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Klinické problémy
nemocí s bronchiální obstrukcí,
kter˘ poﬁádá ve spolupráci s novû vznikajícím

Národním referenãním
centrem pro tûÏké astma
20. kvûtna 2005 od 13.00
Tyr‰Ûv dÛm, Újezd 40, Praha 1

Registrace 13.00 - 14.00
Odborn˘ program:
14.00 - 14.05
14.05 - 14.15
14.15 - 14.30
14.30 - 14.45
14.45 - 14.55

Zahájení (J. Chlumsk˘, Praha)
Úvod do problematiky OLA (Vl. KoblíÏek, Hradec Králové)
Eozinofilní leukocyty v indukovaném sputu jako marker monitorování pacientÛ
s tûÏk˘m astmatem (J. Chlumsk˘)
Vy‰etﬁení bronchoalveolární laváÏe (BAL) u pacientÛ s tûÏk˘m astmatem (M. Teﬁl, PlzeÀ)
Vrcholová nádechová rychlost (PIF) u pacientÛ s OLA (P. Matu‰ka, L. ·i‰ková, J. Skﬁiãková, Brno)

14.55 - 16.25

pﬁestávka na kávu

Bûhem pﬁestávky praktické ukázky funkãního vy‰etﬁení plic: kﬁivka F/V, bronchokonstrikãní testy, vy‰etﬁení
funkce d˘chacích svalÛ, dysfunkce hlasov˘ch vazÛ, impulzní oscilometrie
(J. Satinská, Ostrava, Vl. Zindr, Karlovy Vary, J. Chlumsk˘ a dal‰í)
16.25 - 16.40
16.40 - 16.50
16.50 - 17.15
17.15 - 17.20

Dysfunkce hlasov˘ch vazÛ (P. Matu‰ka)
Funkce d˘chacích svalÛ u pacientÛ s tûÏk˘m astmatem (J. Chlumsk˘)
Návrh konsenzu o sledování a léãbû pacientÛ s OLA, praktické aspekty ãinnosti
Národního referenãního centra pro tûÏké astma (Vr. Sedlák & NRC, Hradec Králové)
Ukonãení (J. Chlumsk˘)

Po skonãení odborného programu jste srdeãnû zváni na raut.

Vyplnûnou pﬁihlá‰ku, prosím, ode‰lete nejpozdûji do 9. kvûtna
Pﬁihlásit se je moÏné téÏ e-mailem: registrace@gsymposion.cz,
ãi na stránkách www.gsymposion.cz
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Poﬁádá

www.astma.3v.cz
ve spolupráci
s NÁRODNÍM REFERENâNÍM CENTREM PRO TùÎKÉ ASTMA
www.tezke-astma.cz

Sponzorující spoleãnosti

Organizaãní zaji‰tûní
GALÉN-SYMPOSION s.r.o.
U Zvonaﬁky 14, 120 00 Praha 2
tel.: 222 513 053, fax: 222 516 013
registrace@gsymposion.cz, www.gsymposion.cz
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20. kvûtna 2005 od 13.00
Tyr‰Ûv dÛm, Újezd 40, Praha 1

