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Vážení studenti, milí kolegové,

 
rád bych Vás pozval na první Letní školu revmatologie, která je určena pro studenty medicíny 4. a vyšších ročníků. Tuto akci jsme se 
rozhodli uspořádat v krásném prostředí Krkonoš ve snaze rozšířit Vaše povědomí o revmatologii, jako o jednom z krásných medicínských 
oborů, který mám pocit, je někdy zastřen rouškou tajemství, ale přitom se zabývá diagnostikou a léčbou poměrně častých onemocnění 
pohybového aparátu, a mohl by se stát tím pravým oborem pro Vás. 
Revmatologie je dynamicky se vyvíjející obor, který zaznamenal v posledních letech významný pokrok a kromě bolestí pohybového 
aparátu z degenerativních příčin, řeší často problematiku méně častých zánětlivých a imunitně podmíněných onemocnění. Seznámíte 
se s tím, proč stojí zato stát se revmatologem, jaký pokrok nastal v diagnostice a léčbě zánětlivých revmatických onemocnění, a jak 
může být někdy složitá diferenciální diagnostika systémových revmatických onemocnění. Vaši pozornost se budeme snažit upoutat 
praktickými ukázkami, včetně klinického vyšetření a injekčních technik obstřiku kloubů nebo demonstrací méně častých akutních stavů, 
které mohou v revmatologii také nastat. 

Těšíme se na setkání s Vámi.
 
prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.

Letní škola revmatologie je určena pro studenty medicíny 4. a vyšších ročníků.

Program Letní školy revmatologie: 

Proč si vybrat jako specializaci revmatologii?
Klinické vyšetření v revmatologii
Punkce kloubů a obstřik entezí – praktické ukázky.
Jak se vyznat v základních lécích používaných v revmatologii? 
Které zobrazovací metody jsou v revmatologii „in“?
Můj pacient má horečky a já si nevím rady.
Bolesti v zádech nejsou vždy problém meziobratlové ploténky.

Žádosti zasílejte do konce dubna 2023 na sekretariát České revmatologické společnosti crs@revma.cz nebo kvitkovan@revma.cz.

Přístup k pacientovi s bolestmi kloubů.
Svaly bolí a svaly jsou unavené: jaký je mezi tím rozdíl?
Bělení a modrání prstů, co dál?
Kožní projevy revmatických chorob.
Vaskulitidy a další vzácné revmatické choroby.
Akutní stavy v revmatologii.


