
                                        

KMEN (Základy neurologie)  2020 

 

Pondělí 11.5.2020 
 

vítání + organizační záležitosti 

8:30-8:40 Rektor I.   

Traumata mozku a míchy - diagnostika a léčebné postupy (2 hod.) 

8:45-9:30 Kadaňka Z. ml. Kontuze mozku, traumatické intrakraniální hemoragie, poranění míchy 1 hod.  

9:35-10:20 Bednařík J. Lehká mozková poranění 1 hod. 

Bolest – závazná doporučení pro diagnostiku a léčbu (2 hod.) 

10:25-11:10 Bednařík J. Anatomie a fyziologie bolesti, klasifikace bolesti, neuropatická bolest 1 hod. 

11:15-12:00 Řehulka P. Bolesti hlavy – diagnostika a léčba 1 hod. 

Neurodegenerativní onemocnění - závazná doporučení pro diagnostiku a léčbu (5 hod.) 3 z 5 

12:30-14:00 Bareš M., Rektorová I.  Extrapyramidová onemocnění-klasifikace, klinický obraz (dystonie a 

hyperkinézy – 1 hod, Parkinsonova nemoc a další hypokinetické syndromy – 

1 hodina) 

2 hod. 

14:05-14:50 Baláž M. Extrapyramidová onemocnění – léčba 1 hod. 

Neurosonologie  (1 hod.) + Cévní mozkové příhody – diagnostika a léčebné postupy  (4 hod.) 2 z 5  

14:55-15:40 Jura R. Neurosonologie 1 hod. 

15:45-16:30 Jura R. Subarachnoidální krvácení 1 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Úterý 12.5.2020 
 

Prezentace kazuistiky, epikríza, diagnostický rozbor, návrh dalšího postupu diagnostiky a terapie  (2 hod.) 

8:30-9:15 Baláž M. Kazuistiky 1 hod. 

9:20-10:05 Adamová B. Kazuistiky 1 hod. 

Vertebrogenní onemocnění – závazná doporučení pro diagnostiku a léčbu (2 hod.) 

10:10-11:40 Adamová B. Vertebrogenní onemocnění 2 hod. 

Neuroinfekce – diagnostika a léčebné postupy (1 hod.) 

12:15-13:00 Štourač P. Neuroinfekce 1 hod. 

Autoimunitní záněty -  závazná doporučení pro diagnostiku a léčbu (3 hod.) 

13:05-13:50 Štourač P. Roztroušená skleróza – terapie 1 hod. 

13:55-15:25 Dufek M. Roztroušená skleróza – klinický obraz, diagnostika 2 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Středa 13.5.2020 
 

Principy a indikace pomocných vyšetření – EMG, EP (2 hod.) + Nervosvalová onemocnění  - závazná doporučení pro 

diagnostiku a léčbu (4 hod.) 
8:30-9:15 Vlčková E. EP 1 hod. 

9:20-10:50 Vlčková Mononeuropatie, plexopatie, polyneuropatie, MND 2 hod. 

10:55-12:25 Voháňka S. Onemocnění nervosvalového přenosu + myopatie 2 hod. 

13:00-13:45 Minks E. EMG 1 hod. 

Principy a interpretace neurologického vyšetření, syndromologický a topický rozbor, diferenciálně diagnostická 

rozvaha (1 hod.) 
13:50-14:35 Kadaňka Z. Neurolog. vyš. 1 hod. 

Principy a indikace pomocných vyšetření – CT, MR (1 hod.) 

14:40-15:25 Mechl M., Keřkovský M. CT, MR 1 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Čtvrtek 14.5.2020 
 

Neurodegenerativní onemocnění - závazná doporučení pro diagnostiku a léčbu (5 hod.) 2 z 5 

8:30-9:15 Eliášová I. Demence- diagnostika, dif. diagnostika 1 hod. 

9:20-10:05 Eliášová I. Demence- léčba 1 hod. 

Poruchy vědomí - diagnostika a léčebné postupy (1 hod.) 

10:10-10:55 Weiss V. Poruchy vědomí 1 hod. 

EEG (1 hod.) + Epileptický záchvat a status epilepticus (2 hod.)  + epilepsie – závazná doporučení pro diagnostiku a 

léčbu (2 hod.) 
11:30-12:15 Pail M.  Základy EEG, video-EEG 1 hod. 

12:20-13:50 Kočvarová J.  Epi záchvat, status epilepticus – klinický obraz, diagnostika 2 hod. 

13:55-15:25 Brázdil M. Základy racionální farmakoterapie,  chirurgická terapie 2 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pátek 15.5.2020 
 

Neurosonologie  (1 hod.) + Cévní mozkové příhody – diagnostika a léčebné postupy (4 hod.) 3 z 5 

8:30-9:15 Peška S. Hemoragické CMP + hypertenzní encefalopatie 1 hod. 

9:20-10:05 Weiss V. diagnostika CMP 

CMP – škály, terapie ischemických CMP 

1 hod. 

10:10-10:55 Brichta J. Epidemiologie, klasifikace, etiologie CMP 

 

1 hod. 

Nitrolební hypertenze – diagnostika a léčebné postupy (1 hod.) 

11:00-11:45 Brichta J. Nitrolební hypertenze 1 hod.  

Nádory - závazná doporučení pro diagnostiku a léčbu (1 hod.) 

