
Nemocnice Prostějov ve spolupráci se Vzdělávacím a výzkumným institutem AGEL o.p.s.   
si Vás dovolují srdečně pozvat na konferenci

OBEZITA – PANDEMIE XX. A XXI. STOLETÍ
Multidisciplinární pohled na obezitu a metabolický syndrom – 
současné možnosti prevence a optimalizace léčby.

Kdy: 7.–8. 4. 2016
Kde: Hotel Tennis Club Prostějov, Za Kosteleckou 49

Cílová skupina: 
praktičtí lékaři, internisté, pediatři, diabetologové, obezitologové,  
kardiologové, psychologové, nutriční specialisté, fyzioterapeuti,  
chirurgové se zájmem o bariatrickou a metabolickou chirurgii 
a nelékařští pracovníci  z těchto oblastí. 

Odborní garanti akce: 
• prim. MUDr. Adolf Gryga, CSc.,    

primář oddělení chirurgie a vedoucí lékař  
Pracoviště pro léčbu obezity a metabolického syndromu,   
Nemocnice Prostějov

• doc. MUDr. Pavol Holéczy, CSc.,   
vedoucí lékař Centra pro léčbu obezity  
a metabolického syndromu,  
Vítkovická nemocnice a.s.

Hlavní témata konference:
• Obezita nejen jako zdravotní problém, ale psychosociální a ekonomický problém jedince a společnosti.
• Metabolický syndrom a závažné komorbidity.
• Epidemioloogie, možnosti prevence a léčby.
• Význam stravovacích návyků, životního stylu a pohybových aktivit  

u různého stupně onemocnění.
• Poslední výzkumné poznatky na tomto poli.
• Indikace a oprávnění bariatrické a metabolické chirurgie – 

ukázky aktuálního spektra bariatrické a metabolické chirurgie.
• „Cost and benefit“ multidisciplinární systematické péče věnované  

nemocným obezitou.



Všeobecné informace:
• Přihlášení přes adresu vzdelavani@agel.cz (v emailu uveďte prosím jméno a příjmení, titul, datum narození, 

pracoviště, pracovní zařazení LZP/NLZP a případně Váš zájem o aktivní účast na operačním sále a zájem  
o společenský večer). 

• Ubytování si účastníci zajišťují sami. Možnost ubytování přímo v Hotelu Tennis Club Prostějov,  
tel.: +420 582 402 511 (recepce), email: hotel@tennis-club.cz.

• Kontaktní osoba pro informace a pro vystavující firmy: Michaela Pyszková,  
email: michaela.pyszkova@via.agel.cz, tel.: +420 725 878 514.

Účastnický poplatek:
• pro nelékaře 800 Kč při platbě předem, 1.000 Kč při platbě na místě,
• pro lékaře 1.000 Kč při platbě předem, 1.200 Kč při platbě na místě,
• pro aktivní lékaře (přímý pobyt na operačním sále) +1.500 Kč,
• společenský večer +500 Kč.

Poplatky uhraďte nejpozději do 1. 4. 2016 na číslo účtu: 2104187294/2700, VS: 20160704. 
Ve zprávě pro příjemce je nutné uvést jméno a příjmení účastníka. Počet účastníků konference a především 
přímé účasti na operačním sále je omezen.

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.
V rámci celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických profesí je akce registrována u POUZP.

Předběžná organizace programu:
Čtvrtek 7. 4. 2016
od 9:00 hod.  Registrace účastníků
10:00 hod.  Zahájení odborného programu
12:00 – 13:00 hod. Oběd
13:00 – 17:00 hod. Odborný program
(od 18:00 hod jednání rozšířeného výboru Sekce bariatrické a metabolické chirurgie ČCHS  
a Obezitologické společnosti J.E.Purkyně)
od 19:00 hod. Společenský večer

Pátek 8. 4. 2016
9:00 – 14:00 hod. Zahájení simultánních přenosů z COS  Nemocnice Prostějov
   Přenosy budou doplněny odborným programem a komunikací s operatéry
12:00 – 13:00 hod. Oběd
14:00 – 14:30 hod. Ukončení konference a workshopu. Předání certifikátů!

Podrobný program obdrží každý z účastníků při registraci.

Vážené kolegyně a kolegové!  S velkou pečlivostí pro vás připravujeme multidisciplinárně, pokud možno  
co nejvíce komplexně, a přitom přehledně pojatý program věnovaný více jak aktuální problematice současné 

populace. Podle Světové zdravotnické organizace je obezita celosvětovým problémem a je potřeba se mu 
věnovat. Budete mít možnost slyšet názory, diskutovat a po té se i neformálně setkat s předními specialisty, 

sledovat v „live přenosu“ chirurgické výkony leaderů bariatrické a metabolické chirurgie! 
Vážíme si vašeho zájmu a těšíme se na setkání v Prostějově.

prim. MUDr. Adolf Gryga, CSc.                                        doc. MUDr. Pavol Holéczy, CSc.

Prostějov


