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63/20 Jak správně předepisovat ATB v běžné klinické praxi 

Datum: 10. 10. 2020 Olomouc 

Místo: posluchárna Vojenské nemocnice, Sušilovo náměstí 5, Olomouc 

Koordinátor:  

- MUDr. Milan Trojánek, Ph.D., Klinika infekčních nemocí 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce,  

Katedra infekčních nemocí IPVZ  

- plk. MUDr. Luděk Ordelt, náměstek ředitele Vojenské nemocnice Olomouc 

 

Lektoři: MUDr. Milan Trojánek, Ph.D., MUDr. Marek Štefan, MBA 

 

 

Registrace: 8.30 hod. 

Zahájení:  9.00 hod. 

 

Délka: 4 hodiny, 9.00 – 13.30 hod. 

Počet kreditů: 5 

Účastnický poplatek: 800 Kč platba předem, na místě 900,-Kč 

Cílem kurzu je seznámit lékaře s problematikou antibiotické terapie v dětském i dospělém věku, zejména s přehledem nejčastěji 
užívaných antibiotik v ambulantní i nemocniční praxi, jejich vlastnostmi a indikacemi pro optimální klinické užití. Vzhledem 
k významu této problematiky kurz po dohodě s Oddělením vzdělávání ČLK pořádáme ve všech krajích ČR. 

Účastník kurzu se dozví: 
Čím se antibiotika liší od ostatních léčiv? 
Jaké aspekty je nutné zvažovat při výběru antibiotika? 
Které farmakokinetické/farmakodynamické parametry jsou významné u antibiotické preskripce? 
Jaké jsou základní vlastnosti a optimální indikace pro užití vybraných antibiotik? 
Jak se vyvíjí rezistence na antibiotika v České republice a Evropě? 
Která antibiotika patří mezi nevhodná v rutinní antibiotické preskripci? 
Co to je antibiotický stewardship? 
Jak správně postupovat při interpretaci zánětlivých parametrů a indikaci mikrobiologických vyšetření? 
Jak vybrat vhodné antibiotikum v léčbě nejčastějších infekcí v ambulantní či nemocniční praxi? 
Jak správně předepisovat antibiotika ve vybraných klinických situacích (renální selhání, kachexie/obezita, děti a 
těhotné…)? 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Odborná vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP č. 16. 

Číslo účtu:  19 - 1083620217/0100; variabilní symbol – číslo kurzu (bez lomítka) 

Potvrzení o úhradě je nutné předložit při registraci. 

 

Dopravní spojení: 

https://www.vnol.cz/index.php/cs/kontakt/jak-nas-najdete 

mailto:vzdelavani@clkcr.cz

