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PPOOZZVVÁÁNNKKAA  NNAA  VVZZDDĚĚLLÁÁVVAACCÍÍ  KKUURRZZ  ČČLLKK  
JAK SPRÁVNĚ PŘEDEPISOVAT ANTIBIOTIKA V BĚŽNÉ KLINICKÉ PRAXI - ONLINE 

____________________________________________________________________________________________ 
 

Forma výuky: online 

Délka: 5 hodin 

Počet kreditů: 5 

Účastnický poplatek: 800 Kč 

číslo účtu: 19-1083620217/0100  

variabilní symbol: termín 17. 10. 2020 - 8120 

variabilní symbol: termín 19. 11. 2020 - 8220 

____________________________________________________________________________________________ 

 
Vážení účastníci kurzů pořádaných ČLK, 
 
vzhledem k současné epidemiologické situaci jsme se rozhodli původně připravovaný celorepublikový cyklus 
seminářů „Jak správně předepisovat antibiotika v běžné klinické praxi“ převést do formy webináře. Problematika 
antibiotické preskripce a rezistence bakterií na antibiotika představuje vysoce aktuální téma, které ovlivňuje 
každodenní praxi většiny lékařů. Kurz je věnován správné antibiotické preskripci nejen v ambulantní, ale i 
nemocniční praxi.  
 
Během webináře bude posluchač seznámen s tím, jak se liší antibiotika od jiných léčiv, jaké aspekty je nutné zvažovat 
při výběru antibiotika, které farmakokinetické/farmakodynamické parametry jsou významné u antibiotické 
preskripce, jaké jsou základní vlastnosti a optimální indikace pro užití vybraných antibiotik, která antibiotika patří 
mezi vhodná v rutinní antibiotické preskripci a jak se vyvíjí rezistence na antibiotika v ČR. Absolvent kurzu se dále 
dozví, jak správně indikovat antibiotika u nejčastějších stavů nejen v ambulantní, ale i nemocniční praxi, jak 
předepisovat antibiotika ve vybraných klinických situacích (děti, těhotné, renální a jaterní selhání) a jak postupovat 
při interpretaci zánětlivých parametrů a indikaci mikrobiologických vyšetření.   
 
Přednášející: 
MUDr. Milan Trojánek, Ph.D. 
Katedra infekčního lékařství IPVZ, Klinika infekčních nemocí 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce 
MUDr. Marek Štefan, MBA 
Klinická mikrobiologie a antibiotické středisko, Nemocnice Na Homolce 
MUDr. Jan Strojil, Ph.D. 
Ústav farmakologie LF UPOL a FN Olomouc 
 
Webinář proběhne ve dvou termínech, v sobotu 17.10. od 9:30 do 13:00 a ve čtvrtek 19.11. od 16:00 do 19:00. 
Přenos bude vysílán živě na platformě YouTube ze studia IPVZ, přičemž k jeho sledování není vyžadována instalace 
žádného software a postačí pouze zadat do webového prohlížeče odkaz, který bude všem přihlášeným odeslán před 
zahájením semináře. Účastníkům webináře bude dále po dobu 7 dnů k dispozici audiovizuální záznam.  
 
Těšíme se na Vaši účast. Věříme, že uspořádáním této akce můžeme přispět ke zlepšení antibiotické preskripce v ČR. 
 
Milan Trojánek, Marek Štefan, Jan Strojil 
 
Přihlášky 

- sobota 17.10. od 9:30 do 13:00  - kurz 81/20 
https://www.lkcr.cz/kurzy-clk-255.html?item.id=100854&do[load]=1 

- čtvrtek 19.11. od 16:00 do 19:00 – kurz 82/20 
https://www.lkcr.cz/kurzy-clk-255.html?item.id=100855&do[load]=1 
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