
 

7. sympozium České společnosti 
pro cévní přístup
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PROGRAM

Blok 1:  Diagnostika komplikací  
dialyzačních přístupů  
Předsedající: J. Janečková (FNOL)
Fr. Lopot (VFN)

9:20   Indikace k ultrasonografii  
dialyzačního zkratu  
a sonografická indikace  
k intervenci  
E. Chytilová (VFN) 

9:35   Indikace k angiografii  
dialyzačního zkratu 
a k perkutánní intervenci 
L. Forejtová, T. Padrta (VFN) 

9:50  Termodiluční měření recirkulace  
a průtoku krve cévním  
přístupem – typické nálezy 
Fr. Lopot (VFN) 

10:05  Poloha špičky tunelizovaného 
katetru a krevní průtok,  
observační studie 
E. Czókolyová (VFN) 

10:15  Patologie přívodných arterií  
jako příčina komplikací  
arteriovenózních fistulí a graftů 
J. Janečková (FNOL) 

10:25  Cévní přístup pro  
domácí hemodialýzu 
Fr. Švára (VFN)

10:40 – 11:10 Kávová přestávka

Blok 2: Chirurgická problematika 
Předsedající: M. Slavíková (VFN) 
P. Baláž (FNKV) 

11:10 Role koordinátorky cévního  
přístupu na dialyzačním středisku  
I. Lupoměská  
(Fresenius Medical Care-DS) 

11:22 Analýza výsledků nativních  
A-V zkratů založených v roce 2015 
M. Slavíková (VFN) 

11:34 Brachio-basilická AVF  
– indikace a chirurgická  
strategie, máme v tom jasno? 
P. Baláž (FNKV)

11:46 Systematic review and 
meta-analysis of surgical  
procedures for the aneurysm  
treatment of native  
haemodialysis arteriovenous 
fistula – preliminary results 
S. Rokošný  
(Royal Infirmary, Edinburgh)

11:58 Vzácná komplikace punkce AVF  
– nepravá výduť a. radialis 
R. Lainková (VFN) 

12:06 Komplikovaný dialyzační přístup 
– kazuistika M. Dvořáková (VFN)

Blok 3: Infekce dialyzačních přístupů
Předsedající: Vl. Polakovič (VFN)
Sl. Rokošný (Royal Infirmary, Edinburgh) 

12:20  Infekce dialyzačního katetru  
  Vl. Polakovič (VFN)

12:35  Infekce dialyzačního zkratu  
J. Janečková (FNOL)

12:50  Infekce AV graftu  
– co říkaji guidelines? 
J. Bafrnec (FNKV)

8:00  Registrace účastníků
8:55  Zahájení sympozia – uvítání  
 předsedou sympozia
 prof. MUDr. Jan Malík, CSc.
9:00  Slavnostní přednáška
 Časová osa – Historie práce
 sestry na dialyzačním
 středisku Strahov 
 J. Vermiřovská (IKEM)



PROGRAM

13:00 – 14:00 Obědová pauza
 

Blok 4: Obliterace cévního zkratu  
a její léčba  
Předsedající: J. Kaván (VFN) 
M. Roček (FNM)

14:00 Mechanismy rozvoje  
stenóz dialyzačních zkratů   
Z. Krupičková (VFN) 

14:12 Možnosti endovaskulární  
léčby při trombóze  
dialyzačního zkratu 
J. Kaván (VFN) 

14:27 Management trombózy  
dialyzačního zkratu  
–chirurgická intervence,  
protokol pracoviště 
A. Svobodová (VFN) 

14:42 Chronický uzávěr odvodné žíly  
– rekanalizovat či nikoliv? 
J. Porod  
(Angiocentrum Příbram) 

14:54 Indikace k použití stentgraftu  
v dialyzačním zkratu 
M. Roček (FNM) 

15:06 Současné pohledy  
na některé intervenční  
výkony na trvalých  
hemodialyzačních přístupech 
J. Křivánek (VFN)

Blok 5: Širší souvislosti 
Předsedající: E. Chytilová (VFN) 
J. Malík (VFN)

15:20 Snížená oxygenace  
mozku je u chronicky  
hemodialyzovaných  
pacientů spojena  
s kognitivním  
deficitem  
L. Kovářová (VFN) 

15:30 Studium mechanismů  
cerebrální hypoxie  
u pacientů v chronickém  
hemodialyzačním  
programu  
A. Valeriánová (VFN) 

15:40 Svalová síla  
a oxygenace  
tkání ruky  
s dialyzačním zkratem 
T. Kmentová (VFN) 

15:50 Projekt redukce  
průtoku zkratem 
J. Malík (VFN)

16:00 Diskuze, kauzistiky

17:00 Zakončení sympozia
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Registrační poplatek na sympozium  
Registrační poplatek na sympozium zahrnuje vstup na přednášky 16. 11. 2017  
a občerstvení v průběhu přednášek. Registrační poplatek je splatný před akcí dle 
pokynů zaslaných každému přihlášenému do e-mailu. Nižší sazba registračního 
poplatku platí při registraci a platbě do 16. 10. 2017. 

Vzdělávací akce 16. 11. 2017 je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK  
č. 16 a bude zařazena do celoživotního vzdělávání lékařů a vybraných nelékař-
ských zdravotnických pracovníků a ohodnocena příslušným počtem kreditů. 

Více informací a registrační formulář naleznete 
na našich nových webových stránkách

www.cevni-pristup.cz

 Registrační poplatek na sympozium  
  Do 16. 10. 2017 Po 16. 10. 2017

 Lékař – člen ČSCP  700 Kč 800 Kč 
 Lékař – nečlen ČSCP  850 Kč 950 Kč   
 Sestra – člen ČSCP  550 Kč 650 Kč 
 Sestra – nečlen ČSCP  700 Kč 800 Kč 

Informace

Pořadatel akce: Labelaz s. r. o., Petrská 1426/1, 110 00 Praha 1, IČ: 24706035


