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CÍLOVÁ SKUPINA 
všeobecní praktičtí lékaři

ODBORNÝ GARANT AKCE
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. 

ZÁŠTITA
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 
FN Ostrava a LF OU 

POŘADATEL
SOLEN, s. r. o., a časopis Medicína pro praxi

Chcete ušetřit 600 Kč ? Přihlaste se do 15. 12. 2019

POPLATEK: při registraci do 15. prosince 1 300 Kč 
od 16. prosince 1 700 Kč, na místě 1 900 Kč

50% sleva pro lékaře do 35 let
Možnosti přihlášení a další informace na:  
www.solen.cz (e-mailem: kongres@solen.cz)

Účast je v rámci celoživotního postgraduálního vzdělávání  
dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK ohodnocena kredity pro lékaře.

Začátek kongresové sezóny roku 2020 bude pro prak-
tické lékaře opět odstartován na kongrese Medicíny pro 
praxi v Ostravě. Tento ročník se ponese v duchu pomy-
slné šťastné sedmičky. Věříme tedy, že účastníci, před-
nášející i  partneři budou opět s  celým průběhem akce 
i odborného programu nadmíru spokojeni.
V  přípravách je opět zajímavý a  aktualitami protka-
ný dvoudenní odborný program. Inspirací témat byly 
mimo jiné účastnické dotazníky minulého ročníku. Pro-
gram bude tradičně doplněn o  hlasovací přednášky či 
workshopy. Těšíme se na vaši účast

Programové bloky
Novinky v léčbě cévních mozkových příhod 
doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D.
Rehabilitace v traumatologii a u stavů po CMP 
MUDr. Irina Chmelová, Ph.D.
Kazuistiky z praxe 
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
Sluchové problémy v dětství a dospělosti 
prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.
Interaktivní přednáška Atd… infekce? 
MUDr. Zuzana Blechová, Ph.D.

Těšte se na workshop:

Role praktického lékaře 
v komplexní péči o člověka 
s duševním onemocněním
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PÁTEK 7. ÚNORA
9.00 Zahájení odborného programu

Rehabilitace
garantka MUDr. Irina Chmelová, Ph.D., MBA
	◼ Možnosti rehabilitační a fyzikální medicíny v péči o pacienty s traumatem – Čajková A.
	◼ Polytrauma – běh na dlouhou trať – Stodůlková M.
	◼ Rehabilitace v jednotlivých fázích CMP – Baníková Š.
	◼ CMP – celoživotní výzva – Fiedorová I.

Aktuality do vaší ordinace
	◼ POCT v ordinaci VPL – nástroj a pomůcka screeningu nádorových onemocnění –  
FOB, novinky, změny, jak a proč – Skála B.
	◼ Další sdělení budou doplněna

Novinky v léčbě cévních mozkových příhod
garant doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D. 
	◼ Organizace iktové péče v České republice – Čábal M.
	◼ Akutní terapie ischemické CMP – Král J.
	◼ Následná péče o pacienta s CMP – Bar M. 
	◼ Endarterektomie, indikace a způsoby provedení – Hrbáč T., Večeřa Z., Reguli Š. 

Kardiologie
	◼ Program bude doplněn

Kazuistiky z praxe
garant prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
	◼ IgG4 pankreatitida imitující karcinom pankreatu – Hrabovský V.
	◼ Komplikace salmonelové infekce – Orságová I.
	◼ Preeclampsie a HELLP syndrom z pohledu praktického lékaře – Špaček R., Miřatská P.
	◼ Kazuistika bolestí břicha – divertikulitidy a karcinom prsu – Kepičová M., Kubala O.

 
WORKSHOP – pátek odpoledne 
	◼ Role praktického lékaře v komplexní péči o člověka s duševním onemocněním / program NÚDZ 
Lektoři: Mgr. Andrea Šíchová; Mgr. Martin Okáč; MUDr. Michal Raszka, PhD. 
Interaktivní seminář se primárně zaměřuje na to, jak s pacienty s duševním onemocněním efektivně komunikovat 
a pracovat a jak podpořit jejich zotavení (registrace na workshop bude spuštěna později)

18.00 Předpokládané zakončení prvního dne 

SOBOTA 8. ÚNORA
9.00  Zahájení odborného programu

IP Atd… infekce?
MUDr. Zuzana Blechová, Ph.D.

Mezioborová spolupráce
	◼ Program bude doplněn

Sluchové problémy v dětství a dospělosti
garant prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc. 
	◼ IP Příčiny nedoslýchavosti u dětí a dospělých, vyšetřovací techniky poruchy sluchu – Šlapák I.
	◼ IP Možnosti kompenzace poruch sluchu:  typy sluchadel, indikace, legislativa – Kruntorád V.
	◼ IP Implantovatelné sluchové pomůcky: typy, indikace, legislativa – Šlapák I.

13.30 Předpokládané zakončení kongresu IP = interaktivní přednáška/blok

Aktuální program sledujte na  
www.medicinapropraxi.cz
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