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Pátek 12. června
9.00 Zahájení

9.05–10.30  Kardiologie – polypragmazie a lékové interakce v kardiologii – 

garant prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D. 

 Potenciální rizika farmakoterapie srdečního selhání – Pudil R.

 Nová antitrombotika a jejich lékové interakce – Dulíček P.

 Je ve stáří farmakoterapie vždy účelná? – Jurašková B.

 Kazuistiky z praxe – Zajíc J.

10.30–10.50 Kdo by myslel na plicní hypertenzi v ambulanci praktického lékaře? – 

 Jansa P., Ambrož D.

10.50–11.20 Přestávka

11.20–13.00 Urgentní medicína – garant MUDr. Anatolij Truhlář, FERC

 Organizace přednemocniční neodkladné péče v Královéhradeckém kraji – 

Mašek J., Seneta L. 

 Návaznost přednemocniční a nemocniční neodkladné péče – Kočí J., Tuček D. 

 Zásady péče o vybrané akutní stavy v kardiologii (akutní koronární syndrom, 

nekorigovaná arteriální hypertenze, dekompenzované srdeční selhání, akutní 

tepenný uzávěr) – Nový J. 

 Zásady lékařské první pomoci při anafylaktické reakci – Truhlář A. 

13.00–13.45 Polední přestávka

13.45–15.00  Léčba bolesti – garant prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D. 

 Jaké jsou současné možnosti ambulance bolesti a kdy tam posílat pacienty? – 

Procházka J. 

 Dlouhodobá ambulantní léčba opioidy – co by měl vědět praktický lékař? – 

Hrubešová J. 

 Syndrom chronické pooperační bolesti – Abdo I.

15.00–15.20 Přestávka

15.20–16.40  Varia

 Diagnostika a moderní léčba roztroušené sklerózy – Piťha J.

 Péče o pacienta se stabilní anginou pectoris v ordinaci praktického lékaře – 

Kotík L.

 Erektilní dysfunkce jako indikátor závažného onemocnění – Šrámková T. 
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16.40–16.50 Přestávka

16.50–18.00 Pracovní lékařství – garant doc. MUDr. Jiří Chaloupka, CSc. 

 Poskytování pracovnělékařských služeb, lékař jako odborný konzultant 

zaměstnavatele – Chaloupka J. 

 Posuzování zdravotní způsobilosti k práci v ordinaci praktického lékaře – 

Bubeníčková J. 

 Úloha praktického lékaře při posuzování nemocí z povolání – Boušová K. 

Sobota 13. června
8.30–10.15 Infektologie – garant doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D. 

 Varicela – benigní dětské onemocnění? – Kračmarová R., Plíšek S.

 Rizika při cestování s dětmi do zahraničí, možnosti prevence – Rumlarová Š., 

Kosina P.

 Aktuální pohled na chlamydiové infekce – Gebouský P.

 Diagnostika a léčba lymeské boreliózy – Szányi J.

10.15–10.45 Přestávka

10.45–12.10 Varia

 Anafylaxe, co o ní nevíme? – Fuchs M.  

 Farmakoterapie úzkostných poruch – Horská K.  

 Sympozium Merck 

 Moderní způsoby léčby rýmy: Nasivin Sensitive 0,05% – Machaň B.

 Satelitní sympozium fi rmy Shire Czech, s.r.o.

 Metabolické choroby – užitečné minimum pro vaši praxi – Dostálová G.

12.10–12.30 Přestávka 

12.30–14.00 Imunodefi cience – garantka prof. MUDr. Anna Šedivá, CSc. 

 Těžké poruchy imunity a nové dostupné testy – Šedivá A.

 Běžný variabilní imunodeficit (CVID) – ne zase tak běžný, ne zase tak variabilní 

– Litzman J.

 Imunoglobuliny a jejich možnosti v podávání, s přesahem do ambulantní praxe 

– Králíčková P. 

14.00 Závěr kongresu  = interaktivní přednáška

WORKSHOP – Od 14 hodin
Kardiopulmonální resuscitace s využitím jednoduchých pomůcek


