
                Zpráva   o  průběhu  VII. konference ambulantních   internistů  ,  nazvané    

                       Interní   medicina   pro   praxi      

                                      ve dnech  29 - 30.března   2012   v Olomouci.  

 

Konference byla organizována   pod záštitou   výboru  České internistické společnosti ,  

ve spolupráci  III.  interní kliniky  LF    UP a FN  Olomouc , Spolku   lékařů  JEP Olomouc a  

Sdružením   ambulantních  internistů   ČR,  nakladatelstvím Solen ,  Medical Education Olomouc. 

Garantem   konference   a  byl jako v předchozích letech prof. MUDr. V. Ščudla,CSc.  

Konference se zúčastnilo   420  lékařů , ekonomicky  byl zajištěn poplatky  účastníků a  

významnou finanční  podporou  pozvaných a účastnících se firem .  

Program byl dvoudenní  ,  ve čtvrtek  byla prezentace   novinek v Kardiologii ,- předsedající prof.  

MUDr.M. Souček   CSc.,    ve farmakoterapii  za předsednictví   doc, MUDr. K. Urbánka Ph.D,  

v hematologii   s předsedajícím  prof. MUDr. K. Indrákem, DrSc.  a  gastroenterologii za předsednictví   

 prof. MUDr, J. Bureš e, CSc.  V pátek  dopoledně proběhly  bloky Geriatrie   ,  za předsednictvÍ 

 prof. MUDr.  Hany Matějovské –Kubešové CSc., a   blok Diabetologie  s předsedou  

prof. MUDr.  J. Škrhou, DrSc.  V odpoledním pátečním bloku   vystoupilo  8  mladých internistů se  

svými  kazuistikami  a  byla  odměněna   vítězná práce  MUDr. Minaříka na téma    

diferenciální   diagnózy     nazvaná „ Falešné stopy , náhoda….aneb , když se Sherlock  zlobí“.  

Společenský    večer     se  odehrál    jako  večerní     pohoštění  po programu  29.3. 2012   v předsálí ,   

 stravování    bylo zajištěno formou studeného bufetu.  

Konference byla  pořádající m nakladatelstvím SOLEN  a to již tradičně velmi dobře organizačně 

 připravena, z odborného hlediska byla rovněž  úspěšná,  zajímavá a přínosná. Prokázala, že 

nalezla  v kalendáři ambulantních i nemocničních internistů  své pevné místo a nepochybnou 

 perspektivu konání i dalších ročníků.  

Podrobný   program  je přiložen  v příloze zprávy, další konference se připravuje v příštím roce 

 A to v termínu na přelomu března  a dubna   2013.  

Již nyní se shromažďují  témata   která by zaujala   a byla potřebná z hlediska klinické praxe.  

 



V Praze dne  22.4.2012         Zapsala  

              MUDr. Jana  Lacinová  

 

Čtvrtek 29. března 

Kardiologie –  předsedající prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. 

 Subklinické poškození mozku hypertenzí – Souček M. 

 Pacient s kardiostimulátorem, ICD a srdeční resynchronizační léčbou pohledem 
ambulantního internisty – Táborský M. 

 Léčba fibrilace síní v roce 2012 – Špinar J. 

 Novinky v antikoagulační a antiagregační léčbě – Špác J. 

 Atorvastatin v léčbě dyslipidemie – Hlinomaz O. 

 Nové poznatky v léčbě stabilní námahové anginy pectoris – Ošťádal P. 
 

Novinky ve farmakoterapii pro internisty – předsedající doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D. 

 Problém adherence mladých hypertoniků – nové lékové formy v léčbě hypertenze  – Václavík 
J.  

 Terapie dny a možnosti léčby febuxostatem –  Němec P.  

 Bilastin - nové nesedativní antihistaminikum – Bystroň J.  

 Modulace srdeční frekvence -  nový přístup v léčbě KV onemocnění – Lazárová M. 

 Fixní kombinace – nový trend v léčbě hypertenze – Václavík J.  
 

 

Hematologie – předsedající prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc. 

 Dif. dg. erytrocytóz (polycytemií, polyglobulií) – Indrák K., Hluší A. 
 B-CLL - nejčastější leukemie na západní polokouli – moderní dg. a léčba  - Papajík T. 
 Cytopenie a MSD – současné dg. a léčebné možnosti v ambulantní praxi internisty a 

hematologa – Rohoň P. 
 Péče o pacienty s hemofilií ve 3. tisíciletí – Hluší A., Krčová V. 



 

 

Gastroenterologie – předsedající prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.  

 Celiakie - Kopáčová M.  

 Jaterní cirhóza – přirozený průběh onemocnění -  Lata J.  

 Helicobacter pylori v roce 2012 - Bureš J. 

 Funkční dyspepsie - Ehrmann J. 
 

 

Pátek 30. března 

 

Geriatrie – předsedající prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. 

 Deprese a demence ve stáří – Matějovská Kubešová H. 
 Co by měl vědět internista o intenzivní péči ve vyšším věku – Zajíc J. 

 

 Nutriční terapie u geriatrických pacientů – Sobotka L.  
 Specifické poruchy GIT ve stáří – Bielaková K. 

 

Diabetologie – předsedající prof. MUDr. Jan Škrha, CSc. 

 Možnosti a limity současné terapie diabetu - Prázný M. 

 Inkretiny a jejich místo v moderní diabetologii - Škrha J. 

 Hypolipidemická terapie v rámci komorbidit  - Vrablík M. 

 Karcinomy a diabetes mellitus – Škrha J. 
 

 

Kazuistiky mladých internistů: předsedající MUDr. Jan Václavík, Ph.D. 

 Akutní perikarditida při maligním mezoteliomu pleury – Cibičková L. 

 Febrilie nejasného původu - Milota T. 
 

 TIA – diagnóza, nebo příznak? Aneb, jak my lékaři myslíme… - Dostálová G. 
 

 Falešné stopy, náhoda ... aneb Když se Sherlock zlobí -  Minařík J. 
 

 Asymptomatická penetrace duodenálního vředu do jater u antikoagulovaného pacienta - 
Maceček J. 

 



 Konstriktivní perikarditida jako následek katetrizační ablace fibrilace síní - Smékal A. 
 

 Poškození myokardu při těžké otravě oxidem uhelnatým – Kazdera P. 
 

 Henochova-Schönleinova purpura (HSP) - diagnóza nejen v praxi pediatra – Puskeilerová D. 
 


