
51. doškolovací seminář 
sdružení soukromých gynekologů Čr

ve spolupráci s

datum konání: 24.–26. 1. 2014 
místo konání:  angelo hotel pilsen,  
  u prazdroje 2720/6 plzeň
  www.vi-hotels.com/en/angelo-pilsen
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24. 1. 2014 páTek 18.00–19.30 hod. 

Workshop ve spolupráci s Asociací center lékařské genetiky, s.r.o.
Genetická vyšetření pro klientky gynekologické praxe – novinky, interpretace, 
indikace, význam

Přednášející: MUDr. Petr Lošan

Náplní workshopu bude umožnit orientaci v nabídkách toho, co vše lze 
v gynekologické ambulanci testovat, vytvořit návod jak se v testech zorientovat, 
výhody, nevýhody, jaké jsou novinky a finanční náročnost jednotlivých testů, možnosti 
vyšetření pro samoplátce. 

20.00 hod. PROHLÍDKA PLZEŇSKÉHO PIVOVARU
V pátek od 20 hod. Vás srdečně zveme k seznámení se s historií a tajemstvím výroby 
legendárního ležáku Pislner Urquell a k tradičnímu pohoštění.
Prosíme zájemce, aby účast potvrdili v přihlášce kvůli organizačnímu zajištění celé 
akce.
 
V případě zrušení účasti prosíme o vyrozumění předem.



 25. 1. 2014 soBoTa

Odborný program:

Dopolední blok:  9.00–13.10 hod.
  
Chairman:  MUDr. Vladimír Dvořák

9.00–9.40 hod. prim. MUDr. Marek Ožana, MUDr. Barbora Ožanová
             Indikační postupy a vybrané kazuistiky v léčbě děložních myomů
9.40–10.10 hod.   MUDr. Vladimír Dvořák
              Odpovědi na otázky účastníků doškolovacího semináře, týkající 

se screeningu karcinomu děložního hrdla a managementu 
cervikálních lézí (suspektní OC, kolposkopie, biopsie,…)

10.10–10.40 hod.   JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph. D.
              Workshop – právní aspekty komunikace s pacientem v lékařské 

praxi
10.40–11.10 hod.  MUDr. Tomáš Fait, Ph. D. 
             Výhodné vlastnosti gestodenu a jeho využití v praxi 

11.10–11.30 hod.   Coffee break

Chairman:  MUDr. Aleš Skřivánek, Ph. D.

11.30–12.00 hod.  MUDr. Radkin Honzák, CSc.
               Burnout syndrom – syndrom vyprahlosti, vyhoření  
12.00–12.40 hod.  MUDr. Radovan Marek 
                Ultrazvuková diagnostika děložních myomů – workshop včetně 

live scanu
12.40–13.10 hod.  MUDr. David Stuchlík
               Možnosti léčby akné v gynekologické praxi

13.10–15.00 hod. oBĚD
            Nabízíme možnost zakoupit si obědové menu viz. přihláška 
                Bramborová polévka s houbami 

Pečená kachna na jablkách s červeným zelím a bramborovým 
knedlíkem

19.30–1.00 hod.  společenský večer
  Během společenského večera vystoupí KOMICI s.r.o.  

v podání Miloše Knora, Ester Kočičkové a Lukáše Pavláska. 
Občerstvení je zajištěno formou rautu.
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26. 1. 2014 nedĚle
  
9.00 hod.  Jednání členů SSG ČR 

• situace ve financování gynekologických ordinací 
   • výsledky posledních jednání SSG ČR 

Všeobecné informace:

Registrace:
pátek   24. 1. 2014  17.00–20.00 hod.
sobota  25. 1. 2014 8.00–13.00 hod.
neděle  26. 1. 2014 8.45–10.00 hod.

Ubytování: Angelo Hotel Pilsen, Hotel Astory 

Společenský večer:  25. 1. 2014 Hotel Angelo Pilsen

Po vyčerpání ubytovací kapacity hotelu budou zájemci informováni o možnosti 
ubytování v okolních hotelích či penzionech.
Nebude-li částka za ubytování uhrazena do 24. 12. 2013, Vámi požadované 
ubytování bude zrušeno.

Platbu za registrační poplatky, obědy, společenský večer  a  ubytování  zasílejte  
převodem  na  účet společnosti G-aGencY, s.r.o. u České spořitelny olomouc,  
č. ú. 1808339319/0800, variabilní symbol viz závazná přihláška!

nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifikovat. 

Informujte, prosím, o konání akce i další kolegy.

Na setkání se těší za SSG ČR
   MUDr. Vladimír Dvořák 
         předseda

organizační zajištění:
Přihlášku k účasti zasílejte na adresu 
sekretariát G-AGENCY s.r.o. 
Horní náměstí 285/8, 772 00 Olomouc

nebo je možné se registrovat on-line na www.ssg.cz

tel. +420 602 740 822, +420 724 277 964, fax: +420 585 234 499
e-mail: info@g-agency.eu
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