Nadační fond pro rozvoj neurochirurgie
v Hradci Králové pořádá

VII. ročník Mezioborového sympozia na téma

BOLESTI ZAD
Lázně Bělohrad
1. - 2. října 2020

Generální partner

Vážené kolegyně, vážení kolegové, drazí přátelé!
Hlavním tématem VII. ročníku této odborné akce budou Bolesti zad. Těmito
obtížemi trpí až 70% dospělé populace a péče o tyto pacienty vyžaduje komplexní
přístup více medicínských oborů a hlavně dobře nastavenou mezioborovou
spolupráci.
Rádi bychom proto pozvali všechny kolegy, kteří o pacienty s bolestmi
zad pečují, a to v oborech neurochirurgie, neurologie, radiologie, ortopedie,
rehabilitace a fyzioterapie a praktického lékařství. Našim hlavním cílem je
rozšířit odborné pohledy na tuto velmi složitou problematiku, dále informovat
o moderních diagnostických a terapeutických možnostech, a v neposlední
řádě předat své zkušenosti kolegům z jiných oborů a zjednodušit vzájemnou
spolupráci.
Letos kromě tematických přednášek a kazuistických sdělení připravujeme také
zajímavé interaktivní mezioborové panely a workshopy.
Věříme, že se nám podaří zajistit vysokou úroveň odborné části sympozia
v příjemném prostředí lázeňského rezortu.
Doc. MUDr. Tomáš Česák, Ph.D.
přednosta Neurochirurgické kliniky LF UK a FN Hradec Králové
MUDr. Tomáš Hosszú, 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

HLAVNÍ TÉMATA SYMPOZIA „BOLESTI ZAD“
(hrudní a bederní páteře):
etiologie, diagnostika, konzervativní a chirurgická terapie bolesti zad
benefity a nedostatky miniinvazivní chirurgie páteře
radiologická diagnostika a miniinvazivní terapeutické zákroky
léčba chronické bolesti
bolesti zad v dětském věku, vrozené vady páteře a míchy
problematika FBSS – Failed Back Surgery Syndrome
problematika ASD – Adjacent Segment Desease (syndrom)
algický syndrom či nestabilita sakroiliakálního kloubu
role praktického lékaře a interních oborů v péči o vertebropaty
léčebné a preventivní protetické pomůcky
lázeňská léčba, rehabilitace a fyzioterapie
duševní problematika u vertebropatů
resocializace, změna profesního zařazení, invalidita
prevence bolesti zad

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 webových stránkách
www.mppromotion.cz
AKTIVNÍ ÚČASTNÍCI:
Závazné přihlášky s názvem přednášky a požadavkem na ubytování posílejte
nejpozději do 15. srpna 2020. 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 13. září 2020.

REGISTRAČNÍ POPLATEK
V ceně je zahrnuta strava ve formě coffee breaků po dobu kongresu a oběd ve čtvrtek
1. října 2020, účast na odborném programu, propagační materiály, certifikát o účasti
na sympoziu.

SPOLEČENSKÝ VEČER
Čtvrtek 1. října 2020, cena 500 Kč/osoba, bohatý raut, zábavný program, tombola.

PLATBA
DO 8. ZÁŘÍ 2019
Lékař........................................................................................................................ 1600 Kč
Radiologický asistent, ergoterapeut, fyzioterapeut, zdr. sestra.................. 900 Kč

NA MÍSTĚ
Lékař......................................................................................................................... 1800 Kč
Radiologický asistent, ergoterapeut, fyzioterapeut, zdr. sestra................... 1000 Kč

PŘEDNÁŠEJÍCÍ
Lékař........................................................................................................................ 800 Kč
Radiologický asistent, ergoterapeut, fyzioterapeut, zdr. sestra.................. 600 Kč

Poplatek nelze vrátit při zrušení účasti po 13. září 2020.

BANKOVNÍ SPOJENÍ
293415890/0300
Uveďte variabilní symbol z potvrzení o přihlášení.
Potvrzení o zaplacení poplatku předložte při registraci.

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

ODBORNÉ ZAJIŠTĚNÍ

Veronika Katinová

MUDr. Roman Kostyšyn

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

(PROGRAM, PŘEDNÁŠKY)
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.

