Nadační fond IMPULS ve spolupráci se Sekcí klinické neuroimunologie a likvorologie
ČNS ČLS JEP připravují pod záštitou rektora Univerzity Karlovy v Praze
prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., MBA

II. informace

18. Jedličkovy dny
které se budou konat ve dnech 26. — 27. 5. 2017 v Kaiserštejnském paláci,
Malostranské náměstí 23/37, 110 00 Praha 1.
Odborná vzdělávací akce v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP č. 16.

Hlavní témata:
— Likvorologie a imunologie
— EAN guidellines a česká verze
— Symptomatická léčba a rehabilitace
Organizace

— IMPULS, nadační fond, Kateřinská 30, 128 08 Praha 2 /
info@nfimpuls.cz
— CZECH PRODUCTION s.r.o. Praha /
www.czech-production.cz / krizova@czech-production.cz
— SKNIL ČNS ČLS JEP

www.nfimpuls.cz

www.imuno.neurologiefnhk.cz

www.neurovedy.eu

Přihlášky k aktivní a pasivní účasti
elektronicky do 16. 4. 2017

www.neurovedy.eu
Čas přednášky 15 min — organizátoři si vyhrazují
právo změnit formu prezentace. Postery 100x120 cm.
Registrace elektronicky: www.neurovedy.eu.
Registrační poplatek:
Do 9. 4. 2017: 1 000 Kč převodem (lékaři do 30 let 500 Kč)
Po 9. 4. 2017: 1 500 Kč převodem nebo před zahájením
v hotovosti.
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, č. ú.: 1011111448/5500,
variabilní symbol: 517, zpráva pro příjemce: jméno účastníka.
Průběžné informace:
www.multiplesclerosis.cz
www.imuno.neurologiefnhk.cz
www.neurovedy.eu.

Ubytování — rezervace

Hotel Adeba / www.adeba.cz/cs
Pernerova 11/16, 186 00 Praha 8 — Karlín, tel.: 222 311 829.
Vaše požadavky na ubytování a parkování u hotelu
je nutno nahlásit do 10. 1. 2017. Po tomto datu nejsou
ubytovací kapacity garantovány. V případě zrušení
objednávky bude účtován storno poplatek dle podmínek
hotelu. Požadavky na rezervaci včetně počtu a typu
pokojů, jména účastníků a termínu ubytování zasílejte
na krizova@czech-production.cz. V případě zájmu
o parkovací místo nezapomeňte, prosím, uvést jméno,
příjmení a RZ vozidla.
Mediální partner:

— Sociální programy a pacientské organizace
— Varia-kazuistiky
— Postery
Zahraniční host

Prof Dr. Heinz Wiendl — Department of Neurology,
University of Münster, Albert-Schweitzer-Campus 1, Building A 1,
48149 Münster.

Odborný program

Eva Havrdová, Dana Horáková, Jiří Piťha, Pavel Štourač,
Radomír Taláb, Marta Vachová.

Časový harmonogram
Finální podoba odborného programu bude k dispozici na
www.nfimpuls.cz, www.imuno.neurologiefnhk.cz,
www.neurovedy.eu. Změny programu jsou vyhrazeny.

Pátek / 26. 5. 2017

14.00—15.00
registrace účastníků
15.00—16.30
odborný program — likvorologie
16.30—17.00
kávová přestávka
17.00—18.00
odborný program — zahraniční host
18.00—18.30
plenární schůze sekce
20.00		
Slavnostní zahájení sympozia /
		Kaiserštejnský palác,
		
Malostranské nám. 23/37, Praha 1

Sobota / 27. 5. 2017

09.00—10.00
odborný program — EAN guidellines 2017
		
a verze pro ČR
10.00—10.30
kávová přestávka
10.30—11.30
model péče o chronicky nemocné
		
(Domov sv. Josefa v Žírči, pacientské
		organizace)
11.30—12.30
neuro-rehabilitace
12.30—14.00
přestávka na oběd
14.00—15.00
odborný program — registr ReMuS
15.00—16.30
odborný program — symptomatická léčba,
		varia, kazuistiky
16.30		
vyhlášení nejlepšího posteru
		a ukončení sympozia
Postery budou vystaveny po dobu trvání 18. Jedličkových
dnů 2017. Autoři budou připraveni k diskusi a otázkám
o kávových přestávkách. Odměna pro vítěze ve výši 5 000 Kč.

