Program 52. konference studentských vědeckých prací
14. května 2019

8:00 Zahájení – Velká posluchárna

Klinické obory – interní
velká posluchárna

8:30 – 9:20
Abrmanová B., Šurábová M.: Kardiovaskulární komplikace chronické
obstrukční plicní nemoci
Brožová V.: Dlouhodobý vývoj renálních funkcí u pacientů s rezistentní
arteriální hypertenzí
Dvoran P.: Incidence horizontálně rostoucích lézí ve screeningu
kolorektálního karcinomu v Olomouckém kraji
Dvořák D.: Význam antiinfekční profylaxe v hemato-onkologii
Gürtlerová C.: Je pravá polycytemie (PV) skutečně pravá?
Hofmanová V., Konečná E.: Faktory ovlivňující průběh oGTT u zdravých
osob
Janovská S.: Vliv úrovně rezistence k cílené léčbě na prognózu nemocných
s chronickou myeloidní leukémií
Kredátusová A.: Volná nádorová DNA u nemocných s lymfomy
Křístková M., Opršalová T.. Adherence k antihypertenzní léčbě a subklinické
orgánové poškození
9:35 – 10:25
Kubová M.: Sledování faktorů ovlivňujících úspěšnost léčby obézních
pacientů
Langner J.: Sledování pacientů po sleeve gastrektomii – efektivita a možné
komplikace
Mareš M.: Kvalita endoskopie u hospitalizovaných pacientů

Nemčáková M.: Sledování účinnosti terapie endokrinní orbitopatie z pohledu
pacienta
Palyzová P.: Dlouhodobé sledování pacientů se syndromem obstrukční
spánkové apnoe
Pfeilerová Z.: Prognostické faktory pacientů po oběhové zástavě
Pospíšilová N.: Vývoj léčby tromobembolické nemoci
Ramík Z.: Adherence k farmakoterapii u pacientů s chronickým srdečním
selháním
Turková M.: Nové trendy v léčbě sarkoidózy
Zahraniční host

Klinické obory
malá levá posluchárna
8:30 – 9:10
Adamová H.: Průzkum kompetencí lékařů při poskytování péče pacientům
s geneticky podmíněnými onemocněními
Adamuščinová E.: Nepříznivé události v dětství a sebestigmatizace u
úzkostné poruchy
Baláž M., Budina D.: Diagnostický přístup k febrilnímu kojenci
Bukovinská M.: Nepříznivé události v dětství a disociace u adaptačních
poruch a PTSD
Czakóová M..: Biologické markery v likvoru u roztroušené sklerózy
Domanský J.: Experimentální likvorologie
Dvořáková T.: CT urografie v hodnocení močových cest: Vliv stavu
hydratace na šíři horních močových cest
Foltenová H.: Variabilita srdeční frekvence u nezralých novorozenců
9:25 – 10:05
Gattnarová M., Krönerová I.: Juvenilní idiopatická artritida, hodnocení
léčebného efektu metotrexátu, možnosti predikce ukončení léčby
Hamaňová D. Nosáľová D.: Výživa u dětí s kritickými vrozenými srdečními
vadami

