
Neurochirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Lázně Bělohrad / 21. – 22. září 2017

Neurotraumatologie 
a netraumatické 
nitrolební krvácení

pořádá čtvrtý ročník mezioborového sympozia na téma:

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

dovolte, abychom Vás tímto srdečně pozvali na čtvrtý ročník mezioborového sympozia,
které pro Vás připravujeme v Lázních Bělohrad ve dnech 21. – 22. září 2017.

 Témata letošního ročníku se zaměří na problematiku Neurotraumatologie
a netraumatického nitrolebního krvácení. Na sympoziu se rádi setkáme se všemi kolegy
z oborů neurochirurgie, neurologie, radiologie, traumatologie, rehabilitace a fyzioterapie
a dalšími, kteří se podílejí na péči o naše pacienty.

 Úrazy lebky a mozku, páteře a míchy a periferních nervů jsou většinou velmi závažná 
poranění, která vyžadují vysoce kvalifikovanou a ekonomicky náročnou péči. Léčebné postupy
a indikace chirurgické intervence jsou většinou zcela jasné, v některých případech ovšem 
musíme postup přizpůsobit konkrétní situaci, i s ohledem na věk a celkový stav pacienta před 
úrazem a s ohledem na forenzní okolnosti. A kontroverze bohužel nejsou vzácné. V některých 
případech je nutno diferencovat spontánní nitrolební krvácení jako primární příčinu poruchy 
vědomí s následujícím pádem či dopravní nehodou.

 Netraumatická nitrolební krvácení jsou bohatou každodenní problematikou
oboru neurochirurgie. Všechny výše zmiňované stavy vyžadují včasnou diagnostickou
a terapeutickou rozvahu odborníků, bezpřekážkovou komunikaci oborů a zdravotnických 
zařízení, dobře koordinovanou spolupráci v rámci traumacentra či neurovaskulárního centra,
s cílem poskytování nejmodernější a nejkvalitnější léčby. Problematika léčby trvalých následků 
u pacienta a sociální problematika následné péče o těžce poškozené a nesoběstačné pacienty 
taktéž vyžaduje velkou pozornost.
 
 Společně s našimi kolegy se těšíme na setkání s Vámi a věříme, že si vzájemně 
rozšíříme náhled na tuto problematiku o názory a zkušenosti jiných oborů!

MUDr. Václav Málek, Ph.D.
Zástupce přednosty Neurochirurgické kliniky LF UK a FN Hradec Králové

MUDr. Roman Kostyšyn
Neurochirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové, Organizační výbor sympozia



- urgentní přednemocniční a nemocniční péče
- radiodiagnostika a endovaskulární intervence 
- možnosti a limity konzervativní léčby 
- úskalí chirurgické léčby
- rekonstrukční výkony na lebce 
- poranění obličejového skeletu a báze lební
- problematika chronického subdurálního hematomu
- antikoagulace - nepřítel neurochirurga
- perinatální neurotrauma
- syndrom týraného dítěte v neurochirurgii
- poranění páteře a míchy
- možnosti léčby poranění periferních nervů
- terminální stavy a smrt mozku
- logopedie 
- lázeňská léčba, rehabilitace a fyzioterapie

Téma sympozia:
Neurotraumatologie
a netraumatické
nitrolební krvácení

Neurochirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Místo konání: 
Spa Resort Tree of Life
Lázeňská 531, 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

Aktivní účastníci:
Závazné přihlášky s názvem přednášky a požadavkem na ubytování posílejte
nejpozději do 30. června  2017. 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 31. srpna 2017.

Registrační poplatek:
V ceně je zahrnuta strava ve formě coffee breaků po dobu kongresu a oběd ve čtvrtek
21. září 2017, účast na odborném programu, propagační materiály, certifikát o účasti
na sympoziu.

Společenský večer:
Čtvrtek 21. září 2017, cena 300 Kč/osoba
bohatý raut, zábavný program, tombola



V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat, děkujeme.

Do 31. srpna 2017

Na místě

Přednášející

Společenský večer

Bankovní spojení:

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

Poplatek nelze vrátit při zrušení účasti po 31. srpnu 2017.

Organizační zajištění

Mgr. Veronika Katinová
T: +420 774 799  244
E: Veronika.katinova@mppromotion.cz
MEDICAL & PHARMA PROMOTION, s.r.o.
Vídeňská 104, 252 50, Vestec

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

Platba:

Lékař.........................................................................................................................
Radiologický asistent, ergoterapeut, fyzioterapeut, zdravotní sestra......................

Lékař.........................................................................................................................
Radiologický asistent, ergoterapeut, fyzioterapeut, zdravotní sestra......................

Lékař.........................................................................................................................
Radiologický asistent, ergoterapeut, fyzioterapeut, zdravotní sestra......................

........................................................................................

Neurochirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové

1 300 Kč
800 Kč

1 500 Kč
900 Kč

700 Kč
500 Kč

300 Kč


