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TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ
21. října 2017 – 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. Michal Hondl (Ústí nad Labem) – Okresní zástupce Sdružení praktických lékařů

POD ZÁŠTITOU
České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP

KOORDINÁTOR
MUDr. Hana Duchková, DrSc. (Ústí nad Labem)

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 15. října 2017
Registrace on-line
• Na stránkách www.bos-congress.cz/dsul2017
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/dsul2017
Gabriela Malá – mobil: 725 809 870 e-mail: mala@bos-congress.cz

GENERÁLNÍ PARTNER SYMPOZIA HLAVNÍ PARTNEŘI SYMPOZIA
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08.30–14.00 hodin REGISTRACE 
09.00–10.10 hodin ODBORNÝ PROGRAM
1.  Estetická nechirurgická medicína znormovaná. 

Kdo co smí provádět a jaká jsou rizika? 10 min.
 Šmucler R. (Praha)

2. Rosacea 10 min.
 Duchková H., Beňáková N. (Ústí nad Labem, Praha)

3. Botulinumtoxin – medicínské i estetické aplikace, psychologický účinek 10 min.
 Šmucler R. (Praha)

4. Kontaktní alergický ekzém – známé i neznámé alergeny 10 min.
 Vocílková A. (Praha)

Diskuse

10.10–10.30 hodin PŘESTÁVKA 
10.30–12.15 hodin ODBORNÝ PROGRAM
5. Psoriáza – klasická léčba, biologika 15 min.
 Duchková H., Cetkovská P. (Ústí nad Labem, Plzeň)

6. Nová perorální léčba psoriázy – sponzorováno firmou Celgene, s. r. o. 20 min.
 Cetkovská P. (Plzeň)

7. Novinky v diagnostice a léčbě dermatóz 10 min.
 Duchková H., Hašková M., Moróc A., Dragon J. jn. (Ústí nad Labem)

8. Isotretinoin v léčbě akne 10 min.
 Hašková M. (Ústí nad Labem)

9. Psychodermatozy – jak je neznáme 10 min.
 Drlík L. (Šumperk)

10.  Terapeutické riešenie rozsiahleho dekubitu v oblasti 
os occipitale a os parietale – komplexný pohľad 10 min.

 Zelenková H. (Svidník)

11. Kožní změny obličeje – dvojí interpretace 10 min.
 Ettler K., Duchková H. (Hradec Králové, Ústí nad Labem)

12. Netypické kožní změny u virových a bakteriálních infekcí 10 min.
 Simkovičová O. (Ústí nad Labem)

Diskuse
12.15–13.00 hodin PŘESTÁVKA – OBĚD 
13.00–14.00 hodin ODBORNÝ PROGRAM
13. Nekróza kůže u nestandardního pacienta 10 min.
 Leichter J. (Litomyšl)

14. „Lokální imunomodulátory – co nového?” 10 min.
 Benáková N. (Praha)

15. Thuliový laser v dermatologii – odstraňování nežádoucích pigmentací 10 min.
 Žampachová I. (Pardubice)

16. A zasa po roku... 10 min.
 Zelenková H. (Svidník)

Diskuse
14.00 hodin ZÁVĚR SYMPOZIA

ODBORNÝ PROGRAM



ORGANIZAČNÍ INFORMACE
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. 

REGISTRAČNÍ POPLATKY
Termín úhrady Úhrada do 2. 10. 2017 Úhrada od 3. 10. 2017 a u registrace
Účastnický poplatek pro 1 účastníka 500 Kč 600 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
telefon: 270 004 200

Hotel Vladimir***, Masarykova 36, Ústí nad Labem
telefon: 475 235 111

Pivovar Hotel na Rychtě, Klášterní 75/9, Ústí nad Labem
telefon: 475 213 138

ÚHRADA POPLATKŮ
Úhradu plateb proveďte, prosím, na účet firmy BOS. org s. r. o. u 
UniCredit Bank Czech Republic, a. s.
číslo účtu: 1002040764/2700 variabilní symbol: 201737
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 příjmení a jméno.
Dokladem o zaplacení se prosím prokažte u registrace, zde Vám bude předán daňový doklad.

