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určeno pro VŠ nelékaře jako součást přípravy k atestační zkoušce v oboru Mikrobiologie.


Místo akce: on-line 

 	Předběžná náplň kurzu	Přednášející 





 

Mykotické infekce a přehled antimykotik
MUDr. Jan HABER, CSc.


 

Přístupy k úvodní antibiotické léčbě + profylaxe - principy a využití             doporučených postupů. Cílená antibiotická léčba - indikační priority u infekcí vyvolaných specifickými původci.
MUDr. Lenka KUPIDLOVSKÁ

Přístupy k antibiotické léčbě u specifických skupin nemocných - kriticky nemocní v intenzivní péči, imunokompromitovaní nemocní, neonatologie.
MUDr. Václava ADÁMKOVÁ




Přehled hlavních skupin antibiotik a jejich indikační priority dle Konsensu ČLS JEP.
MUDr. Václava ADÁMKOVÁ

Infekce kůže, měkkých tkání a kostí
prof. MUDr. Martin PRÁZNÝ, Ph.D.

Pneumonie
MUDr. Michal OTÁHAL

Specifika infekcí v dětském věku
MUDr. Olga ČERNÁ


 

Laboratorní diagnostika v KM
MUDr. Václava ADÁMKOVÁ




Mykobakteriální infekce + Přehled antituberkulotik a strategie léčby tuberkulózy
MUDr. Petra OLIŠAROVÁ


 

Využití sérologických metod, interpretace výsledků
MUDr. Miluše KREIDLOVÁ


 

Infekce u imunosuprimovaných pacientů
MUDr. Jindřich POLÍVKA

Infekce nitrobřišní a infekce v místě chirurgického výkonu
MUDr. Jan ULRYCH, Ph.D.




Infekce krevního řečiště
MUDr. Michal LIPŠ


 

Infekce CNS
doc. MUDr. David KEMLINK, Ph.D.


 

Clamydie; Mykoplazmata
MUDr. Emil PAVLÍK, CSc.

STD
MUDr. Hana ZÁKOUCKÁ




Indikátory kvality používání antibiotik a jejich využití v praxi, hodnocení compliance  s doporučenými postupy. Intervenční aktivity ve prospěch zlepšování kvality používání antibiotik v primární, ambulantní a nemocniční preskripční audit a jeho využití v praxi. Organizace činnosti antibiotického střediska, mezioborová spolupráce. Uvážlivé používání antibiotik a kontrola antibiotické rezistence na národní a mezinárodní úrovni – mezisektorový koordinační mechanismus, Národní antibiotický program, aktivity ECDC a mezinárodní spolupráce
MUDr. Otakar NYČ, Ph.D.

Surveillance antibiotické rezistence v komunitě a v nemocnici na lokální, národní i mezinárodní úrovni. Metody, analýza výstupů, jejich hodnocení, interpretace a využití v praxi
doc. MUDr. Helena ŽEMLIČKOVÁ, Ph.D.

Oběd
 

Přehled antiparazitik a strategie léčby nejvýznamnějších parazitárních infekcí
MUDr. et RNDr. František STEJSKAL, Ph.D.

Infekce močového traktu
MUDr. Yvona PICHLÍKOVA


