
IX. KONGRES TRAUMATOLOGIE 
A MUSKULOSKELETÁLNÍ RADIOLOGIE
28. – 29. dubna 2022 
Brno, hotel Continental

http://www.symma.cz/imaging
Kongres je pořádán dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.



Vážené dámy a pánové,

dovolte, abychom Vás po dvouleté pauze pozvali k účasti na tradiční „KONGRES TRAUMATOLOGIE A MUSKULOSKELETÁLNÍ 
RADIOLOGIE“, který je v pořadí již devátý. V letošním roce se bude akce konat v kongresových prostorách hotelu Continental v Brně. 
Kongres je pořádán pod záštitou ministra zdravotnictví ČR prof. MUDr. Vlastimila Válka, CSc., MBA, EBIR a za garance Radiologické 
společnosti ČLS JEP

Hlavními tématy devátého ročníku jsou „Zobrazovací diagnostika zápěstí a ruky, Traumatologie, degenerativní a zánětlivé změny, 
Terapeutické postupy a možnosti intervenční radiologie a Kazuistiky/varia“. 
Našim cílem je uspořádat mezioborový kongres, který svojí odborností a rozsahem přispěje k širšímu přehledu a orientaci v mezioborové 
spolupráci a především ke zkvalitnění profesní činnosti. 

Věříme, že Vás tematické zaměření kongresu zaujme, a že Vám bude možné se tohoto mezioborového setkání zúčastnit

                     Těšíme se na Vaši účast

doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
pověřen vedením 
Kliniky radiologie a nukleární medicíny LF MU 
a Fakultní nemocnice Brno

MUDr. Andrea Šprláková – Puková, Ph.D.
Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU 
a Fakultní nemocnice Brno



Všeobecné informace

Místo konání Hotel Continental, Kounicova 680/6, 602 00 Brno

Registrační poplatky Lékař – člen ČRS do 19. dubna 2022 Kč 2 800,- / EUR 112,- na místě Kč 3 300,- / EUR 132,- 
Lékař – nečlen ČRS do 19. dubna 2022 Kč 3 300,- / EUR 132,- na místě Kč 3 600,- / EUR 144,- 
V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na kongres, občerstvení v průběhu akce, 1 x oběd, kongresové materiály a DPH.

Oběd Obědy formou jednotného menu se vydávají v hotelové restauraci dne 28. dubna 2022 od 12.15 – 13.30 hod.  

Cena za oběd je zahrnuta v registračním poplatku.

Pro přednášející Ukončení registrace k aktivní účasti (přihlášení přednášky)  18. března 2022 

Vyrozumění o přijetí Vaší přednášky obdržíte nejpozději do  26. března 2022

Akreditace  Kongres bude zařazen v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory a bude ohodnocen kredity dle 

platných předpisů.
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