
ČTVRTEK  6. 4. 2017

LÉKAŘSKÁ SEKCE
14.00 Slavnostní zahájení  
Doktorandský studijní program* | Karcinom prostaty | Onemocnění prostaty a kvalita života 
POSTEROVÁ SEKCE*, SESTERSKÁ SEKCE I**

PÁTEK  7. 4. 2017

LÉKAŘSKÁ SEKCE
Kazuistiky rezidentů* | Pokročilý karcinom prostaty | Karcinom močového měchýře | LUTS 
SESTERSKÁ SEKCE II**

13.00  Předpokládaný závěr

KAZUISTIKY REZIDENTŮ AKTIVNÍ ÚČAST

Pokud máte zájem o aktivní účast, zašlete, prosím, název sdělení spolu s krátkým abstraktem na e-mail: 
kapralova@solen.cz nejpozději do 1. 3. 2017. Tři nejlepší kazuistiky budou finančně ohodnoceny 
(5 000, 3 000 a 1 000 Kč).

POSTEROVÁ SEKCE AKTIVNÍ ÚČAST

Pokud máte zájem o aktivní účast, zašlete, prosím, název sdělení spolu s krátkým abstraktem na e-mail: 
kapralova@solen.cz nejpozději do 1. 3. 2017. Forma tisku posteru je volná (max. 87 × 98 cm).

MÍSTO KONÁNÍ 

Hotel Dlouhé Stráně, s.r.o.
788 11 Loučná nad Desnou - Rejhotice 72
Tel: +420 587 570 111 / www.hotelds.cz

POŘADATEL / ZÁŠTITA

Pořadatel: Občanské sdružení Muž 21. století, o. s. 
Záštita: Urologické kliniky LF UK a FN Hradec Králové

PREZIDENTI SYMPOZIA

doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D. 
přednosta Urologické kliniky LF UP a FN Olomouc

doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D. 
přednosta Urologické kliniky LF UK a FN Hradec Králové

ORGANIZAČNÍ SEKRETARIÁT

SOLEN, s. r. o., Lazecká 51, 779 00 Olomouc,
Markéta Slezáková, 734 571 658, slezakova@solen.cz 

Mgr. Hana Kaprálová, 777 557 411, kapralova@solen.cz

ZAJIŠTĚNÍ VÝSTAVNÍCH PLOCH
Ing. Martina Osecká, tel. 233 340 201,  

mob.  724 984 450, e-mail: osecka@solen.cz 

PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI

Přihlášky k účasti do 27. 3. 2017

 on-line: www.solen.cz

 e-mailem: registrace@solen.cz

KONGRESOVÝ POPLATEK

900 Kč pro lékaře, 600 Kč pro sestry, 
přednášející zdarma, při platbě na místě + 200 Kč; 

registrační poplatek je nevratný.

Poplatek za společenský večer 200 Kč.

Společenský večer není financován z prostředků  
farmaceutických společností, které jsou partnery akce.

BLIŽŠÍ INFORMACE A ON-LINE PŘIHLÁŠKY

www.solen.cz

* Pokud máte zájem o aktivní účast, zašlete, prosím, název sdělení  
spolu s krátkým abstraktem nejpozději do 1. 3. 2017 na e-mail kapralova@solen.cz.

** Pokud máte zájem o aktivní účast (SESTERSKÁ SEKCE), zašlete, prosím, název sdělení  
spolu s krátkým abstraktem nejpozději do 1. 3. 2017 na e-mail jitka.hanouskova@fnol.cz.

Začátkem dubna se sympozium po třech letech vrací do Hotelu Dlouhé Stráně. 
Prostředí bude sice jiné, ale zajímavý program, příjemná setkání a podnětné 
diskuze zůstávají a rozhodně se bude na co těšit.

Hlavním garantem je přednosta Urologické kliniky LF UP a FN Olomouc doc. 
MUDr. Vladimír Študent, Ph.D. spolu s přednostou Urologické kliniky LF UK a FN 
Hradec Králové doc. MUDr. Milošem Broďákem, Ph.D.

Program pro lékaře začíná ve čtvrtek v odpoledních hodinách již tradičním 
blokem „Zprávy z doktorandského studijního programu“, na který budou na-
vazovat odborné přednáškové bloky zaměřené na nejnovější poznatky v oboru 
urologie. Ve čtvrtek souběžně s lékařskou sekcí proběhne i přednáškový blok pro 
zdravotní sestry garantovaný Aesculap Akademií. 

V pátek ráno začne odborný program pro lékaře velmi oblíbeným a již tradičně 
hojně navštíveným soutěžním blokem kazuistik rezidentů. Primáři jednotlivých 
moravských urologických pracovišť pak tajným hlasováním vyberou tři nejlepší 
sdělení, jejichž autoři získají finanční odměnu. 

Věříme, že takovéto setkání urologů a urologických sester bude stejně jako 
v předešlých letech díky pestrému a kvalitnímu programu přínosem pro všechny 
zúčastněné. Těšíme se na setkání s Vámi

6. – 7. 4. 2017  /  Dlouhé Stráně

Pořadatel: Občanské sdružení Muž 21. století, o. s.,  
pod záštitou Urologické kliniky LF UK a FN Hradec Králové

19. ročník 
Moravského  
urologického  
sympozia

Účast je v rámci celoživotního postgraduálního 
vzdělávání dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK  

ohodnocena kredity pro lékaře a sestry


