
     ČESKÁ LÉKAŘSKÁ KOMORA tel.: 257 217 226
            www.lkcr.cz  E – mail: vzdelavani@clkcr.cz

  ODDĚLENÍ VZDĚLÁVÁNÍ Kancelář v Olomouci:
      Lékařská 2, 150 30  Praha 5 Dolní náměstí 38, 772 00  Olomouc

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

dovolujeme si Vám nabídnout účast na vzdělávacím semináři, který pořádá
Česká lékařská komora.

V případě Vašeho zájmu je možné se přihlásit e-mailem na adresu vzdelavani@clkcr.cz, 
telefonicky na číslo 257 211 329, linka 22 nebo 24.  Podrobnější informace včetně pokynů 
k úhradě účastnického poplatku ve výši 650,-Kč Vám budou zaslány 10 dnů před konáním 

semináře. Součástí poplatku je  občerstvení.

Informace o kurzech najdete na internetové adrese www.lkcr.cz.

Závislost na tabáku v ordinaci ambulantního lékaře
Sobota 23.1. 2010

Registrace: 8:30
9:00 MUDr. Eva Králíková, CSc., (1. LF UK a VFN, Praha)

• Epidemiologie užívání tabáku, související mortalita a morbidita
• Prevence závislosti n atabáku, pasivní kouření

9:40 Prof MUDr. František Perlík,DrSc (1.LF UK a VFN)
• Lékové interakce kouření    

10:00 Přestávka
10:15 MUDr. Lenka Štěpánková (1. LF UK a VFN, Praha)

• Kouření a psychiatrická komorbidita
10:45 MUDr. Eva Králíková, CSc. (1. LF UK a VFN, Praha)

• Princip závislosti na tabáku, diagnostika, léčba
11:15 MUDr. Alexandra Kmeťová (VFN, Praha)

• Kouření adolescentů
11:30 Přestávka
11:45 MUDr. Lenka Štěpánková (1. LF UK a VFN, Praha)

• Psychobehavorální intervence, příklady 
12:15 MUDr. Alexandra Kmeťová (VFN, Praha)

• Prevence zvyšování hmotnosti – součást intervence
12:30 Přestávka
13:00 MUDr. Eva Králíková, CSc. (1. LF UK a VFN, Praha)

• Farmakoterapie závislosti na tabáku
• Současné možnosti léčby závislosti na tabáku v ČR, specializovaná centra
• Situace ve světě, mezinárodní a naše doporučení léčby

14:15 MUDr. Alexandra Kmeťová (1.LF UK a VFN, Praha)
• Léčba  závislosti  na  tabáku  s podporou  zaměstnavatele,  možnosti  ambulantních  lékařů, 

ekonomika této léčby
14:30  Nácvik skupinové terapie, nejčastější dotazy pacientů, panelová diskuse

15:30 předpokládaný závěr kurzu

Odborná vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP č.16.

Těšíme se na setkání s Vámi.
oddělení vzdělávání

               České lékařské komory

                
***   Spojení:     metro trasa B, stanice Anděl – výstup Na Knížecí, autobusem č. 167 do stanice Weberova.

***   V případě, že se kurzu nemůžete zúčastnit, odhlaste se prosím písemně, telefonicky nebo e-mailem nejpozději týden  před kurzem. 

                


	Odborná vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP č.16.
	Těšíme se na setkání s Vámi.
										oddělení vzdělávání
									               České lékařské komory								                

