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I. oznámení

SPINÁLNÍ KONGRES
15. - 16. listopadu 2012, Brno, Hotel Voronež I



Vážené dámy a pánové,

dovolte, abychom Vás pozvali k účasti na Spinální kongres, který se koná ve dnech 15. – 16. listopadu 2012 v kongresových 
prostorách brněnského hotelu Voroněž I.

Akci koncipujeme jako mezioborový kongres s důrazem na edukaci širší lékařské veřejnosti. Vetší část by proto měla vedle 
vědeckého programu tvořit didaktická sdělení a diskuzní formáty.

Věříme, že se Spinální kongres v Brně stane novou zajímavou platformou pro setkávání neurologů, neurochirurgů, 
spondylochirurgů, radiologů, odborníků z oblasti rehabilitace, fyzioterapie a léčby bolesti, stejně jako odborníků na posudkovou 
problematiku a praktických lékařů. Onemocnění páteře jsou druhou nejčastější chorobou po nemocech z nachlazení a jednou 
z hlavních zdrojů prostonaných dnů ve vyspělých zemích. Ani jeden z atomizovaných oborů současné medicíny nemá klíč k řešení 
této složité a mimořádně společensky složité problematiky. Věříme, že společná diskuze povede nejen k vzájemnému poznání 
a odbornému obohacení, ale i k praktickému posunu v péči o nemocnou páteř.

 Těšíme se na Vaši účast a setkání s Vámi

prim. MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA 
Neurologická klinika LF MU a 

Fakultní nemocnice Brno

www.spinalni-kongres.cz



Programový výbor kongresu

 

Hlavní témata kongresu
Závažné stenozující procesy 
páteřního kanálu
– cervikální myelopatie, lumbální 

spinální stenóza
– kontroverze operační versus 

konzervativní léčba

Klinická diagnostika 
onemocnění páteře

Možnosti a přístupy 
rehabilitační léčby onemocnění 
páteře

Páteř a práce
– posudková problematika, 

profesionální poškození

Páteř a psychika

Bolest a její zvládání 
u vertebrogenních onemocnění













Organizační garant
SYMMA, spol. s r.o.

Aleš Martinek
Kounicova 13
602 00 Brno

Tel., Fax: +420 549 123 256
E-mail: a.martinek@symma.cz 

Mediální partneři

MUDr. Pavel Barsa, Ph.D.
prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
MUDr. Marek Hakl, Ph.D.
doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc.
prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka, CSc.
MUDr. Miloš Keřkovský, Ph.D.
PhDr. Petr Knotek, CSc.
doc. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
MUDr. Jiří Kozák, Ph.D.
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D.
MUDr. Blanka Mičánková, Ph.D.
MUDr. Renata Novotná
prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc.
MUDr. Jana Roubalová
prof. MUDr. Martin Smrčka, CSc.
prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D.
doc. MUDr. Ivana Štetkářová, CSc.
prof. MUDr. Jan Štulík, Ph.D.
MUDr. Hana Trnkocy
prim. MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA
prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc.



Místo konání
Hotel Voroněž I., Křížkovského 47, 603 73 Brno /naproti areálu BVV/.

Registrační poplatky
  Platba převodem  Na místě
Lékaři  Kč 1 350,-   Kč 1 550,-
NLZP  Kč    950,-   Kč 1 150,-
Kongresový poplatek zahrnuje vstupenku na kongres, občerstvení 
v průběhu akce, vstupenku na společenský večer a DPH.

Registrace
Registrační formuláře k aktivní a pasivní účasti najdete na 
www.spinalni-kongres.cz. Po odeslání vyplněného regis-
tračního formuláře Vám bude automaticky zasláno na Vaši  
e-mailovou adresu potvrzení o registraci vč. proforma faktury.

Oběd
Obědy formou menu budou zajištěny pro účastníky akce dne 15. 
listopadu 2012 a 16. listopadu 2012 v hotelové restauraci v prvním 
patře. Cena á Kč 230,- vč. 20 % DPH. Zájemce o bezmasé jídlo si dovo-
lujeme požádat, aby svůj požadavek nahlásili registrujícím osobám.

Společenský večer
Společenský večer formou rautu se bude konat dne 15. listopadu 
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2012. Místo konání bude upřesněno. Vstupenka na společenský 
večer, kterou obdržíte při registraci účastníků je zahrnuta 
v registračním poplatku. Součástí společenského večera bude 
degustace svatomartinských vín.

Kongresové materiály
Při registraci obdržíte kongresový set, program kongresu, sborník 
abstrakt a jmenovku.

Certifikáty
Kongres bude zařazen do systému celoživotního vzdělávání lékařů 
ČLK ČR a Profesní odborové unie zdravotnických pracovníků. Čísla 
akreditací budou uveřejněna na www.spinalni-kongres.cz ca. 14 dní 
před akcí.

Kongresová technika
Dataprojektor, PC, bezdrátová myš včetně laserpointu a náhledový 
monitor. Techniku je možné si vyzkoušet před zahájením kongresu 
nebo v průběhu přestávek. Technická obsluha bude k dispozici po 
celou dobu konání kongresu v přednáškovém sále.

Prezentace
Prezentace, které od Vás převezme technik v přednáškovém sále, 
prosíme dodat na CD/DVD nebo USB Flash disku.

Detailní informace najdete na 

Všeobecné informace


