Vážené kolegyně,
Vážení kolegové,
za Univerzitní centrum klinické farmacie (UCKF) Vás opětovně srdečně zveme na
vzdělávací akce v podzimním a zimním období, které budou nadále probíhat online.
V období říjen-prosinec jsme pro Vás připravili následující kurzy:
KURZ č. 38: SOUČASNÉ KLINICKÉ PŘÍSTUPY V TERAPII SRDEČNÍHO SELHÁVÁNÍ,
SRDEČNÍCH ARYTMIÍ A RIZIKA LÉČIV PRODLUŽUJÍCÍCH QTc INTERVAL
•
•

Termín: 15. 10. 2021 , 10-16 hod.
Stručná anotace: Racionální farmakoterapie a úprava dávkování léků u pacientů se
srdečním selháváním a arytmiemi patří k velmi významným tématům individualizované
farmakoterapie na celoevropské úrovni. Kurz přestaví současné přístupy racionální
farmakoterapie srdečního selhávání a nejčastějších typů arytmií a individuální rozvahy
týkající se dávkování léčiv. Zaměří se i na kardiovaskulární nežádoucí účinky některých
běžně indikovaných léků, zejména těch, které mohou negativně ovlivňovat srdeční
rytmus a zapříčiňovat až život ohrožující srdeční arytmie nebo akutní srdeční selhání.

•

KURZ č. 39: RACIONÁLNÍ SYSTÉMOVÁ A LOKÁLNÍ LÉČBA KORTIKOSTEROIDY:
SOUČASNÉ INDIKACE, GUIDELINOVÉ A INDIVIDUÁLNÍ KLINICKÉ PŘÍSTUPY
•
•

Termín: 12. 11. 2021 , 10-16 hod.
Stručná anotace: Systémová léčba kortikosteroidy je zatížena řadou polékových
komplikací (iontové dysbalance, změny systémového tlaku, gastrotoxicita, CNS
nežádoucí účinky, změny metabolismu apod.), které vyžadují individuální přístup v
léčbě a podrobnou rozvahu nad správnou volbou dávky, časováním a délkou podávání.
Také lokální léčba kortikosteroidy má významná rizika. Tento vzdělávací kurz shrne
současné přístupy a trendy v dávkování, délce podávání a indikačních schématech
systémově podávaných kortikosteroidů, míru rizikovosti v různých klinických situacích
(od chronických po akutní indikace) a současně nastíní i principy racionálního a
bezpečného užití kortikosteroidů v dermatologii.
KURZ č. 40: SOUČASNÉ PŘÍSTUPY VE FARMAKOTERAPII DEMENCE A
PARKINSONOVY CHOROBY A TRENDY V INDIVIDUALIZACI LÉKOVÝCH SCHÉMAT

•
•

Termín: 3. 12. 2021 , 10-16 hod.
Stručná anotace: Prevalence demence a Parkinsonovy choroby v geriatrické populaci
narůstá, jelikož se prodlužuje délka dožití a tato onemocnění jsou velmi častá zejména
ve vyšších věkových kategoriích. Změny provázející stárnutí (pokles dopaminergních
receptorů, snížená aktivita cholinergního systému apod.) přispívají k vyšší citlivosti
seniorů k negativnímu centrálnímu působení léčiv, z nichž mnohá mohou navodit
projevy polékové demence nebo polékového parkinsonismu. Kurz představí současné
přístupy v racionální farmakoterapii různých typů demencí a ve správné titraci, volbě
léčiv a lékových kombinací u pacientů s demencí a u pacientů s Parkinsonovou
chorobou. Současně se zaměří na nežádoucí polékové reakce související s projevy
polékového parkinsonismu a s projevy demencí u často předepisovaných léčiv.

V případě, že máte o účast na našich kurzech zájem, registrujte se prosím na webových
stránkách www.faf.cuni.cz/uckf a proveďte platbu vždy nejpozději do úterní půlnoci v
daném týdnu. V případě dotazů kontaktujte paní Lenku Stříbrnou (stribrnl@faf.cuni.cz)

