
Vážené kolegyně, vážení kolegové, drazí přátelé!

Dovolte, abychom Vás tímto srdečně pozvali na pátý ročník mezioborového sympozia, 
které pro Vás připravujeme v Lázních Bělohrad ve dnech 25.-26. října 2018.

 Hlavním tématem bude problematika BOLESTI ZAD. Těmito obtížemi trpí 
dost velká část populace a péče o tyto pacienty vyžaduje komplexní přístup více 
medicínských oborů. Mezioborová spolupráce je stěžejním faktorem včasné a úspěšné 
léčby pacientů. Rádi bychom proto pozvali kolegy z oborů neurochirurgie, neurologie, 
ortopedie, radiologie, rehabilitace, fyzioterapie a mnoha dalších oborů, které o pacienty 
s bolestmi zad pečují. Naším hlavním cílem je rozšířit odborné pohledy na tuto velmi 
složitou biopsychosociální problematiku, informovat o moderních diagnostických a 
terapeutických možnostech, a v neposlední řádě předat své velmi cenné praktické 
zkušenosti kolegům z jiných oborů a zjednodušit tak mezioborovou spolupráci.

 Věříme, že se nám podaří zajistit vysokou úroveň odborné části sympozia a 
příjemné prostředí pro společenské okamžiky. Tímto Vás zveme k účasti a těšíme se na 
setkání v Lázních Bělohrad!

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

Nadační fond pro rozvoj neurochirurgie 
v Hradci Králové pořádá

Lázně Bělohrad / 25. – 26. října 2018

Bolesti zad
V. ročník Mezioborového sympozia na téma 



Téma sympozia:
Bolesti zad

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 31. července 2018. 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 30. září 2018.

Registrační poplatek:
V ceně je zahrnuta strava ve formě coffee breaků po dobu kongresu a oběd 
ve čtvrtek 25. října 2018, účast na odborném programu, propagační materiály, 
certifikát o účasti na sympoziu.

civilizační posturální zlozvyky a bolesti zad
preventivní opatření nesprávného přetěžování zad
radiologická diagnostika a miniinvazivní terapeutické zákroky
vrozené a získané deformity páteře
bolest zad u onkologického pacienta
zánětlivá a infekční onemocnění páteře
patologické fraktury páteře
degenerativní postižení páteře
léčba bolesti zad
chirurgická léčba
léčebné a preventivní protetické pomůcky
lázeňská léčba, rehabilitace a fyzioterapie
duševní problematika u vertebropatů
resocializace, změna profesního zařazení, invalidita



V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat, děkujeme.

Bankovní spojení:
245441971/0300
Uveďte variabilní symbol z potvrzení o přihlášení.
Potvrzení o zaplacení poplatku předložte při registraci.

Organizační zajištění

MEDICAL & PHARMA PROMOTION, s.r.o.
www.mppromotion.cz
T: +420 774 799  244
E: info@mppromotion.cz

Odborné zajištění
(program, přednášky)

MUDr. Roman Kostyšyn
T: +420 776 204 254
E: roman.kostysyn@seznam.cz

Do 30. září 2018

Přednášející

Na místě

1400 Kč
800 Kč

800 Kč
600 Kč

1600 Kč
900 Kč

Platba

Lékař........................................................................................................................

Radiologický asistent, ergoterapeut, fyzioterapeut, zdr. sestra..................

Lékař........................................................................................................................

Radiologický asistent, ergoterapeut, fyzioterapeut, zdr. sestra..................

Lékař.........................................................................................................................

Radiologický asistent, ergoterapeut, fyzioterapeut, zdr. sestra...................

Poplatek nelze vrátit při zrušení účasti po 12. říjnu 2018.

Společenský večer:
Čtvrtek 25. října 2018, cena 400 Kč/osoba, bohatý raut, zábavný program, tombola.


