
 
 

 

 

 

 

Program: 

 

 

 

 

16:00 Zahájení 

16:10 
- 

16:35 

Jan Choutka  
Klub pacientů s ME/CFS 

• Zkušenosti pacientského sdružení 

16:35 
- 

17:00 

MUDr. Jakub Šimek  
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 

• Jak odlišit CFS od deprese a únavy při jiných onemocněních? 

17:00 
- 

17:30 

Dr. Libuše Ratcliffe  
The Liverpool CFS/ME Service, UK 

• Zkušenosti ze specializovaného NHS centra (diagnostika, organizace péče) 

17:30 
- 

18:00 

Susan Levine, MD 
Center for Solutions for ME/CFS, Columbia University, USA 
Center for Enervating Neuroimmune Disease, Cornell University, USA 

• Základní klinické znaky ME/CFS, diferenciální diagnostika 

 Přestávka 

18:10 
- 

18:40 

Betsy Keller, Ph.D.  
Ithaca College, USA 

• PEM, kardiopulmonální zátěžové testy (CPET) v diagnostice ME/CFS 

18:40 
- 

19:05 

MUDr. Tomáš Pluhař 
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 

• ME/CFS pohledem internisty - diferenciální diagnostika, diagnózy  
k vyloučení, doporučená vyšetření 

19:05 
- 

19:35 

Dr. Kristian Sommerfelt, Ph.D.  
University of Bergen, Norsko 

• Pediatrie ME/CFS 

19:35 
- 

20:00 

MUDr. Milan Trojánek, Ph.D.  
Katedra infekčního lékařství, IPVZ  
Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí, Na Bulovce 

• Infekce a CFS/ME, úskalí v diagnostice 

20:00 Předpokládané ukončení 

Registrace: 

Na webu IPVZ: https://bit.ly/32sDg20 

Kód akce: 203102110 

Cena: 750,- 

Kdy a kde: 

• Středa 25. 11. 2020  

• Zahájení v 16:00, předpokládaný konec přibližně ve 20:00 

• Stream prostřednictvím YouTube 

 

Popis kurzu: 

Chronický únavový syndrom (CFS), také známý pod svým původním označením myalgická 

encefalomyelitida (ME), je chronické onemocnění prozatím neobjasněné etiologie  

s nejčastěji povirovým nástupem, které je charakterizované výraznou intolerancí fyzické  

a kognitivní zátěže, řadou neurologických a imunologických příznaků a patologickým 

stupněm chronické únavy. 

Cílem webináře je seznámit účastníky s názory předních českých i zahraničních odborníků 

na epidemiologii, patofyziologii a případnou terapii chronického únavového syndromu  

a nastínit postup diferenciální diagnostiky umožňující odlišit tento syndrom od ostatních 

stavů manifestujících se chronickou únavou. 

Akce se koná pod záštitou ministra zdravotnictví. Překlad zahraničních příspěvků do 

češtiny bude zajištěn formou titulků. 

Aktuální pohled na problematiku chronického únavového syndromu (ME/CFS) 
 

Klinický webinář IPVZ  •  Středa 25. 11. 2020  •  Začátek v 16:00 

https://bit.ly/32sDg20

