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Vážené dámy a pánové,

dovolujeme si Vás pozvat k účasti na tradiční Kongres traumatologie a muskuloskeletální radiologie, který je v pořadí již sedmý. Akci, 
která se koná ve dnech 4. – 5. dubna 2019 v kongresových prostorách hotelu Myslivna v Brně pořádá Klinika radiologie a nukleární 
medicíny LF MU a Fakultní nemocnice Brno za garance České radiologické společnosti ČLS JEP.
Hlavními tématy šestého ročníku jsou „Urgentní radiologie - protokoly a postupy, Kyčelní kloub - typy postižení, zobrazování, 
interdisciplinární spolupráce, Intervenční radiologie a Kazuistiky, varia“. Šestého ročníku se zúčastnilo více než 180 účastníků 
z radiologických, chirurgických a traumatologických pracovišť. Našim cílem je uspořádat mezioborový kongres, který přispěje k širšímu 
přehledu a orientaci v mezioborové spolupráci.
Věříme, že Vás tematické zaměření kongresu zaujme, a že i Vy přispějete svojí odborností a aktivitou ke kvalitnímu programu 
kongresu. 

  Těšíme se na Vaši účast a setkání s Vámi.

doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
zástupce přednosty pro LPP
Kliniky radiologie a nukleární medicíny LF MU 
a Fakultní nemocnice Brno

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR
přednosta
Kliniky radiologie a nukleární medicíny LF MU 
a Fakultní nemocnice Brno



Všeobecné informace

Místo konání Hotel Myslivna, Nad Pisárkami 276/1, 623 00 Brno

Registrační poplatky Lékař – člen ČRS do 2. dubna 2019 Kč 1 750,- na místě Kč 1 950,- 
Lékař – nečlen ČRS do 2. dubna 2019 Kč 2 150,- na místě Kč 2 350,- 
V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na kongres, občerstvení v průběhu akce, kongresové materiály a DPH.

Pro přednášející Termín pro přihlášení přednášky    5. 3. 2019 
Vyrozumění o přijetí Vaší přednášky obdržíte nejpozději do 12. 3. 2019

Oběd Obědy se vydávají oproti stravenkám, které obdržíte při registraci účastníků. Cena oběda formou menu à Kč 120,-. 
Zájemce o bezmasé jídlo žádáme, aby svůj požadavek sdělili registrujícím osobám.

Akreditace  Kongres bude akreditován Českou lékařskou komorou dle platných předpisů.  
NLZP obdrží potvrzení o účasti.  
Číslo akreditace a počty kreditů budou uveřejněny na webu kongresu ca. 14 dní před akcí. 
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