SETKÁNÍ SPOLKU ŽIVOT BEZ STŘEVA
a pracovní skupiny pro DPV
areál Fakultní nemocnice Brno, pracoviště Bohunice, Jihlavská 20, 625 00 Brno
pátek 28. listopadu 2014

PROGRAM
10:00 – 12:30 hod. setkání spolku Život bez střeva
posluchárna Interní gastroenterologické kliniky, pavilon L (výšková budova), 15. p. –
řídící úsek
10:00hod.
Zahájení + plán činnosti spolku (Monika Malíčková)
10:15hod.
Vstup do České asociace vzácných onemocnění (Bc. Aleš Svoboda)
10:30hod.
Účast v Akademii pacientských organizací (Monika Malíčková)
10:45hod.
Setkání pacientů v Polsku (Iva Svobodová)
11:15hod.
PŘESTÁVKA NA KÁVU
11:30hod.
Mobilní parenterální výživa a nová pumpa Micrel (B. Braun Medical)
12:30hod.
OBĚD
-

Součástí dopoledního bloku bude diskuze a hlasování o administrativních
záležitostech týkající se transformace a dalšího chodu naší organizace.
Nový zájemci o členství budou mít možnost vyplnit na místě členskou přihlášku.

Děkujeme za organizační podporu a finanční dar společnosti B. Braun Medical

13:30 – 15:30 hod. společná schůze spolku Život bez střeva a lékařů PS DPV
Modrý salónek, pavilon L (výšková budova), konferenční centrum 2. p. vedle kinosálu
13:30hod.
14:00hod.
14:30hod.
14:45hod.
15:15hod.
15:45hod.

Přehled činnosti spolku Život bez střeva + mezinárodní pacientská organizace
(Monika Malíčková)
Nový kód mobilní parenterální výživy (MUDr. František Novák)
PŘESTÁVKA NA KÁVU
Studie kvality života pacientů na DPV (MUDr. František Novák)
Společné problémy – diskuze
Ukončení setkání

Svou účast na setkání potvrďte e-mailem na info@zivotbezstreva.cz nebo tel. 603 212 528
nejpozději do čtvrtka 20. listopadu 2014.
Sponzoři setkání:
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INFORMACE
Místo konání:
- setkání se koná ve výškové budově pavilonu L v nové zástavbě areálu v Brně –
Bohunicích - příchod nejlépe z ulice Netroufalky, kde možnost parkování a MHD –
zastávka nemocnice Bohunice (viz níže)
- občerstvení a oběd zajištěny
Doprava do Fakultní nemocnice Brno – Bohunice:
MHD:
linky č. 60 a 61 z autobusového nádraží Zvonařka přes ulici Soukenická (5min. chůze z
Hlavního vlakového nádraží) směr Univerzitní kampus (zastávka „nemocnice Bohunice“ v
ulici Netroufalky), doba jízdy cca 15min
Automobilem:
příjezd po dálnici D1 – exit 190 na silnici č. E461/23 Bítešská – 2. odbočka vpravo na
kruhový objezd Palachovo náměstí, kterým projet rovně (2. výjezd) – podjezd pod obchodním
centrem Campus Square – odbočit vpravo do ulice Netroufalky – po 50m odbočit vlevo na
parkoviště FN
Parkování:
- placené parkoviště FN v ulici Netroufalky (20,-Kč/hod.)
- omezené malé neplacené parkovací plochy v okolí celé nemocnice (ulice Kamenice, ulice
Jihlavská)
- neplacené venkovní parkoviště obchodního centra Campus Square v ulici Netroufalky 770
(3-5min. chůze)
- vjezd do areálu FN je možný z ulice Kamenice proti vratné kauci 100,-Kč (ZTP a ZTP/P
zdarma), dlouhodobé parkování (>2hod.) není umožněno
Plán FN Brno, areál Bohunice:

Kontaktní osoba: Iva Svobodová, tel. 603 212 528
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