Neurochirurgická klinika, Klinika léčebné rehabilitace,
Radiodiagnostický ústav Fakultní nemocnice v Ostravě
ve spolupráci s OS ČLK Ostrava
pod záštitou doc. MUDr. Davida Feltla,Ph.D.,MBA ředitele Fakultní
nemocnice v Ostravě pořádají:

VI.

multioborové neurochirurgickoradiodiagnosticko-rehabilitační
sympozium

Hotel Soláň / 23.– 24. ledna 2015

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,
dovoluji si Vás pozvat na VI. ročník multioborového sympozia, které se koná ve dnech
23. - 24. ledna 2015 již tradičně na Soláni.
Velmi rádi bychom se tentokrát setkali společně s kolegy neurochirurgy, radiology,
rehabilitačními odborníky, neurology, revmatology, osteology a všemi ostatními, kteří
budou mít zájem se této akce zúčastnit.

Témata sympozia:
Miniinvazivní techniky chirurgické vs. radiologické léčby vertebrogenních onemocnění
(pro a proti)
Nové poznatky v léčbě a rehabilitaci pacientů po cévních mozkových příhodách (pro
a proti)
Netradiční metody rehabilitace (pro a proti)
Problematika léčby vertebrogenních onemocnění z pohledu revmatologa a osteologa
Nebráníme se přijmout ve variích ani příspěvky – zajímavé kazuistiky, které by dovedly
vyvolat více názorovou diskuzi anebo by byly předloženy k posouzení s otázkou „jak
dále?“ nebo „jak byste léčili vy?“
Chceme tím učinit sympozium interaktivní a využít tak znalosti a vědomosti nejen
přednášejících, ale i širokého publika. Předpokládám, že se nám podaří opět pozvat
některé známé osobnosti, které by přednesly nosná sdělení k základním tématům.
Předpokládám rovněž, že stále se vylepšující Hotel Soláň poskytne zázemí atraktivní
a příjemné i pro společenskou část sympozia.
Společně se svými nejbližšími spolupracovníky se na Vaši účast budeme velmi těšit.

MUDr. Tomáš Paleček,Ph.D.
přednosta Neurochirurgické kliniky
FN Ostrava

Prezident sympozia:
MUDr. Tomáš Paleček,Ph.D.

Přípravný výbor:
MUDr. Tomáš Paleček,Ph.D.
MUDr. Irina Chmelová, Ph.D., MBA
Doc. MUDr. Petr Krupa, CSc.
Doc. MUDr. Radim Lipina,Ph.D.
Martina Hendrychová

Základní informace

Místo konání
Horský hotel SOLÁŇ, Soláň 339, 756 05 Karolínka, tel. 571 480 100
www.hotelsolan.cz

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

Registrace
Přihlášky posílejte prostřednictvím formuláře na webových stránkách
www.mppromotion.cz/prihlaska/Solan

Aktivní účastníci
Závazné přihlášky s názvem přednášky a požadavkem na ubytování posílejte
NEJPOZDĚJI do 31. října 2014.
Délka zvaných přednášek max.15 min., ostatní max. 8min. K dispozici bude
data projektor.

Pasivní účastníci
Závazné přihlášky a požadavek na ubytování posílejte NEJPOZDĚJI
do 15. listopadu 2014.

Registrační poplatek
V ceně je zahrnuta strava ve formě coffee breaků po dobu kongresu a oběd v pátek 23.
ledna 2015, účast na odborném programu, propagační materiály, certiﬁkát o účasti na
sympoziu.

Společenský večer
Pátek 23. ledna 2015, cena 500 Kč/osoba, bohatý raut a zábavný program.

Platba
Do 31. prosince 2014
Lékaři 1200 Kč
Radiolog. asistenti, ergoterapeuti, fyzioterapeuti 700 Kč

Na místě
Lékaři 1500 Kč
Radiolog. asistenti, ergoterapeuti, fyzioterapeuti 850 Kč

Přednášející
Lékaři 700 Kč
Radiolog. asistenti, ergoterapeuti, fyzioterapeuti 500 Kč
(poplatek nelze vrátit při zrušení účasti po 2. lednu 2015)

BANKOVNÍ SPOJENÍ: 245441971/0300
Uveďte jména účastníků, za které je platba prováděna a pracoviště.
Potvrzení o zaplacení poplatku předložte při registraci.

Organizační zajíštění
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
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat, děkujeme.
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PROMOTION

www.mppromotion.cz