Havlík J.: Retrospektivní hodnocení výsledků léčby-gynekologické nádory:
Změny objemů rizikových orgánů při UVAG brachyterapii karcinomu čípku
Hudson L., Sekaninová K.: Význam 18F-FDG PET/CT při detekci tkáně
diferencovaného karcinomu štítné žlázy
Křesťanová A.: Hepcidin a parametry anémie u nespecifických střevních
zánětů (IBD)
Kubík J.: CT diagnostika nádorů nadledvin: Texturová analýza
Kučerová L: Léčba a průběh psychických poruch v graviditě
Lachmanová D.: Změny v organizaci a aktivaci motorického
a premotorického kortexu u pacientů se spasticitou a dystonií v závislosti na
léčbě botulotoxinem: fMRI studie
10:15 – 11:05
Margitan M.: Endovaskulární léčba traumat parenchymových orgánů,
retroperitonea a pánve
Miksová L.: Epidemiologie a rizikové faktory cévních mozkových příhod ve
skupině pacientů do 50 let
Pekařová K.: Biologické markery neurodegenerativních proteinopatií
Pešková L.: Disociace, naděje, pozitivní vztah k sobě a adherence u
pacientů s bipolární afektivní poruchou
Pivoňková L.: Metastazování kožních karcinomů v ORL oblasti
Pučálková P.: Internetová psychoedukace u OCD
Pumprla M.: Nepříznivé události v dětství a hraniční porucha osobnosti
Rafaj A.: Prognostický význam kombinace zátěžové jednofotonové emisní
tomografie myokardiální perfuze a koronárního kalciového skóre u
diabetických pacientů
Šimková Z.: Možnosti využití optické koherentní tomografie a oxymetrie v
rámci diagnostiky retrobulbární neuritidy
Zahraniční host

Klinické obory – chirurgické
malá pravá posluchárna

8:30 – 9:10
Bittnerová B.: Receptivita endometria
Blažek F.: Možnosti provedení hluboké mozkové stimulace
Borseník T., Labáková S.: Proliferativní vitreoretinopatie u pacientů
operovaných pro rhegmatogenní odchlípení sítnice
Čajka M.: Torakoskopická ablace fibrilace síní – střednědobé výsledky
Čarnogurská I., Kohútová L.: Morfologické změny v makule pacientů s
diabetickým makulárním edémem a vlhkou formou VPMD a jejich vývoj při
anti-VEGF léčbě
Česák O.: Močová inkontinence po roboticky asistované radikální
prostatektomii
Ditmar R.: Artroskopická suprakapsulární rekonstrukce u
nerekonstruovatelných lézí manžety rotátorů
Hogh M., Melecký D.: Náhrada předního zkříženého vazu u sportovců
9:25 – 10:05
Horňák M.: Sběr a analýza dat: infekce na novorozeneckém oddělení
Hořáková H., Martincová M.: Infekční komplikace po operacích plic
Janošík M.: Srovnání řešení apikálního defektu operačními metodami
(sakropexe, transvaginální mesh, sakrospinální fixace)
Kopičár M.: Doporučený léčebný postup u pacientů s primární artrózou
kolenního kloubu
Krauzová K.: Empyém plic a jeho chirurgická léčba
Kučerová M., Mudroch T.: Indikace chirurgického řešení konvergentního
strabismu u dětí
Kuchařová K., Pavlasová V.: Výtěžnost PET/CT při stagingu operabilních
stádií bronchogenního karcinomu
Macura J.: Prediktory negativního výsledku vedení extrakorporální
mimotělní oxygenoterapie (ECMO): ECPR pro nemocniční refrakterní
zástavu oběhu)
10:20 – 11:05
Porubanová M., Pustayová K.: Screening, predikce, diagnostika a
management preeklampsie a růstové restrikce plodu

Seichter P.: Retrospektivní analýza léčby akutní apendicitis
Sloviak M.: TEP kolenního kloubu u mladých pohybově náročných pacientů
Stodůlková D.: Morfologické změny makuly u pacientů s vlhkou formou
VPMD v závislosti na typu subretinální neovaskularizace
Ševčíková K.: Vyhodnocení cévních přístupů k dialýze a jejich komplikací u
pacientů po transplantaci ledviny ve FN Olomouc
Šlachta M.: Volumetrické hodnocení radikality resekce po operaci
glioblastoma multiforme na podkladě MRI vyšetření
Wolny D.: Srovnání výsledků rekonstrukce prsu metodou lipograftingu a
lipograftingu v kombinaci s implantátem
Železníková M.: Profylaktická okluze hypogastrických cév u morbidně
adherované placenty – srovnání operačních přístupů
Zahraniční host

