
ŠOBRŮV DEN
XXXIV. konference o hyperlipoproteinemiích

10. června 2020
od 12:30 hod.

pořádá Galén-Symposion s.r.o. 
pod odbornou záštitou České společnosti pro aterosklerózu 

a Centra preventivní kardiologie 3. interní kliniky VFN v Praze

Virtuální konference
Registrace na www.gsymposion.cz 



12:30 – 12:55 PRE-MEETING: rozhovory a vstupy

12:55 – 13:00 Zahájení 
Michal Vrablík

13:00 - 13:45 Blok č. 1 - Dyslipidemie, hypolipidemika a játra 
moderátor: Richard Češka, Michal Vrablík

13:00 – 13:10 Dyslipidemie a hepatocyt (a ateroskleróza) 
L. Vítek /Praha/

13:10 – 13:20 Dyslipidemie a NAFLD (a ateroskleróza)   
J. Šťovíček /Praha/

13:20 – 13:30 Kardiovaskulární riziko – alkohol a biochemické 
markery    
T. Zima /Praha/

13:30 – 13:45 Panelová diskuze

Vážené kolegyně a vážení kolegové, 

Přestože jsme nadále pozitivní (a přitom COVID negativní), rozhodli jsme se 
s ohledem na nejistoty, v nichž nyní žijeme, převést letošní tradiční Šobrův den 
do virtuální podoby. 

Tak se můžeme bezpečně sejít v neomezeném počtu a prodiskutovat alespoň 
některá témata, která jsme pro letošek naplánovali. Program jsme modifikovali, 
aby byl „lehce stravitelný“ i při sledování na monitoru počítače. Moc si přejeme, 
abychom byli v kontaktu a mohli s vámi diskutovat, proto volíme technické 
zabezpečení, které nám tuto interakci umožní. 
Připojte se tedy 10. června odpoledne a pomozte nám udělat 34. Šobrův den 
v netradičním uspořádání tradičně skvělý!

  Vaši Richard Češka a Michal Vrablík

PROGRAM



13:45 – 14:00 přestávka

14:00 – 15:00 Blok č. 2 - Od diagnózy DLP k léčbě PCSK9i 
moderátor: Richard Češka, Michal Vrablík

14:00 – 14:10 Nefrolog, dyslipidemie a hypolipidemická léčba 
V. Tesař /Praha/

14:10 – 14:20 Angiolog, dyslipidemie a hypolipidemická léčba 
D. Karetová /Praha/

14:20 – 14:30 Obezitolog, dyslipidemie a hypolipidmická léčba 
S. Svačina /Praha/

14:30 – 14:40 Kardiolog, dyslipidemie a hypolipidemická léčba 
T. Kovárník /Praha/

14:40 – 15:00 Panelová diskuze

15:00 – 15:15 přestávka

15:15 – 16:10 Blok č. 3 - Čím léčíme, čím léčit budeme  
moderátor: Richard Češka, Michal Vrablík 

15:15 – 15:25 Jak a proč nově na LDL-C? 
V. Soška /Brno/

15:25 – 15:35 Jak a proč nově na non-HDL-C? 
H. Rosolová /Plzeň/

15:35 – 15:45 Jak a proč nově na Lp(a)? 
V. Blaha /Hradec Králové/

15:45 – 16:00 Panelová diskuze      

16:00 – 16:10 Závěr a poděkování 
R. Češka 

16:10 – 16:30 POST-MEETING: rozhovory a vstupy 



ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

GALÉN - SYMPOSION s. r. o.
Břežanská 10, 100 00 Praha 10

Tel: 222 513 053
www.gsymposion.cz

Vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů
dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a bude ohodnocena  

kreditními body.


