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Věříme, že toto mezioborové sympozium bude pro nás všechny velkým
přínosem nejen po stránce odborné, ale i společenské a naplní nás novým
silami do dalších medicínských dnů.
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Všeobecné informace

Čestné předsednictvo

MUDr. Jiří Havrlant, MHA – ředitel FN Ostrava
prof. MUDr. Jan Lata, CSc. - rektor Ostravské Univerzity
doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS – děkan LF OU
prof. Ing. Ivoš Vondrák, CSc. - hejtman Moravskoslezského kraje
Ing. Tomáš Macura, MBA - primátor města Ostravy
prof. MUDr. Miroslav Kitka, PhD. – přednosta KÚCH Košice
doc. MUDr. Dalibor Pastucha, PhD., MHA - přednosta Kliniky rehabilitace a tělovýchovného
lékařství

Prezident sympozia

doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
doc. MUDr. Dalibor Pastucha, PhD., MBA

vědecký výbor

MUDr. Irina Chmelová, Ph.D., MBA
doc. MUDr. Michal Filip, Ph.D.
MUDr. Vladimír Ječmínek, Ph.D.
Mgr. Pavla Segarová, Ph.D.

Témata:

1. Nové trendy v úrazové chirurgii
2. Nové trendy v poúrazové rehabilitaci
3. Nové trendy ve sportovní medicíně

Sesterská sekce:

1. Varia – komplexní ošetřovatelská a rehabilitační péče o úrazového pacienta

Termín

Přihlášky k aktivní a pasivní účasti zašlete nejpozději do 31. 03. 2022 na uvedenou kontaktní
adresu.

Abstrakta

Strukturovaný souhrn přednášky zasílejte v elektronické podobě na uvedenou kontaktní
adresu do 31. 03. 2022.

Platba

Účastnický poplatek činí:
pro lékaře a vysokoškolské pracovníky
pro nelékaře a středoškolské pracovníky

Zahrnuje účast na vědeckém programu a doprovodné výstavě firem, tiskové materiály ze
sympozia a občerstvení během kávových přestávek.
Platba na místě nebo převodním příkazem ČNB Ostrava, 66332761/0710 – jako variabilní
symbol uvádějte 309902. Uhrazené účastnické poplatky se po 15. květnu 2022 nevracejí.
Platba na místě činí 2000,- Kč pro lékaře a 1500,- Kč pro nelékaře.

Technické vybavení

Vzdělávací akce je pořádaná dle St. předpisu ČLK č. 16. Akce je registrována POUZP.

Přednášejícím bude k dispozici dataprojekce a videoprojekce.
Časový limit přednášek je 10 min.

Místo a datum konání:

Výstava

ROŽNOV p. Radhoštěm, 25. - 27. května 2022
Beskydský hotel RELAX, Rekreační a rehabilitační zařízení
Zahájení 26. května v 10. hodin – Janíkova stodola, Valašské muzeum v přírodě v Rožnově
pod Radhoštěm.

Organizační výbor

Bc. Miroslava Berková
Bc. Linda Sližová
Mgr. Mariana Zádrapová
Lenka Grasslová

1500,- Kč
1000,- Kč

V rámci sympozia proběhne v prostorách Beskydského hotelu Relax výstava farmaceutických firem, výrobců a distributorů zdravotnické techniky.

Registrace

25. května 2022 - od 16:00 h – 20:00 h
26. května 2022 - od 08:00 h – 10:00 h Beskydský hotel Relax
26. května 2022 - od 08:00 h – 11:00 h Valašské muzeum v přírodě, Janíkova stodola

Stravování

Účastníci si stravování mohou objednat přímo na místě při registraci.
Ubytování si účastníci zajišťují individuálně – viz nabídkový seznam kontaktů na hotely.

Společenský program

26. května 2022 - návštěva Valašského muzea v přírodě
- vepřové hody
- společenský večer
Vstupenku v ceně 100,- Kč možno zakoupit při registraci.

Kontaktní adresa: pavla.segarova@fno.cz
Mgr. Pavla Segarová, PhD., Klinika chirurgie a úrazové chirurgie
FN Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava | Tel.: 597 375 002, Fax: 597372388

Ubytování

si účastníci zajišťují individuálně.
Název
adresa

Hotel Bečva,
Meziříčská 1652,
Rožnov p. Radh.
Hotel Energetic,
Rekreační 1037,
Rožnov p. Radh

Hotel Forman,
Rekreační 684,
Rožnov p. Radh.

Hotel HORAL
Radhošťská 1691
Rožnov p. Radh
Hotel AGH
Nerudova 142
Rožnov p. Radh.

Kontaktní adresa

kontakt
Tel.: 571 654 458
www.hotel-becva-roznov.cz
hotel.becva@valachnet.cz

Tel.: 571 667 600
www.hotel-energetic.cz
recepce@hotel-energetic.cz

Tel.: 571 667 600
www.hotel-energetic.cz
recepce@hotel-energetic.cz
Tel.: 571 648 343
www.hotel-horal.cz
recepce@horalhotel.cz
Tel.: 571 625 666,
www.hotel-agh.cz
recepce@hotel-agh.cz

cena

poloha

550,-Kč

centrum

1500,-Kč

na kraji
města

1000,- Kč

na kraji
města

1790,-Kč

10 min.
od místa
konání

1755,- Kč

centrum

Mgr. Pavla Segarová, PhD.
Klinika chirurgie a úrazové chirurgie FN Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
www.csuch.cz | e-mail: pavla.segarova@fno.cz | Tel.: 597 375 002

Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků

Beskydský hotel Relax
Rožnov pod Radhoštěm
25.-27. května 2022

