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Nadační fond pro rozvoj neurochirurgie v Hradci Králové pořádá

Nesnáze a komplikace
v péči o pacienty
s onemocněním páteře 

VI. ročník Mezioborového sympozia na téma 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, drazí přátelé!

Dovolte, abychom Vás tímto srdečně pozvali na šestý ročník mezioborového sympozia, 
které pro Vás připravujeme v Lázních Bělohrad ve dnech 3. - 4. října 2019.

Letošním tématem této již tradiční odborné akce budou Nesnáze a komplikace v péči
o pacienty s onemocněním páteře.
Jedná se o velmi rozmanitou a nelehkou problematiku, s níž se ve své praxi potýkáme 
všichni. Mezioborová spolupráce je stěžejním faktorem včasné a úspěšné léčby pacientů, 
a naším dlouhodobým cílem je zjednodušení této spolupráce především ve prospěch 
naších společných pacientů.  

Rádi bychom pozvali kolegy z neurochirurgie, neurologie, ortopedie, radiologie, 
rehabilitace, z řad praktických lékařů, oboru fyzioterapie a mnoha dalších oborů, které 
o pacienty s páteřní problematikou pečují. Letos se pokusíme o zajištění dostatečného 
prostoru pro zajímavá kazuistická sdělení, rádi bychom poskytli všem zúčastněným 
prostor pro předání vlastních praktických zkušeností kolegům z jiných oborů. 
Těšíme se na živé debaty jak během odborného programu, tak v kuloárech kongresu
a během společenského večera. 

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 LFUK
a  FN Hradec Králové

MUDr. Roman Kostyšyn
Neurochirurgická klinika LFUK a FN Hradec Králové
Organizační výbor sympozia 

Generální partner



podcenění role praktického lékaře a interních oborů při včasné diagnostice
svízel radiologické diagnostiky a miniinvazivních terapeutických zákroků
problematika FBSS – Failed Back Surgery Syndrome
selhání stabilizačního instrumentaria 
pooperační deformity páteře
pozdní indikace a složitost komplexního řešení tumorů a metastáz páteře
zánětlivé a infekční pooperační komplikace 
interní perioperační komplikace, prevence, léčba následků
iatrogenní chirurgické komplikace 
osteoporóza a revmatologická onemocnění páteře
problematika ASD – Adjacent Segment Desease (syndrom) 
léčebné a preventivní protetické pomůcky
lázeňská léčba, rehabilitace a fyzioterapie
duševní problematika u vertebropatů 
resocializace, změna profesního zařazení, invalidita

Téma sympozia:
Nesnáze a komplikace v péči o pacienty
s onemocněním páteře

Místo konání: 
Spa Resort Tree of Life - Lázně Bělohrad
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 stránkách
www.mppromotion.cz/prihlaska nebo emailem
na veronika.katinova@mppromotion.cz

Aktivní účastníci:
Závazné přihlášky s názvem přednášky a požadavkem na ubytování posílejte 
nejpozději do 31. července 2019. 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 8. září 2019.

Společenský večer:
Čtvrtek 3. října 2019, cena 500 Kč/osoba, bohatý raut, zábavný program, tombola.



Do 8. září 2019

Přednášející

Na místě

1500 Kč
800 Kč

800 Kč
600 Kč

1700 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 8. září 2019.

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

Registrační poplatek:
V ceně je zahrnuta strava ve formě coffee breaků po dobu kongresu a oběd 
ve čtvrtek 3. října 2019, účast na odborném programu, propagační materiály, 
certifikát o účasti na sympoziu.

Organizační zajištění

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

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


