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Tým společnosti Oxyprotect a všechny spolupracující subjekty se napříč projekty
aktivně zapojovali do přednáškové činnosti na celorepublikových i mezinárodních kongresech, konferencích,
sjezdech odborných společností, seminářích, workshopech aj. Mnozí prokázali rozsáhlou publikační/prezentační
činnost, podíleli se na výuce studentů SŠ i VŠ studia a působili jako lektoři. Velmi si ceníme letošní podpory od
společnosti Liga proti Rakovině, která podpořila další ročník našeho úspěšného projektu „Prašť s cigaretou“.

Plošný screening kuřáků?
24. 1. 2019

PragueOnco
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25.1.2019

PragueONCO je jednou z největších a nejvýznamnějších odborných vzdělávacích akcí
pořádaných v České republice. Incidence a prevalence malignit v České republice podobně jako v celém světě
stoupá, a tak se onkologie stává klíčovou medicínskou disciplínou. PragueONCO se snaží klást důraz na
multidisciplinární chápání a řešení problematiky onkologických onemocnění.
Již desetkrát se u příležitosti této odborné vzdělávací akce sešli čeští i zahraniční
onkologové zároveň se specialisty ostatních medicínských oborů, kteří řeší problematiku zhoubných nádorů.
Programová pestrost a kvalita patří k hlavním charakteristikám odborné části
kolokvia PragueONCO. V průběhu tří dnů byla prezentována volná sdělení, proběhla posterová sekce, diskusní
setkání u kulatého stolu a odborná fóra.
V roce 2018 byl rozšířen hlavní jednací jazyk čeština o angličtinu a pro účastníky
odborné lékařské sekce je zajišťován simultánní překlad do obou jazyků, což je účastníky velmi pozitivně
hodnoceno. Letošní novinkou bylo zavedení nového systému registrace a webová aplikace, kde účastníci naleznou
aktuální program, profily přednášejících, abstrakty přednášek a mohou si sestavit i vlastní program kolokvia.
Odborný program kolokvia se věnoval také nelékařským zdravotnickým pracovníkům
a pacientům. Vzdělávací odborná část byla zaměřena i na paliativní péči.
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Přednáška pro Ligu proti rakovině, Lékařský dům Praha – Ca plic
4.2.2019

Liga proti rakovině Praha je nezisková organizace, která byla založena již v roce 1990. Členy jsou nejen onkologičtí
pacienti a jejich rodinní příslušníci, ale i občané s humanitárním cítěním a zdravotníci. Více než 60 onkologických
pacientských organizací z celé republiky jsou kolektivními členy. Vzájemnou informovanost umožňuje periodicky
vydávaný Zpravodaj. Liga je členem mezinárodních organizací ECL a UICC.
Krakow – kongres
15. – 16. 3.2019

Proktorování výkonů diagnostické bronchoskopie a bronchiální termoplastiky

Workshop EBUS ve VFN
20. a 21. 3. 2019

V posledních několika letech je vyvíjeno značné úsilí, aby se časná diagnostika
bronchogenního karcinomu zkvalitnila a zejména zrychlila. Pokud totiž onemocnění zachytíme v jeho pozdní fázi,
jak je u nás, ale i ve světě zatím obvyklé, je pětiletá úmrtnost kolem 85%. Příčinou této statistiky je nepochybně
pokročilý nález při záchytu.
V době diagnózy má totiž jen 20% pacientů lokalizovanou chorobu, zatímco 25% má
již rozšíření do regionálních uzlin a 55% má vzdálené metastázy. Nicméně i v případě, kdy je nádor lokalizovaný
(bez prorůstání, lymfadenopatie či metastáz) je pětileté přežití jen 30 - 40% (Manser et al., 2013). Pokud se však
podaří zachytit onemocnění v časném stádiu (ideálně, když je nádor ohraničený jenom na sliznici průdušky), šance
pacienta na dlouhodobé přežití se prudce zvyšuje. Pětileté přežití pak může dosáhnout až osmdesáti procent.
Výrazem úspěchu trendů snažících se posouvat diagnostiku plicní rakoviny do
časnějších stádií a o zpřesnění stagingu již známého onemocnění onemocnění jsou nové metody bronchologické
diagnostiky. Jsou to zejména endobronchiální ultrasonografie, metody periferní navigace elektromagnetické a
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softwarové a optická koherenční tomografie. Nejvýznamnějšími se jeví zejména metody endosonografické, které
tvoří největší část programu našeho kurzu.

Přednáška Bronchologie
3. 4. 2019
Předatestační kurz IPVZ

11. – 13. 4. 2019
Benátky - Bronchology and Interventional Pulmonology Conference

Vídeň – kongres
8. – 12. 5.

