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4.–5. června 2015, Hotel International Brno

Pořadatelé: společnost Solen, s. r. o., časopis Neurologie pro praxi

Zpráva z akce
XII. ročník Sympozia praktické neurologie se konal již tradičně v krásných prostorách hotelu International v centru Brna. Pestrý přednáškový program si přijelo
vyslechnout téměř 340 účastníků. Program Sympozia kopíroval hlavní témata
časopisu Neurologie pro praxi z loňského roku a byl doplněn bloky kontroverzí, do kterých se mohli účastníci pomocí hlasovacích zařízení aktivně zapojit,
a soutěžním blokem kazuistik neurologů. Hlasováním posluchačů bylo z osmi
prezentací jako nejlepší vybráno sdělení MUDr. Anny Šefčíkové „Čo sa skrylo za
migrenózny záchvat?“.
Stejně jako v předešlých letech byla udělena Cena Arnolda Picka za nejlepší kazuistiku/sdělení z praxe publikované na stránkách časopisu Neurologie pro praxi. Tajným hlasováním redakční rada časopisu ocenila jako nejlepší práci za rok
2014 publikaci MUDr. Václava Vybíhala, Ph.D. „Selekce pacientů s normotenzním
hydrocefalem k implantaci shuntu“. Autor převzal cenu z rukou prezidenta Sympozia prof. MUDr. Ivana Rektora, CSc., a zástupce sponzorující firmy.
Věříme, že příští ročník sympozia bude stejně úspěšný.

Vítěz ceny Arnolda Picka
za rok 2014 MUDr. Václav
Vybíhal, Ph.D. (vlevo),
prezident Sympozia prof.
MUDr. Ivan Rektor, CSc.
(uprostřed), zástupce
sponzorující společnosti
Pfizer (vpravo)

Vítězka soutěžního bloku
kazuistik MUDr. Anna
Šefčíková (vlevo) a garanti
bloku (zleva) doc. MUDr.
Hana Ošlejšková, Ph.D.
a doc. MUDr. Peter
Valkovič, PhD.

Základní informace o akci:
Termín: 4.–5. června 2015
Místo konání: Best Western Premier Hotel International Brno
Účastníci: 339 účastníků
Přednášková témata:

Výstava sponzorujících společností


Fyzikální příčiny nemocí z povolání

Problematika žen v neurologii

Roztroušená skleróza

Poruchy nočního chování

Funkční zobrazovací metody v neurologii

Ischemické cevní mozkové příhody

Kontroverze – Má smysl odlišovat kortikální a subkortikální demenci?,
Kognitivní rehabilitace

Výstavní plocha diamantového partnera

Děkujeme partnerům za finanční podporu
DIAMANTOVÝ PARTNER

HLAVNÍ PARTNEŘI

PLATINOVÝ PARTNER

HLAVNÍ PARTNER
A SPONZOR OBĚDA

Poděkování patří také všem ostatním společnostem
za finanční spoluúčast na zajištění kongresu.

XIII. SYMPOZIUM
PRAKTICKÉ
NEUROLOGIE
připravujeme
na červen 2016
Více informací o dalších vzdělávacích
akcích na www.solen.cz

