21. sympózium v oblasti miniinvazivních metod
ve vnitřním lékařství

Vážené farmaceutické firmy,
vážené kolegyně a vážení kolegové,
dovolte mi, abych Vás jménem organizačního výboru a jako prezident kongresu co
nejsrdečněji pozdravil a po dvouleté pauze a odložení veškerých kongresových aktivit Vás
zároveň pozval na tradiční, již 21. celostátní setkání internistů, invazivních radiologů,
gastroenterologů, kardiologů, onkologů, patologů a dalších přidružených oborů a podoborů
vnitřního lékařství týkající se intervenčních výkonů a jejich následné péče.
Zároveň mi dovolte poděkovat Vám za Vaši podporu v předcházejících ročnících. Tento
kongres si v minulosti získal na oblibě mezi odbornými lékaři i farmaceutickými firmami a byl
zařazen do seznamu uznávaných a podporovaných odborných aktivit jak kardiologické,
tak i gastroenterologické a hepatologické společnosti. Hlavními garanty jsou Lékařská fakulta
Univerzity Karlovy v Hradci Králové včetně Fakultní nemocnice Hradec Králové a Oblastní
nemocnice Náchod a.s. Kongres je pořádán jako celonárodní lékařská akce.
Staronovou lokalitou pro tento kongres je opět Hotel & resort Medlov v chráněné
krajinné oblasti Žďárské vrchy. Kapacita tohoto zařízení dovoluje ubytování jak pro
účastníky kongresu, tak i pro farmaceutické firmy. Hotel se nachází na samotě uprostřed
hlubokých lesů na břehu rybníka Medlov.
Smyslem tohoto setkání bude opět odborný pohled na problematiku intervenčních výkonů,
pomocných vyšetřovacích metod a zejména výměna zkušeností v jednotlivých centrech
nemocnic v České republice. Přednášející se rekrutují z významných pracovišť
v České republice, zejména z Prahy, Brna a Hradce Králové. Setkání bude zaměřeno na oblast
kardiologie, gastroenterologie, angioradiologie, neurologie, onkologie a jednotlivých oborů
vnitřního lékařství.
Vzhledem k velkému ohlasu je tento kongres opět koncipován jako celorepubliková
odborná akce. Protože se jedná o setkání téměř 200 lékařů, sester i zástupců farmaceutických
firem, nese tato akce i nemalé finanční nároky. Bez Vaší spoluúčasti bychom nemohli tento
kongres v takovém rozsahu uskutečnit.

V krátkosti Vám uvádíme základní program:
Termín:
Místo:
Určeno pro:
Program:

3. 6. – 5. 6. 2022
Hotel & resort Medlov - Žďárské vrchy
celorepubliková akce odborných lékařů
2 denní seminář s bloky kardiologie, gastroenterologie a
hepatologie, intervenční radiologie, chirurgických oborů
a oborů vnitřního lékařství

Protože je nutné uskutečnit definitivní smlouvu s kongresovým centrem Hotelu & resortu
Medlov do 30. 4. 2022, prosím Vás o písemné objednání na tento kongres přes webové stránky
do 29. 4. 2022.

Ubytování:
Ubytování si objednává každá firma sama na vlastní náklady přímo v hotelovém komplexu
Medlov.
Kontakt na recepci: info@medlovhotel.cz, tel. 566 619 201.
V Hotelu & resortu Medlov jsou k dispozici pokoje pro farmaceutické firmy, prosíme pouze
o Vaši rezervaci s platbou – heslo pro objednání: Kongres.
Celoročně jsou zřízeny i webové stránky našeho kongresu, včetně retrospektivy minulých
ročníků. Zde najdete objednávku k registraci na kongres, program a také v tomto roce zde bude
možnost inzerce novinek farmaceutických firem, které se podílejí na této akci (tato inzerce je v
rámci Vaší účasti na tomto kongresu).
Přihláška k registraci v rámci kongresu je na webové adrese: hrubaskala.net
a bude otevřena od 1. 3. 2022. Prosíme o nahlášení akreditovaných zástupců
Vaší farmaceutické firmy a vyplnění dalších důležitých údajů na tyto webové stránky.
Na závěr nám dovolte popřát Vám hodně zdraví a pracovních úspěchů v novém roce 2022.
Na červnové setkání s Vámi na Vysočině se těší organizační výbor:
MUDr. Zdeněk Tušl, náměstek ředitele FN Hradec Králové
prof. MUDr. Antonín Krajina, CSc.
doc. Petr Pařízek, Ph.D.
a prezident kongresu MUDr. Zdeněk Papík, Ph.D.

MUDr. Zdeněk Papík, Ph.D.
Endoskopické centrum
Oblastní nemocnice Náchod, a.s.
e-mail: papik.zdenek@nemocnicenachod.cz

