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Vážení účastníci kurzů pořádaných ČLK, 
 
dovolujeme si Vás pozvat na webinář,  který připravila Česká lékařská komora ve spolupráci s Kanceláří 
Světové zdravotnické organizace (WHO) v České republice. 
 

Terapie onemocnění Covid-19 pohledem EBM 
      (simultánní překlad z angličtiny do českého jazyka zajištěn) 

 

Datum: 10. 2. 2021 
Délka:  2 hodiny 
Počet kreditů: 2 
Zahájení: 17.00 hod. 
Webinář je účastníkům přístupný zdarma 

V případě zájmu prosíme o vyplnění  přihlášky: ČLK > / Vzdělávání / Kurzy ČLK (lkcr.cz) 
 
Záštitu převzali: 
MUDr. Milan Kubek: prezident České lékařské komory 
dr. Srdan Matič: představitel WHO v České republice  
 
Hlavní host: 
Dr. Dina Pfeifer, vedoucí klinického týmu covid-19 z evropské regionální kanceláře WHO v Kodani. 
Webinářem bude provázet MUDr. Milan Trojánek, Ph.D. z Kliniky infekčních nemocí 2. LF a FN Bulovka 
 

 
Cílem webináře je poskytnout ambulantním i nemocničním lékařům aktuální informace o racionální léčbě 
onemocnění covid-19, které vycházejí z principů medicíny založené na kvalitních vědeckých důkazech a 
představit nové klinické doporučené postupy WHO pro terapii covid-19. Hlavním hostem webináře bude 
Dr. Dina Pfeifer, vedoucí klinického týmu covid-19 z evropské regionální kanceláře WHO v Kodani. 
Webinářem Vás bude provázet MUDr. Milan Trojánek, Ph.D. z Kliniky infekčních nemocí 2. LF a FN Bulovka 
Vzdělávací akce se bude konat ve středu dne 10. února 2021 od 17:00. K webináři se budete moci připojit 
přes platformu Zoom, případně jej budete moci sledovat na YouTube nebo Facebooku. Případné dotazy na 
přednášející budete moci položit v průběhu semináře přes Zoom, chat či je můžete dopředu zaslat na 
emailovou adresu milan.trojanek@lfmotol.cuni.cz. Pro účastníky bude zajištěn simultánní překlad 
z angličtiny do českého jazyka. Akce se koná díky spolupráci České lékařské komory a Světové zdravotnické 
organizace pod záštitou prezidenta ČLK MUDr. Milana Kubka a představitele WHO v České republice dr. 
Srdana Matiče. Webinář je účastníkům přístupný zdarma.  
 
Těšíme se na setkání a doufáme, že tímto budeme moci přispět k dalšímu zlepšení péče o naše pacienty. 
 
S pozdravem 
 
MUDr. Milan Kubek 
prof. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D. 
MUDr. Milan Trojánek. Ph.D. 
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