Společnost myoskeletální medicíny ČSL JEP

SSpopolečnot

Základní kurz

myoskeletální medicíny pro lékaře
(Měkké a mobilizační techniky -program prof. Lewita )

6 prodloužených víkendů
(víkend + 2 dny)
29.4.-2.5., 24.6.-27.6., 28.9.-1.10., 16.11.-19.11.2017
...plánované ukončení 8.5.2018
(celkem jen 8 pracovních dnů)
místo konání Prostřední Bečva, Zlín
Rozsah: 240 (+60) hodin teoretické a praktické výuky
Cena celého kurzu 28.000,- Kč
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK
Kurz je zařazen do systému celoživotního vzdělávání lékařů dle zákona
č.95/2004 Sb. pod číslem (v procesu)
Kurz bude ukončen zkouškou a vydáním osvědčení Společnosti
myoskeletální medicíny ČLS JEP opravňujícím k vykonávání výkonů
měkkých a mobilizačních technik v rámci své odbornosti

Garant kurzu MUDr.Pavol Skalka

školitel Společnosti myoskeletální medicíny ČLS JEP
Na výuce se budou podílet další zkušení školitelé MSM společnosti
Informace a závazné přihlášky na emailové adrese
pskalka@seznam.cz

Závazná přihláška na kurz MSM Zlín
Základní instrukce:
Závazné přihlášky, prosím, emailem na adresu pskalka@seznam.cz co nejdříve i s platbou - přednost
budou mít v případě většího zájmu než je kapacita kurzu dříve přihlášení. Přijetí přihlášky
Vám potvrdím. V případě nenaplnění kurzu si vyhrazuji právo kurz zrušit, kurzovné vrátím.
Do přihlášky uveďte jméno a příjmení, tituly, datum narození a národnost (pro vystavení certifikátu),
datum promoce a odbornost, současné pracoviště, číslo mobilního telefonu a kontaktní
emailovou adresu.
Čas: Začátek kurzu - sobota 29.4. 2017 v 10.00, výuka 10 vyučovacích hodin denně s přestávkami
na jídlo do úterý 2.5.2017 cca 17.00. Další část 24.6.2017-27.6.2017, 28.9.2017-1.10.2017,
16.11.2017 – 19.11.2017 a další 2 víkendy v roce 2018, plánovaný konec kurzu závěrečnou
zkouškou 8.5.2018.
Místo konání: , chata RETASO, Horní Bečva 240, PSČ 756 57 . Naproti hotelu Zavadilka mezi
Prostřední a Horní Bečvou viz mapka
http://www.retaso.estranky.cz/
Ubytování máme domluveno ve stejné budově, cena (v roce 2017) od 390,- Kč/ noc (lze zamluvit
v bungalovu s vyšším standardem), kde je i výuková místnost s lehátky. Standard nižší, ale
přežitelný, krásné okolí v čisté přírodě, kurzy jsou tam pořádány tradičně řadu let.
Stravování je v místě, cena 310,- Kč plná penze/den (v roce 2017). Prosím o informaci, kdyby se
někdo nechtěl stravovat v místě (ubytování a stravu si hradí každý sám), jinak jsem domluvil
pro všechny plnou penzi, začátek obědem v sobotu, konec obědem v úterý. V posluchárně
zajištěna káva, čaj.
Doprava a parkování je bez problémů, doprava předpokládám auty, pokud by někdo potřeboval vzít
dejte vědět, zorganizujeme třeba ze Zlína, aut bude myslím dost, je možné autobusem
S sebou: psací potřeby, učebnice Lewit Manipulační léčba v myoskeletální medicíně, případně
anatomický atlas, pohodlný oděv, spodní prádlo, do kterého se bude možno svléci, nejlépe plavky,
přezůvky, pití, výdrž a dobrou náladu
Na první víkend je nezbytné oprášit předem podrobněji anatomii končetin včetně pletenců.
Závaznou přihlášku potvrďte nejpozději do konce března 2017 složením platby na číslo účtu
881622001/5500, jako variabilní symbol číslo mobilu z přihlášky, v platebním příkazu (zpráva pro
příjemce) uveďte jméno a příjmení. Pokud budete potřebovat fakturu uveďte, prosím, i fakturační
údaje, vystavím fakturu.
Neváhejte se ptát na jakékoliv nejasnosti.
Těším se na Vás
MUDr. Pavel Skalka
Nová 652, Vizovice
mobil : 724 665 434
E mail: pskalka@seznam.cz

