Vážené kolegyně, vážení kolegové,
přátelé akupunktury,
Česká lékařská akupunkturistická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně
Slovenská spoločnosť akupunktúry
Slovenskej lekárskej spoločnosti

pořádají

XXIX.

Congressus acupuncturae
Bohemiae et Slovaciae

Česká a slovenská akupunktura –
– tradice, která zavazuje

9. – 11. 6. 2017, Brno

dovolujeme si vás pozvat na pravidelné setkání
českých a slovenských lékařů akupunkturistů. V této
tradici máme na co navazovat, o čemž svědčí již
v pořadí 29. kongres. Za místo konání kongresu jsme
vybrali opět po delší době Brno, tentokrát hotel
Santon u Brněnské přehrady, která je nejvýznamnější
rekreační oblastí Brňanů. Z terasy hotelu je jedinečný
výhled na hladinu a okolí přehrady, které zve
k procházce. Přehrada bude hrát roli i v našem
společenském programu.
Organizační výbor věří, že se podaří uspořádat
kongres na vysoké odborné úrovni a tím vyzývá
autory z našich řad, aby připravili sdělení, jež budou
přínosem k dalšímu rozvoji akupunktury. Rozhodli
jsme se podpořit aktivní účastníky a jejich práci
s přípravou svého vystoupení nebo posteru redukcí
kongresového poplatku.
Kongres je také místem setkání s kolegy a získání další
energie pro práci každého z nás. K tomu jistě přispěje
i bohatý společenský program.
MUDr. Ladislav Fildán
prezident kongresu

MUDr. Milan Stránecký
vědecký sekretář kongresu

Hlavní témata kongresu:

Hotel SANTON
1. informace

www.akupunktura.cz

Akupunktura v moderní medicíně
Akupunktura a civilizační onemocnění
Akupunktura v léčbě bolestivých stavů
a funkčních potíží
Výzkum v akupunktuře, Evidence Based Medicine
Akupunkturní diagnostika
Akupunkturní mikrosystémy
Tradiční čínská medicína v současné akupunktuře
Přidružené akupunkturní techniky
Varia

Vědecký výbor:
MUDr. František Filípek – předseda výboru
–––––– dále v abecedním pořadí –––––––

MUDr. Vladimír Balogh (SK)
MUDr. Ondrej Bangha (SK)
MUDr. Věra Dolejšová (CZ)
MUDr. Ing. Petr Fiala (CZ)
MUDr. Ján Herdics (SK)
MUDr. Oskar Mastalier (CZ-SRN)
MUDr. Milan Môcik (SK)
MUDr. Alena Ondrejkovičová, PhD. (SK)
MUDr. Gabriel Petrovics (SK)
Doc. MUDr. František Pára, CSc. (CZ)
MUDr. Theodor Rosinský, CSc. (SK)
MUDr. Ivan Vondřich (CZ)

Organizační výbor:
MUDr. Ladislav Fildán – předseda výboru
MUDr. Milan Stránecký – místopředseda výboru
MUDr. Daniela Bláhová
MUDr. Helena Čutová
MUDr. Vladimíra Brychtová
MUDr. Lenka Kalinová

Místo konání kongresu:
OREA RESORT SANTON
Přístavní 1064/38
BRNO–Bystrc 635 00
Česká republika
Tel: +420 546 124 444
Info linka: +420 800 12 00 12
E-mail: santon@orea.cz

Rámcový program:

Kongresové poplatky:

Bankovní spojení

Pátek 9. 6. 2017
13. 00 Zahájení
13. 30 – 18.00 Odborný program
18.00 – 19.30 Večeře
20.00 – 22.00 Plavba na lodi po Brněnské přehradě
Sobota 10. 6. 2017
9.00 – 17.00 Odborný program
17.15 – 17.45 Společné zasedání výborů obou
pořádajících společností
17.00 – 19.30 Individuální program – prohlídka
města, wellness hotelu…
19.30 Společenský večer v hotelu Santon
– raut a tanec
Neděle 11. 6. 2017
9.00 – 13.00 Odborný program
13.05 Ukončení kongresu

UPOZORNĚNÍ: platby jsou možné jen bankovním
převodem, nelze platit hotově při prezenci!!!
Pro slovenské účastníky bude na
www.akupunktura.cz uveden eurový účet ČLS JEP

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

Přihlášky:
Upozorňujeme, že přihlášky k účasti pro aktivní
i pasivní účastníky jsou pouze on-line na

www.akupunktura.cz
Ubytování si řeší každý účastník individuálně
s ubytovací službou hotelu – viz pokyny a kontakty
v informaci o ubytování.

