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Vážené kolegyně, vážení kolegové,
žijeme v proměňujícím se světě, stává se „teplejším“, rychlejším a komplexnějším.
Stejně tak i onemocnění našich pacientů jsou stále komplikovanější již pro prostý fakt
zvyšování věku dárců i příjemců i narůstající dobu jejich sledování. Transplantační
medicína tak musí reagovat na nové výzvy a hledat nová řešení.
Společnost pro orgánové transplantace ČLS JEP vstupuje do 4. roku své plně
formalizované existence, je to zároveň i volební rok. Chtěli bychom vyplnit prostor mezi
2. a 3. kongresem SOT postgraduálním symposiem „Nové výzvy, nová řešení“, které
si klade za cíl mapovat vývoj v transplantační medicíně posledních let. V programu
bychom se rádi zamysleli nad metabolickými onemocněními vedoucími k selhání
orgánů a metabolickými komplikacemi, které následně příjemce po zbytek života
provázejí. Připravované postgraduální symposium chce být v pravém slova smyslu
multidisciplinární. Metabolická onemocnění často postihují více systémů a doufáme, že
pro přednášející bude snadné nacházet styčné body s dalšími obory. V programových
blocích budou samozřejmě zastoupeny oblasti probíhající napříč transplantacemi
všech orgánů, tedy transplantační imunologie, dárcovství orgánů a intenzivní péče.
Kasuistická sdělení zazní v blocích Mladých transplantologů. Proti předchozímu ročníku
bude možné přihlásit i původní sdělení formou posteru. Sympozium rovněž počítá se
samostatným sesterským programem organizovaným Českou asociací sester.
Přestože stále většina členů SOT pracuje v Čechách, rozhodli jsme se i 2. postgraduální symposium organizovat na Moravě, tentokrát v Kroměříži, kam bych Vás rád
jménem výboru Společnosti na konci května 2019 pozval.
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Témata sympozia
Transplantace orgánů v ČR – současný stav
Metabolická onemocnění vedoucí k selhání orgánů
Metabolické komplikace po orgánových transplantacích
Intenzivní péče po transplantaci
Transplantační imunologie
Dárcovství orgánů
Sekce mladých transplantologů – kasuistiky
Volná sdělení – posterová sekce
Odborný program sester
Kroměříž
Položená na březích řeky Moravy, Kroměříž nabízí prohlídku dech
beroucích parků, kostelů a barokního zámku. Město v centru
Moravy se brzy stalo centrem duchovní kultury a umění. Díky svému
historickému vývoji dnes nabízí mnoho zajímavostí k vidění. Některými
z nich jsou Arcibiskupský zámek ze 17. století, který je dominantou
města a v rámci kterého je možné navštívit úchvatné zahrady. Kroměříž dále nabízí
k vidění Muzeum Kroměřížska, Biskupskou mincovnu, Kostel sv. Jana Křtitele, a jiné.
Místo konání
Dům kultury v Kroměříži byl založen městem Kroměříž za účelem pořádání
kulturních akcí, divadelních představení, koncertů, výstav a odborných kurzů
zabývajících se kulturou. Dům kultury se nachází nedaleko centra města na adrese
Tovačovského 2828, Kroměříž. Z Autobusového nádraží Kroměříž je Dům kultury
vzdálený 9 min pěší chůze. Z ulice Nádražní se snadno dostanete do ulice Hulínská,
která ústí do ulice Tovačovského.
Registrační poplatky
Lékař
Sestra / nelékařský pracovník

Včasný (do 17. 3. 2019) Pozdní (od 18. 3. 2019)
1 700 Kč / 68 EUR
2 000 Kč / 80 EUR
900 Kč / 36 EUR
1 000 Kč / 40 EUR

Registrační poplatek v Kč platí pro účastníky z České republiky. Registrační poplatek
pro slovenské lékaře, sestry a nelékařské pracovníky je uvedený EUR.
Sekretariát sympozia
GUARANT International spol. s r.o.
Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4
Tel.: +420 284 001 444, e-mail: sot2019@guarant.cz

