Důležité předsjezdové informace
Místo konání
BVV Veletrhy Brno - Pavilon E
Adresa: Veletrhy Brno, a. s.
Výstaviště 405/1, 603 00 Brno, Česká republika
Plánek výstaviště ke stažení: http://www.bvv.cz/veletrhy-brno/planek-vystaviste/

Doprava
Tramvají: 1, 5,6,9,10,12; zastávka Výstaviště - hlavní vstup
Autobusem: 84; zastávka Křížkovského
TAXI Služby:
CITY Taxi Brno: +420 777 014 004 / +420 542 321 321
TOP1TAXI Brno: +420 734 574 110 / +420 844 110 110
Lido Taxi Brno: +420 542 214 221

Registrační hodiny
Registrační přepážka bude otevřena v přízemí v těchto hodinách:
Středa, 22. listopadu 2017
Čtvrtek, 23. listopadu 2017
Pátek, 24. listopadu 2017
Sobota, 25. listopadu 2017

09.00–20.00
07.00–18.30
08.00–18.30
08.00–12.30

Vědecký program sjezdu
Program je k dispozici na webu sjezdu: ZDE

Výukové kurzy
Využijte možnosti zúčastnit se zajímavých kurzů, které se budou konat ve středu odpoledne a
čtvrtek dopoledne.
Registrace na kurzy je stále možná. Vstup na kurzy bude umožněn na jméno a při
vstupu na výukový kurz obdržíte certifikát.
Podrobné informace o kurzech včetně pokynů k registraci na jednotlivé kurzy najdete ZDE.

Satelitní symposia
Satelitní
Symposium
1 Sanofi Genzyme
2 Lundbeck s.r.o.
3 Novartis s.r.o.
#

Téma

Důležitá témata v neuroimunologii
Vortioxetin v neurologii
Roztroušená skleróza včera a dnes
Eskalační léčba RS – koncepty a
4 Merck spol. s r.o.
klinická praxe
Biogen Czech
Sekvenční terapie a monitorace
5
Republic s.r.o.
pacientů s RS
RS v novém světle: Jak se mění náš
6 Roche s.r.o.
pohled na roztroušenou sklerózu?
Management pacienta s FS: jak
7 Pfizer s.r.o.
dlouho bude pokračovat
schizofrenie?

Datum

Kde

Čas

23.11.2017
23.11.2017
23.11.2017

Sál E1 (A+B)
Sál E1 (A+B)
Sál E1 (C)

12.15–13.15
17.15–18.15
17.15–18.15

23.11.2017

Sál E2

17.15–18.15

24.11.2017

Sál E1 (A+B)

12.15–13.15

24.11.2017

Sál E1 (C)

12.15–13.15

24.11.2017

Sál E2

12.15–13.15

Společenský program
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ SJEZDU – STŘEDA 22. LISTOPADU 2017, 19:00
Všichni účastníci jsou srdečně zváni na Slavnostní zahájení sjezdu, které je zahrnuto v ceně
plného registračního poplatku.
Místo: Sál E1 (A + B), poté VIDA! Science centrum (vstup přímo tubusem z BVV pavilonu
E, 1. patro)
SPOLEČENSKÝ VEČER - PÁTEK 24. LISTOPADU 2017, 19:00
Páteční společenský večer bylo možné zvolit ze dvou variant:
Varianta číslo 1:
•
•

Varhanní koncert v katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově od 18:30 hod. (cca 30-40
min.)
Raut v Kongresovém sále hotelu International - 19:00 - 22:30 hod.

Varianta číslo 2 (vyprodáno):
•
•

Raut v Kongresovém sále hotelu International - 19:00 - 22:30 hod.
Představení Divadla Husa na provázku „Kníže Myškin je idiot: Vzkříšení“ - 21:00 –
23:45 (bez přestávky)

Zvolení varianty bylo možné v předstihu. V případě, že jste si objednali společenský večer,
budete mít ve své obálce vstupenku na příslušnou variantu.
Doprava: doprava na obě varianty společenského programu není zajištěna

Internetové připojení
Ve sjezdových prostorách je možné využít bezdrátové připojení Wi-Fi.
Název sítě: CSNS2017
Heslo: csns2017

Mobilní aplikace
Je pro vás připravena mobilní aplikace (iOS, Android) ve které je možné vytvořit si svůj
vlastní interaktivní program, nalézt informace o sjezdu, společenském a vědeckém programu
nebo partnerech sjezdu a kde je zároveň možnost využít HLASOVÁNÍ - více informací
ZDE
Pro stažení mobilní aplikace využijte QR kód:

Certifikáty
Certifikát o účasti bude možné vyzvednout na registraci od pátku 24.11. od 12:00. Certifikáty
na výukové kurzy budou rozdávány při vstupu na výukový kurz.

Kredity
Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu České lékařské komory č. 16.
Sjezd byl zařazen do kreditního systému ČLK. Potvrzení o účasti obdrží účastníci u
registrační přepážky od pátku 24. 11. 2017 případně bude zasláno elektronicky na e-mail
účastníka po skončení sjezdu.
31. český a slovenský neurologický sjezd a 29. česko-slovenský epileptologický sjezd byl
ohodnocen ČLK 22 kredity.
Všechny výukové kurzy byly ohodnoceny ČLK 2 kredity

