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32/19 Akutní stavy v pohledu roku 2019 
 

Datum konání:    9. 2. 2019 

Místo konání:    Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK 

Koordinátor: Přednášející: Koordinátor:    doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc. 

Délka odborného programu:   7 hodin 

Počet kreditů:    6 
 

Účastnický poplatek: 660,- Kč, na místě 750,- Kč 

 
7:30  Registrace 

8:15  Zahájení 

• doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc. Úvod k tématu – která staronová i zcela nová témata jsou důležitá a proč 
a jak s nimi co nejlépe pracovat? 

• MUDr. Martin Polák Které netraumatické stavy jsou nečastějšími případy na současných akutních příjmech? 
Jak optimálně převést akutní pacienty z ambulantních medikací na účinné parenterální formy potentních 
farmak? Jaké parametry sledování a monitorování a jak hodnoty interpretovat? 

• MUDr. Vilma Benešová Jaká hrozba byla a je chřipka? Co nás čeká při exotických dovolených a po nich? 
Čekáme nové viry? Jaké hrozivé kolonizace a infekce přicházejí s akutně hospitalizovanými pacienty? 
Připojíme i hrozby parazitů? Jaká rizika hrozí zdravotníkům a jak se chránit? 

• MUDr. Pavel Heinige Akutní dětská problematika – varovné známky, priority diferenciální diagnostiky a 
optimální volby u nezvyklých a komplikovaných stavů; nová témata a metodická doporučení; rozhodování o 
paliativní péči - doporučený postup. Jak se změnila drogová scéna teenagerů? 

• PharmDr. Veronika Prokešová Nové pohledy na nové léky – nová antibiotika, opioidy, NOAC a DOAC… i 
další; alternativní vstupy léků ve výjimečných situacích: NJ sondy, PEGy, i o.s. podání, TTS… Jaké nové 
doplňky stravy jsou nyní na trhu? Jaký názor máme na GIT mikrobiom a viriom pro léčebné volby? 

• Doc. MUDr. Jarmila Drábková Nová metodická doporučení se vztahem k akutním stavům, výstupy z hlavních 
odborných akcí 2018-2019 pro klinickou praxi; komentované kazuistiky ze zahraničí i z našich zkušeností; 
nová témata - paliativní medicína, aktivita NLZP, tzv. „event medicine“ a připravenost… 

• Mgr. MSc. Soňa Hájková Výzvy v ošetřovatelské péči o ambulantní i hospitalizované pacienty v závažných, 
komplikovaných stavech; nové formy intenzivní léčby – DUPV, DIP, nové požadavky u pacientů s minimálním 
vědomím, s vysokými míšními lézemi a neurodegenerativními chorobami apod. 

• JUDr. Jan Vondráček Poučné případy s medicínskoprávní problematikou; dnešní názory na informované 
souhlasy, na tzv. lékařské tajemství, na GDPR – diskuze 
 

15:30   Předpokládaný závěr 

 

 

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

 Účastnický poplatek: 660,- Kč; číslo účtu: 19-1083620217/0100; variabilní symbol – 3219 

    Potvrzení o úhradě je nutné předložit při registraci. 
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