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94/17 Co se změnilo v praxi akutní první linie 2017 - jaké novinky? 
 

Datum:   7. 10. 2017 

Místo:   Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK 

Délka:   6 hodin 

Počet kreditů:  6 

Koordinátor:  doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc. 

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

 
7:30  Registrace 
8:15  Zahájení 
8.30   MUDr. Jiří Zika 

 Komentované kazuistiky, využití nových diagnostických metod  
9.45  doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc. 

 Diskuse o rozsahu léčby, o terapeutické hypotermii a hyperkapnii, o posunech ve vnitřním prostředí, 
o náležité a paliativní intenzivní léčbě, o filozofii aktivního ukončení života a jak se k mezním 
tématům při dnešních možnostech a mezích stavět? Poučení z uzavřených případů a nových 
momentů etických jednání. 

11.00 přestávka 
11.15 MUDr. Vladimír Polanecký 

 Nové hrozby včetně virových, parazitárních i veterinárních - a jak se v nových informacích včas 
a správně profesionálně orientovat? Nové hrozby pro bezpečnost zdravotníků? HIV a sexuálně 
přenosné nové choroby? 

12.30 přestávka 
13.00 PharmDr. Veronika Prokešová 

 Vhodné i rizikové interakce léků v prvních kontaktech se závažnými stavy - co je třeba znát jako 
nepodkročitelné a kde to hledat? Jaké nové drogy - captagon a další a kdy na jejich účinky mít 
podezření? 

14,00 JUDr. Jan Vondráček 

 Legislativní a stížnostní momenty v současné době. Nakolik zodpovídáme za medikamentózní, 
alternativní, přístrojové vstupy "poradců" a léčitelů? 

15,30 Předpokládaný závěr 
Diskuse ke každému bloku; písemné materiály v archívu Vzdělávacího odd. NLK- dostupné podle kódu 

 

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 -  9417. 
Potvrzení o úhradě je nutné předložit u registrace 
 
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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