledviny u pacientů s ICHDK (Chlupáč) 

Problematika small-for-size syndromu po transplantaci jater (Tibenský) 

Chirurgické techniky transplantace pankreatu (Marada) 

10:00-10:30  Pauza s občerstvením 

10:30-12:00 BLOK VII: Klinika diabetologie IKEM 

Přehledové přednášky (2x15min) 

Úprava glykémie v časném pooperačním období u diabetiků (Girman) 

Bioartificiální pankreas (Kříž) 

Kasuistiky (3x10min) 

Hypokortikalizmus po orgánové transplantaci (Voglova) 

Tyreotoxická krize a její léčba po orgánové transplantaci (Kratochvílová) 

Parenterální výživa v pooperační péči (Kopecký) 

Představení experimentálních programů (3x15min) 

Diferenciace beta buněk z duktálních buněk pankreatu (Leontovych) 

Technika izolace a transplantace LO (Neškudla) 
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