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Vážení a milí,

dovolte mi pozvat vás na konferenci České společnosti tělovýchovného lékařství, která se bude 
konat 6. – 8. 10. 2016 v Hradci Králové. Po loňské úspěšné společné konferenci České společnosti 
tělovýchovného lékařství s  Českou revmatologickou společností jsme pro letošní rok připravili 
společnou konferenci s Českou pneumologickou a ftizeologickou společností ČLS JEP. Funkční 
vyšetření plic patří k základním vyšetřením při sportovních prohlídkách, ale minimálně stejně důležitá 
pro praxi je preskripce pohybových aktivit pro pacienty s onemocněním dýchacího systému, kde je 
propojení fyzioterapeutů, tělovýchovných lékařů a pneumologů nezbytné. Všichni se tak těšíme na 
diskuse ohledně funkčních vyšetření, novinky ve farmakoterapii onemocnění dýchacího aparátu či 
fyzioterapeutických postupech v léčbě. 

Pevně věřím, že i výběr místa Hradec Králové bude optimální a za celý výbor České společnosti 
tělovýchovného lékařství se těším na setkání.

Martin Matoulek
předseda České společnosti tělovýchovného lékařství

Datum a místo konání
6. – 8. října 2016
Nové Adalbertinum
Velké náměstí 32
500 03 Hradec Králové
www.noveadalbertinum.cz
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Hlavní témata
• Zdravotně náročné sporty a plíce (horolezectví, potápění, letecké sporty)

• Diferenciální diagnostika chronické námahové dušnosti nejen u sportovců  
– pohled pneumologa, kardiologa a tělovýchovného lékaře

• Spiroergometrie – pohled kardiologa, pneumologa a tělovýchovného lékaře

•  Současný pohled na plicní rehabilitaci

•   Asthma brochiale a fyzická aktivita, doping, námahový bronchospasmus

• Sport a pohybový aparát

• Regenerace a výživa ve sportu

•  Pohybová aktivita a kardiovaskulární onemocnění

• Metabolická onemocnění a pohybová aktivita

• Sportovní psychologie

Doprovodné workshopy
• Spirometrie

• EKG v rámci preventivních prohlídek sportovců

• Preventivní vyšetření pohybového aparátu

Aktivní účast
Zájemce o aktivní účast prosíme o zaslání abstraktu přednášky nebo posteru pomocí on-line formu-
láře na www.konference.cstl.cz.

Termín pro zaslání názvu příspěvku: 30. 6. 2016
Termín pro zaslání abstrakt přednášek: 31. 8. 2016

Ohodnocení
Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována Českou lékařskou komorou 
a Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče ČR (ohodnocena kredity) jako akce kontinu-
álního vzdělávání. Účastníci obdrží potvrzení o účasti. Vzdělávací akce je pořádána dle stavov-
ského předpisu číslo 16 České lékařské komory a vyhlášky č. 321/2008 Sb. (ohodnocení ČAS).
Ohodnocení bude vydáno pro lékaře, všeobecné sestry, zdravotní laboranty, zdravotnické zá-
chranáře, klinické psychology a fyzioterapeuty.
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Registrace
Registrace na konferenci je možná prostřednictvím on-line formuláře na www.konference.cstl.cz.

Registrační poplatky
Úhrada do
31. 7. 2016

Úhrada od
1. 8. 2016

Úhrada
na místě

Člen ČSTL/ČPFS/SSTL 1.000 Kč 1.200 Kč 1.500 Kč

Nečlen 1.500 Kč 1.700 Kč 2.000 Kč

Student 550 Kč 700 Kč 1.000 Kč

Jednodenní účast 600 Kč 800 Kč 1.100 Kč

Registrační poplatek zahrnuje účast na vědeckém programu a doprovodné výstavě firem,  
konferenční materiály, občerstvení a DPH.
Po odeslání registrace Vám bude zasláno potvrzení na Vámi uvedený e-mail.
Společenský večer není součástí registračního poplatku a lze jej objednat za 400 Kč na registrač-
ním formuláři.

Prezentace firem
Součástí konference bude výstava odborných firem.
Informace o podmínkách účasti poskytne sekretariát konference.

Sekretariát konference
AMCA, spol. s r.o. 
Academic and Medical Conference Agency
Vyšehradská 320/49, 128 00 Praha 2
tel.: +420 221 979 351, fax: +420 221 979 352, mobil: +420 735 791 460
e-mail: lucie.uhrova@amca.cz, www.amca.cz


