
Neurochirurgická klinika, 
Klinika léčebné rehabilitace 
a Radiodiagnostický ústav 

Fakultní nemocnice v Ostravě

V. multioborové neurochirurgicko 
- radiodiagnosticko - rehabilitační 

sympozium

ve spolupráci
s OS ČLK Ostrava

 
pod záštitou

MUDr. Svatopluka Němečka,MBA
ředitele Fakultní nemocnice v Ostravě

 
pořádají

Hotel Soláň
24. – 25. 1. 2014



Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,
nadešel čas přípravy V. ročníku multioborového sympozia, které se bude 

již pravidelně konat v Hotelu Soláň. Dovoluji si Vás pozvat na setkání 
neurochirurgů, radiologů a rehabilitačních odborníků, které budeme pořádat 

ve dnech 24. - 25. ledna 2014. 

Vracíme se k již dříve probírané problematice bolesti zad a páteře, neboť je 
to téma, které stále zasluhuje pozornost. Bolestmi zad trpí 70% dospělé 
populace a na jejich léčbě se podílí výše uvedené obory, revmatologové, 

neurologové, ale i praktičtí lékaři. Přestože všichni léčíme stejný problém, 
často se lišíme diagnostickými i terapeutickými postupy a mnohdy hovoříme 

i pro jednotlivé obory ne zcela jednotným jazykem.

Doufám, že se nám podaří v tomto ročníku oslovit přední odborníky, aby 
k této problematice zazněly přednášky z neurologie, ortopedie, revmatologie, 

algeziologie, radiologie, neurochirurgie a rehabilitace. Cílem je předat si 
vzájemné zkušenosti a informovat o nových postupech. 

Sympozium na Soláni bylo účastníky vždy hodnoceno velmi příznivě,
a to po stránce odborné i společenské.

Věřím, že se nám podaří stejný trend udržet i tentokrát.

MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D.
přednosta Neurochirurgické kliniky FN Ostrava

Hlavní témata sympozia:

•  Bolesti páteře - etiologie, diagnostika, terapie konzervativní i chirurgická,
rehabilitace a prevence



PREZIDENT SYMPOZIA  MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D.

PŘÍPRAVNÝ VÝBOR   MUDr. Tomáš Paleček,Ph.D.
    MUDr. Irina Chmelová, Ph.D., MBA
    Doc. MUDr. Petr Krupa, CSc.
    MUDr. Radim Lipina,Ph.D.
    Martina Hendrychová

MÍSTO KONÁNÍ
Hotel SOLÁŇ, Soláň 339, 756 05 Karolínka, tel. 571 480 100

CERTIFIKACE
Vzdělávací akce je pořádaná v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16., 
Společnosti radiologických asistentů SRLA, Společnosti fyzioterapeutů UNIFY a Společnosti ergoterapeutů ČAE.

REGISTRACE
Přihlášky posílejte prostřednictvím formuláře na webových stránkách www.mppromotion.cz/clanek/
sympozium-2014/. Přihlášku lze na stránkách rovněž stáhnout a vyplněnou zaslat emailem
na martina.hendrychova@fno.cz, případně poštou na adresu FN Ostrava, Neurochirurgická klinika,
M. Hendrychová, 17. listopadu 1790, 708 00 Ostrava–Poruba.

AKTIVNÍ ÚČASTNÍCI
Závazné přihlášky s názvem přednášky a požadavkem na ubytování posílejte NEJPOZDĚJI do 15. 11. 2013.
Délka zvaných přednášek max.15min., ostatní max. 8min. K dispozici bude data projektor.

PASIVNÍ ÚČASTNÍCI
Závazné přihlášky a požadavek na ubytování posílejte NEJPOZDĚJI do 30. 11. 2013.

REGISTRAČNÍ POPLATEK
V ceně je zahrnuta strava, účast na odborném programu, propagační materiály, certifikát o účasti na sympoziu.

SPOLEČENSKÝ VEČER
Pátek 24. ledna 2014, cena 500 Kč/osoba, bohatý raut a zábavný program.

PLATBA  Lékaři  Radiolog. asistenti, fyzioterapeuti, ergoterapeuti
Do 31. 12. 2013 1200 Kč  700 Kč
Na místě  1500 Kč  850 Kč
Přednášející 700 Kč  500 Kč
(poplatek nelze vrátit při zrušení účasti po 3. lednu 2014)

UBYTOVÁNÍ
Rezervaci ubytování zajistí organizátor a každý z účastníků si platí cenu pokoje sám. Požadavky na ubytování 
uvedou zájemci do závazné přihlášky, která je ke stažení na webových stránkách www.mppromotion.cz/
clanek/sympozium-2014/. 

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



Neurochirurgická klinika Fakultní nemocnice v Ostravě,
Radiodiagnostické oddělení Karvinské hornické nemocnice a.s.,

Neurologická klinika Fakultní nemocnice v Ostravě 
a oddělení Intervenční neuroradiologie RDG ústavu 

Fakultní nemocnice v Ostravě ve spolupráci s OS ČLK Ostrava

pod záštitou

MUDr. Svatopluka Němečka, MBA - ředitele Fakultní nemocnice v Ostravě
a

Ing. Ivana Stejskala - ředitele Karvinské hornické nemocnice a.s.

pořádají

III. multioborové neurochirurgicko-neurologicko-
radiodiagnostické sympozium

Sympozium zaměřené na současné možnosti diagnostiky, konzervativní, 
intervenční a chirurgické léčby cévních mozkových příhod 

a cervikální spondylogenní myelopatie

Horský hotel Soláň
13. – 14.1.2012

Hrnčířská 156, Jesenice, 252 42 
tel.: 602 474 607

marcela.dobiasová@mppromotion.cz

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ:

MEDICAL&PHARMA PROMOTION, s.r.o.
Hvězdova 1716/2B, 140 00 Praha 4

Ing. Silvie Hrozová
E-mail: silvie.hrozova@mppromotion.cz

Tel.: +420 777 129 951

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat, děkujeme.


