SPOLEK PŘÁTEL MEDICÍNY A UMĚNÍ &
MEDICON Vás srdečně zvou na odborný seminář

Jazz Dock

KOMPLEXNÍ
PÉČE O ŽENU –
NOVÉ PŘÍSTUPY
V LÉČBĚ
dne 22. 11. 2018
Jazz Dock - Jazz & Blues Bar & Café
Janáčkovo nábřeží 2 (náplavka), Praha 5 – Smíchov

S ohledem na omezenou kapacitu akce a v souladu s Pravidly členství v SPMU (www.spolekmediciny.cz) je nutné se
předem registrovat na www.spolekmediciny.cz/registrace. Vzdělávací akce je zařazena do systému celoživotního
vzdělávání ČLK dle Stavovského předpisu č. 16. Účastníci obdrží doklad ČLK o absolvování této vzdělávací akce.
Odborný garant prim. MUDr. Václava Bártů, Ph.D. Tato akce je pořádána pro členy SPMU bez poplatku.
Dress Code: Smart Casual

Program
15.30 – 16.00

Registrace & Coffee Break

16.00 – 16.30

Nové přístupy a komplexní léčba děložních myomů
MUDr. Roman Kříž, vedoucí lékař gynekologie MAMMACENTRUM Benešov

16.30 – 17.00

Výzvy v diagnostice nádoru prsu
MUDr. Regina Šírová, ředitelka Mammacenter skupiny MEDICON

17.00 – 17.30

Preventivní chirurgické zákroky u žen s vysokým rizikem vzniku CA prsu a ovaria
MUDr. Karel Rauš, gynekologie - senologie, Centrum pro nemoci prsu

17.30 – 18.00

Možnosti genetických vyšetření ženy a páru, včetně nových screeningových metod
jako jsou NIPT
MUDr. Šárka Vilímová, klinická genetička PONATAL Sanatorium

18.00 – 18.30

Diskuse a závěr odborného programu

18.30 – 20.00

Raut s ochutnávkou vybraných vín a s hudebním překvapením v příjemném jazzovém
zákoutí v centru Prahy s unikátním výhledem na řeku

PRIVACY/GDPR (www.spolekmediciny.cz)
Registrací na tuto akci prohlašuji, že souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu Nařízením Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném
pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice 95/46/ES a s fotografováním své osoby v průběhu akce a případným uveřejněním
těchto snímků s cílem propagovat informace o průběhu akcí pořádaných SPMU a MEDICON a.s.

