
a 

 
organizují vzdělávací seminář 

 

 

  

Hodnoceno ve vzdělávacím systému České podologické společnosti: 8 kreditů 

Termín konání: dle rozpisu na www.vasenohy.cz a www.podolog.cz 

Místo konání: hotel POPULUS ****, U staré cihelny 2182/11, 130 00 Praha 3-Žižkov 

Cena: 1300,- Kč - pro členy České podologické společnosti, pro ostatní  1600,-Kč 

Přednášející:  Doc. MUDr. Magdalena Skořepová, CSc., čestný člen České podologické společnosti, z.s. 

Centrum pro dermatomykózy, Dermatologická klinika VFN a 1.LFUK Praha 

Organizátor akce: Fešar Jaroslav,  prezident České podologické společnosti, z. s. 

 

Časový harmonogram: 

  9,45 hod. – 10,00 hod.  prezentace 

10,00 hod. – 10.05 hod.  úvodní slovo prezidenta společnosti 

10.05 hod. – 11.30 hod.  přednáška I. část 

11,30 hod. – 12.00 hod.  diskuze k dopolednímu bloku, společné foto 

12,00 hod. – 12.30 hod.  občerstvení 

12,30 hod. – 13,30 hod.  přednáška II. část  

13,30 hod. – 13.45 hod.  diskuse k odpolednímu bloku  

13,45 hod. – 13.50 hod.  závěr 

 
Hlavní témata: nejčastější zdroje nákazy, mykologie v dermatologii, kvasinkové infekce, vláknité houby, 

vyšetření plísní nehtů a pokožky, mykologický rozbor - metody, práce s mikroskopem, technika odběrů vzorků, 

odečítání mikroskopických preparátů, základy kultivačního vyšetření, léčba a systém léčení onychomykóz a 

dermatomykóz, recidiva, antimykotika, chemická ablace nehtů,  spolupráce dermatologa s podologem. 

Všichni účastníci si vyzkoušejí práci s trenažérem a na závěr si mohou otestovat své vědomosti. 

 

Závazně si svoji účast zaregistrujte, příp. potvrďte na e-mailu: jaroslav.fesar@seznam.cz. 

Na Vámi uvedený e-mail Vám budou později zaslány bližší informace. 

 

Současně uhraďte poplatek za seminář, nejpozději však do deseti dnů od přihlášení. 

na účet PODOLOGIE s.r.o.: 4392229389/0800.  

Ze Slovenska: CZ16 0800 0000 0043 9222 9389, BIC (SWIFT): GIBACZPX 

Variabilní symbol: členové ČEPOS - Vaše členské číslo, nečlenové - prvních šest čísel RČ.  

Cena 1300,-Kč  je určena pro členy České podologické společnosti. 

 

Účastníci akce obdrží diplom o absolvování školící akce. V ceně je občerstvení a nápoje (káva, čaj, voda) na celý 

den zdarma. 

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ AKCE JE 10 OSOB. 

Více informací najdete na  

http://www.vasenohy.cz/

