Česká lékařská komora,
Rinologická sekce České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku,
Česká společnost alergologie a klinické imunologie, Česká pneumologická a ftizeologická společnost
České lékařské společnosti J.E. Purkyně a Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik

Vás srdečně zvou na vzdělávací akci

XXIII. DNY RAPPL
aneb dny rinologie, alergologie, pneumologie, praktického lékařství a lázeňství

Karlova Studánka 18. - 20. ledna 2018
(Možnost pobytu od středy 17.1.2018 do neděle 21.1.2018)
Předběžný program:
Středa: 17.1.2018 Registrace účastníků – recepce lázeňského domu Libuše, provozní doba 24 hodin.
(večeře se podává do 20:00)
Čtvrtek: 18.1.2018 7.00 Snídaně
8.30 Zahájení odborného programu ve velké jídelně lázeňského domu Libuše

Témata 1. dne: ORL
► Kdo, kdy, kde a jak předat pacienty s rinosinusitidami.
► Novinky v ORL ve vztahu k oborům RAPPL
► Kazuistiky ve vztahu k oborům RAPPL-ORL,pneumologie, alergologie
12.00 Oběd - Individuální program
19.30 Společenský večer s hudbou a rautem.
Pátek: 19.1.2018

7.00 Snídaně
8.00 Zahájení přednášek k tématům 2. dne

Témata 2. dne: Pneumologie
► Diagnostická, terapeutická a urgentní bronchologie
► CHOPN nové hodnocení staré nemoci
► Obvyklé a neobvyklé respirační infekce
► Akutní a chronický kašel
11.00 - 12.00 Volná sdělení k tématu, diskuse
12.00 Oběd - Individuální program
20.00 Večerní odborný program: Dle počtu přihlášek k aktivní účasti.
Sobota: 20.1.2018

7.00 Snídaně
8.00 Zahájení přednášek k tématům 3. dne

20:00 Reprezentační ples lázní
Témata 3. dne: Alergologie
►Často nemocné dítě
►Nežádoucí účinky léků
►Novinky v alergenové imunoterapii
Balneologie
►Doléčování pooperačních stavů a chronických nemocí v lázních
►Kazuistiky
►Varia
11.00 - 12.00 Volná sdělení k tématu, diskuse

12.00 hod. ZAKONČENÍ ODBORNÉHO PROGRAMU

Neděle: 21.1.2018 - Individuální program, využití bazénového komplexu.
Poslední termín pro přihlášku k účasti (pobytu):
Poslední termín pro přihlášku k aktivní účasti (přednášky apod.):

5.1.2018
!! 30.11.2017 !!

Důležité: Prosíme vážné zájemce o včasné zaslání kompletně vyplněné přihlášky.
Kontaktní adresy pro přihlášku přednášky i posteru: viz aktivní přihláška. Přihlášku je třeba vyplnit dvojmo, odeslat na
obě uvedené adresy. Adresu koordinátora volte podle odborného zaměření příspěvku.
Pozor na dřívější termín odeslání!

Formuláře přihlášek naleznete také na adrese www.horskelazne.cz - Kongresy a akce - RAPPL.
Přihlášky odeslat jako přílohu e-mailem na adresu: scholzova@horskelazne.cz
Odborný program: K danému tématu dne se uskuteční úvodní přednáška, dále jsou očekávány a vítány Vaše
volná sdělení, která problematiku obohatí a rozvedou. Prezentujte své zkušenosti, hlavně z praxe. Každý
z účastníků může prezentovat kazuistiku vztahující se k danému tématu. V případě většího počtu přihlášených
příspěvků si koordinátoři odborného programu vyhrazují právo zařadit přednášku ve formě posteru (po dohodě
s autorem). Příspěvky se přijímají na flash-disku. Podrobný odborný program, včetně informací o registraci
účastníků a organizaci akce, obdrží přihlášení po konečném sestavení odborného programu.
Systém celoživotního vzdělávání:
Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik požádaly o zařazení akce pro:
1) Lékaře (Stavovský předpis ČLK č.16) - do centrálního registru akcí ČLK)
2) Zdravotní sestry (Vyhláška 321/2008) - do kreditního systému České asociace sester,
3) Fyzioterapeuty a rehabilitační pracovníky (Vyhláška 321/2008) - do kreditního systému Unie
fyzioterapeutů. Příslušné písemné doklady o absolvování akce obdrží účastníci (i neubytovaní) při vstupní
registraci na základě úhrady stanoveného registračního poplatku.

Registrační poplatek: lékaři 1.000,- Kč
Registrační poplatek: zdravotní sestry, fyzioterapeuti 700,- Kč
Parkování: Pro účastníky akce bude zdarma vyhrazena kapacita lázeňských parkovišť a obecního parkoviště v dolní části Karlovy
Studánky (50 m. od hlavní budovy Libuše).

Storno podmínky:
Při zrušení účasti: 14 dní před zahájením akce, bude zaplacená částka za ubytování a stravování poukázána zpět
na uvedený bankovní účet.
Při zrušení účasti 7 dní před zahájením akce se vrací 50% této částky.
Při zrušení účasti 3 dny a méně před zahájením akce se vrací 50% pouze z ubytování.

Registrační poplatek se nevrací.
Pro zástupce vystavujících firem: Zájemcům o prezentaci firmy nabízíme různé možnosti propagace včetně
rezervace výstavní plochy do 12.1.2018. Kontakt: scholzova@horskelazne.cz, 554 798 263, 775 757 896

Těšíme se na setkání s Vámi.
doc. MUDr.. Jan Vokurka CSc. - Zakladatel vzdělávací akce - DNY RAPPL v Karlově Studánce.
prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.
koordinátor odborného programu za Českou pneumologickou a ftizeologickou společnost
prim. doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.
koordinátor odborného programu za Českou společnost alergologie a klinické imunologie
MUDr. Milan Svoboda - koordinátor odborného programu a předseda Rinologické sekce
MUDr. Jan Vrabec - Koordinátor odborného programu za Horské lázně Karlova Studánka
Ing. Poštulka Jan
ředitel podniku, Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik

