VIII. SPINÁLNÍ KONGRES
5. – 6. prosince 2019
Brno, hotel Holiday Inn

www.spinalni-kongres.cz

Vážené dámy a pánové,
dovolte, abych Vás znovu pozval k účasti na VII. Spinálním kongresu, který se koná ve dnech 5. – 6. prosince 2019 opět v Brně v kongresovém centru hotelu
Holiday Inn. Začátek Adventu se ukázal jako nejvhodnější období, kdy uzavíráme nabitou podzimní kongresovou sezónu. Jsme rádi, že se toto datum stalo
nedílnou součástí vašich diářů, a je to pro nás závazek.
V letošním roce jsme zvolili jako jedno ze základních témat revmatická onemocnění páteře. Nejde sice o masová onemocnění, ale jejich vliv na kvalitu života
nemocných je zásadní. V této oblasti je také mnoho nových léčebných postupů, se kterými bychom Vás také rádi seznámili.
Dalším okruhem, který jsme vybrali, jsou nekompresívní radikulopatie a radikulitidy. Jedná se o často opomíjenou diferenciálně diagnostickou skupinu, kterou
stojí podle našeho názoru připomenout v samostatném bloku.
Analgetická terapie je každodenní praxí každého z nás. Proto jsme tento evergreen zařadili, stejně jako v minulém roce, jako jedno z hlavních témat. Vnímáme
i z minulých ročníků, že to je téma živé s velkým edukačním potenciálem. Letos se chceme zaměřit na skupinu adjuvantních analgetik neboli koanalgetik, která
se velmi hojně používají a mají řadu přesahů do jiných oborů medicíny. Opět chceme dát příležitost zajímavým kazuistikám. Jsou vždy zpestřením programu,
vyvolávají živou diskusi a jsou velmi cenné pro svůj vzdělávací potenciál.
Posledním okruhem, který jsme vybrali je opětovné zařazení tématu, které bych shrnul do tří slov: páteř, duše a společnost. Málokteré onemocnění tak silně
souvisí s psychosociálními faktory jako vertebrogenní onemocnění. Vždy to stojí za připomenutí.
Doufám, že Vás nabídnutá témata zaujala, a těšíme se na setkání v prosinci v Brně.
										
prim. MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA
										
doc. MUDr. Blanka Adamová, Ph.D.
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Revmatická onemocnění páteře
Adjuvantní analgetika
Nekompresívní radikulopatie a radikulitidy
Zajímavé kazuistiky
Psychosociální problematika onemocnění páteře

Všeobecné informace
Místo konání

Holiday Inn Brno, Křížkovského 20, Brno

Registrační poplatek

platba převodem
Kč 2 150,-		
platba na místě Kč 2 500,Kongresový poplatek zahrnuje vstupenku na kongres, občerstvení v průběhu akce,
vstupenku na společenský večer a DPH.

Pro přednášející

Ukončení registrace k aktivní účasti 				
Vyrozumění o přijetí přednášky obdržíte nejpozději do		

Oběd

Obědy formou menu budou zajištěny dne 5. a 6. prosince 2019 v hotelové restauraci Brasserie.
Cena a´ Kč 250,-.

Společenský večer

Společenský večer formou rautu se koná dne 5. prosince 2019. Místo konání bude upřesněno.
Cena Kč 150,- .

Akreditace

Kongres bude zařazen v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory a bude ohodnocen kredity dle
platných předpisů.
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