
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:

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovoluji si vás pozvat na multioborové sympozium , které se bude konat
ve dnech 20.- 21. ledna 2017 na Soláni. Jedná se již o VIII. ročník tohoto sympozia a velmi rád 
bych se opět setkal se všemi kolegy, kteří se podílejí na péči o naše pacienty a
které odborný program osloví.

Témata sympozia:

Tentokrát jsme zvolili témata akutní medicíny: poranění mozku, míchy a páteře a
 spontánní nitrolební krvácení, chybět nebudou ani vária.
 
Poranění mozku, míchy a páteře představují závažné stavy, kde indikační kritéria k 
operačnímu řešení jsou většinou jasně dány. Výsledky  ovlivňuje  rychlá spolupráce  
mezi specialisty, kteří se věnují diagnostice a léčbě, adekvátní transport pacienta a 
často urgentní provedení operačního zákroku. Spontánní nitrolební krvácení  naopak 
představuje onemocnění u kterého je indikace ke konzervativní nebo operační léčbě 
stále nejednoznačná. Obě onemocnění mají také z hlediska celospolečenského
významný socioekonomický dopad. 

multioborové neurochirurgicko-
radiodiagnosticko-rehabilitační
sympoziumVIII. 

Hotel Soláň  /  20.– 21. ledna 2017

Poranění mozku, míchy a páteře (neurotraumatologie, spinální jednotka)

Spontánní nitrolební krvácení (chirurgická x konzervativní léčba, rehabilitace)



Na léčbě těchto onemocnění se podílejí v akutním stavu neurologové, intenzivisté, 
traumatologové, radiologové a neurochirurgové. Po zvládnutí akutního stavu jsou pak 
pacienti v péči neurologů, rehabilitačních lékařů a fyzioterapeutů, jejichž péče, společně s 
ošetřovatelskou péčí, významně ovlivňuje následnou kvalitu života.

Společně s mými kolegy se těšíme na setkání s vámi a věříme, že  v odborných sděleních 
se střetnou různé pohledy na výše uvedená témata a diskuze, ale i společenská část 
sympozia v příjemném prostředí hotelu Soláň, přispěje k lepší péči o naše pacienty.

Doc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D.
přednosta Neurochirurgické kliniky
FN Ostrava

Doc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D.

Místo konání

Prezident sympozia:

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

Přípravný výbor:

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

Základní informace

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 ČAS.

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 18. listopadu 2016..
Délka zvaných přednášek max.15min., ostatní max. 8min. K dispozici bude 
data projektor.



PROMOTION
MEDICAL & PHARMA

Platba 

Registrační poplatek
V ceně je zahrnuta strava ve formě coffee breaků po dobu kongresu a oběd v pátek
20. ledna 2017, účast na odborném programu, propagační materiály, certifikát o účasti 
na sympoziu.

Společenský večer
Pátek 20. ledna 2017, cena 500 Kč/osoba, bohatý raut a zábavný program.

Organizační zajíštění
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, 252 50, Vestec 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat, děkujeme.

Do 31. prosince 2016
Lékaři 1200 Kč 
Radiolog. asistenti, ergoterapeuti, fyzioterapeuti, zdr. sestra 700 Kč

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

Přednášející 
Lékaři 700 Kč 
Radiolog. asistenti, ergoterapeuti, fyzioterapeuti, zdr. sestra 500 Kč
(poplatek nelze vrátit při zrušení účasti po 1. lednu 2017)

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

Pasivní účastníci
Závazné přihlášky a požadavek na ubytování posílejte NEJPOZDĚJI 
do 16. prosince 2016..

www.mppromotion.cz


