Česká asociace sester, Londýnská 15, 120 00 Praha 2, IČO: 00537161
Pneumologická sekce ve spolupráci se sesterskou sekcí ČSAKI
pořádá XXVII. Konferenci sester na téma:
Kazuistiky v pneumologii a alergologii vážné i nevážné s doporučením pro klinickou praxi
2.10 2021 v 10.00 – 15.00 v Lékařském domě, Sokolská 490/31, 120 00 Praha 2
Program konference:
9.30-10.00

Registrace

10.00 -12.30 1. blok přednášek
10.00-10.20 Příběh nejen o celiakii (J. Fuchsová) 20 min
10.20-10.40 Kazuistik není nikdy dost – s každým pacientem přichází nový příběh (Mgr. J.
Zelenková) 20 min
10.40-11.10 Anafylaxe – růžová teorie, šedá praxe
(Doc. MUDr. V. Petrů, J. Šimoníčková) 30 min
11.10-11.40 „Když se nedaří“ kazuistiky ze života (Doc. MUDr. V. Koblížek) 30 min
11.40-12.00 Nemůže to být pneumotorax? (M. Macháčková) 20 min
12.00-12.20 Adrenalin s ořechem (L. Cesneková) 20 min
12.20–12.30 Diskuse 10 min
12.30-13.20 Přestávka - oběd
13.20-15.00 2. blok přednášek
13.20-13.50 „Jak kráva a covid zachránily život“. (MUDr. V. Kašák) 30 min
13.50-14.10 MDR TB ucha, příběh nejen o tuberkulóze (E. Kašáková) 20 min
14.10-14.30 Tuberkulóza pokaždé jinak (Mgr. D. Dvořáčková) 20 min
14.30-14.50 „Když jsou sociální sítě v zaměstnání žádoucí“. (Mgr. J. Kollarová) 20 min
14.50-15.00 Diskuse 10 min
15.00 – 15.05 Zakončení konference a rozdání Potvrzení o účasti
Akce bude ohodnocena kreditními body ČAS (4 body pasivní účast, 10 aktivní, 8 spoluautor).
Registrační poplatek pro členky ČAS a ČSAKI 200 Kč a 300 Kč pro ostatní, bude možno
platit pouze bankovním převodem na účet pneumologické sekce ČAS.
Za členky sesterské sekce ČSAKI (doklad o zaplacení členských příspěvků za rok 2021
předloží u registrace) platí registrační poplatek ČSAKI.
Přihlášky posílejte on-line www.cnna.cz , na mail kasakova@lerymed.cz nebo na mail
jana.zelenkova@fnmotol.cz do 30. 9. 2021
Po obdržení vyplněné elektronické přihlášky bude každému zasláno na uvedenou e-mailovou
adresu bankovní spojení s variabilním symbolem pro platbu registračního poplatku.
.

