Vážené dámy a pánové,
dovolte, abych Vás jménem svým, ale i jménem programového výboru konference, co nejsrdečněji pozval na jubilejní X. odbornou konferenci
a setkání spinálních jednotek, kterou pořádáme ve spolupráci s Českou společností pro míšní léze ČLS JEP. Konference se tentokrát koná
v malebném městečku Mikulov ve dnech 1. – 2. června 2017. Pořadatelem jubilejního ročníku je Klinika úrazové chirurgie LF MU, Spinální jednotka
a TC Fakultní nemocnice Brno.
Hlavním tématem setkání je „Multioborovost spinální péče“. Konference je určena všem lékařům, zdravotním sestrám, fyzio i ergoterapeutům,
psychologům, sociálním pracovníkům i ostatním, kteří se zabývají danou problematikou. Cílem pořadatele je podat účastníkům kvalitní
informace, které významnou měrou přispějí ke zkvalitnění profesní činnosti.
Spolu s programovým výborem věříme, že Vás tematické zaměření konference zaujme, a že i Vy přispějete svou odborností ke kvalitnímu
programu akce.
			

Těšíme se na Vaši účast a setkání v Mikulově
Za programový výbor
MUDr. Vladimír Mužík

Všeobecné informace
Místo konání
Registrační poplatky

Společenský večer

Mikulov, hotel Galant
Lékaři
do 30. 3. 2017
Kč 1 550,-  
od 31. 3. 2017
Kč 1 750,na místě
Kč 2 550,NLZP
do 30. 3. 2017
Kč 1 350,-  
od 31. 3. 2017
Kč 1 550,na místě
Kč 2 350,ZTP / P
Kč 550,Aktivní účast (přihlášení přednášky, posteru)
do 21. 4. 2017
Pasivní účasti (posluchač)
do 25. 5. 2017
V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na konferenci, 2 x oběd, vstupenka a společenský večer, konferenční
materiály a DPH.
Při registraci obdržíte program, jmenovku a konferenční set.
Obědy formou menu se vydávají v hotelové restauraci dne 1. června 2017 od 11.30 do 13.30 hod a dne 2. června 2017
od 12.00 do 14.00 hod. Cena za oběd je zahrnuta v registračním poplatku.
Stravenky na oběd obdržíte při registraci účastníků. Obědy se vydávají oproti stravenkám, které obdržíte při registraci.
Společenský večer formou rautu se koná dne 1. června 2017 v hotelu Galant.

Certifikáty

Certifikáty se budou vydávat po ukončení konference u registrace účastníků.

Registrace

Konferenční materiály
Oběd
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