VŠEOBECNÉ INFORMACE
TERMÍN KONÁNÍ
11. a 12. září 2020
MÍSTO KONÁNÍ
Severočeské divadlo s. r. o., Ústí nad Labem, Lidické
náměstí – centrum města
PŘIHLÁŠKY
On-line přihlášku najdete na
www.bestservis.eu/aktualni-akce/
Přihlášku k pasivní i aktivní účasti zašlete nejpozději
do 10. července 2020, obdržíte potvrzení o registraci
a rezervaci ubytování.
REGISTRAČNÍ POPLATEK
(vč. 21% DPH)
do 10. srpna 2020
500 Kč
od 11. srpna 2020
600 Kč
Společenský večer
200 Kč
PLATBA
Platbu registračního poplatku a úhradu ubytování,
proveďte bankovním převodem na níže uvedený účet:
Komerční banka, a. s., pobočka Ústí nad Labem
č. účtu: 78-4629200227/0100, variabilní symbol 202,
konstantní symbol 308.
Prosíme o uvedení jména, za koho byla platba provedena! Pro vystavení faktury, zašlete fakturační údaje.

UBYTOVÁNÍ
Clarion Congress Hotel
jednolůžkový pokoj 1 600 Kč vč. snídaně
dvoulůžkový pokoj 1 750 Kč vč. snídaně
parkovné 150 Kč auto/noc
Interhotel Bohemia
jednolůžkový pokoj 900 Kč vč. snídaně
dvoulůžkový pokoj 1 200 Kč vč. snídaně

28.

SEVEROČESKÁ
IMUNOLOGICKÁ
KONFERENCE

PLÍCE

STRAVOVÁNÍ
Jednotný oběd je zajištěn v místě konání konference.

nejen o astmatu,
aneb alergologie
a klinická imunologie
v době COVID-19

ORGANIZAČNÍ INFORMACE
Lenka Srsenová
BEST servis
Střížovická 19
400 01 Ústí nad Labem
Telefon: 603 825 979
e-mail: info@bestservis.eu

s prezentací a doprovodnou výstavou
zdravotnických firem

Ubytování bude rezervováno pouze, pokud bude provedena úhrada, nejpozději do 11. 8 2020, poté je nutné
zajistit si ubytování individuelně.

GENERÁLNÍ PARTNER KONFERENCE

Kopii převodního lístku odevzdáte u registrace.
IČ: 62192663, DIČ: CZ6359061819
Daňový doklad obdržíte u registrace, případně bude
vydáván do konce října.
STORNO POPLATEK
Po 11. 8. je storno poplatek 100 %.
FINÁLNÍ INFORMACE
Program se seznamem vystavujících firem budeme rozesílat v měsíci srpnu.

11.–12. září 2020
Severočeské divadlo
v Ústí nad Labem

Vážení přátelé,
máte se na co těšit! 28. ročník Severočeské
imunologické konference (SIK) bude nejspíše první
konferencí ČSAKI v „době COVIDu“, kdy se budeme moci
sejít společně, pěkně postaru nebo, chcete-li „off line“,
a k tomu v osvědčených prostorách Severočeského
divadla opery a baletu v Ústí nad Labem. Bude to
příležitost probrat všechny problémy, které nové
infekční agens SARS-CoV-2 přináší do našich oborů.
V úvodním bloku připomeneme, že alergolog a klinický
imunolog se plícemi zabývá nejen kvůli astmatu.
Představíme plicní choroby, které mají souvislost
se systémovými imunopatologickými chorobami
z pohledu diagnostiky i léčby.
Nelze jinak, „doba si to žádá“, dostatek prostoru
věnujeme pandemii COVID-19. Těžko v červnu 2020
předvídat, o čem všem budeme povídat v září 2020…
Jako každoročně uvádí první informace témata
konference pouze orientačně a definitivní program
vznikne do značné míry dle vašich přihlášek k aktivní
účasti. Prosíme, neváhejte a zasílejte své náměty
a návrhy k aktivní účasti.

BEST servis Ústí nad Labem
pořádá ve spolupráci s
Česká společnost pro alergologii a klinickou imunologii
ČLS JEP
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Imunologie Ústí nad Labem, o.p.s.
Česká imunologická společnost

28. SEVEROČESKÁ
IMUNOLOGICKÁ
KONFERENCE
s prezentací a doprovodnou výstavou
zdravotnických firem

11.–12. září 2020
Severočeské divadlo v Ústí nad Labem

11. září – pátek
15.00 Registrace účastníků, vystavovatelů
Slavnostní zahájení konference
17.00 Úvodní přednáška „Křeslo pro hosta“
20.00 Společenský večer
12. září – sobota
8.30
Registrace, prohlídka výstavy firem
9.30
Odborný program
BLOK 1 – Plicní postižení při systémových chorobách
• Repetitorium
• Význam imunologického vyšetření
• Terapeutické možnosti
BLOK 2 – Plíce a COVID-19
• Plíce – jeden z cílových orgánů
• Etiopatogeneze
• Možnosti léčby
BLOK 3 – COVID-19, co víme a co nevíme
• Kapitola z virologie
• Patogeneza
• Imunita – velká neznámá (?)
• Perspektivy vakcinace

Konference je otevřena různým formám aktivní
účasti – přehledným sdělením, původním pracím,
kazuistikám, případně i posterům (nutno konzultovat
s garanty konference).

Odborný program bude přizpůsoben dle přihlášek
k aktivní účasti.
16.00

Těšíme se na setkání v Ústí nad Labem,

Závěr 28. SIK

AKTIVNÍ PREZENTACE
K dispozici je datový projektor včetně PC. Prezentace
jsou přijímány v elektronické podobě, ve formátu MS
PowerPoint 2007.

MUDr. Dalibor Jílek, CSc.
RNDr. Vlastimil Král, CSc.
ODBORNÍ GARANTI
MUDr. Dalibor Jílek, CSc.,
RNDr. Vlastimil Král, CSc.
Centrum imunologie a mikrobiologie
Zdravotního ústavu v Ústí nad Labem
Telefon: 477 751 800

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ KONFERENCE
BEST servis
Lenka Srsenová

UPOZORNĚNÍ
Účastník konference souhlasí s pořizováním zvukového
a obrazového záznamu, včetně zveřejnění na internetu
a v médiích za účelem prezentace a informace o akci.

