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Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,
dovolte, abych Vás jménem výboru Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP
pozval na I. postgraduální symposium Jaké jsou hranice současné transplantační
léčby?, které se koná ve dnech 8.–9. června 2017 v Mikulově.
Po velmi úspěšném kongresu naší společnosti ve Špindlerově Mlýně na jaře 2016,
kterého se účastnilo na 400 účastníků z celé České republiky, Slovenska i ze zahraničí
a který svou účastí poctila řada známých lékařských osobností z různých oborů, se
výbor SOT rozhodl uspořádat další odborné setkání, tentokráte v postgraduálním
formátu. Naším záměrem je dvouletý cyklus kongresů a postgraduálních symposií,
který reflektuje dobu přípravy nových vědeckých projektů a zároveň také každoroční
potřebu české transplantologické komunity se setkávat a diskutovat pokroky v našem
oboru.
Transplantace orgánů představují dynamicky rozvíjející se obor. To, co platilo
před deseti lety, nemusí vždy platit nyní. Pokroky v diagnostice a terapii rejekce
parenchymatosních orgánů, ale také zdokonalení managementu dárců, jsou spojeny
se zlepšením výsledků i dostupností transplantací. Je proto velmi žádoucí tyto
nové poznatky diskutovat v kontextu české transplantologie a rychle přenášet nové
a zdokonalené postupy do klinické praxe. Naším společným cílem, ale i povinností,
je přece dále zlepšovat péči o naše nemocné, pro které představují transplantace
naději na záchranu a prodloužení jejich života.
Odborný program našeho postgraduálního symposia v Mikulově bude rozdělen
do 4 bloků, pro které budou společná témata managementu dárců, refrakterní
rejekce, retransplantací a multiorgánových transplantací. Součástí symposia budou
také inovativní paralelní interaktivní workshopy, dvě symposia našich partnerů
a samozřejmě také valná hromada členů SOT ČLS JEP. Součástí odborné části
programu bude také sesterský program připravený ve spolupráci s Českou asociací
sester. Také toto symposium, podobně jako minulý kongres, bude uspořádán
v paperless formátu s využitím mobilních zařízeních, tak typických pro naši dobu.
Vážení kolegové, věřím, že Vás program našeho postgraduálního symposia zaujme
a že se opět po roce všichni v Mikulově setkáme.

prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
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Témata symposia
• management dárců
• refrakterní rejekce
• retransplantace
• multiorgánové transplantace
• interaktivní workshopy
Mikulov
Mikulov je historické město v okrese Břeclav v Jihomoravském kraji,
asi 40 km jižně od Brna, u hranice s Rakouskem. Historické centrum
Mikulova nese status městské památkové rezervace a díky baroknímu
zámku, renesančnímu náměstí a starobylé židovské čtvrti je právem
nazýváno městem památek.
Město je malebně položeno ve členitém terénu na jižním okraji Pavlovských vrchů.
Mimořádné přírodní, historické a architektonické památky v kombinaci s příznivým
teplým podnebím zde vytvářejí příjemnou atmosféru.
Místo konání
Hotel Galant je hotelový komplex, který se rozkládá na 8000 metrech čtverečních,
jen několik kroků od historického srdce Mikulova, přímo pod Svatým kopečkem,
na který je výhled nejen z hotelové terasy, ale i celé řady pokojů.
Hotel nabízí ubytování v celkem 133 apartmánech a pokojích a společně s vlastním
kongresovým centrem, kterým disponuje, poskytuje zázemí jak individuálním
návštěvníkům Moravy, tak i pořadatelům konferencí a kongresů. V rámci vlastního
kongresového centra nabízí kompletní služby a to až do kapacity 500 osob, pro
menší setkání je k dispozici dalších 9 salónků s kapacitou od 10 do 120 osob.
Registrační poplatky
Lékař
Sestra / nelékařský pracovník

Včasný (do 31. 3. 2017) Pozdní (od 1. 4. 2017)
1 700 Kč / 63 eur
2 000 Kč / 75 eur
900 Kč / 33 eur
1 000 Kč / 37 eur

Registrační poplatek v Kč platí pro účastníky z České republiky. Registrační poplatek
pro slovenské lékaře, sestry a nelékařské pracovníky je uvedený EUR.
Sekretariát sympozia
GUARANT International spol. s r.o.
Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4, tel.: +420 284 001 444, e-mail: sot2017@guarant.cz

