
Severočeské divadlo  
v Ústí nad Labem

VŠEOBECNÉ INFORMACE

TERMÍN KONÁNÍ
9. a 10. září 2022

MÍSTO KONÁNÍ
Severočeské divadlo s. r. o., Ústí nad Labem, Lidické 
náměstí – centrum města
GPS: 50.6601769N, 14.0349758E

PŘIHLÁŠKY 
On-line přihlášku najdete na 
www.bestservis.eu/aktualni-akce/
Přihlášku k pasivní i aktivní účasti zašlete nejpozději  
do 15. července 2022, obdržíte potvrzení o registraci  
a rezervaci ubytování.

REGISTRAČNÍ POPLATEK
(vč. 21% DPH)
do 10. srpna 2022 600 Kč
od 11. srpna 2022 800 Kč
Společenský večer 500 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 222,  
konstantní symbol 308.
Prosíme o uvedení jména, za koho byla platba prove-
dena! Pro vystavení faktury zašlete fakturační údaje.

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.

UBYTOVÁNÍ 
Clarion Congress Hotel
 jednolůžkový pokoj 1 700 Kč vč. snídaně
 dvoulůžkový pokoj 1 900 Kč vč. snídaně
 parkovné 150 Kč auto/noc

Pivovar Hotel Na Rychtě
 jednolůžkový pokoj 1 230 Kč vč. snídaně
 dvoulůžkový pokoj 2 060 Kč vč. snídaně

Ceny jsou uvedeny vč. městského poplatku.

Ubytování bude rezervováno, pokud bude prove-
dena úhrada nejpozději do 11. 8. 2022, poté je nutné 
zajistit si ubytování individuálně. 

STRAVOVÁNÍ
Jednotný oběd je zajištěn v místě konání konference.

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

GENERÁLNÍ PARTNER KONFERENCE

SEVEROČESKÁ
IMUNOLOGICKÁ
KONFERENCE30.

VAKCINACE VAKCINACE 
V ČASE PO PANDEMIIV ČASE PO PANDEMII

s prezentací a doprovodnou výstavou 
zdravotnických firem

9.–10. 9. 20229.–10. 9. 2022



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

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ KONFERENCE
BEST servis
Lenka Srsenová
Střížovická 19
400 01 Ústí nad Labem

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM

9. září – pátek
15.00 Registrace účastníků, vystavovatelů
17.00 Úvodní přednášky
20.00 Společenský večer

10. září – sobota
8.30 Registrace, prohlídka výstavy firem
9.30  Odborný program

BLOK 1 – Vakcinace v čase po pandemii
• Novinky ve vakcinologii
• Očkovací kalendář
• Vakcinace u imunopatologických stavů - repetitorium

BLOK 2 – Vakcinace – klinický problém  
                    i pro obor AKI
• Nežádoucí účinky vakcinace – mýty a realita
• Kazuistiky k tématu
• Varia

Odborný program bude přizpůsoben dle přihlášek  
k aktivní účasti.

16.00 Závěr konference

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

KREDITNÍ HODNOCENÍ
Bude zažádáno o zařazení konference do kreditního 
systému dle platné legislativy u ČLK, ČAS a KVVOPZ.

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

BEST servis Ústí nad Labem
pořádá ve spolupráci s

Českou společností pro alergologii  
a klinickou imunologii ČLS JEP

Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem
Imunologií Ústí nad Labem, o. p. s.
Českou imunologickou společností

30. SEVEROČESKÁ 
IMUNOLOGICKÁ 

KONFERENCE
s prezentací a doprovodnou výstavou 

zdravotnických firem

9.–10. září 2022
Severočeské divadlo v Ústí nad Labem

Vážení přátelé, 

zveme Vás na jubilejní 30. ročník Severočeské 
imunologické konference (SIK), který proběhne 
v osvědčených a všemi oblíbených prostorách 
Severočeského divadla v Ústí nad Labem. 

Po krátké rozvaze jsme se v letošním roce rozhodli 
pro návrat k jednomu z velmi úspěšných témat 
třicetileté historie konference. Jedná se o problematiku 
aktivní imunizace, která byla tématem SIK již čtyřikrát, 
pokaždé se akce setkala s velkým zájmem odborné 
veřejnosti a „vakcinační ročníky“ se zařadily mezi ty 
nejúspěšnější.

Neváhejte s přihláškami sdělení z vaší odborné 
praxe. Jako každoročně je konference otevřena 
různým formám aktivní účasti – přehledným sdělením, 
původním pracím, kazuistikám, případně i posterům.

Těšíme se na setkání v Ústí nad Labem,

MUDr. Dalibor Jílek, CSc.
RNDr. Vlastimil Král, CSc.


