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Pořádá společnost SOLEN, s. r. o., a časopis Pediatrie pro praxi
pod záštitou Dětské kliniky LF UK a FN v Hradci Králové

Před prázdninovým obdobím jsme pro vás, pod záštitou paní doc.
Skálové, uspořádali již 3. ročník kongresu PEDIATRIE PRO PRAXI pří
mo v centru Hradce Králové. Letos zaněla na tomto setkání téma
ta zaměřená na neonatologii, endokrinologii, zajímavé kazuistiky
z praxe, komunikaci, vzácná onemocnění, anafylaxi a již tradiční
oblíbená sekce interaktivního hlasování o infekční problematice.
V předsálí byl opět prostor pro diskuzi jak s kolegy z řad praktických
lékařů pro dospělé, tak i s vystavovateli. Večer probíhala ve městě
Noc kostelů, což bylo jistě příjemným zpestřením při poznávání
Hradce Králové, tentokrát z trochu jiné perspektivy. Těší nás, že si
tento kongres našel již své posluchače a budeme se snažit pro vás
připravit zajímavá témata i na příští rok.

Zahájení kongresu – doc. MUDr. Sylva Skálová, Ph.D.

Základní informace o akci:
Termín: 10.–11. června 2016
Místo konání: Hotel Nové Adalbertinum, Hradec Králové
Počet účastníků: 247 (praktičtí lékaři, pediatři, odborný zdravotnic
ký personál)

Praktický nácvik s dítětem v rámci workshopu

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

Témata programu:
Neonatologie / Endokrinologie / Kazuistiky z nemocniční
praxe / Aktuality v pediatrii / Komunikace v náročných
situacích / Antibiotika – spotřeba vs. potřeba / Dobrá rada do
vaší ordinace / Vzácná onemocnění aneb co je dobré vědět… /
Současný pohled na anafylaxi u dětí a dospělých
Pohled do sálu

Na viděnou s Vámi
na dalších kongresech
Pediatrie pro praxi
se těší kolektiv společnosti SOLEN
Poděkování za dobrý průběh kongresu patří všem účastníkům,
přednášejícím a vystavujícím firmám.

Sledujte programy
dalších akcí,
které pro vás připravujeme.
Více na
www.pediatriepropraxi.cz

