
XVII. Kongres České a Slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti 23.6. -25.6.2011
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Program ČTVRTEK     23.6.2011                         Bellevue

8.00 - 10.30 Zasedání výboru ČPFS

11.00 - 11.40 Slavnostní zahájení kongresu - Big Hall

sekce pro NELZP

11.50 Ošetřovatelská péče o nemocné po plicních a hrudních operacích předsedá Kolaříková, Neklová

Kvalita ošetřovatelské péče

Úvod

Příprava pacienta k plicní operaci z pohledu ambulantní sestry Kolaříková

Špecifika ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov po operácii hrudníka Ozogányová

Empyém hrudníka ako komplikácia plastiky prsníka pri nádorovom ochorení Taligová

Diskuze

Podíl staničních a vrchních sester na kvalitě ošetřovatelské péče Neklová

Diskuze

Závěr

13.20 - 14.20 Polední pauza

sekce pro NELZP

14.20 Ošetřovatelská péče při nádorových chorobách plic                                                  I.blok předsedá Tušlová, Klementová,

Úvod

Včasný záchyt malnutrice u rizikových pacientů Fejerová

Ošetřovatelská péče o P/K s onkologickým onemocněním - hlavní aspekty výživy Mužíková

Ošetřování onkologicky nemocných   s neutropenií Vymazalová

Bolest u pneumoonkologických pacientů Klementová

Diskuze

sekce pro NELZP

15.30 Ošetřovatelská péče při nádorových chorobách plic                                             II.blok předsedá Tušlová, Klementová,

Ošetřovatelská péče o nemocné s cystickou fibrózou plic Suchá

Role sestry v uspokojování psychických potřeb P/K s onkologickým plicním 

onemocněním
Tušlová

Eutanázie z pohledu laické veřejnosti Martinkovičová

Diskuze

Práce všeobecné sestry v ambulanci pro cystickou fibrózu Švancarová

Cystická fibróza a tehotenstvo? Suchá

Diskuze

sekce pro NELZP

16.40 - 17.20
Workshop                                      Inhalační systémy - praktický nácvik a ukázky chyb a 

omylů
lektoři Feketeová, Teřl, Kašák

Program  PÁTEK  24.6.2011                     Bellevue

sekce pro NELZP

8.30 Ošetřovatelská péče o nemocné s CHOPN a astmatem                        
předsedá Penová, Feketeová, 

Varjasiová 

Úvod

Ošetřovatelská péče o nemocného s exacerbací CHOPN Penová

Kvalita života pacienta redukovaná chronickou obštrukčnou chorobou pľúc Varjasiová

Lze rozeznat barona Prášila v roli pacienta? Klusáková

Praktické aspekty dlouhodobé domácí oxygenoterapie (DDOT) Macháčková

Nové inhalační systémy na českém trhu Feketeová

Diskuze

sekce pro NELZP

10.20 Edukační činnost sestry v pneumologii                                                                   předsedá Penová, Feketeová,

Rehabilitační péče o pacienty s plicním onemocněním Neumannová 

Edukace pacienta s astma bronchiale z pohledu sestry v ambulantní péči Černá

Intranazální aplikace léků Feketeová
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Diskuze

Význam individuální kinezioterapie u nemocných s asthma bronchiale a s CHOPN Neumannová

Dechová rehabilitace – významná součást léčby pacienta s chronickým respiračním 

onemocněním
Švehlová

Program plicní rehabilitace v léčbě pacientů s plicní formou sarkoidózy Zatloukal

Diskuze

sekce pro NELZP

12.00 Intenzivní ošetřovatelská péče v pneumologii                                                 I.blok předsedá Červinka, Machalová

Úvod

Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov na neinvazívnej pľúcnej ventilácii Machalová

