
ČESKÁ LÉKAŘSKÁ KOMORA, ODD. VZDĚLÁVÁNÍ, 
Lékařská 2, 150 30 Praha 5, tel.: 234 760 710, e – mail: vzdelavani@clkcr.cz, www.lkcr.cz 

 
si Vás dovoluje pozvat na vzdělávací kurz č. 45/16 
  

SPÁNKOVÁ APNOE 
 

 

Datum konání:    16. dubna 2016  

Místo konání:    Hotel ILF, Budějovická 15/743, Praha 4, učebna č. 8 

Koordinátor:     prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. 
Délka odborného programu:  6 hodin  

Počet kreditů:    6 
 

 

8.00  Registrace 
8.30  Zahájení 

13.15 Závěr 

08.30  
Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. (Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha) 

Poruchy dýchání ve spánku – přehled. 
09.15  
Doc. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D. (Interní kardiologická klinika FN Brno, ICRC FN u sv. Anny v Brně, LF MU Brno) 

Kardiovaskulární a metabolické souvislosti a důsledky. 
10.00 přestávka  
10.15 
MUDr Martin Kuchař (Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 1. LF UK a FNM, Praha) 

ORL vyšetření a ORL léčba při obstrukční spánkové apnoi 
11.00  
Doc. MUDr. Iva Příhodová, PhD. (Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha) 

Poruchy dýchání u dětí 
11.45  
Prim. MUDr. Jaroslav Kraus, MBA (ORL oddělení, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s.) 

Ronchopatie (chrápání) 
12.30  
MUDr. Martin Pretl, CSc. INSPAMED, s r.o., neurologie a spánková poradna, Praha 

Konzervativní léčba spánkové apnoe – co by měl o ní vědět každý lékař. Řízení motorových vozidel a nadměrná 
spavost 
 

Anotace: 
Obstrukční spánková apnoe postihuje v míře, která zaslouží léčení, 2 – 4% dospělé populace. Obstrukční spánková apnoe 
má přitom závažné kardiovaskulární a metabolické důsledky, zkracuje délku života, má vliv na kognitivní schopnosti 
a vede k nadměrné denní spavosti. Přitom obstrukční spánková apnoe je léčitelné onemocnění a adekvátní léčba vede 
k ústupu symptomu a rizik zmíněných komorbidit a zvýšené mortality. Centrální spánková apnoe se vyskytuje u 40 – 60% 
nemocných se srdečním selháním a zhoršuje prognózu nemocného. Syndrom obezita-hypoventilace má narůstající 
prevalenci a významně zvyšuje mortalitu. Spánková apnoe, chrápání, syndrom obezita-hypoventilace a další poruchy 
dýchání ve spánku v dospělém a dětském věku budou na semináři probrané z hlediska příznaků, diagnostiky, 
patofyziologie a léčby (včetně chirurgické) zástupci různých odborností, které se na péči o tyto nemoci podílejí. 
 

 

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 -  4516 (číslo kurzu). 
Útržek složenky, kopii výpisu z bankovního účtu nebo příkaz k úhradě prostřednictvím e-Banking je nutné předložit při registraci. 
 

Účastnický poplatek: platba předem 660 Kč,  na místě 750 Kč  

Doprava z hlavního vlakového nádraží 
Nástup na metro trasy C stanice "HLAVNÍ NÁDRAŽÍ" směr HÁJE, výstup na stanici "BUDĚJOVICKÁ".  
Doprava z hlavního autobusového nádraží 
Nástup na metro trasy C stanice "FLORENC" směr HÁJE, výstup na stanici "BUDĚJOVICKÁ".  
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