MUDr. Ingrid Niedermayerová
Studium na lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně ukončila
v roce 1988. V roce 1992 složila I. atestaci a v roce 1999 II. atestaci
v oboru neurologie. Po promoci nastoupila na neurologickou kliniku FN
Brno, kde pracovala až do roku 2005, nadále pak ve FN Brno působí
jako externí lékař. Mezi lety 1998 a 2002 zde pracovala ve specializované ambulanci pro demyelinizační onemocnění. Od roku 2005 do roku
2016 pracovala v neurologické ambulanci polikliniky Quattromedica a od ledna 2017 v privátní neurologické ambulanci v Brně na Makovského náměstí. Ve své praxi se dlouhodobě zabývá léčbou bolestí hlavy. Mezi lety 2003 a 2005 vedla specializovanou ambulanci pro léčbu
bolestí hlavy ve FN Brno, dále se pak touto problematikou zabývá v rámci neurologické ambulance. Je členkou výboru Sekce pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy (Czech Headache
Society) České neurologické společnosti. Je autorkou řady článků s tématikou bolestí hlavy
v odborných lékařských časopisech. Věnuje se také přednáškové činnosti a vede klinické
studie týkající se bolestí hlavy.

prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D.
Je klinickým imunologem a alergologem. Pracuje na Ústavu klinické
imunologie a alergologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně a na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Po studiu všeobecného lékařství na Univerzitě Karlově
v Praze a po roce 1989 na univerzitě ve Vídni působil v letech 1990 –
2000 na Instiut für Immunologie der Universität Wien, ve Spojených
státech na University of Alabama at Birmingham (UAB) a dále ve Vídni v Biomedizinische
Forschungsgesellschaft. Vyvinul mezinárodně využívané imunologické vyšetřovací metody.
V širokém spektru vědeckého zájmu se zabývá tvorbou a účinkem protilátek, interakcemi
a funkčními testy při vyšetřování dysbalancí imunitní odpovědi.

MIGRÉNA
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Odborný garant:
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PROGRAM:
16.00 – 16.30 registrace
16.30 – 19.00 ODBORNÝ PROGRAM
předsedající: MUDr. David Doležil, Ph.D., MBA,
předseda Czech Headache Society
16.30 – 17.00

Patofyziologie migrény
MUDr. Andrea Bártková, Ph.D.,
Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc

17.00 – 17.30

Klinický obraz migrény
MUDr. Lukáš Klečka,
Neurologické oddělení Městská nemocnice Ostrava

17.30 – 18.00

Akutní a profylaktická léčba migrény
MUDr. Ingrid Niedermayerová,
neurologická ambulance, Neurologie Brno s.r.o.

18.00 – 18.30 Novinky v problematice bolestí hlavy přednesené
na Evropském neurologickém kongresu
MUDr. David Doležil, Ph.D., MBA,
předseda Czech Headache Society
18.30 – 19.00

Monoklonální protilátky a imunologické
principy biologické léčby
prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D., ÚKIA LF MU
a RECETOX PřF MU

19.00

zakončení, večeře

MUDr. David Doležil, Ph.D., MBA
Studium na 3. lékařské fakultě UK ukončil v roce 1992, 1. atestaci složil
v roce 1995 a 2. atestaci v roce 1998, doktorandské studium PhD uzavřel v roce 2002 a studium MBA v roce 2013. Od počátku profesní dráhy
se věnoval především neurointenzívní medicíně, neuroimunologii, autoimunitním onemocněním a bolestem hlavy. Od roku 2001 do roku 2006
vykonával funkci zástupce přednosty Neurologické kliniky FN Ostrava,
v letech 2007-2008 byl primářem Neurologického oddělení SN Opava a v letech 2008 až
2011 byl přednostou Neurologické kliniky 3.LF UK Prahy. Následně se stal zakladatelem
a vedoucím Headache centra Praha a od roku 2014 pracuje také jako ředitel Městské polikliniky Praha. Je členem Společnosti intezívní medicíny ČLK JEP, členem Neurologické
společnosti ČLK JEP, členem sekce Klinické neuroimunologie a likvorologie a členem CHS
(Czech Heradache Society), resp. od roku 2013 je jejím předsedou. V letech 2014-2016 byl
členem předsednictva EHF (European Headache Federation) a nyní je členem panelu pro
bolesti hlavy EAN (European Academy of Neurology), dále je člen IHS (International Headache Society). Jako hlavní pořadatel zorganizoval množství odborných akcí a má za sebou
řadu publikací v renomovaných impaktovaných časopisech i v domácím písemnictví. Podílel
se na desítkách klinických studií a několika grantech. Je členem několika mezinárodních
poradních sborů pro problematiku bolestí hlavy.

MUDr. Andrea Bártková, PhD.
Studium na LF UP v Olomouci ukončila v roce 1993, krátce pracovala na
Neurologickém oddělení v Přerově a v letech 1994-2002 na Neurologické klinice UK v Hradci Králové. Od roku 2002 až doposud působí jako
odborný asistent na Neurologické klinice LF a FN v Olomouci. Atestaci I.
stupně složila v roce 1996 a atestaci II. stupně v roce 1999. Doktorandské studium na LF UP v Olomouci obhájila v roce 2010 dizertační prací
s názvem „Etiologické subtypy a rizikové faktory ischemického iktu včetně role trombofilie
v populaci nemocných do 50let věku“. Část profesní dráhy se věnovala cerebrovaskulární
a neurointenzívní medicíně, doposud se zabývá výzkumem v oblasti mladých pacientů s cévním onemocněním mozku. Již za působení na Neurologické klinice v Hradci Králové, pod
vedením docenta G. Waberžinka CSc., zákládajícího člena a dlouholetého předsedy CHS,
začala směřovat problematice bolestí hlavy. Od roku 2011 je vedoucí Centra pro diagnostiku
a léčbu bolestí hlavy na NK FN v Olomouci. O tématu bolestí hlavy přednáší i publikuje. Je
členkou ČNS (České neurologické společnosti), Společnosti intezívní medicíny ČLK JEP,
Neuroimunologické a likvorologické sekce ČNS a Cerebrovaskulární sekce ČNS. Od roku
2013 je členkou výboru CHS (Czech Headache Society) ČNS. Má bohaté zkušenosti s vedením klinických studií a účastnila se několika grantových projektů. Intenzivně se věnuje
i pedagogické činnosti na poli pre i postgraduálního vzdělávání lékařů.

MUDr. Lukáš Klečka

Vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání
lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a bude ohodnocena
kreditními body.
Vaši účast, prosím, potvrďte nejpozději do 10. září 2018 zasláním
e-mailu na adresu: n.hrabovska@gsymposion.cz

Od roku 1997 do současnosti pracuje na Neurologickém oddělení Městské nemocnice v Ostravě, nejprve jako sekundární lékař a od roku 2007
jakou vedoucí lékař JIP. Kromě dlouhodobé práce v poradně pro léčbu
bolestí hlavy se intenzivně zabývá iktovou péčí. Od roku 2010 je vedoucím lékařem Iktového centra Městské nemocnice. Dále se zabývá
problematikou hyperbarické medicínyy. Je členem České neurologické
společnosti, členem Cerebrovaskulární sekce Neurologické společnosti,
členem Neurointezivní sekce Neurologické společnosti a členem CHS (Czech Headache
Society) a od roku 2017 členem výboru CHS. Věnuje se rovněž i pedagogické činnosti na Ostravské lékařské fakultě. Je rovněž členem Čestné rady okresního sdružení ČLK v Ostravě

