ImmunoDays 2022
Přijměte naše pozvání na imunologický seminář,
který se uskuteční v hybridní podobě (prezenčně
v Premium Hotelu Znojmo a zároveň i on‑line)
v termínu 23.–24. září 2022.
Vážené kolegyně a kolegové,
přijměte naše pozvání na další ročník vzdělávacího semináře ImmunoDays 2022.
Loňské vysílání ze studia proběhlo výborně, ale osobní setkání je nenahraditelné. Proto jsme se rozhodli uspořádat
ročník 2022 nyní populární hybridní formou. Můžete za námi přijet do Znojma nebo se připojit k online vysílání z domova. Věříme, že vás zaujme náš odborný program, který bude ohodnocen kredity ČLK.
Těšíme se na setkání ve Znojmě nebo online!

PROGRAM
PÁTEK 23. 9. 2022

SOBOTA 24. 9. 2022

12–14:00

Příjezd účastníků, oběd

9:00–9:30

14:00

Zahájení

14:10–14:40

Molekulárna alegológia v praxi pediatra
doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc.,
MUDr. Jaroslava Melicharová

Anafylaxe – růžová teorie, šedá praxe
doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.,
Jaroslava Šimoníčková

9:30–10:00

Diagnostika alergie na hmyzí jed
MUDr. Martina Vachová, Ph.D.

14:40–15:10

Vyšetření komponentových sIgE
diagnostiku zkvalitní, ale neusnadní –
kazuistiky z potravinové senzibilizace
MUDr. Martin Fuchs

10:00–10:20

Přestávka na kávu

10:20–10:50

Kalprotektin – multifunkční molekula
s klinickým využitím
prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc.

Racionálna interpretácia výsledkov
špecifických IgE protilátok v diagnostike
alergie na mliečne a vaječné proteíny
u dojčiat a batoliat
MUDr. Peter Kunč, Ph.D.

10:50–11:20

Postavení sIgG v diagnostice exogenních
alergických alveolitid
MUDr. Martina Šterclová, Ph.D.

11:30

Oběd a odjezd účastníků

15:10–15:40

15:40–16:00

Přestávka na kávu

16:00–16:30

IgG4 – stále tajemná „blokující“ protilátka
RNDr. Vlastimil Král, CSc.

16:30–17:00

Protilátky proti extrahovatelným
jaderným antigenům v kontextu ICAP
fluorescenčních obrazů ANA
doc. RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, Ph.D.

19:00

Večeře a degustace vín v hotelovém sklípku

Účast na akci je ZDARMA
POŘADATEL: Phadia s. r. o.
ODBORNÝ GARANT: prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc.

Registrujte se na www.immunodays.cz
Účast je v rámci celoživotního postgraduálního vzdělávání
dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK ohodnocena kredity pro lékaře.

