
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 kurzu,  který pořádá odd. vzdělávání  ČLK ve spolupráci 
s MUDr. Evou Králíkovou. 

V případě zájmu nás kontaktujte na čísle 257 21 13 29 linka 22, 24, e-mail: seminar@clkcr.cz

Účastnický poplatek:

• pro členy ČLK a platbě předem 660 Kč 

• pro členy ČLK a platbě na místě 730 Kč 

• pro nečleny po dohodě s odd. vzdělávání

Pro účastníky je zajištěn oběd, káva a minerální voda.
Informace o kurzech najdete na internetové adrese www.lkcr.cz.

Číslo kurzu:  14/12

Datum konání:  sobota 24. 3. 2011

Místo konání: Praha, Hotel ILF, učebna č. 1 

Název kurzu: Léčba závislosti na tabáku

Koordinátor kurzu:                                    MUDr. Eva Králíková, CSc.

Ohodnocení akce: 7 kreditů

Registrace : 8:30 hod.

Zahájení:      9:00

MUDr. Eva Králíková, CSc. 
• Epidemiologie užívání tabáku, související mortalita a morbidita.
• Účinná prevence kouření, složení tabákového kouře, pasivní kouření.

Prof. MUDr. František Perlík,DrSc.
• Farmakologické interakce cigaret

MUDr. Alexandra Kmeťová 
• Kouření adolescentů, motivace

MUDr. Eva Králíková, CSc. 
• Princip závislosti na tabáku, diagnostika, léčba. Psychiatrická komorbidita.
• Psychobehaviorální intervence a farmakoterapie. Elektronická cigareta.

MUDr. Alexandra Kmeťová
• Kouření a hmotnost
• Léčba závislosti na tabáku s podporou zaměstnavatele.

MUDr. Eva Králíková, CSc., MUDr. Alexandra Kmeťová 
• Současné  možnosti  léčby  závislosti  na  tabáku  v ČR,  specializovaná  centra,  jejich  role 

v nekuřácké nemocnici.
• Situace ve světě, mezinárodní a naše doporučení léčby.

MUDr. Alexandra Kmeťová
• Léčba závislosti na tabáku na Mayo Clinic, USA.
• Praktické příklady – časté dotazy pacientů, nácvik skupinové terapie.

Závěr: 15:30
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