
Srdečně Vás zveme na seminář

LEDVINY A MOČOVÉ CESTY PLODU
screening — prevence — léčba — komplikace

Pátek – 20. března 2020 
Clarion Congress Hotel Olomouc

Věříme, že Vás seminář zaujme 
a těšíme se na setkání s Vámi.

Ishraq Dhaifalah a tým

FETUS
cesta životem poz vánka     |     4.  sem iná ř

PŘIHLÁŠKY PŘIJÍMÁME Elektronicky na adrese: 
fetus.fetmed.cz

Emailem na:
kubuskova.fetmed@seznam.cz

Telefonicky na čísle:
+420 605 825 780



PROGRAM 23. března 2020 

08.00–14.00 Registrace
09.50–10.00 Zahájení (Dhaifalah Ishraq)
Úvod do problematiky vrozených vad močového traktu:
10.00–10.20 Možnosti pokročilých virtuálních technologií v zobrazení 

vývoje člověka 3D technologiích (Filipčíková Radka)
10.20–10.40 Genetika vybraných vad urotraktu (Godava Marek)
10.40–11.00 Vývojové vady urogenitálního systému a jejich prenatální 

diagnostika v ČR (Šípek Antonín)
Diagnostika a léčba v prenatálním období I.:
11.00–11.30 State of art in prenatal diagnosis and management of fetal 

uropathies (Rayn Greg)
- Lower Urinary Tract Obstruction (LUTO). Evaluation, 
Fetal Therapy & OutcomFetal

11.30–12.00 Coffee break
Diagnostika a léčba v prenatálním období I.:
12.30–13.30

13.30–13.50

State of art in prenatal diagnosis and management of fetal 
uropathies (Rayn Greg)
- Genitourinary System - Anatomy & Function 
- Fetal Therapy
Kazuistiky

13.50–14.50 Oběd

Diagnostika a léčba v prenatálním období II.:
14.50–15.10 Prenatální diagnostika a intrauterinní léčba uropatie o plodu 

v ČR (Krofta Ladislav)
15.10–15.30 Význam MR v prenatální dg. VVV urotraktu plodu  

(Bakaj Zbrožková Lenka)
15.30–15.50 Pohled českého urologa na prenatální diagnostiku  

(Šmakal Oldřich)

Diagnostika a léčba v postnatálním období I.:

15.50–16.10 Postnatální sonografický screening vývojových vad 
urotraktu (Macko Jozef)

16.10–16.40 Postnatální dg. a léčba (Šmakal Oldřich)
- izolovaná dilatace kalichopánvičkového systému
- ureterohydronefróza 
- duplexní ledvina

16.40–17.00 Coffee break

Diagnostika a léčba v postnatálním období II.:
17.00–17.15 Solitární ledvina-úloha nefrologa (Flögelová Hana)
17.15–17.30 Nefrologická péče o dítě se závažným onemocnění ledvin  

(Flögelová Hana)
17.30–17.45 Take home message (Dhaifalah Ishraq)

17.45–18.00 Závěr (Dhaifalah Ishraq)

Ledviny a močové cesty plodu - screening, prevence, léčba a komplikace

fetus.fetmed.czFETUS cesta životem 


