XVI. BRNĚNSKÉ
HEMATOLOGICKÉ DNY

Místo konání
BW Hotel International
Husova 16, Brno, Česká republika

10. 11. 2021

.Kredity
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu
ČLK č. 16, str. 11, akce bude ohodnocena 6 kredity ČLK.
Ostatní účastníci semináře obdrží potvrzení o účasti.

10. 11. 2021

Jak se přihlásit?
1) Zasláním návratky na adresu: Jarmila Mouková, Interní
hematologická a onkologická klinika FN Brno a LF MU, FN
Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno, tel. 532 23 36 42.
2) E-mailem na adresu: moukova.jarmila@fnbrno.cz.
3) Prosíme o registraci nejpozději do 20. 10.
4) Konference je bez konferenčního poplatku.

2021.

Ubytování – smluvní ceny
Hotel International****, Husova 16, Brno, tel.: 542 122
811, reservation@hotelinternational.cz, cena 1/1 Business
– 2.650,- Kč vč. snídaně, 1/2 Business - 3. 000,- Kč vč.
snídaně
B&B Hotel University Brno, Vinařská 5, Brno, tel. č.: 549
49 2705, hotel.vinarska@skm.muni.cz, cena 1/1 vč.
snídaně – 970,- Kč, 1/2 vč. snídaně – 1.320,- Kč.
Při rezervaci uvést – smluvní ceny s Masarykovou
univerzitou, rezervováno Jarmilou Moukovou.

COVID-19: z jiného úhlu pohledu
Záludná hematologie – kazuistiky s podrobnou
diskuzí

Garanti programu: prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.

Organizační zajištění:
Nadační fond „Pomoc lidem s leukémií“
při Interní hematologické a
onkologické klinice FN Brno a LF MU
Jihlavská 20, Brno 625 00
Záštita:
Česká hematologická společnost
ČLS JEP ve spolupráci
s Českou společností pro trombózu
a hemostázu ČLS JEP,
Fakultní nemocnicí Brno,
Českou leukemickou skupinou – pro život
a Univerzitním leukemickým centrem

První informace

Program
10. 11. 2020
COVID-19: z jiného úhlu pohledu
Záludná hematologie – kazuistiky s podrobnou diskuzí
Zahájení v 10. 30 hodin
Vyzvaná přednáška
The future of cellular therapy in hematology. (Prof. Dr. Martin Bornhäuser, University
Hospital Carl Gustav, Drážďany, Německo)

Vážení,
dovolujeme si Vás i letos pozvat na tradiční XVI. Brněnské hematologické dny, které se
budou konat dne 10. 11. 2021. Jestli se budou konat v hotelu International, jak jsme zvyklí,
zatím ještě nevíme, to uvidíme podle aktuální epidemiologické situace. Vzhledem k tomu, že
je v září velký výroční Český hematologický sjezd, budou Brněnské hematologické dny
v modifikované podobě a vlastně to bude pouze jeden Hematologický den. Snažíme se pro
Vás připravit zajímavý program, který se nebude křížit s programem Českého
hematologického sjezdu.
Budeme se věnovat problematice COVID-19 a úvodní přednášku přednese doc. Mgr.
Martina Lengerová, Ph.D., která garantuje Národní sekvenační program koronaviru pro
detekci a šíření různých mutací. Další prezentace se budou týkat spojitosti koronaviru a
hematologie, zvláště z pohledu hemostázy.
Druhá část Brněnského hematologického dne bude vyplněna kazuistickými sděleními. Tato
budou demonstrovat komplexnost hematologických onemocnění, širokou diferenciální
diagnostiku různých stavů a záludnosti terapie.
Věřím, že i letos Vás program zaujme a že i tento modifikovaný Brněnský hematologický
den bude mít vysokou odbornou úroveň a vysokou účast.
S mnoha pozdravy
prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
za organizační výbor sympozia

