
Pneumologická klinika 1. LF UK a Oddělení hrudní chirurgie Fakultní Thomayerovy nemocnice 
a Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP
pořádají

www.setkanipneumologu.cz

XXVI. setkání pneumologů 
a X. setkání pneumologů a pneumochirurgů
v Emauzském klášteře

dne 3. 6. 2021

Emauzský klášter
Vyšehradská 49/320, Praha 2 - Nové Město



Vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na XXVI. setkání pneumologů a X. setkání 
pneumologů a pneumochirurgů, které se bude konat dne 3. června 2021.

V případě příznivé epidemiologické situace proběhne setkání 
v kombinované podobě, tedy prezenční i online formou.

Těšíme se na Vás.
S pozdravem organizátoři

prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.
MUDr. Luděk Stehlík
MUDr. Alice Tašková, MBA, FEBTS
doc. MUDr. Vladislav Hytych, Ph.D.

REGISTRACE
online na: www.setkanipneumologu.cz

Registrační poplatky:
lékař - prezenčně 400 Kč

lékař - online 200 Kč

NLZP, student LF  zdarma
- prezenčně i online

Způsob platby:

název účtu: Galén-Symposion

číslo účtu:  0082493389/0800

konstantní symbol: 0308

variabilní symbol:  bude vygenerován v rámci přihlášení 
 a naleznete ho ve Vašem uživatelském účtu 
 v detailu přihlášky

IBAN:  CZ27 0800 0000 0000 8249 3389

swift code:  GIBACZPX

Uhrazené registrační poplatky se v případě neúčasti nevracejí.
Daňové doklady vystavíme na vyžádání na adrese: 
p.dubitzky@gsymposion.cz.



AKTIVNÍ ÚČAST
termín pro přihlášení k aktivní účasti:  prodloužen do 30. 4. 2021
(vč. zaslání abstraktu)

abstrakty zasílejte emailem na: z.havrankova@gsymposion.cz

Zpracování abstraktu:
záhlaví:  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, proto prosíme o jejich včasné zaslání. 

ODBORNÝ PROGRAM - TEMATICKÉ OKRUHY

• COVID-19 a post-covid péče
• Rakovina plic
• Screeningové programy v ČR
• Intersticiální plicní procesy
• Co je nového v pneumologii
• Co je nového v plicní chirurgii

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

GALÉN - SYMPOSION s.r.o.
Břežanská 10, 100 00 Praha 10
tel.: 222 518 535
www.gsymposion.cz

Akreditovaná akce systému celoživotního vzdělávání je garantována 
ČLK a hodnocena kreditními body. Vzdělávací akce je pořádána dle 
Stavovského předpisu č. 16 ČLK a je určena pro odbornou veřejnost.


