
XXVII. MORAVSKÝ MEZIKRAJSKÝ 
SEMINÁŘ PRO PNEUMOLOGY
V. BESKYDSKÉ PNEUMOONKOLOGICKÉ DNY

5.–6. 4. 2019, Hotel Soláň, Karolinka

Vážení přátelé,
dovolujeme si Vás pozvat k účasti na XXVII. Moravském mezikrajském semináři pro pneumology a V. Beskydských pneu-
moonkologických dnech. Akce proběhne již tradičně 5.– 6. dubna 2019 v hotelu Soláň, Karolinka. Kromě tohoto turi-
sticky a společensky atraktivního prostředí Vám organizační výbor hodlá nabídnout s Vaší pomocí neméně atraktivní 
odborný program napříč nejen top tématy pneumologie a pneumoonkologie, ale chtěl by Vás provést i palčivou problema-
tikou kuřáctví a jiných závislostí, nemocí s plicní obstrukcí a poruch spánku, rehabilitací a následnou péčí o naše pacienty 
a nabídne aktuální náhled na tuberkulózu a léčbu rezistentních forem TBC z dnešního epidemiologického pohledu. Se-
známíme Vás s posledními novinkami v diagnostice a terapii nádorových onemocnění plic. Přivítáme také příspěvky všech 
lékařů z ambulancí i nemocnic a názory na organizaci péče o pneumologicky nemocné v České republice a moravských 
krajích. Rádi bychom navázali na předchozí mnohaletou řadu této úspěšné a příjemné akce v předjarním čase s možností 
prozkoumat tento nádherný kout Beskyd. Věříme, že Vaše účast celou akci obohatí a pomůže Vám k navázání a prohlou-
bení kontaktů a přátelství s lékaři, zdravotními sestrami i obchodními partnery. Všem, kteří na tradiční akci do Beskyd 
přijedou, přeji příjemné zážitky ze všech odborných i společenských aktivit.

Za organizační výbor srdečně zve MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.

ODBORNÍ GARANTI AKCE: prim. MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D., prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.,  
MUDr. Gustáv Ondrejka, Ph.D., MUDr. Jiří Pejchal, prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

POŘADATEL: Solen, s. r. o.

ODBORNÁ ZÁŠTITA: Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM:

5. 4. 2019 / HLAVNÍ TÉMATA
nn Tuberkulóza a mykobakteriózy
nn Plicní rehabilitace
nn CHOPN a bronchiální astma 
nn Spánková medicína 
nn Vyšetřovací metody v pneumologii 
nn Kazuistiky a varia 
nn Boj proti kouření a jiným závislostem  

6. 4. 2019 / HLAVNÍ TÉMATA 
nn Diagnostické metody nitrohrudních nádorů 
nn Operační léčba karcinomu plic 
nn Konvenční chemoterapie a radioterapie karcinomu plic 
nn Novinky v biologické cílené léčbě karcinomu plic 
nn Kazuistiky v pneumoonkologii
nn Paliativní léčba karcinomu plic



REGISTRACE
nn přihlášky k pasivní účasti do 31. 3. 2019 

 – online přihláškou na www.solen.cz 
– e-mailem na registrace@solen.cz 
– poštou na SOLEN, s. r. o., Lazecká 51, 779 00 Olomouc

nn přihlášky k aktivní účasti do 24. 2. 2019 
–  pouze na e-mail bouckova@solen.cz (ve formátu autoři, název sdělení, pracoviště)

AKCE JE URČENA POUZE PRO LÉKAŘE a bude ohodnocena kredity v rámci celoživotního postgraduálního 
vzdělávání dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK. Odborného programu akce se můžete zúčastnit zdarma. 
Doprovodný program (občerstvení formou rautu + živá hudba) v pátek 5. 4. 2019 je zpoplatněn částkou 300 Kč. 
Kapacita omezena!

UBYTOVÁNÍ
Účastníci z řad pneumologů a onkologů mohou využít dotované ceny ubytování. Rádi na akci uvítáme lékaře 
dalších specializací, pro které je cena ubytování zpoplatněna dle ceníků jednotlivých hotelů (viz www.solen.cz). 
Z důvodu omezené kapacity ubytování budou přednostně ubytování zájemci o vícelůžkové pokoje. Doprava 
do ostatních hotelů je z místa konání zajištěna. 

DOTOVANÉ CENY UBYTOVÁNÍ (PNEUMOLOGOVÉ A ONKOLOGOVÉ)

Horský hotel Soláň**** – místo konání
– vícelůžkový pokoj – 800 Kč/osoba
– pokoj De luxe vícelůžkový – 1000 Kč/osoba
– jednolůžkový pokoj – 1400 Kč
– pokoj De luxe jednolůžkový – 1600 Kč

Chata Soláňka (1,6 km od místa konání, společné sociální zařízení)
– vícelůžkový pokoj – 300Kč/osoba
– vícelůžkový pokoj obsazený jednou osobou – 600Kč

Penzion U Medvěda (6 km od místa konání)
– vícelůžkový pokoj – 300 Kč/osoba
– jednolůžkový pokoj – 600 Kč

Grand Hotel Tatra Velké Karlovice**** (6,3 km od místa konání)
– dvoulůžkový pokoj obsazený jednou osobou – 2800 Kč
– dvoulůžkový pokoj – 1400 Kč/osoba

Hotel Lanterna**** (15 km od místa konání, doprava zajištěna)
– dvoulůžkový pokoj – 1600 Kč/osoba
– jednolůžkový pokoj – 3200 Kč

Kompletní informace o akci naleznete na www.solen.cz

ORGANIZAČNÍ SEKRETARIÁT  SOLEN, s. r. o., Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc

nn Organizační zajištění: Mgr. Marta Boučková, 770 194 701, bouckova@solen.cz

nn Obchodní zajištění: Mgr. Kristina Šafářová, 585 204 334, 724 984 452, safarova@solen.cz

nn Ubytování: Eliška Pančochová, DiS., 607 190 210, pancochova@solen.cz


