
Poděkování patří všem partnerům  
za finanční spoluúčast na zajištění konference.

Sedmý ročník Konference Neurologie pro praxi v Plzni  
zahájil kongresovou sezónu praktických neurologů 

Těšíme se na viděnou na 
8. konferenci Neurologie pro praxi  

v Plzni 27.–28. 1. 2021

Konferenci slavnostně zahájili a účastníky přivítali 
prezidenti akce MUDr. Jiří Polívka, CSc. (vpravo)  
a doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D. (vlevo).

Čtvrteční odborný program patřil soutěžnímu bloku kazu-
istik, ve kterém zvolili účastníci konference jako nejlepší sdě-
lení kazuistiku prezentovanou MUDr. Dušanem Ospalíkem 
(na fotografii) o syndromu kaudy.

Pokud jste neměli možnost se zúčastnit Konference nebo 
si chcete znovu připomenout obsah některých sdělení, 
videa několika přednášek z Konference můžete vidět 
na www.neurologiepropraxi.cz. 

Letošní ročník Konference navštívilo 
240 ambulantních i klinických neurologů.

Hojně navštíveným byl středeční diskuzní kulatý stůl 
v epileptologii, ve kterém aktéři diskutovali o posuzování 
způsobilosti k řízení motorového vozidla u pacientů s epilepsií 
a významu EEG. Následná diskuze se rozvinula i po ukončení 
programu. Zleva MUDr. Jana Zárubová, MUDr. Hana Vacovská, 
doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc., a prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
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HLAVNÍ PARTNEŘI

Děkujeme platinovému partnerovi Konference  
společnosti Novartis s.r.o. 

Základní informace o akci
Termín: 29.–30. 1. 2020
Místo konání: Parkhotel Plzeň
Účastníci: 240
Prezidenti:  
MUDr. Jiří Polívka, CSc.,  
doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D.

Odborný program
❱ Neurorevmatologie 
❱ Spinální neurologie 
❱ Iktová problematika v mladém věku
❱  Kulatý stůl v epileptologii – posuzování 

způsobilosti k řízení u pacientů s epilepsií 
a význam EEG
❱  Kraniální a spinální neurotraumatologie
❱  Kontroverze v diagnostice a zahájení léčby 

roztroušené sklerózy u dětí a dospělých
❱  Kontroverze, zda můžeme pacienty po 

intracerebrálním krvácení trvale antikoagulovat
❱  Kazuistiky

29.–30. 1. 2020
PLZEŇ

7. 
konference
Neurologie 

pro praxi

Děkujeme zlatému partnerovi Konference  
společnosti ROCHE s.r.o.

Příjemným zpestřením odborného programu byla  
výstava obrazů s názvem „Krajina mé duše“  
paní prof. MUDr. Ivany Štětkářové, CSc., FEAN, MHA.


