OLOMOUC

MEDICÍNA PRO PRAXI

27.–28. dubna
2017

XV. kongres praktických
lékařů v Olomouci

Clarion
Congress
Hotel Olomouc

Pořadatel: společnost SOLEN, s. r. o., a časopis Medicína pro praxi
Záštita: II. interní klinika FN u sv. Anny Brno a OS ČLK v Olomouci

Předběžný program
Čtvrtek 27. dubna
9.00 zahájení – prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
Pracovní lékařství – garant prof. MUDr. Petr Brhel, CSc.

ffPracovnělékařská péče prováděná praktickým lékařem – Petrovová M.
ffNemoci z povolání podle současné legislativy,

spolupráce praktických lékařů se Středisky NZP – Malenka P.

ffWork ability index v pracovnělékařské péči o pracovníky 50+, první výsledky

z ČR – Pokorný B.

ffPosuzování zdravotní způsobilosti k práci podle přílohy č. 1

Vyhlášky č. 79/2013 Sb. – Petrovová M., Malenka P., Pokorný B.

Normotenzní hydrocefalus – správná diagnostika
a následná léčba – Reguli Š.
Kardiologie

ffEPIcontrol: průzkum úspěšnosti léčby hypertenze v ČR – Widimský J.
ffFixní kombinace, která změní prognózu hypertoniků léčených statinem –

Václavík J.

ffACE inhibitory vs. sartany – Horák I.
ffMáme rezervy v léčbě pacientů po infarktu myokardu? – Špinar J.

Právo, úhrady a praktičtí lékaři

ffAktuální problémy a výhledy pro rok 2017 – Dostál O.

Aktuality do vaší ordinace

Pátek 28. dubna
Ranní káva s diskuzí u aktuálního tématu
Využijte příležitost zeptat se na to, co vás trápí z oboru infektologie a mikrobiologie, v úzkém kruhu
kolegů. Na vaše otázky budou odpovídat MUDr. Václava Adámková a MUDr. Zuzana Blechová.

IP Od titritid k CRPitidám – MUDr. Václava Adámková, MUDr. Zuzana Blechová
Gastroenterologie – garant doc. MUDr. Vlastimil Procházka, Ph.D.

ffFODMAPs – nový směr nebo pouze zajímavý hypotéza – Bureš J.
ffLékové interakce – Urbánek K.
ffLéky a GIT – Procházka V.
ffPokroky v diagnostice a léčbě funkčních poruch GIT – Martínek J.

Imunodeficience – garant prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.

ffPrimární imunodeficience v dospělém věku – Litzman J.
ffSekundární imunodeficience – Chovancová Z.
ffImunomodulace u osob s častými infekcemi – Bystroň J.

Nefrologie – garant prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc.

ffAntikoagulancia v nefrologii – Zadražil J.
ffVýznam ultrasonografického vyšetření v nefrologii – Krejčí K.
ffProteinurie a hematurie v ordinaci praktického lékaře – Orság J.
ffOtrava olovem – kazuistika – Klementa V.

16.00 Předpokládaný závěr

IP = interaktivní blok / přednáška

ffDiagnostika a léčba mírné kognitivní poruchy – Tálová B.
ffVliv kolagenových injekcí a lipozomálního vitaminu C na artrózu – Procházka Z.,

Kotlářová L.

Ultra vzácná onemocnění komplementu v ordinaci praktického lékaře

ffParoxysmální noční hemoglobinurie aneb co by měl praktický lékař vědět –

Červinek L.
ffZnámky trombotické mikroangiopatie v ordinaci praktického lékaře – proč je
důležité ji nepodceňovat? – Kořístek Z.

Bolesti hlavy – garantka MUDr. Andrea Bártková, Ph.D.

ffDiagnostika a akutní léčba migrény – Doležil D.
ffPreventivní terapie migrény a bolesti hlavy z nadužívání abortivní medikace

– Bártková A.

ffSekundární bolesti hlavy – Kotas R.

MÍSTO KONÁNÍ: Clarion Congress Hotel Olomouc
PREZIDENT KONGRESU: prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
POPLATEK: 1300 Kč, při platbě na místě + 200 Kč
ORGANIZACE: SOLEN, s. r. o., Lazecká 51, 779 00 Olomouc
Program: Mgr. Hana Kaprálová, 777 557 411, kapralova@solen.cz,
Sekretariát: Mgr. Jitka Nováková, 777 714 680, novakova@solen.cz
Výstavní plochy: Mgr. Martin Jíša, 233 340 201; 734 567 855, jisa@solen.cz
Přihlášky a ubytování: Ing. Zuzana Francová, tel.: 777 557 417, kongres@solen.cz

WORKSHOP (čtvrtek 27. dubna)
Vstup volný, kapacita omezena
Léčba deprese, úzkosti a nespavosti – Videokazuistika „Pláču, jen když chci…”
workshop vede MUDr. Barbora Tálová
WORKSHOP (pátek 28. dubna)
Vstup volný, kapacita 25 osob
Kardiopulmonální resuscitace – doc. MUDr. Dalibor Pastucha, Ph.D., Bc. Monika Labonková
Registrace na workshopy je možná i předem na webových stránkách
kongresu nebo e-mailem: kongres@solen.cz

Více informací a přihlášení 

Přihlášky k účasti: do 19. dubna 2017 / nejrychlejší přihlášení na www.solen.cz
Po absolvování první akce máte na každém dalším kongresu Medicína pro praxi v roce 2017
nárok na slevu 50 % z ceny registračního poplatku. Více informací na www.medicinapropraxi.cz

Odborný program bude dále upřesňován.

Účast je v rámci celoživotního postgraduálního vzdělávání dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK ohodnocena kredity pro lékaře.

