Česká lékařská akupunkturistická společnost ČLS JEP
pořádá celodenní slavnostní seminář
s odborným a společenským programem
u příležitosti 50. výročí založení
lékařské akupunkturistické společnosti v ČR a SR

Historie ČLAS ČLS JEP
–– Nejúčinnější postupy v akupunktuře ––
sobota 25. 5. 2019

Lékařský dům, Sokolská 31, Praha
Program: 		

(v programu mohou nastat menší časové změny)
a) Společenská část

9.00 – 9.40



Historie akupunktury v bývalém Československu a v samostatné ČR.
doc. MUDr. František Pára, CSc. – neurologie, akupunktura, Ráby,
Staré Hradiště u Pardubic

9.40 – 10.00



História akupunktúry v spoločnom štátě Čechov a Slovákov
– pohľad zo slovenskej strany.
MUDr. Milan Mocik – Monáda, rehabilitační zařízení, Nitra

10.00 – 10.30		

Coffee break
b) Odborná část

10.30 – 11.15



Akupunktura a vertebroviscerální vztahy – účinky akupunktury
na funkční poruchy orgánů.
doc. MUDr. Dobroslava Jandová – emeritní přednosta Rehabilitační
kliniky FN Královské Vinohrady, Praha

11.20 – 11.55



Současné nejnovější výzkumy k průkazu účinnosti akupunktury.
prof. MUDr. Ing. Petr Fiala – 1. lékařská fakulta UK Praha, IPVZ Praha,
katedra akupunktury, LRS Chvaly Praha

12.00 – 13.00 		

Občerstvení, jednání výboru ČLAS ČLS JEP

13.00 – 13.55



Neurofyziologické změny při různé stimulaci akupunkturního bodu.
MUDr. Michal Strnad – angiologie, interna, akupunktura, Hradec Králové

14.00 – 14.25



Akupunktura při tlumení bolesti – nejúčinnější postupy.
MUDr. Ladislav Fildán – ordinace léčby bolesti a akupunktury, Brno



Akupunktura v neurologických diagnózách, nejčastější indikace
s nejlepší klinickou účinností.
MUDr. Peter Olšák – rehabilitační oddělení FN Olomouc
		
Podpořeno grantem MZ ČR – RVO (FNOl, 00098892)
14.30 – 15.25

15.30 – 16.00 	



EBM v akupunktuře – průřez databázemi a jejich praktické použití
v běžné praxi akupunkturisty.
MUDr. Petr Halada – Porodnická a gynekologická klinika FN Hradec Králové

16.00

Ukončení semináře

		

Odborná část semináře je určena pouze pro členy ČLAS ČLS JEP
a Slovenské společnosti akupunktury SLS.
c) Společenská část – restaurant Nebozízek, Petřín

Organizační pokyny:
1) Závazná přihláška na seminář a raut:
- od 5. 4. se bude možno hlásit na www.akupunktura.cz, kde bude on-line přihlašovací
systém  
- uzávěrka přihlášek a plateb: 30. 4. 2019 (potřebujeme nutně znát počet účastníků
vzhledem ke kapacitě sálu a objednání občerstvení a rautu)
2) Platbu za raut 400 Kč/osobu provádějte na č. ú. ČLS JEP.
Rodinný příslušník také 400 Kč.
Při stornování účasti na rautu bude poplatek nevratný.
Č. účtu pro plátce z ČR:

Číslo účtu pro plátce ze zahraničí:

ČSOB 500617613/0300

IBAN: CZ 10 0300 0000 0001 9083 7708

Variabilní symbol: 2519085

Swift: CEKOCZPP

Specifický symbol: Prvních 6 číslic rodného čísla
Do poznámky pro příjemce uveďte jméno a příjmení, za koho je platba provedena zejména
v případě, že bude placena z účtu zaměstnavatele nebo firmy.  V těchto případech není možno
dohledat kdo platbu provedl!!
Podle počtu přihlášených bude plánováno občerstvení během semináře, počet autobusů, které
nás budou odvážet k lanovce na Petřín, raut v restaurantu Nebozízek.
Organizační výbor žádá, aby se přihlašovali skutečně jen ti, kteří se semináře zúčastní.

VELMI DŮLEŽITÉ
Sledujte www.akupunktura.cz, kde se dozvíte aktuální informace o semináři.
Důležité termíny:
1. Přihláška na seminář a raut od 5. 4. 2019 na www.akupunktura.cz
2. Uzávěrka přihlášky a platby za raut:  30. 4. 2019
		
		

za výbor ČLAS ČLS JEP   
MUDr. Ladislav Fildán, MUDr. Daniela Bláhová, MUDr. Peter Olšák

