Vážení kolegové, milí přátelé,
dovolte nám, pozvat vás ke sledování našeho dalšího, tentokrát Česko – Slovenského online webináře s nanejvýš
aktuálním tématem dneška, který vám přineseme již 30.3.2021 pod názvem "Očkování proti COVID-19".
Zároveň bychom vám rádi nabídli možnost aktivně se zapojit do diskuse. Pokud členové vaší organizace hledají
odpovědi na otázky související s očkováním proti Covid-19 a jejich aktuálním zdravotním stavem, indikacemi, případnými
kontraindikacemi a podobně, budeme rádi, když nám své dotazy zašlete e-mailem na adresu: konference@ovahelp.cz,
případně budete mít možnost se zapojit do diskuse v den konání webináře prostřednictvím chatu.
Webinář je určen pro diváky z řad pacientských organizací, široké veřejnosti a také zdravotnickým pracovníkům.
Tentokrát ve webináři se svými příspěvky vystoupí vysoce kvalifikovaní odborníci z obou stran společné československé
hranice. Můžete se těšit na množství relevantních a fundovaných informací, které jak věříme, pomohou vám a stejně
tak i členům vaší pacientské organizace lépe se orientovat v záplavě často nesprávných a protichůdných tvrzení
zaznívajících z různých zdrojů a médií.

Odborný program webináře.
1.

Co víme o schválených vakcínách proti COVID-19?
MUDR. Radovan Košturiak (ambulance klinické imunologie a alergologie, Nitra).
•
•
•
•

2.

Přehled aktuálně schválených vakcín v EU.
Jaká je historie vývoje mRNA vakcín?
Nebyl schvalovací proces vakcín příliš rychlý?
Nežádoucí účinky vakcín.

Očkovaní rizikových skupin a chronicky nemocných pacientů.
Doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS (Lékařská fakulta Ostravské univerzity, Ostrava).
• Aktuality o vakcínách a současné epidemiologické situaci.
• Princip aktivní imunizace.
• Doporučení pro rizikové skupiny pacientů.

3.

COVID a postCOVID syndrom z pohledu plicního lékaře.
Doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc. (NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy).
• COVID-19 COVID v reálné klinické praxi pneumologa.
• Subakutní COVID – co s pacientem po propuštění z nemocniční léčby?
• PostCOVID syndrom – co to je a kdo ho léčí?

4.

Pasti doby covidové.
PhDr. Ing. Martin Pospíchal, Ph.D. (Katedra psychologie Univerzita Karlova, Praha).
• Na co si dát pozor a jak toto období psychicky zvládat.
• Doporučení (nejen) pro onkologické pacienty.

5.

Diskuze.
• Přednášející budou odpovídat na písemné dotazy diváků.
• Diváci budou moci posílat své dotazy v průběhu webináře písemně prostřednictvím chatu.
• Chat nebude písemně moderovaný.

Webinářem a diskuzí nás provede Mgr. Aneta Bednářová.

Více informací najdete a sledovat webinář můžete na stránce akce:

www.vedomizdravi.cz
Na stejné stránce najdete v archivu také záznam našeho předcházejícího webináře, který se uskutečnil v únoru.
Budeme rádi, když pozvete vaše členy a známé ke sledování webináře, můžete např. sdílet událost na facebooku.

Na vaši účast a případné podněty se těší tým OVAHELP.

