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Obhajobu zahájil předseda komise. Přečetl životopis MUDr. Kříže, vyjádření Oborové 
rady, vyjádření vedoucího školícího pracoviště. Stanovisko přečetl školitel 
Doc.MUDr.M.Košťál. 
Skrutátorem byl zvolen Doc.Špaček, vedením zápisu pověřen doc.Tošner. 



Následně MUDr. Thierry Kříž představil svoji prezentaci. 
Oponenti přednesli své doporučující posudky a student poté zodpověděl následující 
dotazy: 

1. Jaký je vztah chlamydiové infekce k primární či sekundární sterilitě.(Kudela)

2. Pokud způsobuje chlamydiová infekce chronické zánětlivé změny, proč byla
přítomnost adhezí a jiných zánětlivých změn nižší ve skupině chlamydie pozitivních
pacientek ? (Kudela)

3. Jakým způsobem lze chronické zánětlivé změny objektivizovat a jaký je
patofyziologický mechanizmus vzniku těchto bolestí ? .(Kudela)

4. Považujete za vhodné cílené přeléčení na chlamydie po jakémkoli akutním
hlubokém pánevním zánětu bez ohledu na výsledky kultivací a kombinaci ATB
použitou v léčbě? (Bouda)

5. Považujete cílené vyšetření na přítomnost chlamydií za standardní součást
laparoskopie prováděné pro chronickou pánevní bolest? Pokud někdy, tak v jakých
případech? (Bouda)

Kestřánek: jaký je vztah výskytu chlamydií a gonokoků? 

Řezáč: liší se výsledky kultivace na chlamydie z hrdla děložního a z vejcovodů? 

Tošner: jak často je vhodné vyšetřovat ženy na chlamydie? 

Diskuse: 

Kacerovský: nález chlamydií v kultivaci nutno kvantifikovat 
Bouda: jaká je vhodná dávka azitromycinu k léčbě infekce chlamydiemi 
Krejsek: úloha imunity a IGG protilátek v léčbě infekce 
Buchta: role chlamydií v zánětu je přeceňovaná, dop. nespěchat s léčbou antibiotiky 

Všechny dotazy byly zodpovězeny ke spokojenosti tazatelů. 
Písemné dotazy ani připomínky nebyly na LF UK doručeny. 

Výsledek obhajoby: Prospěl 

Zapsal: Tošner 

předsedající komise 


