
Poděkování patří všem partnerům  
za finanční spoluúčast na zajištění konference.

14. konference 
ambulantních internistů  

ve znamení mezioborového 
setkávání

Těšíme se na viděnou na 15. ročníku konference ambulantních internistů  
19. a 20. března 2020.

Vítaný pohled za hranice vnitřního lékařství přinesl hned 
první blok, věnovaný psychickým onemocněním v ambulanci 
internisty. Inspirativní přednášky doplněné videoukázkami 
připravil předseda České psychoterapeutické 
společnosti ČLS JEP prof. Ján Praško s kolegy 
z Kliniky psychiatrie FN Olomouc.

Seriál Interpretace laboratorních výsledků v interní medicíně 
byl letos zaměřen na tuto problematiku v gastroenterologii. 
Garantování bloku se ujal předseda České gastroentero
logické společnosti ČLS JEP doc. Ondřej Urban. 

Velmi aktuálním tématem dnešní medicíny jsou biosimilars. 
Jejich využití v různých oborech vnitřního lékařství přiblížili 
4 přednášející – na obrázku předseda České revmatolo
gické společnosti ČLS JEP prof. Jiří Vencovský.

„Jako obvykle výborný program... 
zajímavá témata... perfektní organizace...“ – 
takto účastníci v závěrečné anketě hodnotili letošní ročník 
konference. Zaplněný sál během většiny programu byl 
důkazem pravdivosti těchto tvrzení. 

Velký ohlas a diskuzi vzbudila přednáška z cyklu Perspektivy 
v medicíně – prof. Jan Krejsek hovořil o vztahu mikrobioty 
(nejen) k interním onemocněním.

HLAVNÍ PARTNER

Program konference zakončily 3 praktické workshopy. 
Doc. Číhalík interaktivně poukázal na záludnosti možné 
variability EKG křivky. Prof. Štechová (na obrázku) s účastníky 
workshopu probrala praktické ukázky edukace pacienta se 
záchytem diabetu vč. následné reedukace. Na 3. workshopu 
účastníci trénovali KPR pod vedením dr. Vymětala. 

Základní informace o akci
Termín:  
21.–22. 3. 2019
Místo konání:  
Clarion Congress Hotel Olomouc
Účastníci: 302
Prezident akce:  
prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc.

Odborný program
❱  Konziliární psychiatrie a psychosomatika pro internisty

❱  Kardiologie 

❱  Perspektivy v medicíně: Člověk a mikrobiota

❱  Plicní hypertenze: novinky v diagnostice a léčbě

❱  Laboratorní výsledky a zobrazovací metody 
v gastroenterologii

❱  Přístup k pacientovi s bolestí zad v ambulanci internisty

❱  Biosimilars v interní medicíně

❱  Polymorbidní pacient v ordinaci internisty

❱  WORKSHOPY: EKG trénink / Edukace pacientů  
s diabetem / Kardiopulmonální resuscitace

21.–22. 3. 2019
OLOMOUC

XIV. 
Interní  

medicína  
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Konferenci tradičně doplňovala výstava firem. O přestávkách 
panoval v předsálí čilý ruch, přátelská atmosféra a účastníci 
hojně diskutovali nejen o otázkách vnitřního lékařství. 

Další pohled za hranice vnitřního lékařství nabídl blok Přístup 
k pacientovi s bolestí zad v ambulanci internisty. Přednášející 
přehledně shrnuli úskalí komplikované diferenciální diagnos-
tiky bolestí zad a různorodé možnosti léčby. Blok uzavřela 
interaktivní přednáška, ve které účastníci vyhodnocovali 
výsledky různých zobrazovacích metod. 


