
15.–16. května 2020
Smetanův dům, Litomyšl

XIX. SETKÁNÍ LÉKAŘŮ  
ČR A SR V LITOMYŠLI

HLAVNÍ TÉMA: 
FARMAKOTERAPIE  

ALERGIE A NEMOCÍ  
S BRONCHIÁLNÍ  

OBSTRUKCÍ  
U DOSPĚLÝCH I DĚTÍ

Přihlášky k účasti do 30. dubna 2020 / Více informací a registrace na www.solen.cz/aktualni-akce.php

Vážení přátelé, zveme vás na XIX. Setkání lékařů ČR a SR v Litomyšli. Pro tento ročník chystáme přednášky i besedy o našich nyní 
vznikajících doporučených postupech pro astma a CHOPN 2020 z hlediska farmakoterapie, a to za přítomnosti jejich hlavních 
autorů. Srovnejme je s recentními zahraničními guidelines. Dále pak budeme jednat s pozvanými farmakology a zástupci různých 
klinických oborů o lokální i systémové kortikoterapii. Spíše než vzácnější tematiku hodláme řešit běžné problémy z ordinací 
specialistů i praktických lékářů pro dospělé i děti. Každoročně se na tomto setkání schází na 500 účastníků a mezi nimi přední 
odborníci pro daná témata – jde tedy o zázemí potřebné pro oblíbené besedy nejen na pódiu, ale i v sále a kuloárech. Zveme 
vás také na představení divadla Semafor s Jiřím Suchým, Jitkou Molavcovou, Bárou Štěpánovou a orchestrem pod vedením Jiřího 
Svobody. Oblíbený bývá i společenský večer v renesančním prostředí zámku v Litomyšli. Dřívější ročníky, přednášky a fotografie ze 
Setkání lékařů ČR a SR najdete na adrese: www.astmalitomysl.cz. Technická organizace bude opět svěřena agentuře Solen.

MUDr. Jiří Novák s ostatními organizátory.

PROGRAM: MUDr. Jiří Novák

ODBORNÁ GARANCE:
ČPFS – doc. MUDr. Milan Teřl, CSc.
ČSAKI – MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D.

POŘADATEL:
Nadační fond pro pomoc nemocným dětem, Litomyšl

ORGANIZACE: SOLEN, s. r. o.,  
Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc, www.solen.cz

ZAŠTIŤUJÍCÍ ORGANIZACE:
	n Česká pneumologická a ftiseologická společnost
	n Česká společnost pro alergologii a klinickou imunologii
	n Slovenská pneumologická a ftiseologická společnost
	n Slovenská společnost pro alergologii a klinickou 

imunologii
	n Akademie pro alergii, imunitu a astma
	n Spolek lékařů Litomyšl ČLS JEP

REGISTRAČNÍ POPLATKY:

Typ účastníka Termín registrace
do  

28. 2. 2020
od 1. 3. 2020  

do 15. 4. 2020
od  

16. 4. 2020
Lékaři / sestry 1 200 Kč 1 300 Kč 1 400 Kč
Studenti / nepracující důchodci 900 Kč 1 000 Kč 1 100 Kč
Firemní zástupce 2 000 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč
Doprovodný program 400 Kč 400 Kč 400 Kč

Poplatek zahrnuje: 
	n účast na odborném programu

	n sborník přednášek

	n občerstvení v průběhu konference

	n vstup na doprovodnou expozici firem

	n 21% DPH

MOŽNOSTI REGISTRACE:
	n on-line přihláškou na www.solen.cz/aktualni-akce.php

	n e-mailem na registrace@solen.cz (uveďte prosím jméno a příjmení [včetně titulů],  
specializaci, fakturační údaje a název sympozia)

ORGANIZAČNÍ SEKRETARIÁT: SOLEN, s. r. o.
	nOrganizační zajištění: Mgr. Kateřina Dostálová, 775 855 572, k.dostalova@solen.cz  

	nObchodní zajištění: Mgr. Barbora Ludvová, 777 557 413, 582 397 458, ludvova@solen.cz

Registračním poplatkem není hrazeno divadelní představení a společenský večer na zámku. Doprovodný program si účastník objednává a hradí zvlášť.


