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Na Strži 2097/63, Praha 4, 200 m od stanice metra C – Pankrác
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V NOVÉM

A VĚTŠÍM

Kam na šestý Dermatologický update
Už od podzimu členové České dermatovenerologické společnosti ČLS
JEP, z.s., vědí, že šestý ročník Dermatologického update se bude konat v úterý 26. února 2019 ve zcela novém kongresovém centru Cubex v Praze 4 na Pankráci.
Výhod má toto centrum několik. Stejně jako naše původní lokalita
U Hájků (Grandior) je velmi dobře dopravně dostupné. Kdo preferuje
spolehlivou a rychlou dopravu pražským metrem, ten zajásá. Východ
ze stanice metra trasy C Pankrác ústí přímo před vchodem do Cubexu.
Ten se mezi mrakodrapy místního moderního pražského „Manhattanu“
nedá přehlédnout.
Pro příznivce vlastní dopravy autem se nabízejí dokonce dvě řešení. První
je trochu nudnější s využitím parkingu hotelu Panorama, který stojí hned
vedle centra. Mnohem zajímavější a stejně blízko je i parking nákupního centra Arkády Pankrác. Po zaparkování vejdete do Arkád, projdete jimi a přitom sestoupíte do přízemí
o dvě poschodí dolů, protože parking začíná až od druhého patra. Vaši partneři se přitom nemusejí obávat
masivních úbytků z rodinné kreditní karty při lákavém průchodu kolem 110 obchodů všech v Čechách představitelných značek od A (A3 Sport) až po Z (Zara), přičemž tu nechybí takové pojmy jako je Calvin Klein,
Calzedonia, Gant, Intimissimi, Pierre Cardin nebo Sportalm, protože před půl devátou, kdy plánujeme začátek Updatu, jsou ještě obchody zavřené. Samozřejmě, že je tady určité riziko, že před vyzvednutím auta
neodoláte a pořádně se „roznakupujete“, ale i tady jsem optimistou, že budete po celodenním koncertu
novinek v dermatologii spěchat domů do náruče svých blízkých.
Pojďme ale podrobněji prozkoumat tu optimističtější variantu, že se tedy nezaseknete v Arkádách a že
už spolu přicházíme ke Cubexu. Zvenku stavba připomíná architekturu moderní zaoceánské lodi, která
možná revokuje příjemnou reminiscenci na vaši vánoční plavbu Karibikem, ale to už vstupujeme automatickými dveřmi do skleněného vchodu kongresového centra. Hned u recepce a následně i u registrace si
nemůžeme nevšimnout kubistického ztvárnění interiéru. Cubex je tedy vlastně kubex. Útulnost velkoryse
projektovaných prostor doplňují především v prvním patře, kde jsou vlastní kongresové prostory, vizuální
instalace společnosti AV Media, která zároveň zajišťuje už řadu let vámi tolik oceňovanou audiovizuální
techniku na našich česko-slovenských kongresech i dermatologických updatech. Tak tomu bude i letos.
Ti z nás, kteří jsou ekologicky naladěni, si tu budou užívat i na toaletách. Mám teď konkrétně na mysli to, že
v toaletní míse si hned všimnete nahnědlé vody. „Aha, asi někdo přede mnou zapomněl spláchnout,“ napadne vás okamžitě. Mezitím ale zahlédnete kubisticky podkreslenou cedulku se zeleným nápisem „LEED
– Green building“ a s následným vysvětlením, že se tu splachuje dešťovou vodou. Zda se po skončení
období dešťů změní WC, tedy Water Closet, na venkovský suchý záchod, mi nebyl z personálu schopen
nikdo potvrdit ani vyloučit, takže doufejme, že kolem 26. února 2019 bude aspoň trochu pršet.
To, co vás asi nejvíc zajímá, je ale velikost hlavního sálu. Vzpomínáte si, že při minulých Updatech jsme
museli v Grandioru přenášet video i zvuk z hlavního sálu i do druhého sálu, abychom mohli poskytnout
místo všem více než čtyřem stovkám z vás, kteří jste si přišli novinky v dermatologii poslechnout. Tam jsme
byli schopni také nabídnout pouze těsné divadelní uspořádání. Naproti tomu Cubex má tak prostorný
sál, že si při stejném počtu účastníků můžeme dovolit školní uspořádání, takže si poznámky nemusíte
pořizovat s blokem na koleně nebo popisovat manžety u košile, ale vše si napíšete pohodlně u svého
stolu. O přestávkách včetně té polední si také můžete přinést od švédských stolů veškeré dobroty ke stolu
a nemusíte tak hledat třetí ruku při pokusu o rozkrájení řízečku na talíři ve stoje.
To, co je na hlavním sále nejdůležitější, jsou ale přednášky, které najdeme v textu dále.
Update musí být samozřejmě updatem i po technické stránce. Asi vás nepřekvapí interaktivní dotazy
do publika od přednášejících, ke kterým se elektronicky hlasuje. Nechte se ale překvapit třeba interaktivností přehazování mikrofonu v publiku pomocí molitanového krychlového míče, soutěží o nejlepší položený dotaz a dalšími novinkami.
Přijďte prostě v úterý 26.2.2019 do Cubexu. Těšíme se na vás.
Za výbor ČDS ČLS JEP, z.s.
Prof. MUDr Petr Arenberger, DrSc, MBA, FCMA

PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK

moderuje Štork J., Drlík L., Polášková S.

8.30 – 8.40
8.40 – 8.57
9.00 – 9.17
9.20 – 9.37
9.40 – 9.52
9.55 – 10.12

Zahájení
Thon V., Hugo J: Malá molekula v imunitním systému – co umí?
Pásek M.: Peeling s ochranou
Arenbergerová M.: Výzvy v léčbě hidradenitidy
Arenberger P: Lupénka na velocipedu
Gkalpakiotis S.: Módní pro mladé ženy

10.15 – 10.45

PŘESTÁVKA

PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK

moderuje Ettler K., Selerová M., Duchková H.

10.45 – 11.02
11.05 – 11.17
11.20 – 11.32
11.35 – 11.52
11.55 – 12.12

Arenberger P.: Pembro od A do MM
Arenbergerová M.: Jak moderně na aktinické keratózy
Karlová I.: Novinky z Global Urticaria Forum v Berlíně
TBA: Nové trendy v použití dermálních výplní
Arenbergerová M: Ve dvou se to lépe táhne

12.15 – 13.00

OBĚD

PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK

moderuje Benáková N., Kuklová I., Bučková H.

13.00 – 13.17
13.20 – 13.32
13.35 – 13.47
13.50 – 14.07
14.10 – 14.27
14.30 – 14.47

Arenberger P.: Revoluce v léčbě rozsáhlé psoriázy
Arenbergerová M.: Bioekologie
Benáková N.: Senzitivní kůže
Gkalpakiotis S.: Co dáváme na těžký atopický ekzém
Arenberger P.: Moderní komplexní léčba psoriázy
Arenbergerová M: Být věčně mlád se sluncem v zádech

14.50 – 15.20

PŘESTÁVKA

PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK
15.20 – 15.37
15.40 – 15.57
16.00 – 16.17

moderuje Arenberger P., Pánková R., Resl V.

16.35-16.52
16.55 – 17.12

Krajsová I., Arenberger P.: Cílená terapie postaru i ponovu
Pásek M.: Co se změnilo v adjuvantním režimu u melanomu
Gkalpakiotis S.: Obtížně léčitelné lokality psoriázy se zaměřením
na genitálni psoriázu
Arenberger P.: První a jediná schválená imunoterapie pro pacienty
s karcinomem z Merkelových buněk
Tichý M.: Další brácha na trhu
Šimotová P.: Frakční Nd:YAG v boji proti pigmentům

17.15

ZÁVĚR

16.20-16.32

Registrace emailem: hkropikova@telecom.cz nebo na tel. 602 322 900.
Pro předem registrované do termínu 8. 2. 2019 účast zdarma, poté bude
účastnický poplatek 390 Kč.
Konference bude opět interaktivní včetně
elektronické komunikace s přednášejícím.
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského
předpisu ČLK č. 16 a je ohodnocena příslušným počtem kreditů.
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