
 

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore, 
srdečně Vás zveme na diskusní regionální workshop pro Olomoucký kraj na téma 

„Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu Alzheimerovy nemoci a 
jiných kognitivních poruch“ 

který se bude konat  3.11..2022 od 13.00 do  16.30 h
Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 6.
Přednáškové sály v budově II. interní kliniky.  

možnost přihlášení: do 1.11.2.2022
e-mailem:  marcela.michalikova@fnol.cz    (tel 588443349)

Workshop je určen především geriatrům z ambulancí i lůžkových oddělení, lékařům z lůžek následné péče, ale také 
dalším odborníkům, kteří se ve Vašem kraji starají o pacienty s kognitivními poruchami. Budete seznámeni s přípravou 
nových multidisciplinárních  doporučených postupů pro diagnostiku a léčbu Alzheimerovy nemoci a jiných kognitivních 
poruch. Cílem workshopu je společně zmapovat regionální dostupnost zdravotní péče při souběhu Alzheimerovy nemoci 
a podobných onemocnění a polymorbidity a vytvořit podklady pro optimalizaci sítě služeb pro tyto pacienty v kraji. 

Program: 
od 12,30 h registrace účastníků

13.00 - 13.20h Stručné seznámení se schváleným Národním akčním plánem pro Alzheimerovu 
nemoc a obdobná onemocnění 2020-2030   - MUDr. Zuzana Šnajdrová

13.20 – 13.40 h Seznámení s Projektem Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu 
Alzheimerovy nemoci a jiných kognitivních poruch – MUDr. Zuzana Šnajdrová

13.40 – 14.25 h Pacient se souběhem kognitivního deficitu a komorbiditami – efekt 
komplexního přístupu (Kazuistiky) – MUDr. Zuzana Šnajdrová

14.25 – 14.50 h Krátký dotazník: Vaše zpětná vazba a podněty k dokumentu DP včetně 
zohlednění reálné regionální sítě péče.

14.50 – 15.20 h Přestávka na kávu

15.20 – 16.20h Řízená diskuse: Definice role geriatra a jeho kompetence -Dostupnost 
geriatrických služeb a jejich zapojení do sítě péče - Aktuální kapacita sítě v regionech a schopnost 
adekvátně zareagovat na stoupající poptávku, která je očekávána v důsledku masivního 
screeningu -Léčba a komplexní péče o pacienta se souběhem kognitivního deficitu a komorbidit, 
včetně lékových interakcí a otázky compliance - Dispenzarizace -Finanční udržitelnost péče

16.20-16.30 Závěr workshopu

Odborní Garanti Projektu: MUDr. Hana Vaňková, Ph.D. - geriatrie 3.LF UK Praha a ČGGS; doc. 
MUDr. Robert Rusina, Ph.D. přednosta neurologické kliniky 3.LF UK Praha a Česká neurologická 
společnost
MUDr. Zuzana Šnajdrová – geriatrie NMSKB Praha, odborný koordinátor projektu a expert pro 
regionální dostupnost
MUDr. Milena Bretšnajdrová,Ph.D,  zástupce přednosty pro LP geriatrie 2 IK Olomouc a MUDr. a 
Zdena Polzerová,MBA, ředitelka NDP Paseka, regionální koordinátorky workshopu

Vzdelávací akce je dle SP c.16 ohodnocena kredity CLK





