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Vážené kolegyně, vážení kolegové,
Dovolte, abychom Vás tímto srdečně pozvali na devátý ročník mezioborového sympozia, které pro Vás
připravujeme v Lázních Bělohrad ve dnech 6. – 7. října 2022.
Hlavním diskuzním tématem letos již IX. ročníku této tradiční odborné akce bude problematika NEUROTRAUMATOLOGIE. Kraniocerebrální traumata, úrazy páteře a míchy a dále poranění periferních nervů patří
mezi závažné stavy, které vyžadují komplexní a vysoce kvalifikovanou péči. I když se naše léčebné úsilí
pohybuje ve standardním rámci všeobecně přijatých doporučení, přesto musíme v některých případech
náš postup individualizovat. Do našeho rozhodování se tak promítá vedle základních medicínských parametrů i věk nemocného, jeho celkový stav, sociální zázemí, ale i zájem o samotného pacienta ze strany
nejbližších příbuzných. V poslední době nabývá na důležitosti i poměrně častý forenzní aspekt, který nás
nutí posuzovat medicínský případ skutečně v celé své šíři.
Péče o pacienty s polytraumaty, jak již bylo zmíněno, vyžaduje komplexní přístup s účastí více medicínských oborů. Tento přístup je založen na správně nastavené a dobře fungující mezioborové spolupráci.
I když určení priorit v léčebném algoritmu bývá často předmětem diskuzí, jejich výsledkem by měl být
racionální medicínský postup směřující k co nejefektivnější úzdravě pacienta.
Rádi bychom Vás, milí kolegové, pozvali k účasti na tomto sympoziu. Rádi bychom na něm uvítali Vás
všechny, kteří se o tyto pacienty staráte, a kteří se podstatnou měrou podílíte na jejich návratu do běžného
života. Rádi bychom za náš obor uvítali kolegy neurology, radiology, ortopedy, otorinolaryngology, traumatology, rehabilitační lékaře a fyzioterapeuty, pediatry, dále zástupce praktického a posudkového lékařství,
algeziology a psychology. Hlavním cílem našeho setkání je vzájemné předávání informací, novinek
a trendů v oboru, které přispěje k rozšíření našich pohledů na tuto problematiku. Kromě tématických přednášek a kazuistických sdělení i letos pro Vás připravujeme zajímavé interaktivní mezioborové panely
a workshopy, tedy formát, který se nám v minulosti osvědčil.
Společně věříme, že se nám stejně jako v minulých letech podaří zajistit vysokou úroveň odborné části
sympozia ve Spa Resortu Tree of Life, kam se i díky příjemnému lázeňskému prostředí všichni rádi vracíme.
Budeme se i letos těšit na Vaši účast.
S kolegiálním pozdravem

doc. MUDr. Tomáš Česák, PhD.

MUDr. Tomáš Hosszú, PhD.

přednosta Neurochirurgické kliniky

zástupce přednosty Neurochirurgické kliniky

FNHK a LFUK

FNHK a LFUK

MUDr. Roman Kostyšyn
vedoucí lékař spondylochirurgického oddělení
Neurochirurgické kliniky FNHK a LFUK
Hradec Králové, Organizační výbor sympozia
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Hlavní témata sympozia
„Neurotraumatologie“
Urgentní přednemocniční
a nemocniční péče

Možnosti léčby poranění
periferních nervů

Radiodiagnostika a miniinvazivní
intervence

Resocializace, změna profesního
zařazení, invalidita

Možnosti a limity konzervativní léčby,
úskalí chirurgické léčby

Duševní problematika
u poúrazových stavů

Intenzivní péče u neurotraumat

Terminální stavy a smrt mozku

Poranění obličejového skeletu
a báze lební

Léčebné a preventivní protetické
pomůcky

Problematika chronického
subdurálního hematomu

Logopedie, ergoterapie,
rehabilitace a fyzioterapie

Rekonstrukční výkony na lebce

Léčba chronické bolesti

Perinatální neurotrauma

Lázeňská léčba

Syndrom týraného dítěte
v neurochirurgii

Legislativa a pojišťovenství

Poranění páteře a míchy

Konzervativní a chirurgická léčba
zlomenin páteře

Místo konání
Spa Resort Tree of Life
Lázeňská 531, Lázně Bělohrad
www.treeoflife.cz
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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 registračního formuláře na webových stránkách
www.mppromotion.cz/kongresy

Aktivní účastníci
Závazné přihlášky s názvem přednášky a požadavkem na ubytování posílejte nejpozději do 14. srpna
2022. 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 11. září 2022.

Registrační poplatek
V ceně je zahrnuta strava ve formě coffee breaků po dobu kongresu a oběd ve čtvrtek 6. října 2022, účast
na odborném programu, propagační materiály, certifikát o účasti na sympoziu.

Společenský večer
Čtvrtek 6. října 2022
Bohatý raut, zábavný program, tombola

700 Kč / osoba
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Platba
Do 9. září 2022
1 900 Kč
1 100 Kč

Lékař
Radiologický asistent, ergoterapeut, fyzioterapeut, zdravotní sestra

Na místě
2 100 Kč
1 300 Kč

Lékař
Radiologický asistent, ergoterapeut, fyzioterapeut, zdravotní sestra

Přednášející
1 000 Kč
800 Kč

Lékař
Radiologický asistent, ergoterapeut, fyzioterapeut, zdravotní sestra
(Poplatek nelze vrátit při zrušení účasti po 12. září 2022.)

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

Organizační zajištění
MEDICAL & PHARMA
PROMOTION, s.r.o.

Vendula Ziková, DiS.

Renata Širůčková

T: +420 774 799 120

T: +420 775 062 213

Vídeňská 10, 252 50 Vestec

E: vendula.zikova@mppromotion.cz

E: renata.siruckova@mppromotion.cz

Odborné zajištění (program, přednášky)
Neurochirurgická klinika LF UK
a FN Hradec Králové

MUDr. Roman Kostyšyn

Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové

E: roman.kostysyn@seznam.cz

T: +420 776 204 254

V případě vašich dotazů nás neváhejte kontaktovat, děkujeme.

mppromotion.cz

