
MEDICÍNA PRO PRAXI
X. kongres  
praktických lékařů a sester
10.–11. října 2013, Kongresové centrum U HÁJKŮ, Praha

Pořadatelé

 � Klinika kardiologie, 
IKEM, Praha

 � společnost SOLEN, s. r. o.

ČTVRTEK  10. 10. 2013 

9.00 ZAHÁJENÍ
Fibrilace síní – arytmie, o které bychom měli vědět více 
prof. MUDr. Jozef Kautzner, CSc.
ff Fibrilace síní není benigní arytmií – Kautzner J.
ff antitrombotická profylaxe – důležité rozhodnutí – Čihák R.
ff strategie kardioverze fibrilace síní – Kettner J.
ff dlouhodobá kontrola rytmu nebo frekvence? – Peichl P.

endokrinoloGie / prof. MUDr. Václav Zamrazil, DrSc. 
ff Proč se zajímat o nemoci štítné žlázy – Zamrazil V.
ff Je pro praktické lékaře zajímavý syndrom polycystických ovarií? – Vrbíková J.
ff Poruchy kalciového metabolizmu v ordinaci Pl – Broulík P.

diamantová generace Gs condro / K. Metyš
Představení společnosti „e“, neziskové organizace podporující děti a dospělé 
s epilepsií a jejich blízké / Havlová M.
nemoci s bronchiÁlní obstrUkcí / prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. 
ff léčba stabilní choPn – Koblížek V.
ff léčba exacerbace choPn – Kolek V.
ff léčba astmatu v praxi dle nových klinických doporučení – Teřl M.

Polymorbidní senior / prof. MUDr. Eva Topinková, CSc. 
ff Polymorbidita, zdravotní postižení a výživa – Topinková E.
ff diagnostika a management seniorské křehkosti v praxi – Berková M.
ff dilemata v léčbě bolesti u polymorbidních seniorů – Nováková M.

sympozium teva PharmaceUticals cr
ff Proč je časná léčba rs důležitá a jak dosáhnout adherence pacienta – Kovářová I.

možnosti bylinné léčby a gemmoterapie / Mgr. Jarmila Podhorná
 možnosti homeopatické léčby rýmy / MUDr. Alexander Fesik 
chlamydiovÁ inFekce / MUDr. Drahomíra Polcarová
ff Praxe v diagnostice chlamydiových infekcí – Zákoucká H.
ff chlamydiová infekce z pohledu psychiatra – Huťka K.
ff může být chlamydie příčinou roztroušené sklerózy? – Polcarová D.

Welcome banket (po skončení odborného programu)
 PÁTEK  11. 10. 2013 

léČba obeZity / MUDr. Dita Pichlerová
ff současná režimová opatření v léčbě obezity – Hlavatá K.
ff novinky v léčbě obezity a bariatrická léčba – Pichlerová D.
ff hubnutí a psychika – Herlesová J. 

neFroloGie / prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
ff nová klasifikace chronických onemocnění ledvin – Viklický O.
ff cílové hodnoty krevního tlaku a doporučení pro léčbu hypertenze 

u nemocných s nefropatiemi – Monhart V.
ff novinky v diagnostice a léčbě tubulointersticiálních nefritid – Merta M.

inFektoloGie
ff antibiotická léčba v otázkách a odpovědích – Blechová Z.
ff akutní infekce dýchacích cest – diagnostika  a léčba pohledem orl lékaře – 

P. Bruthansová
dermatoloGie / MUDr. Lucie Růžičková Jarešová 
ff nejčastější kožní onemocnění, diferenciální diagnostika – Růžičková Jarešová L.
ff kožní pigmentové projevy – Obstová I.
ff atopická dermatitida a histaminová intolerance – Bodnárová M.

15.30 PřEDPOKLÁDANý ZÁVěR
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Přihlášky k účasti: do 29. září 2013  /  nejrychlejší přihlášení na www.solen.cz Sledujte pozvánky na další odborné akce na www.solen.cz

Odborný program Potkáváme se již 10 let…

Prezident akce prof. MUdr. Josef kautzner, cSc.

PrOgraMOvý výbOr prof. MUDr. Jozef Kautzner, CSc., prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., MUDr. Dita Pichlerová, 
	 MUDr. Drahomíra Polcarová, MUDr. Lucie Růžičková Jarešová, prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.,  

prof. MUDr. Eva Topinková, CSc., prof. MUDr. Václav Zamrazil, DrSc.

Organizace SOLen, s. r. o., Lazecká 51, 779 00 Olomouc
	� Program: Mgr. Jitka Strouhalová, tel.: 582 330 438, 777 714 680, strouhalova@solen.cz
	� Sekretariát: Ing. Petra Daňková, tel.: 585 242 502, 777 557 415, petra.dankova@solen.cz
	� výstavní plochy: Mgr. Martin Jíša, tel.: 233 340 201, 734 567 855, jisa@solen.cz

MOžnOSti PřihLášení do 29. 9. 2013
	� on-line na: www.solen.cz
	� e-mailem na: registrace@solen.cz

regiStrační POPLatek 1 100 kč
	� při platbě na místě + 200 kč
	� poplatek zahrnuje: účast na odborném programu, doklad o absolvování vzdělávací akce, veškeré 

tiskové materiály včetně abstrakt přednášek s podrobným programem kongresu, vstup na dopro-
vodnou expozici firem, občerstvení o kávových přestávkách a welcome banket
	� poplatek je nevratný

MíStO kOnání kongresové centrum U háJkŮ, Praha, www.uhajku.cz

UbytOvání Účastníci si ubytování zajišťují sami. Doporučujeme níže uvedené možnosti:

	� 1.  hotel elephant ****  – kongresové centrum U háJkŮ (ubytování v místě konání kongresu) 
Na Florenci 29, Praha 1, tel.: 227 279 111, reservation@hotel-elephant.cz

	� 2. Hotel Bílá Labuť **** – Biskupská 9, Praha 1, tel.: 224 811 382, hotel@bilalabut.cz

	� 3. Hotel Centrury Old Town Prague **** – Na Poříčí 7, Praha 1, tel.: 221 800 800, h3440@accor.com

	� 4. Hotel City Inn *** – Hybernská 13, Praha 1, tel.: 224 216 776, rezervace@city-inn.cz

	� 5. Hotel Florenc – Křižíkova 11, Praha 1, tel.: 224 816 247, hf@hotel-florenc.cz

	� 6. Hotel Merkur – Těšnov 1162/9, Praha 1, tel.: 222 323 878, merkur@orfea.cz

	� 7. K+K Hotel Central – Hybernská 10, Praha 1, tel.: 225 022 000, hotel.central@kkhotels.cz
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ff náhlá zástava oběhu – bls, Pls, als
ff Zajištění dýchacích cest, obtížná intubace, alternativy
ff dekomprese hrudníku
ff Přístup do žilního kompartmentu

Vstup na workshop je zdarma.
Registrace na místě (do naplnění kapacity).
Účastníci obdrží certifikát o absolvování kurzu.

nácvik bude probíhat na umělých modelech a plastinátech

od 9.00 hod. bude probíhat paralelně s odbornými přednáškami 
WorkshoP UrGentní medicína a První Pomoc 
garant MUDr. Petr Hubáček

hlavní partner


