Sdružení ambulantních dermatologů ČR
Pod záštitou:
České lékařské komory Pardubice
a náměstka hejtmana Pardubického kraje Ing. Ivo Tomana

NÁRODNÍ KONFERENCE 2007
Imunologie a potravinové doplňky v dermatologické praxi
20. a 21. 4. 2007
Sezemický dům - Sezemice - Pardubice
PROGRAM
Pátek 20.4.2007
14.30 zahájení konference – P. Třeštík, předseda SAD

I. přednáškový blok

Předsedající: J. Cabalová, D. Němcová
J. Cabalová: Potravinové doplňky v anti–aging medicíně, včetně možnosti využití melatoninu v dermatologii.
D. Němcová: Potravinové doplňky v dermatologické praxi.
DISKUSE

III. přednáškový blok
Předsedající: H. Duchková, P. Třeštík
Ikonograﬁe z našich dermatologických praxí

SPOLEČENSKÝ VEČER – Hotel Zlatá Štika Pardubice od 19 hodin
Diskusní kluby vedené lídry krajů, konkrétní výstupy pro sjezd.

Sobota 21.4.2007
Volební sjezd SAD
9,00- zahájení sjezdu
Host: prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc.:

Problémy, které nás tíží.
Mgr. Jakub Uher
Právník odpovídá na naše otázky.

Budeme řešit:
„vlastnictví kapacitního čísla“- možnost zaměstnání dalšího lékaře v rámci kapacitního
čísla, nezávisle na pojišt'ovnách, informovaný souhlas ke konkrétním dg.
Dotazy právníkovi posílejte na adresu: pravnik@sadcr.com

20. A 21. 4. 2007 PARDUBICE

II. přednáškový blok

NÁRODNÍ KONFERENCE
E
2007

Předsedající: K. Ettler, P. Třeštík
M. Viktorinová: Indikace k imunologickému a alergologickému vyšetření u kožních chorob.
(přehled indikací a interpretace výsledků, včetně ekonomické analýzy)
DISKUSE

Prosím, vyplňte hůlkovým písmem a zašlete na adresu Sdružení ambulantních dermatologů, J. Palacha 1461,
530 02 Pardubice, a to pouze v tom případě, pokud z technických důvodů nemůžete vyplnit formulář
na stránkách www.sadcr.com, telefonické spojení: 603 484 004.
Jméno a příjmení:
Název a adresa pracoviště:
Ubytování
Datum příjezdu: 20. 4. 2007
Hotel Zlatá Štika
Přeji si ubytovat s:

telefon:

Datum odjezdu: 21. 4. 2007
1dbl. pokoj 1500,- Kč

1sgl. pokoj 900,- Kč

Datum a podpis:

Všeobecné informace
Místo konání konference
Konference se koná v Sezemickém domě v Sezemicích. Výchozím bodem v Pardubicích je Hotel Zlatá Štika,
odkud bude zajištěna kyvadlová doprava do Sezemic od 13 hodin v pátek.
Zavazadla účastníků budou převzata v recepci hotelu, vlastní ubytování proběhne po skončení programu.
Registrace
Na www.sadcr.com nebo na přiloženém formuláři.
Registrační poplatek je 400,- Kč, zahrnuje účast na odborných přednáškách, výstavky ﬁrem, kávu během
přednášek, občerstvení, společnou večeři a druhý den oběd.
Stravování:
Snídaně v místě ubytování, káva během přednášek, společná večeře Hotel Zlatá Štika,
Oběd druhý den přednášek.
Ubytování:
Hotel Zlatá Štika – registrace na www.sadcr.com nebo na příložném formuláři písemně, telefonicky přes
organizační agenturu 603 484 004 do 31. 3. 2007.

Způsob platby
Platby za registraci a ubytování odešlete převodem na účet číslo:
19-8231140277/0100
Variabilní symbol - začátek rodné číslo
Kostantní symbol - 308
Textová zpráva - jméno
Příjmové daňové doklady budou vystaveny v místě konání konference.

Registrační formulář

Registrační formulář

