ČLS JEP - Společnost patologické a klinické fysiologie - Sekce pro atherosklerosu
Česká pediatrická společnost - Komise pro prevenci atherosklerosy v dětském a adolescentním věku
ve spolupráci se Společnostmi klinické biochemie, praktických lékařů pro děti a dorost, obesitologickou,
klinické výživy a intensivní metabolické péče
SLS - Společnost klinické biochemie - Sekce pro atherosklerosu
1. LÉKAŘSKÁ FAKULTA UK - 4. INTERNÍ KLINIKA
IPVZ PRAHA a NCONZO BRNO

si Vás dovolují pozvat na symposium s edukačním programem

A T H E R O S K L E R O S A 2012
diagnostika, léčba, prevence v dětském i dospělém věku
v Praze ve dnech 12.-14. září 2012 pod záštitou děkana 1. LF UK prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc.
Symposium je pořádáno na počest životního jubilea doc. MUDr. Jozefa Kollára, DrSc.

Thematika edukačního programu:
Insulinová resistence - společný patofysiologický jmenovatel symptomů metabolického syndromu
Subklinický zánět a atherogenese
Residuální risiko atherosklerosy
Současný stav výživy a kardiovaskulání risiko.
Kardiovaskulární morbidita a mortalita - aktuální situace ve světe a v ČR
Etiopatogenese cévních mozkových příhod,
Nová hypolipidemika - trendy budoucího vývoje
Dětská obesita jako risikový faktor atherosklerosy
VŠEOBECNÉ INFORMACE
Účast na symposiu není vázána registračním poplatkem. Přednášky budou v Lékařském domě
(Sokolská 31, 120 26 Praha). Ubytování nebude zajišťováno organizátory. Vzdělávací akce je
pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK, přihlášena i u KVVOPZ a ČAS (pro sestry i
laboranty). Jednacím jazykem je čeština, slovenština a angličtina.
Průběžné informace a formuláře lze nalézt na internetové adrese:
http://www.lfhk.cuni.cz/pfspol/athero/athero.html
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