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

Úrazy páteře a
posttraumatické stavy
Lázně Bělohrad / 22.–23. září 2016

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,
dovolte, abychom Vás tímto srdečně pozvali na třetí ročník Multioborového sympozia,
které pro Vás připravujeme v Lázních Bělohrad ve dnech 22. – 23. září 2016.
Hlavním tématem tohoto ročníku budou Úrazy páteře a posttraumatické stavy.
Úrazy páteře tvoří jednu z nejobávanějších skupin možných poranění.
Se zvyšujícím se tempem života, oblibou adrenalinových sportů a aktivit, i přes různá
preventivní a bezpečnostní opatření, pozorujeme i nadále pozvolný nárůst četnosti těchto
traumat. Poranění páteře se vyskytuje jako monotrauma či sdružené poranění a
v některých případech při prvotním vyšetření pacienta nebývá rozpoznáno. Následky
úrazů páteře a míchy mohou být doživotní nebo dokonce mohou končit smrtí zraněného.
Chirurgická léčba těchto úrazů probíhá na specializovaných pracovištích a mimo jiné je
poměrně náročná i ekonomicky. Následná pohybová a psychosociální rehabilitace je
významná pro návrat pacienta do běžného života, jehož kvalita je výsledkem práce
zdravotníků mnoha oborů.
Na sympoziu bychom proto rádi přivítali odborníky z oblasti neurochirurgie,
neurologie, radiologie, chirurgie a traumatologie, ortopedie, rehabilitace, fyzioterapie a
mnoha dalších oborů, které o pacienty s touto problematikou pečují.
Cílem sympozia je rozšíření odborných pohledů na tuto velmi složitou
problematiku a informování o moderních diagnostických a terapeutických možnostech.
Odborníci si předají velmi cenné praktické zkušenosti, především s cílem vylepšení
mezioborové spolupráce a ve prospěch naších pacientů.
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Hlavní témata sympozia:
Úrazy páteře a posttraumatické stavy
- anatomické a radiologické aspekty úrazů páteře a míchy
- urgentní přednemocniční a nemocniční péče
- speciﬁka traumat páteře v dětském a pokročilém věku
- možnosti a limity konzervativní léčby
- indikace mini-invazivních a otevřených výkonů
- současný stav výzkumu reparace poškozené míchy
- péče o pacienta na spinální jednotce
- duševní a sociální aspekty poúrazových stavů
- lázeňská léčba, rehabilitace a fyzioterapie

Místo konání
Spa Resort Tree of Life - Lázně Bělohrad
Lázeňská 165, 507 81, Lázně Bělohrad

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

Aktivní účastníci
Závazné přihlášky s názvem přednášky a požadavkem na ubytování posílejte nejpozději
do 15. června 2016. 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. srpna 2016.

Registrační poplatek
V ceně je zahrnuta strava ve formě coffee breaků po dobu kongresu a oběd ve čtvrtek
22. září 2016, účast na odborném programu, propagační materiály, certiﬁkát o účasti
na sympoziu.

Společenský večer
Čtvrtek 22. září 2016, cena 500 Kč/osoba, bohatý raut, zábavný program a tombola.
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www.treeoflife.cz
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Platba
Do 15. srpna 2016
Lékař
Radiologický asistent, ergoterapeut, fyzioterapeut, zdravotní sestra

1 200 Kč
700 Kč

Na místě
Lékař
Radiologický asistent, ergoterapeut, fyzioterapeut, zdravotní sestra

1 500 Kč
850 Kč

Přednášející
Lékař
Radiologický asistent, ergoterapeut, fyzioterapeut, zdravotní sestra

700 Kč
500 Kč

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

Organizační zajištění
Mgr. Veronika Katinová
T: +420 774 799 244
E: veronika.katinova@mppromotion.cz
E: info@mppromotion.cz
MEDICAL & PHARMA PROMOTION, s.r.o.
Vídeňská 104, Vestec, 252 42

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.
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Poplatek nelze vrátit při zrušení účasti po 15. srpnu 2016.

www.mppromotion.cz

