Dovolujeme si Vás pozvat na

Sympatibulum České společnosti pro sexuální medicínu
29. – 30. 5. 2015
Hotel Růže Český Krumlov
Pořadatel:
Česká společnosti pro sexuální medicínu, člen Europan Society for Sexual Medicine,
ve spolupráci se Sexuologickou společností ČLS JEP a Okresním sdružením ČLK Český Krumlov

Témata programu:
▪ erektilní dysfunkce, současné diagnostické a léčebné možnosti
▪ kardiovaskulární systém a sexuální funkce
▪ předčasná ejakulace a její příčiny, terapie předčasné ejakulace
▪ hormonální prostředí, sexuální funkce a fertilita muže
▪ infertilita, celkový zdravotní stav muže a reprodukční medicína
▪ program péče o mužské zdraví "Gargarean"
▪ varia
▪ "hypoactive sexual disorder" u ženy, možnosti diagnostiky a léčby
▪ psycholog a sexuální dysfunkce, jak mluvit s pacientkami o sexuálních problémech
▪ gynekologická onemocnění zhoršující kvalitu sexuálního života ženy
▪ masturbační návyky a sexuální zdraví ženy
▪ plastické, estetické a rejuvenační postupy v oblasti genitálu ovlivňující kvalitu sexuálního života ženy
▪ varia

Registrační poplatky:
- lékař I. (sympatibulum) – 500 Kč
- lékař II. (sympatibulum a společenský večer) – 900 Kč
- sestra I. (sympatibulum) – 250 Kč
- sestra II. (sympatibulum a společenský večer) – 650 Kč
Platba na místě příplatek 100 Kč
Účast na společenském večeru 400 Kč

Program společenského večera:
-prohlídka se zaměřením na Egona Schieleho v Českém Krumlově
-kombinovaná prohlídka Státního hradu a zámku Český Krumlov, výběr nejkrásnějších prohlídkových
interiérů I. a II. prohlídkové trasy prohlídka zámeckého barokního divadla
Koncert Janis Joplin Revival, 29. 5. 2015 od 20.00 hodin

Registrační poplatek je nevratný. Přednášející a autoři posterů registrační poplatek nehradí.
Sympatibulum je pořádáno dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Účastníci sympatibula získají kredity
v rámci celoživotního vzdělávání lékařů a sester.
Deadline pro přihlášení abstrakt – 15. 4. 2015.
Organizační zajištění:
Czech-Congress s. r. o.
Šárka Topičová
topicova@czech-congress.cz
tel.: 607 610 926
Registrace on-line na www.czech-congress.cz

Generální partner:

Hlavní partner:

