Vážené kolegyně, vážení kolegové,
zvu vás na další semináře z pravidelného cyklu Respiračních akademií. Někomu se možná zdá, že kolem této problematiky známe již
vše. Nesmíme ale zapomínat, že ve svých ordinacích máme i děti s respiračními onemocněními, která se řadí mezi vzácná. Jsou-li
však včas diagnostikována a je-li jejich léčba správně vedena, pak lze – navzdory jejich závažnosti – dosáhnout výrazného zvýšení
kvality života nemocných, a to až do dospělosti. Proto jsme za letošní nosné téma Respirační akademie zvolili cystickou fibrózu a plicní
fibrózy vůbec. Věříme, že vás téma zaujme v hojném počtu – a že znovu dokážeme prospěch spolupráce praktických dětských lékařů a
specialistů.
MUDr. Alena Šebková, předsedkyně OSPDL ČLS JEP a odborný garant
Akreditace / Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a je garantována ČAS.
Odborná záštita / OSPDL ČLS JEP
Pořadatel a organizátor / Ahou Public Relations, s.r.o.

Program
16.15 - 16.45

Registrace

16.45 - 16.50

Zahájení

První blok
16.50 - 17.20

Cystická fibróza / MUDr. Veronika Skalická

17.20 - 17.50

Intersticiální procesy v dětském věku / prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D., MUDr. Martina Šterclová, Ph.D.

17.50 - 18.20

Péče o dětské pacienty v ambulancích pneumologů / MUDr. Ivana Čierná Peterová

18.20 - 18.25

Kvasničné Betaglukany / komerční sdělení

18.25 - 18.30

Přestávka

Druhý blok
18.30 - 19.00

Možnosti fytofarmak při léčbě onemocnění horních cest dýchacích / PharmDr. MVDr. Vilma Vranová, Ph.D.

19.00 - 19.45

Mikrobiom ve vztahu k metabolismu léčiv a k patogenezi vybraných onemocnění / RNDr. Petr Ryšávka

19.45 - 19.50

Odborná diskuse

19.50 a více

Večeře

* Změna programu vyhrazena

Místa a termíny
15.11.2018 / BRNO / Holiday Inn Brno / Křižovského 20
20.11.2018 / PLZEŇ / Parkhotel Plzeň / U Borského parku 31
27.11.2018 / OSTRAVA / Imperial Hotel Ostrava / Tyršova 6
10.1.2019 / ÚSTÍ NAD LABEM / Clarion Congress Hotel / Špitálské nám. 3517
17.1.2019 / PRAHA / Grandior Hotel Prague / Na Florenci 29
22.1.2019 / HRADEC KRÁLOVÉ / Hotel Nové Adalbertinum / Velké náměstí 32
5.2.2019 / ČESKÉ BUDĚJOVICE / Clarion Congress Hotel / Pražská tř. 2306/14

Registrace na: ahou.cz/respiro
V případě dotazů nás kontaktujte v pracovních dnech od 9.00 do 17.00 / Bc. Monika Urbanová / monika@ahoupr.cz / +420 774 706
569 Storno podmínky - 30 dnů před datem konání akce je účtován 100% storno poplatek z celkové ceny objednaných služeb.
Registrační poplatek pro člena OSPDL ČLS JEP / 300 Kč, pro ostatní lékaře / 500 Kč, zdravotní sestry / 200 Kč a rezidenti mají účast
zdarma. Online registrace se uzavírá dva dny před akcí, poté je možné se registrovat na místě, kde je registrační poplatek o / 300 Kč
dražší.

