
Vážené kolegyně a vážení kolegové, 

 

 rádi bychom Vás pozvali na odborná sympozia Anestezie pro seniory – teorie 

a Anestezie pro seniory – klinika, která se konají v sobotu 9. 6. 2012 v kongresovém centru 

U Hájků, Na poříčí 42, Praha 1, od 8.30 do 12 hodin. Pořádají je občanská sdružení 

Geriatrics09 a ČSARIM ve spolupráci s katedrou anesteziologie a resuscitace IPVZ 

u příležitosti 2. mezinárodního kongresu Anestezie pro seniory, který je organizován Českou 

společností anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Mount Sinai School 

of Medicine, New York, USA.  

 Proč byste měli přijet do Prahy? Obě sympozia i kongres jsou součástmi celoživotního 

vzdělávání. Vy všichni, kteří pracujete nadpoloviční částí svého pracovního úvazku mimo 

Prahu budete mít registraci hrazenu, a to nejen na obou sympoziích, ale rovněž na celém 

kongresu Anestezie pro seniory, který se koná tamtéž ve dnech 7.–9. 6. 2012. Úhrada 

registrace je pro Vás zajištěna grantem, který se podařilo získat z Evropského sociálního 

fondu z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Zájemci z Prahy bohužel tento 

grant využít nemohou, ale je pro ně stanoven zvýhodněný registrační poplatek 1000,– Kč na 

obě sympozia i kongres. Nabízíme Vám tak možnost jednoduše se zúčastnit této ojedinělé 

vzdělávací akce. Do Prahy přijedou přednášet přední světoví, evropští i tuzemští odborníci, 

namátkou prof. Henrik Kehlet, chirurg z Kodaně, propagátor přístupu „fast track“, prof. Joel 

A. Kaplan, kardioanesteziolog, editor světové učebnice Kaplan´s Cardiac Anesthesia a 

šéfredaktor Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia, dr. Michael F. Roizen, 

anesteziolog a nyní Chief Wellness Officer Cleveland Clinic, autor četných popularizujících 

knih, např. Vy – příručka pro majitele (spoluautor Mehmet C. Oz), která vyšla i u nás. 

Program odborných sympozií pokrývá mnoho problémů anestezie a perioperační péče pro 

seniory, od jejich fyziologie přes volbu anestezie k různým výkonům až po otázky etické. 

Programy jsou na webu www.anesthesiaforseniors2012.cz, resp. na portálu ZEUS 

(zeus.vzdelavani-zdravotniku.cz/Portal/Akce/Lekari). 

 Chcete-li využít grantu, přihlašujte se prostřednictvím portálu Zeus (zeus.vzdelavani-

zdravotniku.cz/), nebo přímo na místě v registraci kongresu stejně jako účastníci z Prahy. 

Těším se, že Vás budu moci v Praze přivítat.  

 

 

V Praze 21.5.2012              prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA 

       Předseda výboru ČSARIM  

a předseda organizačního výboru kongresu 
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