STORNO OBJEDNÁVKY A STORNO POPLATKY
Registrační poplatky
• do 5. 10. 2017 bez storno poplatků (administrativní poplatek 100 Kč)
• od 6. 10. 2017 do 15. 10. 2017 storno poplatek 60 % registračního poplatku
• od 16. 10. 2017 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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Taltz je indikován k léčbě středně 

těžké až těžké ložiskové psoriázy 

u dospělých, kteří jsou kandidáty 

pro systémovou léčbu.1)

(ixekizumab)

Reference: 1) SPC Taltz 

ELI LILLY ČR, s. r. o., Pobřežní 394/12, 186 00 Praha 8, Tel.: +420 234 664 111, Fax: +420 234 664 891, www.lilly.cz C
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Zkrácené informace o  léčivém přípravku:  TALTZ 80 mg injekční roztok v  předplněném peru. Účinná látka: Ixekizumabum 
80 mg v 1 ml. Indikace: Léčba středně těžké až těžké ložiskové psoriázy u dospělých, kteří jsou kandidáty pro systémovou léčbu. 
Kontraindikace: Závažná hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Klinicky významné aktivní infekce 
(např. aktivní tuberkulóza). Zvláštní upozornění: Opatrnost u pacientů s klinicky významnou chronickou infekcí. Přípravek nutno 
vysadit, pokud léčba infekcí neodpovídá na standardní léčbu, a v léčbě přípravkem se nemá pokračovat, dokud infekce neustoupí. 
Taltz se nesmí podávat pacientům s aktivní tuberkulózou. Před nasazením přípravku u pacientů s latentní TBC zvažte antituberkulózní 
terapii. Existuje riziko časných i pozdních hypersenzitivních reakcí. V případě závažné hypersenzitivní reakce ihned přípravek vysaďte 
a zahajte odpovídající léčbu. Byly hlášené nové případy nebo exacerbace Crohnovy nemoci a ulcerózní kolitidy. Při léčbě přípravkem 
u pacientů se zánětlivým onemocněním tlustého střeva je nutné postupovat opatrně a pacienty sledovat. Taltz nemá být používán 
v kombinaci se živými vakcínami. Taltz obsahuje v jedné 80mg dávce méně než 1 mmol sodíku. Nežádoucí příhody: Nejčastěji 
byly hlášeny reakce v místě injekčního podání (erytém a bolest) a infekce horních cest dýchacích (nejčastěji nazofaryngitida). Dále 
byly hlášeny tinea, bolest v orofaryngu, nauzea, chřipka, rinitida, orální kandidóza, konjunktivita, celulitida, kopřivka, neutropenie, 
trombocytopenie. Infekce byly hlášeny u 52,8% pacientů a závažné infekce u 1,6% pacientů. Neutropenie se rozvinula u 9% pacientů, 
u 1% pacientů se dostala na počet neutrofi lů <1000/mm3, ale obecně nevyžadovala vysazení přípravku. U 3% pacientů se projevil 
pokles počtu trombocytů k  <150 000/mm3 až ≥75 000/mm3. Trombocytopenie může přetrvávat, kolísat nebo být přechodná. 
U 9–17% pacientů se rozvinuly protilátky proti přípravku; přibližně 1% pacientů mělo potvrzené neutralizující protilátky spojené 
se sníženou klinickou odpovědí. Interakce: Protizánětlivé terapie mohou ovlivnit hladiny CYP450 - proto nutno zvážit terapeutické 
monitorování léků metabolizovaných CYP450 s úzkým terapeutickým indexem (kupř. warfarin). Dostupné lékové formy: Balení 
s 2 předplněnými pery (každé pero s 80 mg ixekizumabu v 1 ml). Dávkování a způsob podání: 160 mg ve formě subkutánních 
injekcí (dvě injekce po 80 mg) v týdnu 0 následovaná dávkou po 80 mg (jedna s.c. injekce) v týdnech 2, 4, 6, 8, 10 a 12. Poté 
udržovací terapie v dávce 80 mg (jedna s.c. injekce) každé 4 týdny. Roztok se nesmí protřepávat. O dávkování u osob ≥75 let jsou 
k dispozici pouze omezené informace. Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis a je hrazen z veřejného zdravotního pojištění. 
Těhotenství a kojení: Taltz se doporučuje nepoužívat během těhotenství. Ženy ve fertilním věku mají během léčby a alespoň 10 týdnů 
po jejím ukončení používat účinnou antikoncepci. Je nutné rozhodnout, zda ukončit kojení nebo Taltz vysadit. Držitel rozhodnutí 
o registraci: Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nizozemsko. Registrační číslo: EU/1/15/1085/002. 
Podmínky uchovávání: Uchovávejte v chladničce (2 ºC – 8 ºC). Chraňte před mrazem a před světlem. Taltz může být uchováván 
mimo chladničku po dobu až 5 dnů při teplotě do 30 ºC. Poslední revize SPC: Říjen 2016.

