Nedoporučené projekty VES 2013 po odborném hodnocení
projekt neobdržel minimální počet 50 bodů
Poř.
č.

Reg. č.

Název projektu

1.

NT 14039-3 ABO inkompatibilní transplantace ledviny od živého dárce

2.

NT 14067-3

3.
4.
5.

NT 14143-3 Molekulární profil rezistentních kmenů Mycobacterium tuberculosis.

doc. P. Čermák - Thomayerova nemocnice

Optimalizace farmakoterapie u kriticky nemocných pacientů – role klinického
PharmDr. L. Součková - FN u sv. Anny
farmaceuta na JIP
Ověření zvýšení účinnosti systémové fotodynamické terapie nanostrukturními nosiči na
NT 14184-3
doc. R. Šmucler - VFN v Praze
spinocelulární karcinomy hlavy a krku.
NT 14178-3

NT 14264-3 Chirurgické řešení stresové inkontinence moči po radikální prostatektomii

7.

NT 14269-3

8.

NT 14304-3 Nová strategie péče o zdraví

9.

NT 14364-3

10. NT 14443-3

NT 14492-3

12. NT 14503-3
13.

MUDr. P. Navrátil - UK LF Hradec Králové

CORLEN - Srovnání CT a 3DRA modelu pravé a levé komory v podpoře katétrových ablací
Ing. J. Wolf - FN u sv. Anny
komorových arytmií

6.

11.

Řešitel - instituce

NT 14512-3

14. NT 14542-3

MUDr. E. Burešová - FN Olomouc

Vliv kontinuální eliminační metody na systémovou a cerebrální oxygenaci u pacientů po
MUDr. R. Hájek - FN Olomouc
kardiochirurgickém výkonu

Studie srovnávající stimulaci z hrotu a septa pravé komory srdeční u pacientů s
bradykardií a zachovalou systolickou funkcí levé komory srdeční / Studie S-PACE/
Optimalizace farmakoterapie vyhledáváním nových dávkovacích režimů - využití
farmakokinetického software pro predikci kinetiky léčiv, vyhodnocení
farmakoekonomického a terapeutického přínosu nového dodavatele měření hladin
léčiv.
Tvorba metodiky využití kognitivního tréninku u pacientů s kognitivním deficitem s
poškozením mozku.
Využití vzájemné korelace histopatologických charakteristik a vybraných molekulárněgenetických markerů zejména MAPK signální dráhy u melanocytárních lézí ke zpřesnění
diagnózy, prognózy a predikce
Emergentní nozokomiální patogen Clostridium difficile - faktory jeho patogenity a
rezistence na biocidní látky.
Vliv použití ochranného systému krční páteře HANS na vznik zlomenin obratlových těl v
oblasti Th-L přechodu u jezdců rallye.

15. NT 14573-3 Geneticky řízená antiagregační terapie akutního koronárního syndromu

Mgr. P. Kaňová - Masarykova univerzity
MUDr. T. Minařík - FN Olomouc

Mgr. P. Mlynář - FN Královské Vinohrady

MUDr. J. Latta - Univiverzita Pardubice
MUDr. J. Dvořáčková -Ostravská univerzita
prof. I. Čižnár - Ostravská univerzita
MUDr. P. Obruba - Krajská zdravotní a.s.
MUDr. R. Miklík - FN Brno

