POZVÁNKA
Dovolujeme si Vás pozvat na

23. PRAŽSKÉ HEMATOLOGICKÉ DNY

Hematologie 2023
POST-ASH

KAM NÁS POSOUVÁ TO NEJLEPŠÍ Z ČESKÉ
A SVĚTOVÉ HEMATOLOGIE

18. – 20. 1. 2023
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 2022
- Novinky z výročního sjezdu ASH 2022
- 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
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
srdečně Vás zveme k účasti na 23. pražských hematologických dnech, které budou mít nově
rozšířenou podobu. Zahájení bude odpoledním programem ve středu 18. 1. 2023, kongres
skončí v pátek 20. 1. 2023 v brzkém odpoledním čase.

Základní informace

i

Termín konání:

Jedná se již o třetí ročník nového formátu, který se zaměřuje na pokrok v jednotlivých
oborech hematologie. Opět budou shrnuty novinky prezentované na posledním sjezdu
Americké hematologické společnosti (post-ASH) a můžete se těšit na vybraná témata z ASH
v kombinaci s tuzemskými pracemi prezentovanými na nejvýznamnějších hematologických
fórech. Budete moci diskutovat s odborníky v „Meet the expert“ workshopech a bude
zařazena slavnostní Neuwirtova či Heřmanského přednáška. Již po osmnácté svoji
práci představí Mladí hematologové. Plánujeme též začlenit zajímavá témata v oboru
ošetřovatelství, satelitní sympozia, stejně jako posterovou sekci.
Těšíme se na vaši účast.

Prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA

Prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

prezident konference

předseda organizačního výboru

18. – 20. 1. 2023
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