Před předepsáním se prosím seznamte s úplným zněním Souhrnu údajů o přípravku - úplné znění obdržíte na www.sukl.cz anebo 
na adrese: ELI LILLY ČR, s.r.o., Pobřežní 12, 186 00 Praha 8, tel.: 234 664 111, fax: 234 664 891.

Účinnost v týdnu 12 dosáhla až (skóre UNCOVER 2):1)

Taltz - inzerce CZTLZ00077 - A5.indd   1 11. 8. 2017   16:28:21





  Signifikantní zlepšení příznaků 
a kvality života pacientů se 
středně těžkou až těžkou 
ložiskovou psoriázou včetně 
těžko léčitelných oblastí1

   Apremilast byl podán více jak 
4000 pacientů a prokázal 
konzistentní bezpečnostní  
profil napříč indikacemi2

   Perorálně podávaná léčba 
nevyžadující dle SPC skríning  
ani laboratorní monitoring1

OTEZLA® (apremilas t) –  
NOVÁ léčba inhibitorem PDE4† 
kombinující ÚČINNOST,  
BEZPEČNOST a KOMFORT

PERORÁLNÍHO PODÁNÍ  
u pacientů s psoriázou

Celgene s.r.o., Novodvorská 994/138, 142 00  Praha 4      2016/OTZ/003/CZ

SMART ŘEŠENÍ PRO  

JEDNODUŠŠÍ ZÍTŘEK PACIENTŮ  

S PSORIÁZOU

OTEZLA – základní informace o přípravku.  

   Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky. 
Před předepsáním se seznamte se Souhrnem údajů o přípravku. 

Název přípravku: Otezla. Složení: potahované tablety obsahující 10, 20 nebo 30 mg apremilastu. Indikace: Psoriatická artritida: Přípravek Otezla, samotný nebo v kombinaci s onemocnění 
modifikujícími antirevmatickými léky (DMARD), je indikován k léčbě aktivní psoriatické artritidy u dospělých pacientů, kteří adekvátně neodpovídali nebo netolerovali předchozí léčbu DMARD. 
Psoriáza: Přípravek Otezla je indikován k léčbě středně těžké až těžké chronické ložiskové lupénky u dospělých pacientů, kteří neodpovídali nebo mají kontraindikovanou nebo netolerují jinou 
systémovou terapii, včetně cyklosporinu, methotrexátu nebo PUVA (kombinace psoralenu a UVA záření). Dávkování a způsob podání: Léčba přípravkem Otezla má být zahájena odborným lékařem 
se zkušenostmi v diagnostice a léčbě psoriázy nebo psoriatické artritidy. Doporučená dávka přípravku Otezla je 30 mg dvakrát denně perorálně, ráno a večer, v intervalu přibližně 12 hod, bez omezení 
příjmu potravin. Je nutné dodržovat plán úvodní titrace uvedené níže v Tabulce 1. Po úvodní titraci není nutná žádná další titrace.

Tabulka 1. – PLÁN TITRACE DÁVEK
1. den 2. den 3. den 4. den 5. den 6. den a dále
DOP* DOP* ODP** DOP* ODP** DOP* ODP** DOP* ODP** DOP* ODP**
10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 20 mg 20 mg 20 mg 20 mg 30 mg 30 mg 30 mg

*DOP – dopoledne; **ODP – odpoledne

U pacienta, který po 24 týdnech léčby nevykazuje žádné známky léčebného přínosu, je třeba léčbu přehodnotit. Klinické zkušenosti delší než 52 týdnů nejsou k dispozici. 

Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Těhotenství. Upozornění: Pacienti se vzácnými vrozenými poruchami, jako jsou intolerance galaktózy, vrozený 
deficit laktázy nebo malabsorpce glukózy-galaktózy, by neměli tento přípravek užívat. U pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin je třeba snížit dávku přípravku Otezla na 30  mg jednou denně. 
U pacientů s podváhou na začátku léčby je třeba pravidelně kontrolovat tělesnou hmotnost. U pacientů s depresí v anamnéze i bez ní byly po uvedení přípravku na trh pozorovány případy sebevražedných 
představ a chování, včetně sebevraždy. Rizika a přínosy počínající či pokračující léčby apremilastem je třeba pečlivě zhodnotit. Pokud se u pacientů objeví nové psychiatrické příznaky či dojde ke 
zhoršení stávajících, nebo jsou zjištěny sebevražedné představy či dojde k sebevražednému pokusu, je doporučeno léčbu apremilastem ukončit. Informace o zvláštních skupinách pacientů: Pediatrická 
populace: Bezpečnost a účinnost apremilastu u dětí ve věku od 0 do 17 let nebyla stanovena. Starší pacienti: U této skupiny pacientů není nutná úprava dávkování. Pacienti s poruchou funkce ledvin: 
U pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu méně než 30 ml/min dle Cockcroft-Gaultova vzorce) je třeba dávku apremilastu snížit na 30 mg jednou denně. Pacienti s poruchou 
funkce jater: U pacientů s poruchou funkce jater není nutná žádná úprava dávkování. Klinicky významné interakce: Nedoporučuje se současné užívání apremilastu se silnými induktory enzymu 
CYP3A4 (např. rifampicin, fenobarbital, karbamazepin, fenytoin a třezalka tečkovaná). Apremilast lze podávat souběžně s ketokonazolem, metotrexátem i perorální antikoncepcí. Doplňkové informace: 
Před zahájením léčby je nezbytné vyloučit těhotenství. Ženy ve fertilním věku musí užívat účinnou metodu antikoncepce k zabránění otěhotnění po dobu léčby. Podávání apremilastu během kojení 
se nedoporučuje. Nežádoucí účinky: Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky jsou gastrointestinální poruchy zahrnující průjem a nevolnost. Tyto nežádoucí účinky se zpravidla vyskytovaly v prvních 
2 týdnech léčby a obvykle vymizely do 4 týdnů. Podmínky uchovávání: Neuchovávejte při teplotě nad 30 °C. Registrační čísla: EU/1/14/981/001, EU/1/14/981/002 a EU/1/14/981/003. Držitel rozhodnutí 
o registraci: Celgene Europe Limited, 1 Longwalk Road, Stockley Park, Uxbridge, UB11 1DB, Velká Británie. Datum poslední revize: Prosinec 2016.
Výdej na lékařský předpis. Hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění po schválení revizním lékařem zdravotní pojišťovny.
Adresa obchodního zastoupení: Celgene s.r.o., Novodvorská 994/138, 142 00 Praha 4
Kontakty pro nahlášení nežádoucích účinků spojených s léčbou: www.celgene.eu/czech_republic.aspx
Reference: 1. Otezla SPC, 2016. 2. Papp et al, J AM ACAD DERMATOL; 2015; July:37-48. 
† PDE4 – fosfodiesteráza 4
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