
Pořadatel: společnost SOLEN, s. r. o., a časopis Pediatrie pro praxi 
Záštita: Dětská klinika LF UK a FN v Hradci Králové

26.–27. května 
2017

Hotel Nové  
Adalbertinum,  
Hradec Králové

HRADEC KRÁLOVÉ

PEDIATRIE PRO PRAXI
IV. kongres pediatrů
v Hradci Králové
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Předběžný program

Pátek 26. května
9.00 Zahájení

Akutní stavy, intenzivní péče – garant MUDr. Pavel Rozsíval
ff Blok bude dále upřesněn

Dětská nefrologie a urologie – garantka doc. MUDr. Sylva Skálová, Ph.D. 
ff Kdy a proč myslet na akutní tubulointersticiální nefritidu? – 

Skálová S. 
ff Akutní postinfekční glomerulonefritida –  

„nemoc mnoha tváří“ – Zieg J. 
ff Hypospadie: kdy indikovat k rekonstrukční operaci, nejčastěji 

používané operační techniky – Novák I., Kuliaček P., Tomášek J. 
ff Pohled urologa na chirurgii předkožky v dětském věku – 

Tomášek J., Novák I., Kuliaček P. 

Kardiologie – garant doc. MUDr. Zdeněk Kokštein, CSc. 
ff Kolapsové stavy u dětí – Lukeš A. 
ff Srdeční selhání u kojenců, batolat a větších dětí – Molíková N. 
ff Nejčastější arytmie v dětském věku – Lukešová K. 
ff Vyhláška MZ o povinných prohlídkách sportujících dětí – 

Kokštein Z.

Aktuality v pediatrii 
ff Epigenetika a význam tuků ve výživě kojenců a batolat – 

Boženský J. 
ff Účinky hlívy ústřičné na imunitní systém – Mrázová J.
ff Alergický pochod – Fuchs M.
ff Strategie výživy kojenců v ambulanci praktického lékaře
ff Doporučení pro diagnostiku a léčbu dětí s nočním pomočováním

Pneumologie – garant MUDr. Hubert Vaníček, Ph.D.
ff Blok bude dále upřesněn

Zajímavé případy z praxe – garant doc. MUDr. Štěpán Kutílek, CSc.
ff Blok bude dále upřesněn

Sobota 27. května
IP Od titritid k CRPitidám 
MUDr. Zuzana Blechová, MUDr. Václava Adámková

Poruchy příjmů potravy
ff Program bude dále upřesňován.

Prezidentka akce: doc. MUDr. Sylva Skálová, Ph.D.

Místo konání: Hotel Nové Adalbertinum Hradec Králové

Organizace: SOLEN, s. r. o., Lazecká 51, 779 00 Olomouc 
Program: Mgr. Eva Zemanová, 777 557 426, zemanova@solen.cz 
Sekretariát: Markéta Slezáková, 734 571 658, slezakova@solen.cz 
Výstavní plochy: Ing. Martina Osecká, 724 984 450, osecka@solen.cz 
Přihlášky a ubytování:  
Eliška Brablecová, DiS., 607 190 210, brablecova@solen.cz

Poplatek: do 28. 2. – 1 100 Kč, pak 1 300 Kč pro lékaře i sestry; při platbě 
na místě +200 Kč; poplatek zahrnuje: účast na odborném programu, doklad 
o absolvování vzdělávací akce, veškeré tiskové materiály včetně abstrakt před-
nášek s podrobným programem kongresu, vstup na doprovodnou expozici fi-
rem, občerstvení v přestávkách mezi přednáškovými bloky

IP = interaktivní přednáška/blok

Přihlášky k účasti: do 15. května 2017 / nejrychlejší přihlášení online na www.solen.cz nebo emailem na registrace@solen.cz 

Po absolvování první akce máte na každém dalším kongresu Pediatrie pro praxi v roce 2017 nárok 
na slevu 50 % z ceny registračního poplatku. Více na www.pediatriepropraxi.cz

HLAVNÍ PARTNEŘI

Účast je v rámci celoživotního postgraduálního vzdělávání dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK ohodnocena kredity pro lékaře.



PEDIATRIE PRO PRAXI
kongresy pediatrů 2017
Ostrava | Olomouc | Hradec Králové | Brno | Praha | Plzeň

Zúčastněte se v roce 2017 některého z našich  
kongresů pro pediatry a získejte slevu 50% z ceny 
registračního poplatku na všechny ostatní akce  
Pediatrie pro praxi 2017! 
Jak slevu uplatnit?
1. Registrace on-line přes www.solen.cz
V registračním formuláři prosím do poznámky uveďte, kterého kongresu jste se již zúčastnili. 

2. Registrace přes email redakce@solen.cz
Pokud se registrujete přes email, nezapomeňte připojit celé jméno včetně titulů a napsat, na kterou akci 
se hlásíte. Současně připojte Vaše požadavky na doprovodné služby (ubytování, obědy apod.) a informaci, 
kterého kongresu jste se již zúčastnili.  

Při zpracování přihlášek Vám bude následně po kontrole 
kongresový poplatek automaticky snížen.

Podmínky využití slevy:
�� slevová akce je platná od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 a vztahuje se na následující kongresy pro pediatry:
�� 16.–17. února 2017, Ostrava
�� 12.–13. května 2017, Olomouc
�� 26.–27. května 2017, Hradec Králové
�� 6.–7. října 2017, Brno
�� 20.–21. října 2017, Praha
�� 24.–25. listopadu 2016, Plzeň

�� slevu nelze kombinovat s jinými slevovými akcemi společnosti Solen
�� sleva se vztahuje pouze na kongresový poplatek, nelze uplatnit na jiné doprovodné služby (workshopy, 

ubytování, obědy apod.)


