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95/22 Rakovina slinivky břišní – zabiják 21. století  
(Z kurzu bude pořízen záznam, který mohou přihlášení účastníci sledovat po dobu dvou týdnů) 

 
Pořadatel: ČLK, GASTROCENTRUM FNKV PRAHA ve spolupráci s ÚZIS ČR a 1.LF UK 
 

Datum: sobota 3. 12. 2022 od 9.00 hod. 

Délka: 7 hodin 

Koordinátor: doc. MUDr. Martin Oliverius, Ph.D., FEBS 

Místo konání: Dům lékařů, Drahobejlova 27, 190 00 Praha 9 

 

V případě zájmu prosíme o vyplnění přihlášky. 

PŘIHLÁŠKA: Vzdělávání / Kurzy ČLK - Česká lékařská komora (lkcr.cz) 

 

Akce je akreditována na portálu www.vzdelavanilekaru.cz pod číslem 108644 a ohodnocena 6 kredity. 

 
Účastnický poplatek: 800 Kč  
Číslo účtu: 19-1083620217/0100  
variabilní symbol: 9522  
(do poznámky pro příjemce je nutné uvést jméno účastníka) 
 

 
Motto: 
Rakovina slinivky břišní (PDAC- pancreatic ductal adenocarcinoma) je pro většinu nemocných ortelem smrti. Její incidence 

celosvětově narůstá a Česká republika bohužel zaujímá 5.místo na světě v úmrtnosti na toto onemocnění. Křivka výskytu 
setrvale narůstá a podle Světové zdravotnické organizace lze očekávat až 10% výskyt v populaci. 

Radikální chirurgická resekce představuje jediný způsob léčby, která dává relativně malému počtu nemocných nadě ji na 
vyléčení. Díky pozdní diagnostice se k ní ale dostane jen malé množství nemocných. Díky moderním způsobům 
onkologické léčby aplikované v rámci dobře spolupracujícího multidisciplinárního týmu se nám daří dosáhnout 
významného prodloužení života u většiny z nich. Přesto zůstává velké procento těch, o které je třeba se postarat v rámci 
paliativní péče. 

Cílem semináře je seznámit lékaře, zejména v první linii, se současným stavem tohoto závažného onemocnění, jeho časnými 
příznaky s cílem dosažení ideální spolupráce k dosažení časného záchytu a včasné léčby těchto pacientů. 

 
Prof.  RNDr. Dušek Ladislav, Ph.D. (ÚZIS ČR) – 25 minut 

Epidemiologie PDAC v Čechách a ve světě. Co udělala pandemie COVID-19 u pacientů s PDAC  
MUDr. Nikov Andrej (Chirurgická klinika 3.LF UK & FNKV Praha) – 10 minut 

Komplexní včasná diagnostika u PDAC.  
Prof. MUDr. Škrha Jan, DrSc (III. Interní klinika 1.LF UK & VFN Praha) – 20 minut 

Diabetes a PDAC - co bylo dříve: vejce nebo slepice??? 
Doc. MUDr. Gojda Jan, Ph.D. (Chirurgická klinika 3.LF UK & FNKV Praha)  

Komplexní předoperační příprava nemocného. 
Doc. MUDr. Oliverius Martin, Ph.D, FEBS. (Chirurgická klinika 3.LF UK & FNKV Praha) – 60 minut 

Chirurgická léčba PDAC.  
Prof. MUDr. Gürlich Robert, Ph.D. (Chirurgická klinika 3.LF UK & FNKV Praha) - 15 minut 

Metastatický PDAC v 21. století - postavení chirurgie.  

MUDr. Marián Liberko (Onkologická klinika 3.LF UK & FNKV Praha) – 30 minut 
    Komplexní onkologická péče o nemocné s PDAC.  

MUDr. Houska Adam. (Podpůrný a paliativní tým FNKV) – 45 minut 
Paliativní péče o nemocné s PDAC. 

MUDr. Ivana Cibulková (Interní klinika 3.LF UK & FNKV Praha) – 15 minut 
Interdisciplinární přístup ve FNKV- rychlost je rozhodující.  

 

Odborná vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP č. 16. 
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