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Specializační webcast – Základy vnitřního lékařství a Novinky z vnitřního lékařství

určeno pro lékaře před ukončením základního interního kmene dle platných VP

Začátek akce: 3.5.2021   Konec akce: 23.5.2021
Místo akce: On-line  
Číslo akce: 209011102
 	Program	Přednášející 




Dif. dg. bolesti břicha, průjem a zácpa, aktuální postupy při idiopatických střevních zánětech  
MUDr. Karel LUKÁŠ, CSc.

Diabetes mellitus, dif. dg. a aktuální postup v běžných klinických situacích v lůžkové a ambulantní péči
MUDr. Magdalena LEJSKOVÁ, Ph.D.

Anemie a hematoonkologické  malignity  – dif. dg. a aktuální postup v běžných klinických situacích v lůžkové a ambulantní péči 
Prof.MUDr. Jaroslav ČERMÁK,CSc.

Dif. dg. poruchy funkce ledvin. Chronické onemocnění ledvin – aktuální postupy v lůžkové a ambulantní péči
prof. MUDr. Vladimír TEPLAN, DrSc.




Léčba běžných endokrinních chorob v lůžkové a ambulantní péči (zejména nemoci štítné žlázy)
Prof. MUDr. Michal Kršek , CSc.

Arteriální hypertenze
prof. MUDr. Renata CÍFKOVÁ, CSc.

Poruchy elektrolytové a acidobazické rovnováhy – dif. dg. v běžných situacích v lůžkové a ambulantní péči. 
MUDr. Dan RAKUŠAN

Dif. dg. poruchy funkce jater. Aktuální léčba běžných chorob jater v lůžkové a ambulantní péči, zejména infekční hepatitidy, cirhóza jater
prof. MUDr. Petr URBÁNEK, CSc.




Plicní embolie, tromboembolická nemoc, dif. dg. dušnosti z hlediska kardiologa
MUDr. Jaroslav BROTÁNEK

Bezvědomí, šok, sepse, anafylaxe – zahájení léčby
doc. MUDr. Pavel TĚŠÍNSKÝ

Dif. dg. dušnosti z hlediska pneumologa, CHOPN, a astma bronchiale v běžných klin. situacích v lůžkové a ambulantní péči, aktuální postupy
doc. MUDr. Norbert PAUK, Ph.D.

Tuberkulóza 
MUDr. Emilia KOPECKÁ

Pleuritida, karcinom plic, - dif. dg. a aktuální léčba v  lůžkové a ambulantní péči
prof. MUDr. Miloslav MAREL, CSc.

Nejčastější arytmie a jejich léčba podle současných doporučení (fibrilace síní, kardiogenní synkopy a další časté arytmie), antikoagulační a agregační léčba, nežádoucí účinky
Doc.MUDr.Kateřina LEFFLEROVÁ,CSc.





 

Ateroskleróza
prof. MUDr. Jan PIŤHA, CSc.

Reaktivní a infekční artritidy. Vaskulitidy 
prof. MUDr. Štefan ALUŠÍK, CSc.

Pneumonie - aktuální postupy v lůžkové a ambulantní péči
MUDr. Pavla ŽÁČKOVÁ

Krvácení do gastrointestinálního traktu, stabilizace akutního pacienta. Akutní léčba běžných gastrointestinálních chorob v lůžkové a ambulantní péči, zejména nekomplikované pankreatitidy, nekomplikované divertikulitidy 
MUDr. Ing. Filip ZÁVADA, Ph.D.




Dif. dg. a léčba běžných chorob v lůžkové a ambulantní péči – odlišnosti v geriatrické péči
MUDr. Tomáš RICHTER, Ph.D.

Ischemická choroba srdeční: dif. dg. bolesti na hrudi. Akutní koronární syndrom
MUDr. Vladimír POŘÍZKA

Současné postupy v dg. a léčbě nejčastějších srdečních onemocnění, zejména srdečního selhání
Prof. MUDr. Vladimír STANĚK, CSc.

Trombóza porty – jak postupovat v dif. dg. zřídka se vyskytující diagnózy 
MUDr. Dan RAKUŠAN



Transfuze v léčbě anemie
MUDr. Petr Turek, CSc.


