
II. Informace

Brněnské neurochirurgické dny
s doprovodnou výstavou 
zdravotnické techniky a farmacie

Pořádá Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno pod 
záštitou České neurochirurgické společnosti ČLS JEP, 
České lékařské komory a Profesní a odborové unie 
zdravotnických pracovníků 

6.–7. listopadu 2014
Seminární hotel Akademie  |  Velké Bílovice 

Témata lékařské sekce:

 � Spinální problematika 

 �  Varia

Témata sesterské sekce:

 � Spinální problematika

 � Zajištění bezpečí pacientů i personálu

 � Varia 



Informace Úvodní slovo Informace 

Vážení přátelé!

Dovolte, abych Vás srdečně pozval již  
na 7. ročník Brněnských neurochirurgických 
dnů. Opět se bude konat v pěkném prostředí 
hotelu Akademie ve Velkých Bílovicích, 
6. - 7. listopadu 2014. Tématem letošního 
setkání bude spinální problematika.  
Z toho důvodu jsme velmi rádi, že také můžeme pozvat naše 
přátele, kolegy spondylochirurgy, ortopedy, traumatology, 
neurology, fyzioterapeuty a další specialisty, kteří se spinální 
problematikou zabývají. 

Součástí Brněnských neurochirurgických dnů bude jako 
obvykle i sesterská sekce. Jako již tradičně, kromě odborného 
programu pro Vás připravujeme společenský večer s oblíbenou 
ochutnávkou moravských vín.

Na setkání s Vámi se těší

Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA 
Přednosta Neurochirurgické kliniky LF MU a FN Brno

 

Abstrakta k přednáškám:

Zasílejte e-mailem nejpozději do 30. 9. 2014  
na adresu: opazder@fnbrno.cz 

Registrační poplatek:

Lékaři: 1500,- Kč 
Sestry:  800,- Kč 

Možnosti úhrady:

1) hotově na místě konání kongresu

2)  fakturou - na základě zaslané přihlášky doplněné 
o fakturační údaje (název organizace, která fakturu uhradí, 
její IČ, DIČ, adresa, číslo účtu)

Ubytování:

Kapacita hotelu a penzionu je rezervována, ale každý účastník 
si domlouvá a hradí ubytování sám.

Seminární hotel Akademie, Velké Bílovice  
tel. +420-519 364 111, e-mail: info@hotelakademie.cz 
www.hotelakademie.cz

Penzion Mlýn, Velké Bílovice, tel./fax +420-515 531 837 
www.pensionmlyn.eu, e-mail: info@pensionmlyn.eu

Další možnosti ubytování najdete na:  
www.velkebilovice.cz/turistika/ubytovani

V případě zájmu o bližší informace kontaktujte, prosím:

Olga Pazderková  
sekretariát Neurochirurgické kliniky LF MU a FN Brno 
Jihlavská 20, 625 00 Brno 
tel. +420-532 233 746, fax +420-532 232 190  
e-mail: opazder@fnbrno.cz

Tento kongres je pořádán v souladu se stavovským 
předpisem ČLK č. 16 a je zaregistrován u POUZP dle 
vyhlášky č. 4/2010 Sb. a bude ohodnocen kreditními 
body.



Závazná přihláška 

Brněnské neurochirurgické dny
6. – 7. listopad 2014 
Seminární hotel Akademie  |  Velké Bílovice 
 
Účast:   Aktivní   Autor   Pasivní
     Spoluautor

Jméno, Příjmení, Titul

Datum narození

Název přednášky

Pracoviště Oddělení

Adresa pracoviště

Telefon Fax

e-mail

Pokud budete chtít uhradit registrační poplatek předem 
fakturou, vyplňte prosím tyto fakturační údaje:

Název firmy

Sídlo firmy

IČ DIČ

Číslo bankovního účtu

Telefon Fax

e-mail

Kontaktní osoba Podpis

Přihlášku posílejte nejpozději do 30. 9. 2014 na adresu:
Olga Pazderková, sekretariát Neurochirurgické kliniky  
LF MU a FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno 
tel. +420-532 233 746, fax +420-532 232 190 
e-mail: opazder@fnbrno.cz


