
 
 

 

 

 

ČESKÁ NEUROCHIRURGICKÁ SPOLEČNOST 

Vás zve na Výroční kongres 2019 
Česká a slovenská neurochirurgie doma i v zahraničí,  

který se koná ve dnech 10. – 12. října 2019 

v kongresovém centru Tvoršovice, (Golf&Spa Resort, Konopište) 

Vážení přátelé,  

 

v letošním roce se Střešovická klinika dožívá 60 let. Samostatné oddělení vzniklo v roce 1956, klinika 

v roce 1959. Česká neurochirurgická společnost nás při té příležitosti pověřila organizací 

každoročního kongresu společnosti.  Výročí je určitou výzvou pojmout tradiční kongres netradičně. 

Klinika byla založena pod vedením profesora Kunce. Kunc reprezentoval první neurochirurgickou 

generaci, která se musela spoléhat na klinický nález a nepřesné diagnostické metody. Přesto naši 

předchůdci odváděli vynikající práci a i jejich výsledky byly srovnatelné s tehdejší světovou 

neurochirurgií. V jedné části kongresu se tedy budeme ohlížet zpět a zároveň diskutovat odkud a 

kam jsme došli.  

Témata tedy blízká tomu, co měli v oblibě neurochirurgové první generace. Ať už jsou to 

arteriovenózní malformace u Kunce a aneuryzmata či hypofýzy u Kuncova nástupce Fuska. Zároveň 

bychom se rádi věnovali určitému srovnání se světovou neurochirurgií dnes. Aby toto srovnání mělo 

rámec, pozvali jsme všechny Čechy a Slováky - neurochirurgy, kteří působí mimo republiku.   

Součástí kongresu je samozřejmě sesterská sekce. 

 

Budeme se těšit na Vaši účast a děkujeme Vám, že nám pomůžete důstojně oslavit 60 let Střešovické 

kliniky. 

Prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. 
 

  



 
 

 

 

Registrace, již otevřena! 

Využijte prosím On-line registrační formulář, zde. 

 

Ubytování 

Pro účastníky kongresu je zajištěno zvýhodněné ubytování v místě konání, v Golf&Spa Resort 

Konopište a jiné další možnosti. K rezervaci ubytování využijte prosím registrační formulář zde. 

 

Téma: Neurochirurgie 

 

Příjem abstrakt 

Příjem abstrakt již zahájen zde. 

 

Kontakt 

Organizační sekretariát 

GUARANT International spol. s r. o. 

Na Pankráci 17 
140 21 Praha 4 
Tel.: +420 284 001 444 
Fax: +420 284 001 448 
E-mail: cnchs2019@guarant.cz 
Web: www.ceskaneurochirurgie2019.cz 
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