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Vážené kolegyně a vážení kolegové, milé přítelkyně a milí přátelé,
je neuvěřitelné, jak čas letí, ale tento rok se na Moravskoslezských pneumologických dnech
společně sejdeme již potřicáté. Na letošní kulaté výročí si vás všechny dovolujeme pozvat
do starobylé a malebné Olomouce, centra úrodné a pohostinné Hané. Těšíme se na všechny novinky a pokroky, které se v našem dynamicky rozvíjejícím se oboru udály v nedávné době. V přátelské a kolegiální atmosféře můžeme prodiskutovat vše podstatné, co nás
v rozsáhlém foliu pneumologie zajímá a třeba i trápí, pokusit se nacházet řešení problémů
a hledat možnosti, jak zlepšovat vzájemnou spolupráci a zkvalitňovat péči o naše pacienty.
Za neméně důležité považujeme neformální hovory o radostech a strastech našich životů,
profesních i osobních, upevnění přátelství starých a navázání nových. Věřím, že si naše
setkání všichni užijeme a odneseme si domů nové zkušenosti a příjemné zážitky.
Srdečně všechny zveme a těšíme se na vás
Za přípravný výbor Petr Jakubec

n Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP

PROGRAMOVÉ BLOKY

REGISTRAČNÍ POPLATKY

n Bronchiální obstrukce

n do 31. 8. 2022 lékař 1 500 Kč / sestra 500 Kč
n od 1. 9. 2022 lékař 2 000 Kč / sestra 700 Kč
n Aktivní účastníci (přednáška/poster) ZDARMA

ORGANIZAČNÍ SEKRETARIÁT
n SOLEN, s. r. o., Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc
n Registrace a ubytování: Ing. Zuzana Tesařová,
777 557 417, tesarova@solen.cz
n Organizační zajištění: Markéta Slezáková,
721 135 146, slezakova@solen.cz
n Obchodní zajištění: Mgr. Renata Babincová,
603 198 112, babincova@solen.cz

n Intersticiální plicní
procesy

n Respirační infekce

n Cystická fibróza,
bronchiektázie

n Nemoci spánku

n Tuberkulóza

n Ošetřovatelská péče

n Varia

n Farmakoterapie
respiračních nemocí

n Pneumo 35

n Vyšetřovací metody

n Pneumoonkologie

n Hrudní chirurgie

n Sesterská sekce

n Respirační fyzioterapie

n Posterová sekce

n Bronchologie

n Intenzivní pneumologie

n Transplantace plic

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16
a v rámci postgraduálního vzdělávání bude ohodnocena kredity pro lékaře.

