REGISTRACE
Letošního českého a slovenského neurologického sjezdu v Praze se zúčastnilo celkem 831
osob. Toto číslo zahrnuje jak účastníky, tak řečníky a hosty. Nezahrnuje vystavovatele,
kterých bylo 90.
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Registrační poplatky
Výše registračního poplatku se lišila podle termínu registrace na včasný a pozdní. Poplatek
zdarma měli pozvaní řečníci, hosté a členové výboru.
REGISTRAČNÍ POPLATKY

POČET OSOB

Člen ČNS, SNS, ČSKN, SSKN nebo SBMILI
Nečlen ČNS, SNS, ČSKN, SSKN nebo SBMILI
VIP a zvaní řečníci
Danube symposium
Jednodenní registrace 21.11.
Jednodenní registrace 22.11.
Jednodenní registrace 23.11
Jednodenní registrace - student
Sestra, Laborant, Student LF, Doktorand, Nelékař

CELKEM

406
186
105
12
3
3
1
13
102

831

Přehled registračních poplatků
Člen ČNS
2,20%

11,82%

1,39%

Nečlen
VIP a zvaní řečníci

12,17%

49,94%
Danube symposium

22,48%

Jednodenní registrace
Sestra, Laborant, Student LF,
Doktorand, Nelékař

PROGRAM SJEZDU
Program sjezdu zahrnoval hlavní oblasti oboru, jakými jsou cévní mozkové příhody,
demence, epilepsie, extrapyramidová onemocnění, roztroušená skleróza, nervosvalová
onemocnění, poruchy spánku, vertebrogenní poruchy, které se prolínaly v rámci hlavních
sympozií (7), specializovaných sympozií (12), workshopů (9) a výukových kurzů (8).
Program byl rozvržen do čtyř dnů, od středy 20. listopadu do soboty 23. listopadu běžel
paralelně ve 4 sálech.
Ve středu 20. listopadu probíhaly výukové kurzy, sjezd byl slavnostně zahájen v 18:30.
Odborný program začal ve čtvrtek 21. listopadu v 8:00 čtyřmi paralelními workshopy, a
v 10:00 proběhlo v hlavním sále zahajovací plenární sympozium. Po polední přestávce
program pokračoval paralelně ve 3-4 sálech.
V pátek 22. listopadu bylo zahájeno 45. mezinárodní dunajské neurologické symposium,
které běželo paralelně se čtyřmi dalšími sekcemi 27.českého a slovenského neurologického
sjezdu. V 19:30 byl pro účastníky sjezdu připraven Slavnostní večer v Národním technickém
muzeu.
Poslední den běžel program už jen dopoledne, a to ve 3 paralelních sekcích. Dunajské
sympozium zakončilo svůj program Danube teaching coursem již v 10:00.
Po skončení programu proběhlo ve foyer slavnostní ukončení sjezdu s přípitkem.
Přednášky
Celkový počet přednášek sjezdu byl 217, nejvíce z nich bylo prezentováno v rámci hlavních
sympozií (51) a specializovaných sympozií (72).

Počet přednášek
17

28

Výukové kurzy

15

Workshop
34

72

Hlavni Sympozium
(+ Opening, Kontroverze, Kluby)
Specializované Sympozium
Danube Sympozium

51

Satelitní Sympozium

Posterová sekce
Posterová sekce byla umístěna v sále Meridian, spolu s částí výstavy. Vzhledem
k ohromnému množství příspěvků bylo na sjezdu prezentováno celkem 100 posterů, v rámci
2 posterových sekcí.
POSTEROVÁ SEKCE I proběhla v polední přestávce ve čtvrtek 21. listopadu,
POSTEROVÁ SEKCE II v polední přestávce v pátek 22. listopadu.
Ze všech posterů vybral vědecký výbor sjezdu 10 posterů, které byly prezentovány v rámci
Specializovaného sympozia 3: Vybrané postery - krátké ústní prezentace ve čtvrtek 21.
listopadu.
Výukové kurzy
Novinkou tohoto sjezdu bylo zařazení výukových kurzů, které se setkalo s pozitivním
ohlasem. Kurzů se zúčastnilo 325 osob, největší zájem byl o kurz RS: Včasná diagnostika a
léčba RS – význam regionálního neurologa.

SPOLEČENSKÉ AKCE
Slavnostní zahájení sjezdu proběhlo ve středu, 20. listopadu, v hotelu Clarion, kde sjezd
probíhal. K poslechu i rautu účastníkům hrál Dixieland 1. LF UK.
Společenským vyvrcholením sjezdu byl Slavnostní večer v nádherných prostorách
Národního technického muzea v pátek 23. listopadu. Pro hosty večera byla exkluzivně
zpřístupněna Dopravní hala a další vybrané sbírky muzea. K tanci i poslechu hrály Sestry
Havelkovy se svým orchestrem, ve foyer muzea byl připraven bohatý raut. Tohoto večera se
zúčastnilo 500 účastníků.

SPONZOŘI A VYSTAVOVATELÉ
Sjezd finančně podpořilo 14 sponzorů a 17 vystavovatelů. V rámci rozsáhlé výstavy měly
stánky také 4 nakladatelství a 5 pacientských organizací.
Platinoví partneři (2):
Biogen Idec
Novartis
Zlatí partneři (2)
BAYER
Pfizer
Stříbrní partneři (3)
Genzyme
MERCK
Mylan
Bronzoví partneři (7)
Abbvie, Astellas, Baxter, CSL Behring, Grifols, Medtronic, TEVA
Vystavovatelé (17)
Abbott Laboratories, s.r.o.
Alien technik s.r.o.
Apotex Czech Republic s r.o.
Boehringer Ingelheim s.r.o.
Cardion s r.o.
CSL Behring Biotherapies for Life
Desitin Pharma spol. s r.o.
ELI LILLY ČR, s.r.o.
Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o.
Glenmark Pharmaceuticals
IPSEN Pharma
Medicom International s.r.o.
MEDONET Pharma s.r.o.
Octapharma CZ s.r.o.
Servier spol. s r.o.
unimedis, s.r.o.
Walter Graphtek CZ s.r.o.
Nakladatelství (4)
Ambit media
Maxdorf
Mladá fronta a. s.
Triton
Pacientské organizace (5)
Společnost Parkinson, o.s.
Unie Roska v ČR
Společnost C-M-T
Společnost E, Czech Epilepsy Association
Česká asociace pro vzácná onemocnění