Teoretické a preklinické obory
TD. 2.518
8:30 – 10:00
Dragounová K., Hansgutová V.: Farmakokinetika profylaktických antibiotik
během kardiochirurgických operací s využitím mimotělního oběhu
Firic J.: Exprese villinu u pacientů s kolorektálním karcinomem
Fišerová K.: Problematika vankomycin-rezistentních enterokoků
Foldyna A., Marković A.: Změny v intersticiu bílé tukové tkáně u obézních
Glumbíková V., Pospíšilíková K.: Lékové alergie - kvalita anamnézy a
rizikové skupiny léčiv
Cholevová D., Panzenbergerová M.: Eutanázie – situace v Evropě
Chudoba A., Višňovský J.: Problematika infekcí vyvolaných toxiny
clostridium difficile
Kavecká L.: Srovnání exprese jaterních forem CYP2E1 na úrovni proteinu
u různých kmenů laboratorního potkana
Klepárník D.: Využití nanotechnologií v medicíně
Kotačková R., Svozilová M.: Vliv rodinného zázemí a kvality života na
kompenzaci diabetu
Krumpolcová A., Krumpolcová V.: Vývoj technických pomůcek k aplikaci
inzulinu a selfmonitoring. Historický přehled
Kunčarová A.: Role jaderného receptoru PPARα v karcinogenezi nádorů
prsu
Macková Š.: Problematika bakteriální rezistence ve vztahu k antibiotické
léčbě
Nováková Š.: Infliximab v klinické praxi
Orosová M., Ožanová K.: Studium sonodynamické a fotodynamické reakce na
buněčných liniích
Prachař D.: Prediktivní a prognostické znaky karcinomu prostaty a jejich
využití v praxi
Štenclová M.: Terapeutické monitorování léků u dětí
Zahraniční host

Zubní lékařství
posluchárna Klinika zubního lékařství
8:30 –9:10
Bašovská A., Jendrej A., Michtalíková P.: Estetika obličeje u Angleovy
druhé třídy, prvního oddělení
Brachtlová K., Ponížilová M.: Zhodnocení výsledků léčby a doby přežití
nemocných s pokročilými orofaryngeálními karcinomy ve vztahu ke způsobu
terapie. Retrospektivní studie
Figurová P., Kleinová K., Srnková P.: Životnost a komplikace spojených a
nespojených suprakonstrukcí nesených implantáty
Husárová R., Koniarová Z.: Změna polohy rtů při léčbě převislého skusu
Kovalčík A., Mašková K.: Srovnání antropometrických parametrů u zdravé
populace a pacientů po chirurgické terapii nádorů dutiny ústní
Pozorčiak J., Vlna M., Zbořil M.: Životnost a komplikace fixních můstku
nesených implantáty
Zahraniční host

General Medicine
TD. 2.518

10:00 – 10:50
Adar G.: Humanitarian care, a comparison between Israel and EU-countries
Ahmad H.: The pathophysiological aspects of HLA-system (on example of
sarcoidosis)
Ali S., Mahal V.: Comparative review of humanitarian crises in different
healthcare systems globally
Ghazal Asswad A.: New prognostic and predictive markers of pancreatic
adenocarcinoma
Hashim H.: Nicklinson v the Ministry of Justice: The current state of the
euthanasia debate in the UK
Krishnagopal K., Sheikh A.: Comparison of profile of organ damage
between SLE and ANCA associated vasculitides (anti-neutrophil
cytoplasmic antibody associated vasculitides with renal involvement)
Mane R.: A review of essential surgical services in low middle income
countries
Nadim, A.N.: Humanitarian assistance in the time of health emergencies:
Proposed model of basic health services provision in international
comparison
Ratush L.: The role of stress in the development of atopic dermatitis and
psoriasis
Sudhakar M., Uthayakumar A.: Partial nephrectomy in kidney tumors

18:00 vyhlášení výsledků v jídelně FNOL

