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Ve dnech 20.–21. 10. proběhl V. kongres pediatrů v Brně v prostorách hotelu International, kterého se zúčastnilo více než 250 pediatrů. Pod záštitou prof. MUDr. Zdeňka Doležela, CSc. se rozproudila debata hned po
prvním bloku věnovanému Neonatologii, kde zazněla témata domácích
porodů, podávání vitamínů novorozencům, či aktuální legislativy upravující zodpovědnost rodičů a zdravotníků. Následovaly bloky věnované
problematice orl, dětské neurologii, anebo aktualitám v pediatrii. Vše
názorně doplnily kazuistiky, které páteční program uzavřely. Druhý den
se již tradičně nesl v duchu infektologie, kdy mohli účastníci prověřit své
znalosti pomocí interaktivního hlasování. Ani zde nechyběla bohatá diskuze. Následovala rovněž interaktivní přednáška věnovaná problematice tuberkulózy. Vše zakončil praktický worskop, který zdravotníkům nabídl praktický návod, jak zvládnou své emoce. Věříme, že se účastníkům
kongres líbil, odnesli si cenné poznatky do svých ordinací a těšíme se na
viděnou na některé z našich příštích vzdělávacích akcí.

Křest knihy Aktuální kapitoly z dětské neurologie
pro praxi autorky doc. Hany Ošlejškové

Praktický workshop s nácvikem kardiopulmonální
resuscitace

Základní informace o akci:
Termín: 19.–20. října 2018

Pohled do sálu

Místo konání: Hotel Interkontinental v Brně
Počet účastníků: 415 (pediatři, praktičtí lékaři, zdravotnický personál)
Prezident akce: prof. MUDr. Zdeňka Doležel, CSc

Témata programu:
Neonatologie / Aktuality v pediatrii / ORL / Dětská neurologie /
Dobrá rada do vaší ordinace / Kazuistiky z klinické praxe / Kolik
váží… antibiotika? / Tuberkulóza v 21. století / Varia / Workshop –
Jak přistupovat k vlastním emocím i emocím druhých lidí

Na viděnou s Vámi na dalších
kongresech Pediatrie pro praxi
se těší kolektiv společnosti SOLEN
Více na www.pediatriepropraxi.cz
Poděkování patří všem partnerům
za finanční spoluúčast na zajištění kongresu.

Po praktických ukázkách věnovaných práci
s emocemi vylosoval prim. Nešpor výherce ankety
HLAVNÍ PARTNEŘI

