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

Koncem května proběhl v hotelu Nové Adalbertinum v centru Hradce
Králové čtvrtý ročník pediatrického kongresu Pediatrie pro praxi. Záštitu
nad celou akcí převzala doc. MUDr. Sylva Skálová, Ph.D., která se svými spolupracovníky připravila poutavý program, který přilákal na místo
setkání plný sál posluchačů. Ti měli možnost si vyslechnout a diskutovat nad tématy Dětské nefrologie a urologie, Akutních stavů a intenzivní péče, Kardiologie, Výběrem kazuistik a Pneumologie. Druhý den
byl opět společný se všeobecnými lékaři pro dospělé. Přednesena byla
témata Od titritid k CRPitidám, Máme takovéto pacienty ve svých ambulancích, Poruchy příjmu potravy a Právo, úhrady a praktičtí lékaři.

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

Milým překvapením pro nás organizátory bylo, že účastníci vydrželi až
do konce odborného programu a nebáli se diskutovat. Těšíme se na
setkání na dalších kongresech Pediatrie pro praxi na podzim anebo minimálně začátkem června příštího roku opět v Hradci Králové.

Základní informace o akci:
Termín: 26.–27. května 2017
Místo konání: Hotel Nové Adalbertinum, Hradec Králové
Počet účastníků: 300

Pohled do sálu

(pediatři, praktičtí lékaři, odborný zdravotnický personál)

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

Témata programu:
Dětská nefrologie a urologie / Akutní stavy, intenzivní péče /
Kardiologie / Aktuality v pediatrii / Zajímavé případy z praxe /
Pneumologie / Od titritid k CRPitidám / Dobrá rada do vaší
ordinace / Máme takovéto pacienty ve svých ambulancích /
Poruchy příjmu potravy / Právo, úhrady a praktičtí lékaři

Na viděnou s Vámi na dalších
kongresech Pediatrie pro praxi
se těší kolektiv společnosti SOLEN
Více na www.pediatriepropraxi.cz
Poděkování patří všem partnerům
za finanční spoluúčast na zajištění kongresu.

Diskuze v předsálí
HLAVNÍ PARTNEŘI

