
Pozvánka a program

7. pracovní den DPV spojený 
s 1. setkáním pacientů na DPV

Lázeňský dům, Slavkov u Brna
9. - 10. října 2009



Program

Pátek 9. října 2009

10:00 - 11:30 příjezd účastníků, ubytování 

Restaurace Bonaparte
pro zdravotníky a pacienty

12:00 - 12:45 Oběd, jednotné menu.

13:00 - 13:10 Přivítání účastníků, zahájení – Výbor SKVIMP + Beneš
13:10 - 13:35 První čeští pacienti na dlouhodobé domácí parenterální výživě  

a výživě sondou - Anděl

13:35 - 13:50 Aktuální stav DPV v ČR a srovnání s Evropou – Těšínský, Švanda, Jirka

Restaurace Bonaparte
pouze pro zdravotníky 

14:30 - 14:50 Chronická střevní pseudoobstrukce, přehled – Beneš
14:50 - 15:20 Chronická střevní pseudoobstrukce, kaleidoskop krátkých kasuistik 

– Kalousová, Křemen, Meisnerová, Novák, Szitanyi, Wohl a další

15:20 - 15:40 Přestávka

15:40 - 16:40 Stručný přehled aktuální situace v jednotlivých centrech 
 – zástupci center á 5 min

16:40 - 17:00 Aktuální informace z nabídky produktů a služeb B. Braun - Horová

Hotel Lázeňský dům, místnost Omega (velká)
pouze pro pacienty a zasedání jen pacientů

14:30 - 14:50 Domácí parenterální výživa, přehledně o metodě 
 – Dastych, Jankovec

14:50 - 15:05 Odlišnosti DPV u dětských pacientů – Szitanyi

15:05 - 15:20 Transplantace tenkého střeva – Oliverius 

15:20 - 17:15 Přestávka

17:15 - 17:30 Informace o občanském sdružení Život bez střeva
 (stanovy, struktura, finance aj.) - Beneš

17:30 - 18:00 Diskuse o náplni činnosti sdružení
 (co pro sebe udělat, jak utratit peníze, kde sehnat nové atp.)
  - pacienti

19:00 - 20:00 Zámek Slavkov u Brna
 prohlídka zámku s výkladem o Napoleonovi a Bitvě u Slavkova
 pro zájemce je vstupné 160 Kč/osobu

20:00 - 22:00 Společenský večer pro všechny účastníky
 Restaurace Bonaparte

Stravování a ubytování je po dobu jednání hrazeno firmou BBraun Medical s.r.o. 



Program

Sobota 10. října 2009

Restaurace Bonaparte – malá společenská místnost
pouze pro zdravotníky

08:30 - 09:00 ESPEN HPN guidelines - Novák

09:00 - 10:00 Důležité organizační otázky naší činnosti
 (situace s úhradou ZP, přednáškový blok PS DPV pro CSPEN 2010, 

příští setkání Brno 5/2010)

Hotel Lázeňský dům, místnost Omega (velká)
pouze pro pacienty a zasedání jen pacientů

09:00 - 10:00  Členská schůze o.s. Život bez střeva
 (volba nového výkonného výboru, předsedy + 2 místopředsedů, 1 

člena kontrolní komise, přijetí plánu další činnosti, převzetí financí)

10:00 Ukončení, odjezd

Pořádá: 
Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče SKVIMP
Pracovní skupina domácí parenterální výživy PS DPV
Občanské sdružení Život bez střeva, o.s., B. Braun Medical s.r.o., Aesculap Akademie

Organizují:  
program setkání    petr.benes@homolka.cz 
ubytování, stravování  gabriela.horova@bbraun.com 
evidence přihlášek  smejkalova@fnkv.cz (9)
příprava spolku pacientů  jana.kalouskova@lfmotol.cuni.cz

Místa konání:  

RESTAURACE BONAPARTE, Fugnerova ul.- Palackého náměstí, Slavkov u Brna
(vstupní oběd, zahájení akce, první společný přednáškový blok, všechna jednání 
zdravotníků)

HOTEL LÁZEŇSKÝ DŮM, Zlatá Hora 1466, Slavkov u Brna
GPS: 49°9'30.98"N, 16°52'56.999"E
(ubytování pacientů a rodičů s dětmi, všechna samostatná jednání pacientů, 
přednášky lékařů pro pacienty s výjimkou vstupního přednáškového bloku)

PENZION OLGA, Zborovská 45, Slavkov u Brna
GPS: 49°9'9.536"N, 16°52'43.373"E, (ubytování zdravotníků)

Vizte mapu (mapa_slavkova.pdf) v příloze s umístěním objektů, které jsou od sebe 
všechny do 10 minut chůze.

Život bez střeva, o.s. může přispět pacientům částkou 500,-Kč na osobu na úhradu 
cestovného.

Všeobecné informace



Pokroky na poli medicínské technologie, nové 
technicky náročné léčebné postupy, stále se 
zpřísňující nároky na zdravotnická zařízení 
a management kvality a v neposlední řadě 
i zdravý zájem o získávání nových poznatků 
a znalostí vyvolal enormní a stále rostoucí 
poptávku po širší a dokonalejší odborné 
přípravě v této oblasti.

Aesculap Akademie se na celém světě 
těší výborné pověsti jako jedna z 
vedoucích institucí odborné přípravy ve 
zdravotnictví a reaguje na požadavky lékařů 
a zdravotnických pracovníků operačních 
sálů, anesteziologie, nemocničních oddělení, 
ambulantních provozů a managementu 
nemocnic.

Portfolio vzdělávacích akcí zahrnuje širokou 
paletu teoretických kurzů, praktických 
workshopů, seminářů a mezinárodních 
konferencí.  

 

Kurzy Aesculap Akademie se vyznačují 
prvotřídní kvalitou a jsou akreditovány 
příslušnými lékařskými společnostmi 
a mezinárodními lékařskými organizacemi. 
Vědecká dozorčí rada zaručuje důkladnou 
volbu řečníků a výběr témat. 

Svět vzdělávání
Kvalifikace pro budoucnost

Aesculap Akademie  |  B. Braun Medical s.r.o.  |  V Parku 2335/20  |  CZ-148 00 Praha 4
Tel. +420-271 091 666  |  Fax +420-271 091 652 
e-mail: aesculap-akademie.cz@bbraun.com  |  www.aesculap-akademie.cz

Vědecká rada:
Prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA
Prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc.
Prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc.
Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
Prof. MUDr. Viera Spustová, DrSc.

Doc. MUDr. Alexander Ferko, CSc.
Doc. MUDr. Michal Mašek, CSc.
MUDr. Marie Kolářová, CSc.
MUDr. Ivan Novák
PharmDr. Petr Horák

Mgr. Markéta Koutná
Bc. Andrea Vorlíková, MBA
Bc. Jana Štěpánová
Bc. Iva Otradovcová
Jindra Pavlicová

www.usmevprozivot.cz


