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101/19 Akutní stavy - novinky v přehledu 2019 
Datum: 12. 10. 2019 
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK 
Délka: 7 hodin 
Počet kreditů: 6 
Účastnický poplatek: 800 Kč, platba na místě 900,-Kč 
Koordinátor: doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc. 
 

 
Registrace: 7.45 
Zahájení: 8.15  

 
8.15 MUDr. Jarmila Drábková 

• Úvod k tématu – staronové pohledy a hity současné doby   -   mnoho nových témat 
8.30 – 9.15 MUDr. Jiří Zika 

• Diferenciální diagnostika v akutním stavu – logistika, nejistota,  náležitý postup, poučné 
komentované kazuistiky 

9.15 – 10.00 MUDr. Vilma Benešová 

• Infekční rizika současné globalizované doby  - pacienti i ošetřující; paraziti, specifická ohrožení 
10.00 – 10.15 přestávka 
10.15 – 11.00 MUDr. Pavel Heinige 

• Vedoucí a nové akutní problémy v pediatrii – děti, adolescenti, skupinové akutní příhody; hlavní 
doporučení  

11.00 – 11.45 PharmDr. Veronika Prokešová 

• Pro a proti u sdíleného lékového záznamu, zejména z pohledu potřeb akutní medicíny; nové léky a 
aplikace v akutní medicíně 

11.45 – 12.15 přestávka 
12.15 – 13.45 MUDr. Jarmila Drábková 

• Novinky v přehledu 2019, významné pro akutní a závažné stavy; změny v rozhodování  

• a prognózování; náležitá dokumentace; metodické pokyny; nové pohledy na rozsah léčby a paliace    
13.45 – 14.30 JUDr.  Vladana Vališová 

• Medicínskoprávní záludnosti a jak se jich vyvarovat zejm. v náročných akutních situacích závažných 
stavů ? 

 
Odborná vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP č. 16. 
Účastnický poplatek:  800, - Kč; číslo účtu:  19 - 1083620217/0100; variabilní symbol - 10119 

Potvrzení o úhradě je nutné předložit při registraci. 

 

Dopravní spojení:  
Spojení: metro trasa B, stanice Anděl – Na Knížecí, autobusem č. 167 do stanice Weberova, naproti ZŠ 
                metro trasa A, stanice Nemocnice Motol,  autobusem č. 167 do stanice Weberova, naproti ZŠ 
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