30.
ČESKÝ A SLOVENSKÝ
NEUROLOGICKÝ SJEZD

Clarion Congress Hotel Praha
23.–26. 11. 2016

ZPRÁVA Z 30. ČESKÉHO A SLOVENSKÉHO
NEUROLOGICKÉHO SJEZDU, KTERÝ PROBĚHL V PRAZE
VE DNECH 23. 11.–26. 11. 2016
Registrace
30. český a slovenský neurologický sjezd
proběhl ve dnech 23. 11.–26. 11. 2016
v hotelu Clarion Congress Hotel Prague
a zúčastnilo se ho celkem 939 osob.
Toto číslo zahrnuje jak účastníky,
tak řečníky a hosty. Nezahrnuje
vystavovatele, kterých bylo 102.
Registrační poplatky
Výše registračního poplatku se lišila podle termínu registrace na včasný
a pozdní. Poplatek zdarma měli pozvaní řečníci a členové výboru.
Registrační poplatky

Počet osob

Člen ČNS, SNS

366

Nečlen ČNS, SNS

320

VIP a zvaní řečníci

102

Jednodenní registrace 24.11.

4

Jednodenní registrace 25.11.

8

Jednodenní registrace 26.11

1

Jednodenní registrace – student

3

Registrace zdarma – grant

15

Registrace zdarma – sponzor

29

Sestra, laborant, student LF, doktorand, nelékař

91

Celkem

939

Program sjezdu
Program sjezdu zahrnoval hlavní oblasti oboru, jakými jsou cerebrovaskulární
onemocnění, demence, epilepsie, extrapyramidová onemocnění, roztroušená
skleróza, nervosvalová onemocnění, poruchy spánku, vertebrogenní poruchy,
které se prolínaly v rámci hlavních sympozií (7), paralelních sympozií (11),
specializovaných sympozií (9), workshopů (9) a výukových kurzů (9).
Program byl rozvržen do čtyř dnů, od středy 23. listopadu do soboty
26. listopadu běžel paralelně ve 4 sálech.
Ve středu 23. listopadu probíhaly výukové kurzy, sjezd byl slavnostně
zahájen v 18:30. V průběhu slavnostního zahájení byly vyhlášeny
a předány ceny České neurologické společnosti za rok 2016.

Odborný program začal ve čtvrtek 24. listopadu v 8:00 výukovými kurzy,
v 10:00 pak v hlavním sále proběhlo zahajovací plenární sympozium.
Po polední přestávce program pokračoval paralelně ve 3–4 sálech.
V pátek 25. listopadu byl pro účastníky sjezdu připraven Společenský
večer ve Veletržním paláci.
Poslední den probíhal program jen dopoledne, a to ve 3 paralelních
sekcích. Po skončení programu proběhlo ve foyer slavnostní ukončení
sjezdu s přípitkem.
V rámci sjezdu bylo uspořádáno 9 satelitních sympozií těchto firem:
Sanofi-Genzyme (2x), Roche s.r.o., Pfizer s.r.o., Biogen Czech Republic,
Ipsen Pharma o.s., Wörwag Pharma GmbH & Co.KG, Novartis s.r.o.
a Shire Czech s.r.o.
Přednášky
Celkový počet přednášek sjezdu byl 175.
Posterová sekce
Posterová sekce byla umístěna v sále Meridian, spolu s částí výstavy.
Vzhledem k velkému množství příspěvků bylo na sjezdu prezentováno
celkem 81 posterů, v rámci 3 posterových sekcí.
Posterová sekce 1 proběhla v době odpolední kávové přestávky ve čtvrtek
24. listopadu, Posterová sekce 2 v době dopolední kávové přestávky
v pátek 25. listopadu a Posterová sekce 3 v době odpolední kávové
přestávky v pátek 25. listopadu.
Ze všech posterů vybral vědecký výbor sjezdu 3 nejlepší postery, které
byly oceněny.
Výukové kurzy
I v letošním roce byly součástí sjezdu výukové kurzy, které se setkaly
s pozitivním ohlasem. Kurzů se zúčastnilo 330 osob, největší zájem byl
o hands-on kurz „Pacient s polohovou závratí – dif. dg., diagnostické
a terapeutické manévry“ (viz tabulka na následující straně).
Společenské akce
Slavnostní zahájení sjezdu proběhlo ve středu, 23. listopadu, v hotelu
Clarion, kde celý sjezd probíhal. Po slavnostním zahájení ve spojených
sálech Zenit+Nadir byl podáván welcome drink ve foyer.
Společenským vyvrcholením sjezdu byl Společenský večer ve Veletržním
paláci. Večer proběhl v pátek 25. listopadu, a jeho součástí bylo
electroswingové hudební vystoupení DJe Swing Thing, který po celý večer
udržoval hosty v pohybu. Ve foyer byl připraven bohatý raut.

Počet účastníků na výukových kurzech
Výukový kurz 0.1 Hands on – Zobrazovací metody v neurologii 1 (epilepsie, tumory)

22

Výukový kurz 1.1 Hands on – Zobrazovací metody v neurologii 2 (neurodegenerativní)

22
34

Výukový kurz 1.2 Funkční poruchy hybnosti

10

Výukový kurz 1.3 RLS a rytmické pohyby ve spánku
Výukový kurz 1.4 Hands on – Pacient s polohovou závratí – dif. dg., diagnostické a terapeutické manévry

36

Výukový kurz 2.1 Hands on – Zobrazovací metody v neurologii 3 (cévní)

31

Výukový kurz 2.2 Postižení kognitivních funkcí v klinické praxi

29

Výukový kurz 2.3 Zásady diagnostiky primárních bolestí hlavy

43
15

Výukový kurz 2.4 Management ALS

39

Výukový kurz 3.1 Včasná diagnostika a léčba RS

49

Výukový kurz 3.2 Praktický návod jak efektivně trombolyzovat
Pozn.: počet účastníků Hands-on kurzů byl omezen na 36

Sponzoři a vystavovatelé
Sjezd finančně podpořilo 13 sponzorů a 19 vystavovatelů. V rámci rozsáhlé výstavy měly stánky také 2 nakladatelství a 2 pacientské organizace.
Platinový partner

Zlatí partneři

Stříbrní partneři

Bronzoví partneři
150 let
Dr. Willmar Schwabe
From nature. For Health.

Mediální Partneři
Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Ambit Media
Vystavovatelé
Lundbeck s.r.o., AbbVie s.r.o., AOP Orphan Pharmaceuticals AG, Teva Pharmaceuticals ČR s.r.o., Angelini Pharma ČR s.r.o., Cardion s.r.o.,
Neurorehabilitační klinika Axon, EISAI, Grifols s.r.o., Meda Pharma s.r.o., Desitin Pharma s.r.o., Asco-Med s.r.o., Glenmark Pharmaceuticals Distribution s.r.o.,
M.G.P. Ltd., NORDIC Pharma, s.r.o., CertiCon a.s., Alien technik s.r.o., help2move s.r.o., ADELI Medical Center

