Neurochirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové
pořádá druhý ročník multioborového sympozia na téma:

Problematika
krční páteře
Lázně Bělohrad / 10.–11. září 2015

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,
dovolte, abychom Vás tímto srdečně pozvali na druhý ročník multioborového sympozia,
které pro Vás připravujeme v Lázních Bělohrad ve dnech 10. – 11. září 2015.
Hlavním tématem bude tentokrát Problematika krční páteře. Cervikobrachiální,
cervikocervikální syndrom a izolovaná cervikalgie představují velmi bohatou, složitou
a zároveň zajímavou medicínskou a psychosociální problematiku. V drtivé většině případů
se jedná o degenerativní etiologii těchto problémů, ovšem podrobná diferenciální
diagnostika je velmi důležitá k vyloučení infekční, nádorové a jiné méně časté patologie.
Na sympoziu bychom proto rádi přivítali odborníky z oblasti neurochirurgie, neurologie,
radiologie, rehabilitace, fyzioterapie a mnoha dalších oborů, které o pacienty s patologií
krční páteře pečují.
Cílem sympozia je rozšíření odborných pohledů na tuto velmi složitou problematiku
a informovat o moderních diagnostických a terapeutických možnostech. Lékaři a ostatní
odborníci si v neposlední řadě předají velmi cenné praktické zkušenosti a doufáme, že se
rovněž zjednoduší jejich mezioborová spolupráce.
Věříme, že se nám znovu podaří zajistit vysokou úroveň odborné části sympozia
a příjemné prostředí pro společenské okamžiky.

MUDr. Václav Málek, PhD.

Zástupce přednosty Neurochirurgické kliniky LF UK a FN Hradec Králové

MUDr. Roman Kostyšyn
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Hlavní témata sympozia
Problematika krční páteře neúrazové etiologie:
etiologie
diagnostika
konzervativní a chirurgická terapie
komplikace chirurgické léčby a jejích řešení
rehabilitace a fyzioterapie
prevence
psychologická a sociální problematika

Místo konání
Lázeňská 165, 507 81 Lázně Bělohrad
www.treeoflife.cz

Certiﬁkace
Vzdělávací akce je pořádaná v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského
předpisu ČLK č. 16., Společnosti radiologických asistentů SRLA, Společnosti
fyzioterapeutů UNIFY, Společnosti ergoterapeutů ČAE a České asociace sester ČAS.

Registrace
Přihlášky posílejte prostřednictvím formuláře na webových stránkách
www.mppromotion.cz/prihlaska nebo emailem na silvie.hrozova@mppromotion.cz

Aktivní účastníci
Závazné přihlášky s názvem přednášky a požadavkem na ubytování posílejte nejpozději do
31. května 2015. Délka zvaných přednášek max. 15 min., ostatní max. 8 min. K dispozici bude
data projektor.

Pasivní účastníci
Závazné přihlášky a požadavek na ubytování posílejte nejpozději do 15. června 2015.

Registrační poplatek
V ceně je zahrnuta strava ve formě coffee breaků po dobu kongresu a oběd ve čtvrtek 10. září 2015,
účast na odborném programu, propagační materiály, certiﬁkát o účasti na sympoziu.

Společenský večer
Čtvrtek 10. září 2015, cena 500 Kč/osoba, bohatý raut a zábavný program.
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Spa Resort Tree of Life - Lázně Bělohrad
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Platba
Do 30. června 2015
Lékaři
Radiolog. asistenti, ergoterapeuti, fyzioterapeuti, zdr. sestry

1 200 Kč
700 Kč

Na místě
Lékaři
Radiolog. asistenti, ergoterapeuti, fyzioterapeuti, zdr. sestry

1 500 Kč
850 Kč

Přednášející
Lékaři
Radiolog. asistenti, ergoterapeuti, fyzioterapeuti, zdr. sestry

700 Kč
500 Kč

Poplatek nelze vrátit při zrušení účasti po 31. červenci 2015.

Problematika krční páteře

Bankovní spojení
245441971/0300
Uveďte jména účastníků, za které je platba prováděna a pracoviště!
Potvrzení o zaplacení poplatku předložte při registraci.

Organizační zajištění
Ing. Silvie Hrozová
T: +420 777 129 951
E: silvie.hrozova@mppromotion.cz
E: info@mppromotion.cz
MEDICAL & PHARMA PROMOTION, s.r.o.
Hvězdova 1716/2B, 140 00 Praha 4

Odborné zajištění (program, přednášky)
MUDr. Roman Kostyšyn
T: +420 776 204 254
E: roman.kostysyn@seznam.cz
Neurochirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat, děkujeme.

MEDICAL & PHARMA
PROMOTION

www.mppromotion.cz

