Společnost pro bioimplantologii ČLS JEP
Společnost pro transfuzní lékařství ČLS JEP
Společnost estetické a laserové medicíny ČLS JEP
pořádají

III. celostátní konferenci

TROMBOCYTY (NEJEN)
V NETRANSFUZNÍCH APLIKACÍCH
4. – 5. října 2018, hotel Galant, Lednice

www.symma.cz/trombocyty

Vážené dámy a pánové,
dovolte, abych Vás jménem svým, ale i jménem programového výboru konference co nejsrdečněji pozvala k účasti na III. celostátní
konferenci „Trombocyty (nejen) v netransfuzních aplikacích“, kterou ve dnech 4. – 5. října 2018 pořádají Společnost pro
bioimplantologii ČLS JEP, Společnost pro transfuzní lékařství ČLS JEP a Společnost estetické a laserové medicíny ČLS JEP.
Akce se tentokrát koná v konferenčních prostorách hotelu Galant v malebném městečku Lednice.
Hlavními tématy třetího ročníku jsou „Trombocyty a další složky krve v humánní, veterinární a estetické medicíně, jejich
příprava, nové trendy a možnosti“. Cílem konference je uspořádat vědeckou konferenci, ale i přátelské setkání, kde informace o
novinkách a trendech budou diskutovány nejen v rámci odborných sekcí, ale i formou panelových diskuzí. Konference je určena
všem odborníkům, kteří v jakékoliv podobě pracují s trombocyty a dalšími složkami krve.
Spolu s programovým výborem věříme, že Vás téma konference zaujme, a že i Vy přispějete svojí odborností ke kvalitnímu
programu akce.
		

Těšíme se na naše setkání

					

Za programový výbor konference
MUDr. Barbara Kubešová
předsedkyně programového výboru

Všeobecné informace
Místo konání

Hotel Galant, 21. dubna 657, 691 44 Lednice

Registrační poplatky

Lékaři
do 21. 9. 2018
na místě
NLZP
do 21. 9. 2018
na místě
Člen pořádajících společností
Kč 1 350,Kč 1 750,-		
Kč 1 150,Kč 1 550,Nečlen
Kč 1 550,Kč 1 950,-		
Kč 1 350,Kč 1 750,/V registračním poplatku je zahrnuto vstupné konferenci, občerstvení v průběhu akce, vstupenka na společenský
večer, konferenční materiály a DPH./

Pro přednášející

Ukončení registrace k aktivní účasti
Vyrozumění o přijetí přednášky obdržíte nejpozději do

Konferenční materiály

Při registraci obdržíte jmenovku, konferenční set a program konference vč. sborníku abstrakt.

Oběd

Oběd formou menu se vydává v hotelové restauraci hotelu Galant. Cena a´ Kč 150,-.
Zájemce o bezmasé jídlo žádáme, aby svůj požadavek sdělili registrujícím osobám.

Společenský večer

Společenský večer formou rautu se koná dne 4. října 2018.
Cena vstupenky na společenský večer, která je zahrnuta v registračním poplatku, obdržíte při registraci účastníků.

5. 9. 2018
12. 9. 2018
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