Vážení kolegové, dovolujeme si vás jménem Pracovní skupiny pro lékové
alergie pozvat na 5. ročník našeho semináře. V letošním roce bychom vám
chtěli představit návrhy doporučených postupů pro problematiku
kontrastních látek, lokálních anestetik, celkové anestezie, inhibitorů
cyklooxygenázy, betalaktamových antibiotik. Budou prezentovány
možnosti indukce lékové tolerance. Prostor bude i pro kazuistiky.
Akce se koná pod záštitou České společnosti alergologie a klinické
imunologie ČLS JEP, má charakter postgraduálního vzdělávání a účast

bude ohodnocena kredity podle Stavovského předpisu ČLK č. 16.
Účastníkům akce bude vydán certifikát s potvrzením o účasti a počtem
kreditů.
Podrobné a průběžně aktualizované informace včetně přihlášky k účasti
jsou dostupné na
http://www.nemocnicekolin.cz/den-lekove-alergie/d-1228/p1=1326
Jako v minulých letech bude připravena aplikace pro mobilní telefony, ve
které najdete veškeré podrobnosti o semináři, program, abstrakta
přednášek a v průběhu akce bude aplikace otevřena pro vaše dotazy.

Termín konání je 12. 10. 2019

Místo konání: GASK - Galerie Středočeského kraje, Barborská ulice 5153, Kutná Hora

Registrace účastníků probíhá přes online formulář. Po vyplnění formuláře
je třeba uhradit účastnický poplatek ve výši 800 Kč s DPH. Poplatek se
hradí převodem na bankovní účet číslo 8138151/0100. Do příkazu je nutné
uvést variabilní symbol, který Vám bude vygenerován v přihlášce a
dále do zprávy pro příjemce napsat jméno účastníka! Daňový doklad
obdrží účastník na akci.

Program semináře

L. Sedláčková: Hypersenzitivní reakce na kontrastní látky – návrh
doporučeného postupu

S. Pešák: Hypersenzitivní reakce na lokální anestetika – návrh
doporučeného postupu

B. Novotná, L. Procházková, P. Hradilová: Hypersenzitivní reakce na
inhibitory cyklooxygenáz – návrh doporučeného postupu

P. Kopač (Slovinsko): Desensitization and risk stratification in drug
allergy

J. Paukert: Alergie na betalaktamová antibiotika – návrh
doporučeného postupu pro alergology i nealergology

A. Šrotová, I. Krčmová: "Perné chvilky na operačním sále" - komplexní
přístup alergologa k perioperační anafylaxi
E. Daňková: Autoimunita indukovaná léky

P. Kučera: Desenzibilizační postup u pacientky s recidivujícím
erysipelem a alergií na penicilin

D. Jílek, J. Pohořská, L. Sedláčková: Syndrom mnohočetné lékové
přecitlivělosti - jak s ním?

Těšíme se na setkání s Vámi

organizátoři:
MUDr. Jaromír Paukert
MUDr. Bronislava Novotná, PhD.
MUDr. Lenka Sedláčková
MUDr. Sáva Pešák

