
www.dnypneumologie.cz

KONTAKT PRO AKTIVNÍ ÚČASTNÍKY
	n SOLEN, s. r. o., Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc
	n Eva Dokoupilová, 777 577 420, dokoupilova@solen.cz

MÍSTO KONÁNÍ
	n prezenčně v Clarion Congress Hotelu Olomouc 
	n pouze v případě nepříznivé epidemické situace 

on-line na www.dnypneumologie.cz

POŘADATEL
	n Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP

ODBORNÝ GARANT
	n MUDr. Petr Jakubec, Ph.D.

PROGRAMOVÝ VÝBOR
	n MUDr. Petr Jakubec, Ph.D.
	n doc. MUDr. Milan Sova, Ph.D.
	n prim. MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.
	n prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.
	n doc. MUDr. Kristián Brat, Ph.D.
	n MUDr. Stanislav Losse
	n MUDr. Samuel Genzor, Ph.D.
	n Bc. Renata Zittová
	n Mgr. Dana Dvořáčková, MBA
	n Hana Mikesková

REGISTRAČNÍ POPLATKY
	n Aktivní účastníci (přednáška/poster) ZDARMA

PROGRAMOVÉ BLOKY
	n Bronchiální obstrukce

	n Bronchologie

	n Cystická fibróza, 
bronchiektázie

	n Farmakoterapie 
respiračních nemocí

	n Hrudní chirurgie

	n Intenzivní pneumologie

	n Intersticiální plicní 
procesy

	n Nemoci spánku

	n Ošetřovatelská péče

	n Pneumo 35

	n Pneumoonkologie

	n Respirační fyzioterapie

	n Respirační infekce

	n Transplantace plic

	n Tuberkulóza

	n Varia

	n Vyšetřovací metody

	n Sesterská sekce

	n Posterová sekce

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

Přihlášky k aktivní účasti zasílejte nejpozději do 30. 6. 2022  
on-line na www.dnypneumologie.cz. 
Uveďte prosím sekci, kterou preferujete (viz Programové bloky).
Abstrakt můžete poslat následně nejpozději do 31. 7. 2022, zasílejte prosím 
ve formátu MS Word dle níže uvedených pokynů. O přijetí a podobě aktivní účasti 
(přednáška/poster) rozhoduje organizační výbor akce, oznámení vám bude zasláno 
e -mailem nejpozději do 15. 8. 2022.
Aktivní účastníci jsou osvobozeni od registračního poplatku, zdarma obdrží oběd 
v den přednášky a vstupenku na společenský večer. 

MOŽNOSTI REGISTRACE AKTIVNÍCH ÚČASTNÍKŮ
	n on-line na www.dnypneumologie.cz prostřednictvím formuláře pro aktivní účast  

Odesláním tohoto formuláře se přihlašujete k aktivní účasti. V případě zájmu o objednání 
ubytování kontaktujte paní Zuzanu Tesařovou e-mailem na tesarova@solen.cz. 
Aktivním účastníkům bude rezervováno přednostně ubytování v Clarion Congress Hotelu do na-
plnění kapacity. Ceny ubytování naleznete na www.dnypneumologie.cz/organizacni-informace. 
	n e-mailem na dokoupilova@solen.cz (pouze v případě přihlášení více příspěvků)

MOŽNOSTI AKTIVNÍ ÚČASTI
	n přednáška (cca 15 minut včetně diskuze – lékaři, cca 10 minut včetně diskuze – sestry, 

bude individuálně upřesněno) 
	n poster (maximální rozměr 90 cm na šířku a 140 cm na výšku)

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ABSTRAKTŮ PŘEDNÁŠEK A POSTERŮ
	n autory a spoluautory uveďte celým jménem včetně titulů a pracoviště 
	n vlastní text by měl být výstižný, konkrétní, v rozsahu max. 1 strany A4 (MS Word)
	n písmo Times New Roman, velikost 12, řádkování 1,5

POKYNY K AKTIVNÍ ÚČASTI

MORAVSKO-
SLEZSKÉ
pneumologické 
dny

30.
30. 9. – 1. 10. 2022 
CLARION CONGRESS HOTEL 
OLOMOUC 
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