Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP
ve spolupráci s Neurochirurgickým oddělením
Nemocnice České Budějovice a.s.
pořádá

VÝROČNÍ KONGRES
ČESKÉ NEUROCHIRURGICKÉ
SPOLEČNOSTI

2. – 4. listopadu 2011
Wellness a Congress Hotel Frymburk
PRVNÍ INFORMACE

Vážení kolegové, milí přátelé
Jsem velmi rád, že Vás mohu pozvat jménem
organizačního výboru na letošní Výroční
kongres České neurochirurgické společnosti.
Výběr našeho pracoviště coby organizátora
sjezdu vyplynul ze dvou důvodů: za prvé je to
10 let od posledního sjezdu, pořádaného,
v Českých Budějovicích a za druhé slaví naše
pracoviště 25 let od svého založení.
Kongres se bude konat 2-4. listopadu 2011 na
břehu lipenské přehrady ve Wellnes&Congress
hotelu ve Frymburku. Organizační struktura
kongresu, tak jak byla zavedena v posledních
letech, bude dodržena i nyní. Zahájení akce
bude ve středu 2. listopadu odpoledne a zakončení v pátek 4. listopadu
v poledne. Struktura a kapacita kongresových sálů, povýšená o nabídku
relaxačních aktivit, dává prostor pro důstojný průběh sjezdu a Vaší spokojenost. Jsme si vědomi, že laťka byla v posledních letech nastavena vysoko.
Při volbě okruhů témat jsme se snažili vyhnout problematice, diskutované
v minulých letech. Zároveň jsme chtěli zařadit komplexní témata s přesahem
z neurochirurgie do dalšího oborů, popřípadě kontroverzní témata z pohledu
indikace a způsobu terapie.
První téma je mozková ischemie: multidisciplinární přístup v diagnostice
a terapii. Výběr nám připadá aktuální na podkladě vznikající nové struktury
organizace péče o "mrtvici" na centrální úrovni.
Dalším okruhem jsou degenerativní onemocnění bederní páteře, se zaměřením na terapii lumbální stenózy.
Třetím tématem jsou záněty a zánětlivé komplikace v neurochirurgii.
Okruhy v sekci sester kopírují témata lékařská.
Věřím, že bude náš výběr problematiky pro Vás atraktivní. Těšíme se na odborná sdělení, inspirativní mezioborovou diskuzi a bohatý společenský program.

Za organizační výbor
MUDr. Vladimír Přibáň Ph.D

TÉMATA
• Mozková ischemie:
Multidisciplinární přístup v diagnostice a terapii
• Degenerativní onemocnění bederní páteře
• Záněty a zánětlivé komplikace v neurochirurgii
• Varia

ORGANIZAČNÍ VÝBOR
•
•
•
•
•
•

MUDr Vladimír Přibáň, PhD
Prim. MUDr Vladimír Chlouba
MUDr Jiří Fiedler
MUDr Petr Řehoušek
v. s. Olga Pouzarová
Bc. Jitka Gondášová

MÍSTO KONÁNÍ

Wellness Hotel Frymburk, 382 79 Frymburk 140

TERMÍN:

2. 11. 2011 – odpoledne – lékařská sekce
3. 11. 2011 – celý den lékařská i sesterská sekce
4. 11. 2011 – dopoledne – lékařská sekce

REGISTRAČNÍ POPLATEK:
Platba do 14. 10. 2011
Platba od 15. 10. 2010 a při registraci

VŠ
1 500,- Kč
1 700,- Kč

SZP
800,- Kč
1 000,- Kč

Registrační poplatek zahrnuje: vstup na program kongresu, program, odborné materiály, certifikát, občerstvení

UBYTOVÁNÍ:
Wellness Hotel Frymburk
Cena pro účastníky kongresu:
jednolůžkový pokoj: 1 600,- Kč
dvoulůžkový pokoj: 1 300,- Kč

Organizační a technické zajištění kongresu:

LEŠTINA s.r.o.
Máchova 598/1, 370 01 České Budějovice I IČO: 25152963 I DIČ: CZ25152963
Tel.: 420 602 18 18 11 I e-mail: radka@lestina.cz I www.lestina.cz
kontaktní osoba: Mgr. Radka Leštinová

