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V Plzni se v letošním roce v termínu 25.–26. ledna konal již IV. ročník Konference Neurologie pro praxi, který přivítal více než dvě stě účastníků.
Letošní ročník byl opět v garanci přednosty Neurologické kliniky FN Plzeň
MUDr. Jiřího Polívky, CSc., a zástupce redakční rady Neurologie pro praxi
doc. MUDr. Roberta Rusiny, Ph.D.
Dvoudenní konference nabídla účastníkům nejnovější poznatky týkající se
problematiky roztroušené sklerózy, iktů, statinů v neurologii, urgentních stavů v neurologii, bolestí hlavy a neuralgií, nervosvalových onemocnění a neuropsychiatrie. Díky interaktivním přednáškám v bloku iktů a neuropsychiatrie
se mohli účastníci konference aktivně zapojit do programu a ověřit si svoje
znalosti. Středeční odborný program zakončila zajímavá diskuze o „staré“
koncepci eskalace a „nové“ koncepci deeskalace léčby roztroušené sklerózy.
Paralelně s odborným programem byly pro zájemce připraveny dva workshopy. Jeden se věnoval problematice vyšetření při podezření na nervosvalová
onemocnění a další byl zaměřený na rehabilitaci a resocializaci nemocných
s iktem.

Slavnostní zahájení – prezidenti konference
doc. MUDr Robert Rusina, Ph.D. (vlevo)
a MUDr. Jiří Polívka, CSc. (vpravo)

Všechna přednesená sdělení byla zaměřena především na praktičnost podávaných informací v kontextu nových vědeckých poznatků v oboru.

Základní informace o akci
Termín: 25.–26. 1. 2017
Místo konání: Parkhotel Plzeň
Účastníci: 215
Odborní garanti: MUDr. Jiří Polívka, CSc., doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D.

Pohled do přednáškového sálu

Záštita: Neurologická klinika LF UK a FN Plzeň
Přednášková témata:

Ikty

Kontroverze – „Stará“ koncepce

Roztroušená skleróza
eskalace versus „nová“ koncepce

Statiny v neurologii
deeskalace léčby roztroušené

Urgentní stavy v neurologii
sklerózy

Nervosvalové nemoci

Workshopy – Vyšetření při pode
Neuropsychiatrie
zření na nervosvalové onemocnění,

Problematika závrativých stavů
rehabilitace a resocializace nemoc
Bolesti hlavy a obličejové neuralgie
ných s iktem
Děkujeme generálnímu partnerovi a hlavním partnerům
za finanční podporu
GENERÁLNÍ PARTNER

Generální partner konference

V. konference Neurologie
pro praxi v Plzni

30.–31. ledna 2018
Sledujte aktuální informace na www.solen.cz

HLAVNÍ PARTNEŘÍ

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

