5. KONFERENCE ČESKÉ PODOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Vážení členové České podologické společnosti, vážení firemní partneři, vážení kolegové z oblasti péče o nohu,
dovolte, abych Vás pozval na 5. konferenci naší společnosti, která se bude konat dne 13. 10. 2018 v hotelu
POPULUS, Praha 3, U Staré cihelny 11. Chcete-li se zúčastnit, potvrďte svoji účast e-mailem na adrese
podologie@seznam.cz dle vzoru: Přihlašuji se na konferenci, Nohová Lucie, členské číslo 123, oběd ano / oběd ne.
Prosím o potvrzení Vaší účasti nejpozději do 10. 10. 2018. Nezapomeňte uvést, zda si přejete rezervovat oběd.
Hlavním partnerem konference je firma CONETA s.r.o.
Vystavovatelé, partneři a sponzoři: RILANCIO s.r.o., ODEL LABORATORIES s.r.o. (Profi-pedikura),
CHEMEK s.r.o., PEDIKOM CZECH s.r.o., B.A.R.D. s.r.o. (Chytrá houba), QUARTIS MEDICAL s.r.o. (Batavan),
MAGNETIC NAILS DESIGN
HLAVNÍ TÉMA KONFERENCE: Problematika zarůstajících nehtů a nehtová rovnátka
PROGRAM:
8.30 - 9.30
9.30 - 10.20
10.20 - 10.40
10.40 – 11.00
11.00 – 11.30
11.30 – 12.00
12.00 - 12.15
12.15 - 13.15
13.15 - 13.30
13.30 - 13.50
13.50 - 14.50
14.50 - 15.10
15.10 - 15.30
15.30 - 15.50
15.50 - 16.00
16.00 - 16.30

registrace účastníků konference
zahájení – Jaroslav Fešar, prezident společnosti: interní informace, zpráva o činnosti
a hospodaření - Jaroslava Voláková, Alice Jamečná
JUDr. Jan Mach – podologie v ČR
MUDr. Barbora Buchvald – pacient se zarostlým nehtem u dermatologa
MUDr. Jakub Vlasák – klasická chirurgie nehtu
MUDr. Jakub Vlasák – Vandebosova metoda
představení sponzorů
oběd
MVDr. Marian Radosa – představení Pythium oligandrum (Chytrá houba)
Ing. Petra Kliková, Markéta Doubravová – historie nehtových rovnátek
Jaroslav Fešar – nehtová rovnátka plastová, kombinovaná a kovová a nejčastější chyby při rovnání
Kazuistika – Ing. Lucie Giňová
Kazuistika – Jana Čunderlíková
Kazuistika – Ing. Petra Kliková
Kazuistika – Petra Vodvářková
udělování interních podologických titulů, tombola, ukončení konference

Změna programu vyhrazena.
Akce se mohou zúčastnit pouze členové České podologické společnosti s uhrazeným členským poplatkem na
r. 2018. Vstup je v letošním roce zdarma.
Pokud máte zájem rezervovat si oběd, učiňte tak prosím ve Vaší e-mailové přihlášce dle vzoru výše. Z časových
důvodů bude jednotné jídlo za jednotnou cenu, kterou zaplatíte přímo obsluze v restauraci. V hotelové restauraci vaří
pouze pro objednané skupiny a v našem případě pouze jedno jednotné jídlo.
Těšíme se na Vás!

Jaroslav Fešar
prezident

