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Vážení přátelé, 

přijměte naše srdečné pozvání k účasti na XI. ročníku  kursu Extrapyramidová onemocnění, který se 
bude konat ve dnech 21. - 23. května 2010 v Lázních Luha čovice .  

Při plánování programu nám jako obvykle pomohly Vaše loňské připomínky a návrhy, na jejichž 
základě aktualizujeme témata přednášek a praktických kursů.  
 
Doufáme, že zevními okolnostmi vynucená změna tradičního místa konání kursu vás neodradí od 
účasti a těšíme se na shledanou v Lázních Luhačovice.  
 
Vaši 
 
Prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc. 
Doc. MUDr. Jan Roth, CSc. 
a spolupracovníci 
 
 

 
Spolupo řádají: 
Centrum extrapyramidových onemocnění Neurologické kliniky UK 1. LF a VFN v Praze 
Hennerův nadační fond 
 
Garance České léka řské komory:  
Dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 systému celoživotního vzdělávání lékařů náleží za absolvování 
kursu 1 certifikát. 
 
Místo konání: 
Lázně Luhačovice, Společenský dům                  Tel: 577 682 111, Fax: 577 132 526   
Lázeňské náměstí 127 
763 26 Luhačovice 
 
 
Předběžný program: 
 
pátek 21. 5. 2010 
  8.00 - 12.30 Parkinsonova nemoc  a parkinsonské syndromy – dg., dif. dg., léčba 
14:00 - 15:30 Praktické semináře ve skupinách – diagnostika a terapie  
16:00 - 17:30 Paralelní specialisovaná symposia  
20.00  Uvítací večer 
 
sobota 22. 5. 2010  
  8.00 - 12.30 Dyskinetické syndromy  
14:00 - 15:30 Praktické semináře ve skupinách – diagnostika a terapie  
16:00 - 17:30 Paralelní specialisovaná symposia  
od 19:00  Klub abnormálních pohybů a společenský večer 
 
neděle 23. 5. 2010  
  8.00 - 11.30 Další extrapyramidové, polékové a psychogenní syndromy 
 
 
Praktické seminá ře: 
Tradiční praktické semináře ve skupinách budou opět věnovány diagnostickým a terapeutickým 
rozvahám nad konkrétními případy pacientů s extrapyramidovými poruchami. Spolu s lektory můžete 
diskutovat i o vašich vlastních případech (videozáznamy v .mpg nebo jiném PC-kompatibilním 
formátu).  
 
Klub abnormálních pohyb ů: 
Všichni účastníci kursu budou v sobotu večer srdečně zváni na tradiční „Klub abnormálních 
pohyb ů“ . Velmi vítaná bude Vaše aktivní účast a ukázky Vašich pacientů na videu.  
 
 
 



 
 
Registra ční poplatky: 
   před 31. březnem 2010   po 31. b řeznu 2010  
                           1.200,- Kč            1.400,- Kč 
 
Registra ční poplatek zahrnuje: 
Odborný program, vstup na výstavu firem, učební materiály, společenský večer (21. a 22. 5.),  
2x oběd a občerstvení během přestávek odborného programu. 
 
Registrace: 
Vyplněnou přihlášku zašlete spolu s potrvrzením o platbě registračního poplatku nejpozději do 31. 
března 2010 na adresu sekretariátu kursu (Conference Partners, Sokolská 26, 120 00 Praha 2). Po 
tomto datu je třeba uhradit zvýšený registrační poplatek. Počet účastníků je omezen kapacitou sálu 
(maximálně 180 míst). Doporučujeme proto zaslat přihlášku co nejdříve. 
 
Ubytování: 
Ubytování pro účastníky bylo rezervováno v několika ubytovacích objektech. Nabízené hotely se 
nacházejí přímo v Luhačovicích.. Pokud máte zájem o zajištění ubytování, vyberte si z nabídky na 
přiložené přihlášce k ubytování a zašlete ji nejpozd ěji do 31. b řezna 2010 na adresu sekretariátu: 
Conference Partners Prague s.r.o., Sokolská 26, 120 00 Praha 2 nebo na email: 
conference@conferencepartners.cz. Doklady je možné také naskenovat a poslat sekretariátu 
emailem.  
 
Úhrady poplatk ů: 
Registra ční poplatek a ubytování  uhraďte, prosím, bankovním převodem na účet Conference 
Partners Prague s.r.o., číslo účtu 176 573 822 / 0300 u ČSOB Praha 2, Anglická 20.  Konstantní 
symbol: 0308, Variabilní symbol: 0510. Potvrzení o provedené úhradě (kopii ústřižku složenky nebo 
výpisu z účtu) přiložte k vyplněné přihlášce a zašlete na adresu sekretariátu kursu. Doklady je možné 
také naskenovat a poslat sekretariátu emailem na adresu: conference@conferencepartners.cz.  
 
Zrušení registrace: 
Zrušení registrace lze provést pouze písemně nejpozději do 30. dubna 2010 . Platba bude vrácena po 
odečtení stornovacího poplatku ve výši 20 % z celkově uhrazené částky. Po tomto datu platbu vrátit 
nelze, ale budou Vám zaslány všechny materiály kursu. 
 
Zrušení ubytování: 
Zrušení ubytování lze provést pouze písemně. Platba bude vrácena po odečtení stornovacího 
poplatku dle následujících podmínek:  
 
30 – 15 dnů před příjezdem   50% z celkové částky ubytování 
15 –   0 dnů před příjezdem 100% z celkové částky ubytování 
 
 
Sekretariát kursu: 
 

Conference Partners Prague s.r.o.   
Sokolská 26    
120 00 Praha 2    
 

Tel.: 224 262 108 
Fax:  224 261 703 
E-mail:  conference@conferencepartners.cz 
Web: www.conferencepartners.cz/EPO2010 
 
 
Vědecký sekretariát: 
 

Centrum extrapyramidových onemocn ění   
Prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.   
Neurologická klinika VFN a 1. LF UK   
Kateřinská 30, 128 20 Praha 2 
 

Tel.: 224 965 539 
Fax: 224 916 980 
E-mail:     eruzi@lf1.cuni.cz 


