
 

 

Konference České lékařské komory o epidemii nemoci Covid – 19 

 
14. 9. 2022 od 15.00 hod.  

O N L I N E  
 

Mediálním partnerem konference je Česká televize 

 

Témata konference: 

1. Dopady epidemie nemoci Covid-19 na Českou republiku s mezinárodním srovnáním. 

2. Účinnost protiepidemických opatření. 

3. Současná diagnostická a léčebná doporučení. 

4. Očkování – jeho bezpečnost a účinnost. 

 

Cílem České lékařské komory je především ukázat efektivitu očkování a podpořit tak nejenom mezi lékaři, ale též mezi laickou 

veřejností zájem o očkování.  

 
 
Program konference: 

MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK 
Úvodní slovo 
 
Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc. – ministr zdravotnictví Vlády ČR 
(Příspěvek bude zařazen do programu operativně s přihlédnutím k časovým možnostem pana ministra) 
 
Prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. – demografka, Katedra sociální demografie a regionálního rozvoje  
Přírodovědecké fakulty UK  
Vyhodnocení významu očkování – zachráněné a ztracené roky života (YLS a YLL) 
 
MUDr. Petr Smejkal – hlavní epidemiolog IKEM 
Účinnost protiepidemických opatření, diagnostické možnosti, sledování vývoje epidemie 
 
prim. MUDr. Pavel Dlouhý – předseda Společnosti infekčního lékařství 
Etické a neetické souvislosti Covidu-19 aneb kdo za to může 
Aktuální terapeutická doporučení pro ambulantní praxi 
 
prim. MUDr. Renata Černá Pařízková, Ph.D. – KARIM FN Hradec Králové 
Intenzivní péče u pacientů s Covid-19 
 
plk. Prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D. – předseda Vakcinologické společnosti 
Očkování proti Covidu-19 – jeho bezpečnost a účinnost 
 
MUDr. Daniel Dražan – pediatr a vakcinolog 
Očkování proti Covidu-19 – specifika u dětí a mladistvých 
 
Prof. RNDr. Ladislav Dušek, PhD. – ředitel ÚZIS 
Informační systém pro kontrolu epidemie a očkování proti Covid – 19 – výsledky a připravenost na podzim 2022  

 

Změna programu vyhrazena. 

Akce je pořádána v souladu se SP č. 16, akreditována na www.vzdelavanilekaru.cz pod číslem 107533 a ohodnocena 3 kredity. 

Záznam z konference bude po skončení dostupný zdarma po dobu 30 dnů. 

Přihláška: Vzdělávání / Kurzy ČLK - Česká lékařská komora (lkcr.cz) 

 

 

 

http://www.vzdelavanilekaru.cz/
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