
Karlovarská krajská nemocnice, a.s.
a
Státní léčebné lázně Janské Lázně, s.p. 

pořádají

Úrazové a rehabilitační  
WINTER fórum 2023
16. – 17. března 2023 
Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik 

Akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.
Akce začíná 16. března 2023 od 13.00 hod a končí dne 17. března 2023 ve 13.00 hod.



Vážené dámy a pánové,

dovolte, abychom Vás pozvali k účasti na „Úrazové a rehabilitační WINTER FÓRUM 2023“, které se koná v Krkonoších v malebném 
městečku Janské Lázně. Akci ve dnech 16. – 17. března 2023 pořádá Karlovarská krajská nemocnice, a.s. a Státní léčebné lázně 
Janské Lázně, s.p. pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie ČLS JEP.

Hlavními tématy tohoto ročníku jsou „Úrazy a následná rehabilitace s lázeňskou péčí velkých kloubů“. Odborný program 
bude sestaven jak z vyzvaných tak i přihlášených sdělení lékařů z chirurgických a rehabilitačních oddělení, lázní, fyzioterapeutů 
a zdravotních sester. Našim cílem je uspořádat nejen odbornou akci, která přinese účastníkům širší přehled a orientaci v mezioborové 
spolupráci, ale zejména přátelské setkání v netradičním prostředí horského prostředí. Součástí odborného programu budou praktické 
workshopy léčebných procedur, které budou probíhat přímo v lázeňském prostředí. 

Věříme, že Vás tematické zaměření akce zaujme a že Vám bude možné se Winter Fóra 2023 zúčastnit.

Těšíme se na Vaši účast a setkání v Krkonoších 

MUDr. Josef März 
Chirurgicko-traumatologické oddělení KKN,  

Nemocnice v Karlových Varech



Všeobecné informace
Místo konání Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik, Náměstí Svobody 272, 542 25 Janské Lázně

Registrační poplatky  do 8. března 2023    na místě
 Lékař člen ČSÚCH a SRFM Kč 2 850,-    Kč 3 250,-
 Lékař nečlen Kč 3 150,-    Kč 3 550,- 
 NLZP Kč 2 450,-    Kč 2 850,- 
 V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na akci, oběd na den 16. března 2023, společenský večer, občerstvení 

v průběhu akce, konferenční materiály a DPH. 

Informace pro přednášející Ukončení registrace k aktivní účasti (přihlášení přednášky)  15. února 2023 
Vyrozumění o přijetí Vaší přednášky obdržíte nejpozději do 20. února 2023

Oběd  Obědy formou menu se vydávají dne 16. března 2023 od 11.30 do 13.00 hod oproti stravenkám, které obdržíte 
při registraci účastníků. Zájemce o bezmasou stravu žádáme, aby svůj požadavek sdělili registrujícím osobám. 
Cena za oběd je zahrnuta v registračním poplatku.

Společenský večer  Společenský večer formou rautu se koná dne 16. března 2023 od 20.00 hod v Lázeňské secesní Kolonádě. 
Cena večeře je zahrnuta v registračním poplatku. 

Akreditace Akce je zařazena v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory a je ohodnocena 8 kredity za 
účast. NLZP obdrží potvrzení o účasti. Certifikáty se budou vydávat po ukončení akce na registraci účastníků.

SYMMA, spol. s r.o., Aleš Martinek, Bohunická 133/50, 619 00 Brno,  
Mobil: +420 607 650 654, E-mail: a.martinek@symma.cz, www.symma.cz
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