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Dovolujeme si Vás pozvat na online konferenci

Covid – průběh, testování a očkování
25. února 2021

Úvodní slovo:
Celé světové zdravotnictví se po sto letech nyní již více než rok potýká s další těžkou, nebezpečnou a
opravdu globální pandemií. Je úžasné, jak pokrok v biochemii, virologii a genetice umožnil rychle
posunout naše aktivity od čistě hygienických a epidemiologických – pravidlo 3R, a my jsme již po
několika měsících měli možnost masově a detailně testovat a rok po celosvětové explozi infekce jsme
začali i účinně očkovat. Je jasné, že jsme schopni tuto epidemii zkrotit a že následky by mohly být díky
moderní vědě řádově nižší, než následky pandemie před sto lety. Obecný, ale i odborný mediální
prostor jsou zaplněny obrovským množstvím informací, často i protichůdných. Naše konference nemůže
podat jednoznačný a všeobjímající přehled, ale snažili jsme se pozvat tak jako obvykle k jednomu stolu,
tedy k jedné videokonferenční platformě, představitele klinické medicíny, představitele státu i
představitele průmyslu. Věříme, že získáte přehled o možnostech a indikacích testovacích postupů a
současně i přehled o typech očkovacích látek a plánech na jejich další distribuci, o organizaci očkovacích
center a očkovacích míst. České zdravotnictví již prokázalo svoje schopnosti rychlým rozběhem
testovacích míst, kvalitou péče i svojí robustností. Na počet infikovaných a nemocných umírá v České
republice nejméně těžce nemocných na světě. České zdravotnictví si zaslouží , aby epidemie v naší
republice byla alespoň pod kontrolou, a to bez „chytrého“ přístupu k testování a očkování není možné.
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Program:
9:30 – 9:45
Úvodní slovo moderátorů

Průběh pandemie u nás. Přehled vakcín.
Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., PhD.

9:45 – 11:15 BLOK I. Klinický pohled
Genetika, molekulární biologie a virologie
Prof RNDr.Ivan Hirsch, PřF UK, katedra genetiky a mikrobiologie PřF UK

Jak probíhala pandemie. Je třeba nezapomínat na další choroby, proti kterým je třeba očkovat
(pneumokok, meningitida, encefalitida...)
MUDr. Hana Roháčová, Ph.D., náměstkyně pro léčebně-preventivní péči, primářka Kliniky infekčních,
parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce

Specifika závažných forem COVID-19
doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D., EDIC, vedoucí lékař intenzivní péče Kliniky anesteziologie, resuscitace a
intenzivní medicíny VFN a 1. LF UK

Očkování z pohledu očkujícího lékaře
MUDr. Hana Cabrnochová, MBA, místopředsedkyně SPLDD ČR, místopředseda ČVS ČLS JEP
Panelová diskuze

11:15 – 12:30

BLOK II. Testování

Testování, druhy testů
RNDr. Helena Jiřincová, SZÚ, vedoucí Národní referenční laboratoře pro chřipku a nechřipková
respirační virová onemocnění

Testy imunitní odpovědi na infekci SARS-CoV-2
doc. RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, Ph.D., primář Oddělení klinické mikrobiologie a imunologie FN
Brno; Farmakologický ústav LF MU

Nabídka testů firmy Roche pro management onemocnění COVID-19
Mgr. Nikol Hudečková a Ing.Igor Klimíček, MBA, Roche Diagnostics s.r.o.
Panelová diskuze

12:30 – 13:00

Přestávka

13:00 – 15:00

BLOK III. Očkování

Globální vakcinační strategie; postoje veřejnosti ČR k očkování
MUDr. Alena Šteflová , Ph.D, MPH - MZČR, I.LF UK

Přehled vakcín
Mgr. Jakub Dvořáček, AIFP

Vakcinační plán
Mgr. Kateřina Baťhová, MZČR

Zástupci krajských koordinátorů očkování
Panelová diskuze

Registrace:
Vaše registrační údaje prosím zašlete e-mailem na ostadalova@ahcm.cz
Účastnický poplatek: 2.900 Kč (včetně 21 % DPH)
Způsob úhrady: Bankovním převodem po vystavení faktury ze strany Academy of Health Care
Management s.r.o.
Při registraci prosím uveďte registrační údaje:
Titul, jméno, příjmení
Pozice
Společnost
Fakturační údaje (IČO)
Kontakt:
Academy of Health Care Management s.r.o.
Kartouzská 3274/10, Praha 5 - Smíchov
Tel.: 603 145 548 (Ing. Hana Ošťádalová), ostadalova@ahcm.cz
IČO: 28979541, DIČ: CZ28979541
http://www.ahcm.cz

Pořadatel:
Academy of Health Care Management vznikla jako výsledek mnohaleté spolupráce manažerů
ve zdravotnictví, kteří měli zájem předávat své znalosti a zkušenosti. Klade si za cíl poskytovat kvalitní
vzdělávání zdravotnickým manažerům na všech úrovních řízení. Akademie je půdou pro setkávání našich
i zahraničních významných odborníků a řídících pracovníků ve zdravotnictví a pravidelně pořádá semináře
a kurzy zaměřené na aktuální problematiku managementu zdravotnických zařízení. Ve spolupráci
s americkými akademickými partnery poskytuje studijní program MBA ve zdravotnictví a LL.M.
v medicínském právu, bioetice, ochraně osobních údajů a moderních technologiích ve zdravotnictví.

