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XXI.HRADECKÉ
PNEUMOLOGICKÉ DNY

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na celostátní konferenci XXI. Hradecké pneumologické dny, 
která se koná od 20. do 22. dubna 2017 v budově Univerzity Hradec Králové. 
Také v letošním roce je pro Vás připraven atrak�vní odborný program, prak�cké workshopy 
a interak�vní kurzy.
Těšíme se na Vaši účast. 

Na shledanou v Hradci Králové

Organizační výbor
Plicní klinika LF UK a FN Hradec Králové

www.hradeckedny.cz

si Vás dovolují pozvat na celostátní konferenci

Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP,
Plicní klinika LF UK a FN Hradec Králové a Česká asociace sester



TERMÍN PRO ZASLÁNÍ ABSTRAKT: 15. 3. 2017 
· záhlaví abstraktu musí obsahovat název sdělení, jména a pracoviště 

autora/autorů 

· délka abstraktu: 1–2 stránky A4 – Times New Roman 12, řádkování: 
1,5, grafy a obrázky jsou vítány, maximálně 3 literární odkazy

· členění abstraktu: úvod a cíl sdělení, materiál a metody, výsledky, 
závěr

· abstrakta budou publikována v časopise Kazuis�ky v pneumologii 

Organizační výbor si vyhrazuje právo rozhodnout o způsobu prezentace 
(ústní sdělení nebo elektronický poster). Autoři přijatých abstraktů 
budou dodatečně informováni o podmínkách vzhledu e-posteru a/nebo 
ústní prezentaci. 

Abstrakta prosím zasílejte na e-mail: hradeckedny@bajir.cz.

ODBORNÝ PROGRAM – TEMATICKÉ OKRUHY: 
· prekonferenční workshopy – neinvazivní plicní ven�lace, 

plicní rehabilitace a testování tolerance zátěže 

· nově – „state-of-the art“ přednášky se snídaní – TBC, MOTT, 
pneumonie, solitární plicní ložisko 

· guidelines a task force Evropské respirační společnos� 

· adaptace pacientů s respiračními nemocemi na pobyt ve vysoké 
nadmořské výšce

· workshop nejlepšího českého horolezce Radka Jaroše

· interak�vní workshop problema�ka plicních nemocí v těhotenství

· interak�vní workshop inters�ciální plicní procesy

· hands-on workshop bodypletysmografie v ambulantní praxi

· sekce s překvapením „pneumologie je sexy“

· novinky v epidemiologii tuberkulózy

· sesterská sekce: péče o pacienta s onemocněním plic

REGISTRACE:
· přístup k přihlašovacímu on-line portálu přes 

www.hradeckedny.cz

· přihláška na slavnostní koncert k zahájení konference ve čtvrtek 
20. 4. 2017 v Městské hudební síni se společenským programem 

· předkonferenční workshopy, bezplatné workshopy i koncert mají 
omezenou kapacitu a registrace bude po jejich naplnění uzavřena

Registrační poplatky (ceny uvedeny včetně DPH): 

· včasné do 10. 4. 2017:  lékaři: 1 000 Kč  sestry: 800 Kč 
(platba převodem)

· pozdní od 11. 4. 2017:  lékaři: 1 500 Kč  sestry: 1 000 Kč 
(platba výhradně jen na místě v hotovos�)

· pro včasný termín registrace se počítá den odeslání platby

· zdravotní sestra s ak�vní účas� (první autor/ka) 
nehradí poplatek za účast

Číslo účtu pro úhradu včasných registračních poplatků: 
35-7015760207/0100

Pro iden�fikaci platby použijte prosím variabilní symbol přidělený 
během registrace (naleznete jej v detailu své přihlášky).  

Organizační zajištění:
       Bajir s. r. o.
       K Jezeru 490, Praha – 4, 149 00, IČ: CZ27584615
       Mgr. Sabina Tremlová: +420 777 984 976, 
       e-mail: hradeckedny@bajir.cz

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK. 
Akreditovaná akce systému celoživotního vzdělávání je garantována 
ČLK a hodnocena kreditními body. 

Sesterská sekce bude zařazena do kreditního systému České asociace 
sester. 

www.hradeckedny.cz