Intenzivní péče v pneumologii - Neinvazivní plicní ventilace - CHOPN Kaslová

Akutní respirační selhání Maříková

Spontánní pneumotorax Kiesewetterová

Diskuze

13.10 - 14.10                                                                     coffe break

lékařská sekce

14.20 Cystická fibróza předsedá Fila, Somoš

Léčba stabilního plicního onemocnění u cystické fibrózy: state of the art  Fila

Transplantace plic u pacientů s cystickou fibrózou v České republice: zkušenosti 

jednoho centra
Valentová Bartáková

Rizikové faktory rozvoje cepacia syndromu Fila

Atypická mykobakterióza u pacientky sledované pro cystickou fibrózu  Herout

Diskuze

Kardiomyopatie u cystické fibrózy  Jakubec

CF related diseases Pokojová

Novorozenecký screening cystické fibrózy (NSCF) v České republice: souhrn prvních 

výsledků.
Skalická

Je diagnóza cystickej fibrózy aktuálna aj v dospelosti?  Somoš

Diskuze

sekce pro NELZP

16.00 Standardní ošetřovatelské postupy v bronchologii                                                      předsedá Šárová, Bartošová

Úvod

Intervenční bronchologie v pohledu bronchologické sestry Bartošová

Elektromagneticky navigovaná bronchoskopie - pohled bronchologické sestry Zittová

Endobronchiální ultrazvuk (EBUS): nová bronchoskopická technika z pohledu sestry Boháčová

Ošetření laserem v bronchologii z pohledu sestry Šárová

Diskuze

sekce pro NELZP

17.05 Standardní ošetřovatelské postupy ve funkční a laboratorní diagnostice předsedá  Karasová, Klusáková

Metodika provádění funkční diagnostiky plic z pohledu sestry Došková

Vyšetřování plicních funkcí a úloha sestry při funkčním vyšetření Karasová

Diskuze

Legionelóza – nové možnosti  laboratorní diagnostiky a vyhledávání rezervoáru nákazy Haluzová

Diskuze

Závěr

Program  Sobota  25.6.2011             Bellevue

sekce pro NELZP

9.00 Intenzivní ošetřovatelská péče v pneumologii                                                    II.blok předsedá  Kaslová, Smetanová

Ošetřovatelská péče ve spánkové medicíně

Intenzivní péče v pneumologii - Vývoj přístrojové techniky k neinvazivní plicní ventilaci Červinka

Neinvazivní ventilační podpora negativním tlakem – úloha sestry Smetanová
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Neinvazivní plícní ventilace ( NIPV) z pohledu sestry Rausová

Rozdílný přístup pacientů k léčbě SAS Brůhová

Diskuze

Závěr

sekce pro NELZP

10.10 Ošetřovatelská péče o nemocné s tuberkulózou                                               I.blok
předsedá Pánková, Jankovičová, 

Kober

Úvod

Spoločnosťou stigmatizovaná a zdravotníkmi nepoznaná tuberkulóza Kober

Laboratorní diagnostika mykobakterií Bednářová

Ošetřovatelská péče o P/K s TBC za hospitalizace Marešová

Práce sestry na oddělení pro léčbu tuberkulózy, multikulturní ošetřovatelství u pacientů 

s tuberkulózou
Benčíková

Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s mimopľúcnou formou tuberkulózy  Piterková

Diskuze

sekce pro NELZP

11.40 Ošetřovatelská péče o nemocné s tuberkulózou                                           II.blok
předsedá Pánková, Jankovičová, 

Kober

Nové podmínky BCG vakcinace v praxi Dokoupilová

Tuberkuloza - její historie a vývoj léčby Jankovičová

Migrácia ako forma šírenia tuberkulózy a jej vplyv na ošetrovateľskú prax Kolvalčíková

Biologická léčba na dispenzáři TBC Pánková

Výsledky měření kvality života dotazníkem WHOQOL-BREF u pacientů s tuberkulózou Siverová

Diskuze

ZÁVĚR KONGRESU

OBĚD

14.00 Návštěva Léčebny TRN Janov

Výročí 90 let
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