
KONGRES PEDIATRŮ  
A DĚTSKÝCH SESTER
XXXIV. dny praktické a nemocniční pediatrie

Pořadatel: společnost SOLEN, s. r. o., a časopis Pediatrie pro praxi  
Záštita: Česká pediatrická společnost ČLS JEP, OS ČLK v Olomouci, Dětská klinika LF UP v Olomouci a Sdružení Šance 

12.–13. května 
2017

Clarion  
Congress Hotel  

Olomouc
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Předběžný program

Pátek 12. května / lékařská sekce
8.30 Slavnostní zahájení 

Horečka neznámého původu – identifikace těžké bakteriální 
infekce u dětí 
ff „Step-by step“ přístup v managementu mladého kojence 

s horečkou – Mihál V., Klásková E. 
ff Pediatrický hodnotící trojúhelník. Nový přístup pro rychlé 

ohodnocení dětí – Klásková, Mihál V. 

Neuroinfekce – garantky MUDr. Zuzana Blechová, MUDr. Václava Adámková 
ff Novorozenecké meningitidy SA – Švihovec P.
ff IP Meningitidy aseptické, hnisavé – Blechová Z., Adámková V.

Hypofosfatázie – vzácná onemocnění s kazuistikami 
Aktuality v pediatrii 
ff Atopická dermatitida – Vojáčková N. 
ff Doporučení pro diagnostiku a léčbu dětí s nočním pomočováním

Také chybami se člověk učí – garant prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
ff Paraneoplastické procesy u dětí – trnitá cesta od příznaku  

k diagnóze – Zapletalová J., Michálková K., Hoza J., Geierová M.,  
Kubíčková V., Průcha M., Mazánek P., Zatloukalová L., Mihál V.

Nový pohled na starou nemoc –  
garantka doc. MUDr. Jiřina Zapletalová, Ph.D.
ff Anémie chronických chorob – Pospíšilová D.
ff Quo vadis cystická fibrózo 2017? – Zápalka M.
ff Hypotyreóza u dětí a dospívajících – Al Taji E.
ff Hypospadie včera, dnes a zítra – Šmakal O.

Sobota 13. května
Co se změnilo v péči o dítě s DMO – garanti MUDr. Marta Neklanová, 
MUDr. Jan Hálek 
ff 100 let od narození prof. Vojty – zajímavosti z historie  

a metody – Kutín M. 
ff Vojtova metoda a základní indikace k rehabilitaci – Machačová E.
ff Prechtlova metoda v časné diagnostice patologického vývoje – 

Roskol P. 
ff Klasifikace dětské mozkové obrny – Hálek J. 
ff Sociální problematika rodin dětí s DMO

Varia
ff Epigenetika a význam tuků ve výživě kojenců a batolat – Boženský J.

Rizika cestování s dětmi – doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D.

Pátek 12. května / sesterská sekce 
Akutní stavy v pediatrii – garantka Hana Ptáčková

Křečové stavy a neurologické problémy dětského a novorozeneckého 
věku – garantka Mgr. Světlana Kašubová

Chronicky nemocné dítě – paliativní péče, etické aspekty umírání 
dětí, doprovázení – garantka Eva Hůlková

Dětská hematoonkologie trochu jinak – garantka Mgr. Pavla Medková

Zájemci o aktivní účast v sesterské sekci prosíme, aby se hlásili na e-mail: 
svetlana.kasubova@fnol.cz v termínu do 28. 2. 2017 a přímo zaslali abstrakt 
sdělení v rozsahu max 30 řádků.

PREZIDENT: prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.

ORZANIZÁTOR: SOLEN, s. r. o., Lazecká 51, Olomouc 

Programové zajištění: Mgr. Eva Zemanová, 777 557 426, zemanova@solen.cz 

Organizační sekretariát: Markéta Slezáková, 734 571 658, slezakova@solen.cz 

Výstavní plochy: Ing. Martina Osecká, 724 984 450, osecka@solen.cz 

Přihlášky a ubytování: Eliška Brablecová, DiS., 607 190 210, brablecova@solen.cz

POPLATEK: 1 100 Kč pro lékaře i sestry do 31. 1. 2017; od 1. 2. 2017 1 300 Kč, při platbě na místě + 

200 Kč; poplatek zahrnuje: účast na odborném programu, doklad o absolvování vzdělávací akce, 

veškeré tiskové materiály včetně abstrakt přednášek s podrobným programem kongresu, vstup na 

doprovodnou expozici firem, občerstvení v přestávkách mezi přednáškovými bloky.
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Přihlášky k účasti: do 5. května 2017  /  nejrychlejší přihlášení online na www.solen.cz nebo emailem na registrace@solen.cz

Po absolvování první akce máte na každém dalším kongresu Pediatrie pro praxi v roce 2017  
nárok na slevu 50 % z ceny registračního poplatku. Více informací na www.pediatriepropraxi.cz

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

HLAVNÍ PARTNER


