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Kongres pro ambulantní praxi
ANEB „Hledejme, co nás spojuje“

Vážené dámy a vážení pánové,
dovolte, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali
na kongres Lékař 2021 s podtitulem "hledejme, co nás
spojuje", který je pořádán pod odbornou garancí České
lékařské akademie. Záštitu nad kongresem převzali prof.
MUDr. Michal Anděl, CSc., předseda rady České
lékařské akademie a prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.,
emeritní předseda rady České lékařské akademie.
Odborný program připravila MUDr. Hana Kurzová.
Kongres je určen lékařům, lékárníkům a zdravotním
sestrám, kteří s problematikou mezioborové spolupráce
přicházejí denně do styku. Věříme, že kongres přinese
účastníkům větší přehled v mezioborové spolupráci
a přispěje k dalšímu zkvalitnění Vaší činnosti.
T é m a t i c k é z a m ě ř e n í ko n g r e s u V á s j i s t ě z a u j m e
a doufáme, že i Vy se přijedete podělit o své zkušenosti.
Těšíme se na setkání s Vámi!

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK,
ohodnocena kredity ČLnK a garantována ČAS.
Odborný garant – prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., emeritní předseda rady ČLA
Odborný garant – prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., předseda rady ČLA
Odborná záštita – Česká lékařská akademie o.s.
Záštita – Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP
Akreditace – Česká lékařská komora
Garance – Česká asociace sester
Program – připravila MUDr. Hana Kurzová
Pořadatel a organizátor — Ahou Public Relations, s.r.o. – partner in education

Připojte se k odbornému kongresu
s významnými osobnostmi lékařské
komunity!
V této době nejistoty stále věříme
ve společný význam mezioborového
vzdělávání a jeho schopnost sdružovat
o d b o r n í k y, v ý z k u m n é p r a c o v n í k y,
ambulantní a klinické lékaře. Pojďme
transformovat tuto krizi a další chronické
obtíže současného světa na nové
příležitosti. Obohaťme probíhající diskusi
a otevřme cestu novým myšlenkám,
zkušenostem a výzvám s pozitivním
dopadem přesahujícím rámec setkání.

HYBRIDNÍ KONGRES, CO OCEKÁVAT?
Lékař 21 je lékařský kongres, který se uskuteční hybridní formou.
Proběhne na místě konání i online.
Na místě – vás čeká konferenční sál a expo s vysokými hygienickými standardy.
Hotel poskytuje prostor, kde bude možné vyhovět i dalším opatřením.
Online – vás čeká „maraton“ skvělého odborného obsahu s přesahem do mnoha
specializací, můžete se účastnit diskuzí online.

PROGRAM

PÁTEK 10. 9. 2021
Předkongresové sympozium / 16.30 – 18.30
Význam komunikace v tématu očkování
MUDr. Alena Šebková, prof. MUDr. Roman Prymula,
MUDr. Kateřina Fabianová, MUDr. Tomáš Jelínek
Jistoty, emoce a obsahy myšlení za času COVID-19
prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA
Výraz tváře jako okno do duše
prof. MUDr. Cyril Höschl DrSc. FRCPsych.

Sobota 11. 9. 2021
Zahájení / 8.00 – 8.30
I. blok / 8.30 – 9.40 /
Antibiotika a jak dál?
Jak správně zacházet s antibiotiky?
MUDr. Milan Trojánek, Ph.D.
Empirická ATB terapie a profylaxe
MUDr. Marek Štefan, MBA
Voda není jen H₂O
RNDr. Marek Liška, Ph.D.

IV. blok / 13.40 – 14.50 /
Máme se čeho obávat?
Nově se objevující infekce na území
ČR a faktory umožňující jejich
potenciální šíření (a nebude to
o Covidu-19)
MUDr. Zdenka Manďáková
Nemoci přenášené zvířaty a jak se jim
bránit z pohledu veterináře
doc. MVDr. Petr Lány, Ph.D.

II. blok / 9.45 – 10.55 /
Co Vaše srdce vydrží?

Infekční exantémové choroby včera,
dnes a zítra
doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.

Emoce z pohledu chirurga
prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.

V. blok / 14.55 – 16.05 /
Nemoc - obraz duše?

Mechanické srdeční podpory se
zaměřením na ambulantní praxi
doc. MUDr. Ondrej Szárszoi, Ph.D.

Jak partnerské vztahy ovlivňují naše
zdraví
PhDr. Petr Kačena

Jak se liší srdce muže a ženy
prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc.

Jak sdělit pacientovi závažnou zprávu
MUDr. Irena Závadová

III. blok / 11.00 – 12.10 /
Jsme to, co jíme?

Zdraví je celek
Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.

Co vše můžeme pozitivně a negativně
ovlivnit výživou
prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.

VI. blok / 16.10 – 17.20 /
Přínos urgentní medicíny pro lékaře
a jejich pacienty

Výživa, střevní mikrobiom a prevence
diabetu, obezity a nádorů
MUDr. Jan Gojda, Ph.D.

Kazuistiky z urgentního příjmu
MUDr. Jana Šeblová, Ph.D., FESEM

Poruchy příjmu potravy
prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.

Nová mobilní aplikace akutních
a urgentních stavů
MUDr. Katarína Veselá

Sesterský blok / 12.30 – 13.30 /
Česká asociace sester
Zdravá duše, zdravé tělo
MUDr. Radkin Honzák, CSc.
Fenomén štěstí
prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová,
CSc.
Funkční přístup v prevenci a léčbě
bolesti pohybového aparátu
doc. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D.

Letecká záchranná služba - jeden
z pilířů urgentní péče v ČR
MUDr. Kristina Höschlová

+ mnoho workshopů
a Lékař s přesahem - ARTETERAPIE
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