
Vzhledem k epidemiologické situaci jsme letos bohužel nemohli
uspořádat sympozium v obvyklé podobě. Osobní setkání, živé

diskuze, ale i společenská část nám všem bude chybět a doufejme,
že tato situace bude trvat je přechodnou dobu. Rozhodli jsme se

však, že zachováme odbornou část sympózia, a to formou
interaktivního webináře a věříme, že vás osloví i tato forma.

 
Dovolujeme si vás tedy pozvat na XII. ročník multioborového
sympózia, který se bude konat 24.3.2021 od 15 hod. ve formě

webináře. Velmi rádi bychom chtěli zprostředkovat online setkání
se všemi kolegy, kteří se podílejí na péči o pacienty s onemocněním

nervového systému a s těmi, které tato problematika zajímá.
 

Pro tento ročník jsme zvolili jen jedno téma, a to sice:

Vážené kolegyně a kolegové,
milí přátelé sympózia na Soláni,
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Neobvyklé, nečekané a raritní
průběhy diagnostické a léčebné péče
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V RÁMCI TÉMATU SE BUDEME VĚNOVAT

Kazuistikám neobvyklých průběhů
u běžných diagnóz

Novým léčebným a vyšetřovacím
metodám

Novým pohledům na onemocnění
nervového systému
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Probereme v rámci tématu jak diagnostickou a terapeutickou
péči, tak následnou rehabilitaci. Smyslem je ukázat si navzájem,

co nás nebo vás překvapilo, ve smyslu pozitivním nebo
negativním, a jak to náš pohled na danou diagnózu ovlivnilo do

budoucna.
 

Přejeme vám všem mnoho síly při zvládnutí současní situace a
zároveň optimismus, protože věřím, že příští rok se opět

setkáme v krásném prostředí hotelu Soláň!
 

doc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D.
Přednosta Neurochirurgické kliniky
Fakultní nemocnice Ostrava, LF OU

 
Certifikace:

Vzdělávací akce je pořádaná v rámci celoživotního vzdělávání
lékařů dle Stavovskéhopředpisu ČLK č. 16

 
Registrace:

Přihlášky posílejte prostřednictvím formuláře na webových
stránkách www.mppromotion.cz

 
Účast na webináři je pro zúčastněné bezplatná.
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Organizační zajištění
 

Bc. Marcela Dobiášová
T: +420 602 474 607

E: marcela.dobiasova@mppromotion.cz
MEDICAL & PHARMA PROMOTION, s.r.o.

Vídeňská 104, 252 50, Vestec
 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat,
děkujeme.
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