X. SPINÁLNÍ
KONGRES
24. – 25. listopadu 2022
Lednice, hotel Galant

Program kongresu
www.spinalni-kongres.cz
Kongres je pořádán dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.
PARTNER KONGRESU			

VYSTAVOVATELÉ

MÁME SVÉ CÍLE
Pomůžete nám dosáhnout
našich cílů a tužeb?

Zkrácená informace o přípravku (nenahrazuje SPC).
Xeomin®
Název přípravku: Xeomin® 100 jednotek prášek pro injekční roztok. Složení: Jedna injekční lahvička obsahuje Toxinum botulinicum (incobotulinum) typus A (150 kD),
bez komplexotvorných proteinů 100 jednotek. Indikace: U dospělých symptomatická léčba blefarospasmu a hemifaciálního spasmu, cervikální dystonie převážně rotační
formy (torticollis spastica), spasticity horních končetin a chronické sialorey v důsledku neurologických poruch. U dětí a dospívajících ve věku od 2 do 17 let s hmotností
≥ 12 kg k symptomatické léčbě chronické sialorey v důsledku neurologických poruch / poruch nervového vývoje. Dávkování a způsob podání: Jednotkové dávky nejsou
pro přípravek Xeomin® zaměnitelné s jinými přípravky obsahujícími botulotoxin typu A. Přípravek smí podávat pouze lékaři s vhodnou kvaliﬁkací a potřebnou zkušeností
s aplikací botulotoxinu. Optimální dávku, frekvenci a počet míst vpichu určí lékař pacientovi individuálně. Nesmí být překročeny jednorázové individuální dávky. Při léčbě
dětí a dospívajících se má používat ultrazvuková kontrola. Dětem a dospívajícím může být před injekcí nabídnuta lokální anestezie, sedace nebo anestezie v kombinaci se
sedací. Pro každou indikaci a skupinu pacientů (dospělí, dospívající a děti) je dávkovací schéma, postup a lokalizace speciﬁcká a individuální, pro informace k dávkování
a dávkovacím schématům je nutné čist plnou verzi SPC. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku. Generalizované
poruchy svalové aktivity (např. myasthenia gravis, Lambert-Eatonův syndrom). Infekce či zánět v navrhovaném místě aplikace. Zvláštní upozornění a opatření pro
použití: Přípravek nesmí být podán do cévy. Před aplikací je nutné respektovat anatomická speciﬁka pacienta. Opatrnost je nutná u pacientů s poruchou srážlivosti nebo
léčenými antikoagulancii. Upozornění se týká lokálních účinků a vzdáleného šíření toxinu, které mohou mít souvislost s nežádoucími účinky a mohou být život ohrožující.
Byly hlášeny i případy úmrtí, které byly v některých případech spojeny s dysfagií, pneumonií. Další upozornění se týkají: výskytu značné tělesné slabosti; dysfagie; nutné
opatrnosti u některých onemocněni jako AMLS, neuromuskulární dysfunkce, svalové atroﬁe; hypersenzitivních reakcí; tvorby protilátek. Pro úplné informace a upozornění
k jednotlivým indikacím viz plná verze SPC. Interakce: Nebyly provedeny žádné interakční studie. Účinek botulotoxinu může být teoreticky potencován aminoglykosidovými antibiotiky nebo jinými léčivými přípravky zasahujícími do nervosvalového přenosu. Periferní myorelaxancia. Radioterapie. Anticholinergika. Těhotenství a kojení:
Přípravek v těhotenství má být používán pouze v případě, že potenciální přinos převáží rizika a užití během kojení není doporučeno. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje: Mírný až středně silný vliv. Pacienti mají být poučeni. Nežádoucí účinky: Suché oči, rozostřené vidění, porucha viděni, sucho v ústech, bolest v místě injekce,
infekce horních cest dýchacích, bolesti hlavy, presynkopa, závrať, dysfagie, nauzea, hyperhidróza, bolest v krku, svalová slabost, myalgie, svalová křeč, muskuloskeletální
ztuhlost, astenie, parestezie. Doba použitelnosti: 4 roky. Uchovávání: Při teplotě do 25 °C. Balení a druh obalu: Injekční lahvička (sklo třidy I) se zátkou (brombutylová
pryž). Velikost balení: 1 injekční lahvička obsahující 100 jednotek. Držitel rozhodnutí o registraci: Merz Pharmaceuticals GmbH, Eckenheimer Landstrase 100, 60318
Frankfurt/Main, P.O. Box 11 13 53, 60048 Frankfurt/Main, Německo. Registrační číslo: 63/138/14-C. Datum registrace/prodloužení registrace: 23.7.2014/1.6.2016.
Datum poslední revize textu: 10. 2. 2022. Pouze na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z veřejného zdravotního pojištění, výši a podmínky úhrady naleznete
v aktuálním Seznamu léčiv a PZLU hrazených ze zdravotního pojištění na www.sukl.cz. Před předepsáním léku se, prosím, seznamte s podrobnými informacemi
v platném Souhrnu údajů o přípravku. Zástupce držitele rozhodnuti o registraci: Desitin Pharma, spol. s r.o., Opletalova 25, 110 00 Praha 1, telefon: +420 222 245 375,
email: desitin@desitin.cz

Datum přípravy: březen 2022
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ODBORNÝ PROGRAM KONGRESU

24. listopadu 2022

11.00 – 13.00 hod Registrace účastníků
11.45 – 13.00 hod Oběd
13.00 – 13.15 hod Zahájení kongresu
13.15 – 14.45 hod Přednáškový blok I.
Spinální úrazy I.
Předsednictvo: prim. MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA,
doc. MUDr. Milan Krtička, Ph.D.
Radiologická klasifikace poranění páteře
Foukal J.

15´+ 3´

Volba zobrazovacích vyšetření u pacientů
s akutním poraněním páteře
Miklošová B.

15´+ 3´

Aktuální klasifikace zlomenin páteře a z ní
vyplývající indikační schéma pro operační terapii
Ruber V.

15´+ 3´

Zlomeniny v oblasti prvního a druhého krčního
obratle u seniorů
Krtička M.

15´+ 3´

Diagnostická a terapeutická úskalí poranění
cervikothorakálního přechodu páteře
Ragan J.

15´+ 3´

14.45 – 15.15 hod Coffee break
15.15 – 16.45 hod Přednáškový blok II.
Spinální úrazy II.
Předsednictvo: MUDr. Luděk Ryba, Ph.D.,
Bc. Hana Jakšová
Extenční zlomenina u ankylotické páteře
Ryba L., Cienciala J., Matějíčka D.

10´+ 3´

Spinální jednotka KÚCH FN Brno
Švecová E., Vašíčková L.

10´+ 3´

Fyzioterapie v subakutní fázi u pacientů s míšní lézí
Jakšová H.

10´+ 3´

Intervence ergoterapeuta na spinální jednotce
Stančíková M.

10´+ 3´
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24. listopadu 2022

Dysfagie u pacientů po poraněních krční páteře
10´+ 3´
a míchy s chirurgickým řešením z předního přístupu
Lasotová N., Vlčková E., Dubová M.
Poruchy sycení a polykání u spinálních pacientů
z pohledu fyzioterapeuta
Mikešová J.

10´+ 3´

Úloha CZEPA ve spinálním programu ČR
Faltýnková Z.

10´+ 3´

16.45 – 17.15 hod Coffee break
17.15 – 18.15 hod Přednáškový blok III.
Zánětlivá postižení páteře a míchy
Předsednictvo: MUDr. Jiří Neubauer,
MUDr. Milan Filipovič, Ph.D.
Zánětlivá onemocnění páteře
Neubauer J.

20´+ 3´

Spondylodiscitida diagnostikována, co dál?
Filipovič M., Repko M., Galko M., Maršálek M.

20´+ 3´

Pacienti se spondylodiscitis na spinální jednotce
kliniky úrazové chirurgie FN Brno
Vašíčková L., Švecová E.

10´+ 3´

20.00 – 24.00 hod Společenský večer
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25. listopadu 2022

8.30 – 10.00 hod Registrace účastníků
9.00 – 10.30 hod Přednáškový blok IV.
Varia
Předsednictvo: prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.,
doc. MUDr. Eva Vlčková, Ph.D.
Adherence k domácímu rehabilitačnímu
programu u pacientů s CLBP
Vlažná D., Krkoška P., Adamová B.

12´+ 3´

Efekt domácího rehabilitačního programu
u pacientů s CLBP
Krkoška P., Vlažná D., Adamová B.

12´+ 3´

Nemyelopatická degenerativní komprese krční
12´+ 3´
míchy a pokročilé magneticko-rezonanční
zobrazovací techniky
Bednařík J., Hluštík P., Valošek J., Horák T., Horáková M.,
Vlčková E., Kadaňka Z. jr, Kadaňka Z. sr, Kočica J., Keřkovský M.,
Rohan T., Dostál M., Kudlička P., Svátková A., Bednařík P.
Management cervikální míšní komprese - současná
doporučení
Kadaňka Z., Bednařík J.

12´+ 3´

Méně obvyklé elektrofyziologické metody
rozšiřující spektrum diagnostických možností
u vertebrogenních onemocnění
Vlčková E.

12´+ 3´

Oceňujeme správně bolestné a ztížení
společenského uplatnění u úrazů (nejen)
páteře a míchy?
Němec M.

12´+ 3´

10.30 – 11.00 hod Coffee break
11.00 – 12.30 hod Přednáškový blok V.
Kazuistiky
Předsednictvo: prof. MUDr. Blanka Adamová, Ph.D.,
prim. MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA
Spondylodiscitida ano nebo ne? - kazuistika
Adamová B.

12´+ 3´
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Infekční komplikace v oblasti páteřního kanálu
– kazuistiky
Andrašinová T., Němec M., Katolický J., Adamová B.

12´+ 3´

Míšní ischemie a kostní infarkt – kazuistika
Vavrušová K., Bakošová L.

12´+ 3´

Myelitida z pohledu patologa – kazuistika
Vlažný J.

12´+ 3´

Význam magnetické rezonance míchy u pacientů
12´+ 3´
s roztroušenou sklerózou vzhledem k aktuálním
možnostem vysoce efektivní indukční
terapie – kazuistika
Šrotová I., Kolčava J., Andrašinová T., Vlčková E., Adamová B.
Fyzioterapie pacienta s paraplegií - kazuistika
Tomková A.

12.30 – 12.35 hod Závěr kongresu
12.35 – 13.30 hod Oběd / výdej certifikátů

12´+ 3´

VŠEOBECNÉ INFORMACE
Místo konání
Hotel Galant, 21. dubna 657, 691 44, Lednice u Břeclavi

Registrační poplatky
			Platba převodem		
Na místě
Registrační poplatek
Kč 2 550,- / EUR 102,Kč 2 950,- / EUR 118,Kongresový poplatek zahrnuje vstupenku na kongres, občerstvení v průběhu akce, kongresové
materiály a DPH.

Parkování
Možnost parkování v areálu hotelu Galant.
Počet parkovacích míst je omezen.

Registrace účastníků
24. listopadu 2022 10.00 – 13.00 hod
25. listopadu 2022
8.30 – 10.00 hod
Registrující osoby Vám rádi zodpoví Vaše event. dotazy.

Kongresové materiály
Při registraci obdržíte jmenovku, kongresový set a program kongresu.

Obědy
Menu 24. listopadu 2022, cena Kč 250,Menu 25. listopadu 2022, cena Kč 250,Bramboračka s uzeným masem		
Zeleninová polévka s máslovými krutony
Vepřová pečeně na rozmarýnu 		
Kuřecí supreme
Bramborová kaše				Dušená rýže
Karafy s vodou				
Karafy s vodou
Obědy vydávají v hotelové restauraci dne 24. listopadu 2022 od 11.30 do 13.00 hod a dne
25. listopadu 2022 od 12.00 do 13.30 hod. Zájemce o bezmasou stravu žádáme, aby svůj
požadavek sdělili registrujícím osobám.

Společenský večer
Společenský večer formou rautu se koná dne 24. listopadu 2022 od 20.00 hod v hotelu Galant.
Cena vstupenky Kč 200,-

Akreditace
Kongres je zařazen v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory pod
registračním číslem 109058 a je ohodnocen 9 kredity za účast.
NLZP obdrží potvrzení o účasti. Certifikáty se budou vydávat po ukončení kongresu na
registraci účastníků.

Informace pro přednášející
Audiovizuální technika: dataprojektor, PC, bezdrátová myš vč. laserpointu, náhledový monitor
Technická obsluha bude k dispozici po celou dobu konání kongresu v přednáškovém sále.
Prezentace, které od Vás převezme technik v přednáškovém sále, prosíme dodat na USB Flash
disku.