12:30-13:15 Brichta J. Nádory 1 hod. 

Ověření znalostí testem (2 hod.) 

13:20-14:50 Rektor I. Test 2 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Souhrnný kalendář – KMEN (Základy neurologie)  2020 
Pondělí – 11.5. Úterý – 12.5. Středa – 13.5. Čtvrtek - 14.5. Pátek – 15.5. 

vítání + organizační záležitosti 

Rektor I. 

 

Traumata mozku a míchy - diagnostika a 
léčebné postupy (2 hod.) 

Kadaňka Z. ml.  1 hod.  

Kontuze mozku, traumatické 
intrakraniální hemoragie, poranění míchy 

Bednařík J. 1 hod. 

Lehká mozková poranění 
 

Bolest – závazná doporučení pro 
diagnostiku a léčbu (2 hod.) 

Bednařík J. 1 hod. 
Anatomie a fyziologie bolesti, klasifikace 

bolesti, neuropatická bolest 
Řehulka P. 1 hod. 

Bolesti hlavy – diagnostika a léčba 
 

Neurodegenerativní onemocnění - 
závazná doporučení pro diagnostiku a 

léčbu (5 hod.) 3 z 5 

Bareš M., Rektorová I. 2 hod. 

Extrapyramidová onemocnění-klasifikace, 
klinický obraz 
Baláž M. 1 hod. 

Extrapyramidová onemocnění – léčba 
 

Neurosonologie  (1 hod.) + Cévní 
mozkové příhody – diagnostika a 

léčebné postupy 

 (4 hod.) 2 z 5  
Jura R. 1 hod. 

Neurosonologie  
Jura R. 1 hod. 

 Subarachnoidální krvácení  
 

Prezentace kazuistiky, epikríza, 
diagnostický rozbor, návrh 

dalšího postupu diagnostiky a 
terapie  (2 hod.) 

Baláž M. 1 hod. 

Kazuistiky 
Adamová B. 1 hod. 

Kazuistiky 
 

Vertebrogenní onemocnění – 
závazná doporučení pro 

diagnostiku a léčbu (2 hod.) 
Adamová B. 2 hod. 

Vertebrogenní onemocnění 
 

Neuroinfekce – diagnostika a 
léčebné postupy (1 hod.) 

Štourač P. 1 hod. 

Neuroinfekce 
 

Autoimunitní záněty -  závazná 
doporučení pro diagnostiku a 

léčbu (3 hod.) 
Štourač P. 1 hod. 

Roztroušená skleróza – terapie 
Dufek M. 2 hod. 

Roztroušená skleróza – klinický 
obraz, diagnostika 

 

Principy a indikace 
pomocných vyšetření – 

EMG, EP (2 hod.) + 
Nervosvalová onemocnění  - 

závazná doporučení pro 
diagnostiku a léčbu (4 hod.) 

Vlčková E. 1 hod. 

EP 
Vlčková E. 2 hod. 

Mononeuropatie, 
plexopatie, polyneuropatie, 

MND 
Voháňka S. 2 hod. 

Onemocnění nervosvalového 
přenosu + myopatie 

Minks E. 1 hod. 

EMG 
 

Principy a interpretace 
neurologického vyšetření, 
syndromologický a topický 

rozbor, diferenciálně 
diagnostická rozvaha (1 

hod.) 
Kadaňka Z. 1 hod. 

Neurolog. vyš. 
 

Principy a indikace 
pomocných vyšetření – CT, 

MR (1 hod.) 
Mechl M., Keřkovský M. 1 hod 

CT, MR 
. 

Neurodegenerativní onemocnění - 
závazná doporučení pro 

diagnostiku a léčbu (5 hod.) 2 z 5 

Eliášová I. 1 hod. 

Demence- diagnostika, dif. 
Diagnostika 

Eliášová I. 1 hod. 

Demence- léčba 
 

Poruchy vědomí - diagnostika a 
léčebné postupy (1 hod.) 

Weiss V. 1 hod. 

Poruchy vědomí 
 

EEG (1 hod.) + Epileptický záchvat 
a status epilepticus (2 hod.)  + 

epilepsie – závazná doporučení 
pro diagnostiku a léčbu (2 hod.) 

Pail M. 1 hod. 

Základy EEG, video-EEG 
Kočvarová J. 2 hod. 

Epi záchvat, status epilepticus – 
klinický obraz, diagnostika 

Brázdil M. 2 hod. 

Základy racionální farmakoterapie,  
chirurgická terapie 

 

Neurosonologie  (1 hod.) + 
Cévní mozkové příhody – 

diagnostika a léčebné 

postupy (4 hod.) 3 z 5 

Peška S. 1 hod 
Hemoragické CMP + 

hypertenzní encefalopatie 
Weiss V. 1 hod. 

diagnostika CMP 
CMP –škály, terapie 
ischemických CMP 

Brichta J. 1 hod. 

Epidemiologie, klasifikace, 
etiologie CMP 

 
Nitrolební hypertenze – 
diagnostika a léčebné 

postupy (1 hod.) 
Brichta J. 1 hod.  

Nitrolební hypertenze 
 

Nádory - závazná doporučení 
pro diagnostiku a léčbu (1 

hod.) 
Brichta J. 1 hod. 

Nádory 
 

Ověření znalostí testem (2 
hod.) 

Rektor I. 2 hod. 
Test 

 

 


