
Poděkování patří všem partnerům za finanční spoluúčast na zajištění sympozia.

Dušičkový čas přilákal do Beskyd  
téměř 200 odborníků v neurologii

Těšíme se na viděnou  
6.–7. 11. 2020  na  

13. ročníku Valašsko-lašského  
neurologického sympozia

První sdělení pátečního odborného programu prezentovala 
prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D., která přítomným 
přiblížila problematiku kognitivních poruch u Parkin-
sonovy nemoci a parkinsonských syndromů.

Hojně navštíveným bylo sobotní sdělení PharmDr. MVDr. 
Vilmy Vranové, Ph.D., z Brna věnované rostlinám, které 
mohou svým působením imitovat nebo navodit 
akutní neurologický stav.

O zajímavosti přednesených témat svědčil i plně obsazený 
přednáškový sál.  

Prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., posluchačům představil 
výsledky svého bádání o celoživotním dopadu stresu 
na lidský mozek u osob přeživších holokaust a jejich 
potomků. 

Již 12. ročník Valašsko-lašského neurologického 
sympozia zahájili stejně jako v předešlých letech  garanti 
(zleva) MUDr. Bohdan Křupka, Ph.D.,  
a MUDr. Pavel Ressner, Ph.D.

Základní informace o akci
Termín: 1.–2. 11. 2019
Místo konání: Horský hotel Soláň, Karolinka 
Účastníci: 182
Odborní garanti:  
MUDr. Pavel Ressner, Ph.D.,  
MUDr. Bohdan Křupka, Ph.D.

Odborný program
❱  Kognitivní poruchy u Parkinsonovy nemoci 

a parkinsonských syndromů
❱  Celoživotní dopad extrémního stresu na lidský 

mozek – psychologický profil a strukturální změny 
mozku u osob přeživších holokaust
❱  Přehled léčby cévní mozkové příhody založené na 

vědeckých důkazech
❱  CyberKnife v algoritmu léčby mozkových metastáz
❱  Laboratorní vyšetření v diagnostice, diferenciální 

diagnostice a monitorování léčby roztroušené 
sklerózy – současné možnosti versus reálná praxe
❱  Motor Neuron Disease – novinky a praktická 

doporučení

❱  Co můžeme nabídnout pacientovi po stanovení 
diagnózy myopatie/dystrofie?
❱  Farmakologické interakce v neurologii
❱  Rulík, kóma a ti druzí aneb jak rostliny mohou 

i neurologovi zamotat hlavu
❱  Osminozí
❱  Epigenetické mechanizmy u demencí a stárnutí
❱  Abnormní stavy dospělého věku vázané na spánek 

❱  Workshop: Paliativní medicína 
u neurodegenerativních onemocnění

Valašsko-lašské
neurologické 
sympozium

1.–2. 11. 2019
Hotel Soláň, Karolinka

Děkujeme generálnímu partnerovi – společnosti 
Boehringer Ingelheim, spol. s r.o.,  
za podporu tohoto Sympozia. 

GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNEŘI


