„Všude tam…
Sdružení privátních očních lékařů
pod záštitou

České oftalmologické společnosti
si vás dovoluje pozvat na

27. DEN
AMBULANTNÍ
OFTALMOLOGIE

…kde jste dříve sáhli
jen po aescinu“

Doplňky stravy
poskytující vyváženou kombinaci
omega nenasycených mastných
kyselin, vitaminů, karotenoidů
a minerálů: lutein, zeaxanthin a zinek,
který přispívá k udržení normálního
stavu zraku.
GLIM Care s.r.o., Choustník 12, 391 18 Choustník, CZ
www.glimcare.cz

28. května 2022
v kongresovém centru Floret, Průhonice
Odborný garant:
doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc., FEBO,
předsedkyně ČOS JEP
Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je
garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK jako akce
kontinuálního vzdělávání (ohodnocena 6 kredity).

INFORMACE

PŘIHLÁŠKA

27. Den ambulantní oftalmologie

Přihlašuji se závazně k účasti na

28. května 2022

27. Dni ambulantní oftalmologie

PROGRAM AMBULANTNÍHO DNE
9.00–9.05
Zahájení (L. Říhová)
9.05–11.00
Covidové kazuistiky (moderuje K. Marešová)
y Covid – co už víme (V. Löfflerová)
y Oční komplikace vakcinace (K. Marešová)
y Postcovidová panuveitida – šlo něco udělat jinak?
(B. Bábková)
y Neovaskulární glaukom po covidu (V. Löfflerová)
y Ovlivnily opakované ataky covidu glaukomové onemocnění?
(E. Nutterová, Š. Pitrová)
y Endokrinní orbitopatie a covid (M. Karhanová, Kalitová)
11.00–11.30
Přestávka
11.30–13.00
Metodika screeningu zraku a postup očního vyšetření
u dětí, nyní nejen v Evropě, ale od 1. 1. 2022 i v České
republice (moderuje A. Zobanová)
y Koncepce postupu při včasném záchytu závažných očních vad
u děti v České republice (A. Zobanová)
y Výkon 02036 „Časný záchyt očních vad u dětí předškolního
věku“ s autorskou odborností (002) praktické lékařství pro děti
a dorost (I. Hülleová)
y Výkon 06512 „Vyšetření k včasnému záchytu významných
očních poruch u dětí v nonverbálním období ve věku od
6 měsíců do 36 měsíců“ s autorskou odborností (927) ortoptista
(E. Modlingerová)
13.00–14.15
Oběd
Schůze SPOL pro členy i nečleny
y Zpráva o činnosti SPOL (L. Říhová, P. Šrůtek, E. Maggyárová,
M. Knajflová)
y Jak si poradit s vyúčtováním pro r. 2021 (I. Jenšovská)
y Informace k úhradám v roce 2022 a ke kompenzacím pro rok
2021 (D. Záleská)
y Diskuze

28. května 2022

Místo konání
Kongresové centrum Floret,
Průhonice, Květinové nám. 391

Jméno, příjmení, titul

Ubytování
Individuální
Hotel Floret .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Parkhotel Průhonice .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Hotel Panský dvůr .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Clubhotel Průhonice .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

tel. 296 528 400
tel. 267 750 405
tel. 775 684 048
tel. 273 130 690

Pracoviště

Parkování
Rezervováno u kongresového centra Floret

Kontaktní adresa

Registrace
Od 8.00 hod., začátek programu v 9.00 hod.

Registrační poplatky
Pro členy SPOL zdarma
Pro nečleny SPOL 300 Kč, platba na místě

Datum a podpis

Přihlášky
Vyplněné přihlášky zasílejte do 18. května 2022
Na adresu nebo e-mail:
Ivana Paggiová
Budějovická 50
140 00 Praha 4
tel. 724 685 025
paggiova@seznam.cz

Organizační zajištění s podporou GLIM Care s.r.o.

