
Neurochirurgická klinika, Klinika léčebné rehabilitace,
Radiodiagnostický ústav Fakultní nemocnice v Ostravě

pod záštitou MUDr. Jiřího Havrlanta, MHA,
ředitele Fakultní nemocnice v Ostravě pořádají:

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,

je mi velkou ctí pozvat vás na XI. ročník multioborového sympózia, které se koná ve dnech 
24.-25. ledna 2020 na Soláni.  Velmi rádi bychom se opět setkali s vámi, kolegy neurochirurgy, 
neurology, onkology, psychology, radiology, rehabilitačními pracovníky a dalšími odborníky, 
které odborný program osloví. 

Pro tento ročník jsme zvolili dvě témata:

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

V terapii primárních nádorů mozku došlo v posledních letech k významnému pokroku a v rámci 
sympózia budeme diskutovat změny v klasifikaci, diagnostických modalitách i léčebném postupu 
u nejčastěji se vyskytujících nádorů mozku. V rámci interaktivního semináře bychom také chtěli 
přiblížit práci a fungování Neuroonkologického centra FNO. V druhém tématu bychom chtěli 
konfrontovat různé léčebné modality u pacientů se spondylolistézou.
Věřím, že zvolená témata vás zaujmou, a  že přednášky předních odborníků, interaktivní semináře
a  zajímavé kazuistiky  přispějí  ke zlepšení vzájemné spolupráce a péči  o nemocné.
Jako každoročně budou v tématech také vária, kde rádi přivítáme příspěvky i zajímavé
kazuistiky mimo hlavní témata.

Společně s našimi spolupracovníky se těšíme na setkání s vámi a věříme, že v příjemném
a atraktivním prostředí hotelu Soláň bude sympózium úspěšné po stránce odborné i společenské.

• Primární nádory mozku
• Konzervativní a chirurgická léčba spondylolistéz

Hotel Soláň
24. - 25. 1. 2020

XI. ROČNÍK 
MULTIOBOROVÉHO 
NEUROCHIRURGICKO-
RADIODIAGNOSTICKO-
REHABILITAČNÍHO 
SYMPOZIA



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

Prezident sympozia:
 Doc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D.

Přípravný výbor:
 MUDr. Pavla Hanzlíková, Ph.D.
 Martina Hendrychová
 MUDr. Irina Chmelová, Ph.D., MBA
 MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D.
 Doc. MUDr. Petr Krupa, CSc.
 MUDr. Štefan Reguli, Ph.D.

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 30. listopadu 2019.
Délka zvaných přednášek max. 15min., ostatní max. 8 min. K dispozici bude data projektor.

Pasivní účastníci
Závazné přihlášky a požadavek na ubytování posílejte NEJPOZDĚJI do 15. prosince 2019.

Registrační poplatek
V ceně je zahrnuta strava ve formě coffee breaků po dobu kongresu a oběd 
v pátek 24. ledna 2020, účast na odborném programu, propagační materiály, 
certifikát o účasti na sympoziu.

Společenský večer
Pátek 24. ledna 2020, cena 500 Kč/osoba, bohatý raut a živá hudba.

Základní informace:



V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat, děkujeme.

Do 31. prosince 2019

Na místě

Přednášející

245441971/0300

Uveďte variabilní symbol vygenerovaný v emailu o potvrzení účasti.
Potvrzení o zaplacení poplatku předložte při registraci.

(poplatek nelze vrátit při zrušení účasti po 1. lednu 2020)

Lékaři........................................................................................................................
Radiolog.asistenti, ergoterapeuti, fyzioterapeuti, zdravotní sestra..........................

Lékaři........................................................................................................................
Radiolog. asistenti, ergoterapeuti, fyzioterapeuti, zdr. sestra....................................

Lékaři........................................................................................................................
Radiolog. asistenti, ergoterapeuti, fyzioterapeuti, zdr. sestra....................................

1 500 Kč
800 Kč

1 700 Kč
900 Kč

800 Kč
500 Kč

MEDICAL & PHARMA PROMOTION, s.r.o.
Vídeňská 104, 252 50, Vestec

T: +420 774 799  244
E: info@mppromotion.cz

Platba:

Bankovní spojení:

Organizační zajištění:


