POZVÁNKA
Dovolujeme si Vás pozvat na

22. PRAŽSKÉ HEMATOLOGICKÉ DNY

Hematologie 2022
POST-ASH

KAM NÁS POSOUVÁ TO NEJLEPŠÍ Z ČESKÉ
A SVĚTOVÉ HEMATOLOGIE

20. – 21. 1. 2022
Clarion Congress Hotel Prague
(Freyova 33, Praha 9 – Vysočany)

Pořadatel:
SPOLEK ČESKÝCH LÉKAŘŮ
V PRAZE ČLS JEP

pod záštitou:
České hematologické společnosti ČLS JEP
České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP

ve spolupráci s:
I. interní klinikou - klinikou hematologie VFN a 1. lékařské fakulty UK v Praze
Ústavem hematologie a krevní transfuze
Klinikou dětské hematologie a onkologie FN Motol a 2. lékařské fakulty UK v Praze
Interní hematologickou klinikou FN Královské Vinohrady a 3. lékařské fakulty UK v Praze

Více informací na: www.phd.cz

Témata:
-E
 dukační přehled toho nejdůležitějšího,
co se odehrálo v roce 2021
- Novinky z výročního sjezdu ASH 2021
- Edukační přednášky z nádorové
a nenádorové hematologie
- Originální ústní a posterová sdělení,
která byla prezentována na významných
mezinárodních kongresech
- Sekce Mladých hematologů
- Paliativní péče
- Ošetřovatelství

ÚVODNÍ SLOVO
Milé kolegyně, milí kolegové,

Základní informace
letošní Pražské hematologické dny úspěšně obhájily změnu termínu, délky
trvání, rozdělení na sekci lékařů a sester a především odborné náplně
s přehledem novinek ve světové hematologii a podílu našich odborníků
na tomto pokroku. Na distanční formu konference se zaregistrovalo více
než 900 účastníků!
Věříme, že v lednu 2022 se setkáme v prostorách Clarion kongresového

i

Termín konání:

20. – 21. 1. 2022
Místo konání:
Clarion Congress Hotel Prague
Freyova 33, Praha 9-Vysočany
www.clarioncongresshotelprague.com/cs

centra při prezenční formě konference, která opět představí to nejlepší
ze světové a naší hematologie. Těšíme se na abstrakty vašich sdělení
na mezinárodních konferencích v roce 2021, které můžete zasílat
na webové stránky konference již od června tohoto roku.

Důležité upozornění!

!

II. oznámení vám bude zasláno
během června 2021!
Prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.

Prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

prezident konference

předseda organizačního výboru

Registrace k aktivní i pasivní účasti
bude otevřena v červnu 2021!

