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Vážení kolegové,
dovolujeme si Vás pozvat tak jako každý rok na XXII. setkání pneumologů
a VI. setkání pneumologů a pneumochirurgů, které se koná dne 1. 6. 2017
v Emauzském klášteře.
Těšíme se na Vás.
		S pozdravem organizátoři
						prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.
						doc. MUDr. Vladislav Hytych, Ph.D.

TERMÍN PRO ZASLÁNÍ ABSTRAKT DO 31. 3. 2017
• záhlaví abstraktu musí obsahovat název sdělení, jména a pracoviště autora/autorů
• délka abstraktu: 1- 2 stránky A4- Times New Roman 12, řádkování dvojité, grafy
a obrázky jsou vítány, maximálně 3 literární odkazy
• členění abstraktu: Úvod a cíl sdělení, Materiál a metody, Výsledky, Závěr
Jako každý rok bude vydáno Supplementum s abstrakty, kde bude i Váš
příspěvek otištěn. Také z tohoto důvodu prosíme o jejich včasné zaslání.
Abstrakta prosím zasílejte na e-mail: v.strukova@gsymposion.cz
ODBORNÝ PROGRAM - TEMATICKÉ OKRUHY:
• Pro pneumologii: Infekce, Intersticiální plicní nemoci, Obstrukční plicní
nemoci, Nádory plic, Intervenční pneumologie
• Pro pneumochirurgii: Aktuální témata v pneumochirurgii
• Společná témata: Mezioborová spolupráce v diagnostice
a léčbě nemocí hrudníku
TERMÍN PRO ZASLÁNÍ PŘIHLÁŠKY K REGISTRACI DO 26. 5. 2017
- přihlášky zasílejte pomocí on-line formuláře na www.gsymposion.cz
Registrační poplatek: 800 Kč
Číslo účtu: ČS 0082493389/0800
Pro identifikaci platby použijte prosím variabilní symbol přidělený během
registrace. Naleznete jej v detailu své přihlášky. Platba registračního poplatku
na místě je možná pouze v hotovosti.
ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ
GALÉN-SYMPOSION s.r.o., Břežanská 10, 100 00 Praha 10
Tel: 222 518 535, Fax: 222 516 013
Akreditovaná akce systému celoživotního vzdělávání je garantována ČLK a hodnocena
kreditními body. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK.