Ubytování:
Řeší si každý účastník individuálně s ubytovací
službou hotelu. Cena:
• dvoulůžkový pokoj/noc se snídaní 1300 Kč
• dvoulůžkový pokoj obsazený 1 osobou/noc 1140 Kč
V ceně je ubytování, bufetová snídaně a jednorázový
vstup do wellness hotelu. Parkování u hotelu zdarma.
Wi-Fi připojení na pokoji zdarma.
Rezervace ubytování – každý individuálně
– nezařizuje organizační výbor. Kontakt na recepci:
Tel.: +420 546 124 833 – rezervace
E-mail: santon@orea.cz

do 28. 2. 2017

po 1. 3. 2017

Člen české a slovenské
akup. společnosti
1900 Kč / 70 € 2500 Kč / 90 €
Aktivní přednášející 1000 Kč / 35 € 1000 Kč / 35 €
Nečlen akupunkturních
společností
2500 Kč / 90 € 3000 Kč / 110 €
Doprovodná osoba
1000 Kč / 35 € 1000 Kč / 35 €
Studenti
1000 Kč / 35 € 1000 Kč / 35 €
Společenský večer a raut v hotelu SANTON 500 Kč / 17 €
PLATBA KONGRESOVÉHO POPLATKU A SPOLEČENSKÉHO
VEČERA DOHROMADY (2400 Kč / 87 €) – pro zájemce
o společenský večer.
Kongresový poplatek obsahuje:
Vstup na odborné přednášky, kongresové materiály,
kávové přestávky, večeři v pátek 9. 6., následně
v pátek 9. 6. večerní plavbu lodí na Brněnské přehradě
s vínem, lehkým občerstvením a hudbou,
oběd v sobotu 10.6. 2017.
Sborník abstrakt bude již tradičně formou odborného
časopisu bulletinu Acupunctura Bohemo Slovaca.
Kongresový poplatek pro doprovodnou osobu
obsahuje:
Večeři v pátek 9. 6., následně v pátek 9. 6. večerní
plavbu lodí na Brněnské přehradě s vínem,
lehkým občerstvením a hudbou,
oběd v sobotu 10. 6. 2017.
Neobsahuje vstup na odborné přednášky a kongresové
materiály, občerstvení v rámci kávových přestávek.
Společenský večer a raut v hotelu Santon 500 Kč / 17 €

Číslo účtu:
500617613/0300
BIC:
CEKOCZPP
IBAN: CZ84 0300 0000 0005 0061 7613
Variabilní symbol: 2517002
Specifický symbol: rodné číslo – NEZAPOMENOUT!

Pokyny autorům:
Aktivní prezentace max. 15 min., diskuze 5 min.,
pozvaní přednášející max. 50 min., diskuze 10 min.
Programový výbor si vyhrazuje možnost přednášku
posoudit a vyčlenit pro přednášející kratší nebo delší
čas než 15 minut.
Abstrakta přednášek a posterů budou přijímána
pouze v elektronické podobě e-mailem. Písmo Arial,
velikost 12, maximální počet slov 500.
Každá práce musí mít název, pod názvem jméno
autora, adresu pracoviště a e-mailovou adresu.
Prezentace je možná pouze prostřednictvím
dataprojektoru v programu Microsoft Power Point.
Prezentace budou předávány na flash disku
technikům nejpozději 1 hodinu před každým blokem.
Flash disk musí být čitelně označen jménem autora.
Postery: Doporučená velikost posteru:
120 cm výška x 90 cm šířka.
Abstrakta odesílejte na adresu:
stranecky@volny.cz
Uzávěrka abstrakt: do 15. 3. 2017

Prezentace firem:

podmínky na www.akupunktura.cz
Kontakt: MUDr. Ladislav Fildán
info@fildan.cz 		
+420 777 011 778		
MUDr. Milan Stránecký
stranecky@volny.cz
+420 604 296 581