Středoevropský kongres o plicní rakovině. Vedení sekce skríning plicní rakoviny , projednávání
středoevropských aspektů implementace skríningových programů

Host Radiožurnálu na květinovémdnu Ligy proti rakovině
15.05.2019

Česko
dnes zaplavily žluté kvítky s meruňkovými mašlemi. Je český den proti rakovině, právě kvítky se staly jeho
symbolem. Dobrovolníci je prodávají za cenu od dvaceti korun. Výtěžek je určen na léčbu onemocnění rakoviny
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plic. MUDr. Jiří Votruba, primář a specialista na léčbu tuberkulózy a respiračních nemocí, se s Petrem Králem bavil
o rizicích a prevenci této nemoci.

Hlavní příčinou rakoviny plic je kouření. „My se bohužel rakovinou plic živíme, setkáváme se s
ní denně. A kromě rakoviny plic je celá řada onemocnění způsobených kouřením, která jsou podobně těžko
léčitelná,“ říká doktor Votruba. Základním cílem lékařů je vést populaci k tomu, aby nekouřila.

Průlomem podle něho byl zákaz kouření v restauracích. Kromě zákazů existují i alternativní
pomůcky: zahřívané tabáky, vaporizéry a inhalátory. „To je cesta, kterou se kuřácká impéria snaží nepřijít o byznys.
Zatím nemáme důkazy o tom, že by tyto pomůcky zachraňovaly situaci. Skoro vše je lepší než cigarety, ale
nedoporučujeme žádnou z těchto pomůcek,“ nabádá primář Votruba.

Rakovina plic se velmi těžko diagnostikuje, plíce totiž nebolí. Nádor může dorůst až velikosti
dětské hlavy. Jak poznat projev choroby? „Kdo má velké štěstí, může mít krvácení v hlenech. Kuřákům se nově
otevírá šance na screening plicní rakoviny, ale zatím není jiná možnost.“ Šance přitom závisí na tom, jak včas
přijdeme. „Ve stadiu 1 a 2 existuje 80% šance na vyléčení. V horších stadiích ale prudce klesá. Plicní rakovina je
agresivní, nemilosrdné onemocnění,“ varuje lékař.

Léčba se prudce rozvíjí, přesto zatím nenastává zlom. „Máme mnoho možností od biologické
léčby, imunoterapie, která výrazně zvyšuje přežití, kombinované léčby, možnosti chirurgické léčby, stereotaktická
léčba… Ale základ s velmi špatným přežitím v pozdních fázích se nemění,“ uzavírá primář Votruba. „Základem je
nekouřit.“

Workshop pro Íránské lékaře ve VFN
15. – 16. 8.
Barcelona – WCLC
7. – 10. 9. Aktivní účast formou přesedání sekci a posterové prezentace
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ERS International Congress Madrid
28. 9. – 2. 10.
Aktivní účast formou přesedání sekci a posterové prezentace

Vypouštění lodiček – ostrov Štvanice Praha
5.10.2019
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"Prašť s cigaretou" se bude účastnit dne 5.10. v zastoupení Oxyprotect z.s. a MUDr.
Jiřího Votruby, Ph.D. projektu "Vypouštění lodiček".
Koncepce je postavena na edukativním a zábavném dni
pro všechny věkové kategorie Celý den bude možné absolvovat přednášky a workshopy o problematice z oblasti
onkologie zábavnou i vzdělávací formou
Během dne vystoupí známí umělci a hudební kapely. Doprovodný program po celý den završí hromadné
vypouštění lodiček na řeku Vltavu a následný ohňostroj.
V rámci programu bude pokus o překonání světového rekordu a zápis do
Guinnessovy knihy rekordů ve vypouštění lodiček
Na ostrově Štvanice budou pro návštěvníky připraveny vzdělávací stanoviště, stánky s
občerstvením, fotokoutky, zábavné stanoviště včetně projekce kina.

Společnost vedená u Městského soudu v Praze, L 13204. IČO 26609321. Neplátce DPH.

Chicago - IASLC 2019
9. – 13. 10.

Aktivní účast- posterová sekce a poster discussion sekce. – NIR Spektroskopická diagnostika
solitárních plicních uzlů

Olomouc – kongres ČPFS
24. – 26. 10.

Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP a Slovenská pneumologická
a ftizeologická spoločnosť, konající se v Olomouci.
Tradice společných setkání zavazuje a je impulzem k dalším inovativním myšlenkám,
organizačním aktivitám, novým diagnostickým a léčebným postupům, které zde budou prezentovány především
tak, aby se uplatnily v praxi – ve prospěch nemocných.
V tomto smyslu by měl olomoucký kongres ukázat současnost i perspektivy
pneumologie a v přátelském prostředí potvrdit neobyčejnou vzájemnost obou zemí.

Na portálu justice.cz jsou povinně zveřejňované listiny https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=749871.

Děkujeme všem za přízeň a pomoc s naplňováním našeho cíle.

Mgr. Dagmar Votrubová
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