
  

                   

          

                              POZVÁNKA 

 

Pacientská organizace END DUCHENNE  ve spolupráci s 
Neuromuskulární sekcí České neurologické společnosti si Vás dovoluje 
pozvat na odborný  workshop:          

 Ventilační  péče pacientů se svalovou dystrofií Duchenne v ČR 

Workshop se koná dne  16.9.2015 v Hradci  Králové -  Hotel Černigov -
salonek Panorama od  10:00 hodin. Vzhledem k omezenému počtu míst a 
zajištění občerstvení, prosíme o závazné potvrzení Vaší účasti na e-mail: 
info@endduchenne.cz nejpozději do 6.9.2015. 

 

Program: 
10:00 Nadechni se do nového života  – pacientská organizace End Duchenne   

 

10:10  Stav péče o nemocné s Neuromuskulárními chorobami v ČR – MUDr. 
Stanislav Voháňka, CSc., MBA, Zástupce přednosty Neurologické kliniky pro LPP, 
Předseda Neuromuskulární sekce ČNS 

 

10:30 Diskuze k příspěvku – coffee break 

 

11:00  Diagnostika a léčba poruch dýchání u  pacientů s DMD . Doc. MUDr. David 
Kemlink, Ph.D. - 1.LF, Neurologická klinika, Kateřinská 2, Praha 

 

11:30 - 13:00   Diskuze , oběd 

13:00 Domácí umělá plicní ventilace u pacientů s DMD – Ladislav Hykel, ResMed 
ČR , člen Společenstva dovozců a prodejců zdravotnických prostředků 
 

13:15  Diskuze , návrhy řešení problematiky ventilační péče o DMD pacienty v ČR 

14:00 – 15:00   Předpokládaný konec workshopu   

  



Hotel Černigov 
Riegrovo náměstí 1494, CZ-500 02 Hradec Králové, Česká republika 
Veřejná doprava: 
nejbližší trolejbusová zastávka: "Hlavní nádraží" – 1, 2, 3, 6, 7 (před hotelem) 
nejbližší autobusová zastávka: " Hlavní nádraží " – bus č. 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19 (před 
hotelem) 
nejbližší vlakové nádraží: „Hlavní nádraží“ (před hotelem) 
Automobilem: 
příjezd z Prahy – D11 
Z Prahy se dostanete do Hradce Králové po dálnici D11. Po vjezdu do města sledujte značení 
na autobusové nádraží, nebo nádraží ČD. 
příjezd z Brna – E461, E462 
Z Brna se dostanete do Hradce Králové nejprve po E461 (přes Svitavy) a dále pak po E462. 
Po vjezdu do města se dejte na prvním kruhovém objezdu do prava a sledujte značení na 
autobusové nádraží, nebo nádraží ČD směr Praha. 
příjezd z Berlína, Drážďan, Liberce – E55, D8  
Jeďte přes Turnov po R35, dále pak po E442 až do Hradce Králové. Po vjezdu do města 
sledujte značení na centrum a dále pak směrové cedule Hotelu Černigov nebo Nádraží ČD. 
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