MORAVSKÝ MEZIKRAJSKÝ SEMINÁŘ
PRO PNEUMOLOGY
IV. BESKYDSKÉ PNEUMOONKOLOGICKÉ DNY
13.–14. 4. 2018, Hotel Soláň, Karolinka

Milé kolegyně, vážení kolegové,
dovolte mi, abych vás pozval na letošní moravský mezikrajský seminář pro pneumology. Již tradičně se k tomuto jednání
scházíme v nejkrásnější části Valašska, pod vrcholem Soláně. Toto místo učarovalo nejen příznivcům letních a zimních
sportů, umělcům a milovníkům folklóru, ale i těm, kteří Vsetínské vrchy milují třeba jen pro krásy místní přírody. Z vrcholu Soláně je za příznivého počasí možno dohlédnout na Beskydy, ale i na Jeseníky, hřebeny Malé Fatry, Sůlovské skály
i Martinské hole. Podobně široké a pestré „rozhledy“ nabízí i náš mezikrajský seminář, který vás provede těmi stěžejními oblastmi pneumologie – od nemocí, které formovaly původní náplň oboru (tbc, pneumonie), přes nemoci průdušek
a plicního intersticia, až k personifikované léčbě v onkologii postavené na poznatcích molekulární patologie. Moravský
seminář je velmi přívětivá akce spojující vysoce odborné presentace s řadou bezvadných osobních setkání, kdy máte pocit,
že čas se zastavil a každodenní stres odvál vítr z hor. Těšíme se na všechny, kteří chtějí podlehnout kráse jarních hor, ale
i prozkoumaným či dosud neprobádaným zákoutím pneumologie.
Za organizační výbor se na setkání těší Tomáš Snížek
DATUM KONÁNÍ: 13.–14. 4. 2018
MÍSTO KONÁNÍ: hotel Soláň, Karolinka
ODBORNÍ GARANTI AKCE: prim. MUDr. Tomáš Snížek, prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.,
prim. MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D., prim. MUDr. Vladimír Řihák, Ph.D., prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.
POŘADATEL: Solen, s. r. o.
ODBORNÁ ZÁŠTITA: Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP
PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM:
13. 4. 2018 / HLAVNÍ TÉMATA
nnTuberkulóza
nnPneumonie
nnCHOPN a bronchiální astma
nnIntersticiální plicní procesy
nnVyšetřovací metody v pneumologii
nnKazuistiky a varia
nnSlavnostní přednášky

14. 4. 2018 / HLAVNÍ TÉMATA
nnDiagnostika nitrohrudních nádorů
nnOperační léčba karcinomu plic
nnKonvenční chemoterapie a radioterapie karcinomu plic
nnNovinky v biolog. cílené léčbě karcinomu plic
nnImunoterapie karcinomu plic
nnKazuistiky neobvyklých nádorů
nnPaliativní léčba karcinomu plic

Kompletní informace o akci naleznete na www.solen.cz
REGISTRACE
nnpřihlášky k pasivní účasti do 8. 4. 2018
– online přihláškou na www.solen.cz
– mailem na registrace@solen.cz
– poštou na SOLEN s. r. o., Lazecká 51, 779 00 Olomouc
nnpřihlášky k aktivní účasti do 28. 2. 2018
– pouze na e-mail novakova@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.
Akce se můžete zúčastnit zdarma (registrační poplatek + doprovodný program). 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).
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 – 1000 Kč
– pokoj De luxe jednolůžkový – 1200 Kč
Chata Soláňka (1,6 km od místa konání, společné sociální zařízení)
– vícelůžkový pokoj – 300Kč/osoba
– vícelůžkový pokoj obsazený jednou osobou – 400Kč
Penzion U Medvěda (6 km od místa konání)
– vícelůžkový pokoj – 300 Kč/osoba
– jednolůžkový pokoj – 400 Kč
Grand Hotel Tatra Velké Karlovice (6,3 km od místa konání)
– jednolůžkový pokoj – 3173 Kč
– dvoulůžkový pokoj obsazený jednou osobou – 4074Kč
– dvoulůžkový pokoj – 2037Kč/osoba
Hotel Lanterna**** (15 km od místa konání, doprava zajištěna)
– dvoulůžkový pokoj – 1400 Kč/osoba
– jednolůžkový pokoj – 2000 Kč

ORGANIZAČNÍ SEKRETARIÁT SOLEN, s. r. o., Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc
nnOrganizační zajištění: Mgr. Jitka Nováková, 582 330 438, 777 714 680, novakova@solen.cz
nnObchodní zajištění: Mgr. Kristina Šafářová, 585 204 334, 724 984 452, safarova@solen.cz
nnUbytování: Eliška Pančochová, DiS., 607 190 210, pancochova@solen.cz

