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Vážené dámy, vážení pánové,
v pořadí XVI. Česko – slovenský hematologický a transfuziologický sjezd se bude letos konat opět v Brně, a to ve dnech 6. – 8. 9. 2012. Měla
by to být zásadní akce v našem odborném životě a měla by ukázat to nejlepší z české a slovenské hematologie a transfuziologie. Ke špičkovému odbornému programu by také měla přispět významná účast zahraničních odborníků. V Brně se konal i jeden z předchozích sjezdů,
a to jubilejní X. sjezd. Věříme, že ti z Vás, kteří navštívili tento minulý sjezd a navštíví sjezd letošní, budou moci porovnat zásadní pokrok jak
v hematologii, tak v rozvoji organizace sjezdových i doprovodných aktivit a též v rozvoji samotného Brna. Zde bychom rádi zmínili např.
výstavbu zcela nového, moderního kampusu Masarykovy univerzity.
Velké poděkování patří sponzorům akce.
Za organizátory můžeme zaručit, že uděláme maximum pro co nejkvalitnější a nejúspěšnější sjezd. Na druhé straně, sjezd bude hlavně takový,
jací budou návštěvníci a všichni přispěvatelé odbornými sděleními. A i zde věříme, že to bude velmi vydařená akce.
Sjezd by měl klást důraz na edukační sympozia, velmi kvalitní sekce přednášek a na prezentaci posterů, která bude moderovaná
a doprovázena stručným představením práce někým z autorského kolektivu.

Věříme, že sjezd nejen naplní, ale i předčí Vaše představy. Těšíme se na Vás v Brně!
Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.
Prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
za organizátory XVI. Česko-slovenského hematologického a transfuziologického sjezdu
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POŘADATELÉ

Česká hematologická společnost ČLS JEP
Společnost pro transfuzní lékařství ČLS JEP
Slovenská hematologická a transfuziologická společnost



PŘÍPRAVNÝ VÝBOR

Doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc., prezident
Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc., viceprezident, koordinátor přípravných výborů
Prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc., předseda vědeckého výboru
Doc. RNDr. Miroslav Pecka, CSc., předseda výboru Česko-slovenské konference laboratorní hematologie

ZÁŠTITU PŘEVZALI

Doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., ministr zdravotnictví ČR
JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje
Bc. Roman Onderka, MBA, primátor Statutárního města Brna
Doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D., rektor Masarykovy univerzity
Prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc., děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity
MUDr. Roman Kraus, MBA, ředitel Fakultní nemocnice Brno
Ing. Petr Koška, MBA, ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
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Důležitá data
Termín pro zaslání abstrakt:

do 15. 4. 2012

Oznámení o přijetí abstrak:

do 15. 6. 2012

Termín pro registraci aktivní/pasivní účasti - včasná platba:

do 30. 6. 2012

Termín pro objednání ubytování:

do 31. 7. 2012

REGISTRACE
Všechny

formy registrace (aktivní, pasivní) budou přijímány pouze elektronicky přes www.hematology2012.cz

Po provedení Vaší elektronické registrace účasti Vám bude zasláno potvrzení jehož součástí bude zálohová faktura s bankovními údaji.
Pro výši poplatku je rozhodující datum příkazu k úhradě a odeslání přihlášky.Registrační poplatek zahrnuje účast na odborném programu,
kongresovou tašku s materiály, sborník abstrakt, občerstvení a vstup na slavnostní zahájení
Registrační poplatky uvedeny v měně CZK včetně 20% DPH. Uhrazený kongresový poplatek je nevratný.

Registrační poplatek
Jednodenní registrace

Lékař, VŠ- člen ČHS, SpTL, SHTS
Lékař, VŠ- nečlen ČHS, SpTL, SHTS

Platba do 30.6.2012

Platba po termínu, platba na místě

900,-

1 200,-

1 100,-

1 400,-

Nelékařský zdravotnický pracovník

500,-

800,-

Student/důchodce

200,-

500,-

0,-

0,-

VIP host, člen výboru
Registrace- laboratorní hematologie

Lékař, VŠ- člen ČHS, SpTL, SHTS

1 100,-

1 400,-

(2 dny, 5.-6. 9. 2012)

Lékař, VŠ- nečlen ČHS, SpTL, SHTS

1 400,-

1 700,-

Nelékařský zdravotnický pracovník

700,-

900,-

Student/důchodce

300,-

600,-

VIP host, člen výboru

0,-

0,-

Registrace- hematologický

Lékař, VŠ- člen ČHS, SpTL, SHTS

1 400,-

1 700,-

a transfuziologický sjezd

Lékař, VŠ- nečlen ČHS, SpTL, SHTS

(3 dny, 6.-8.9.2012)

1 700,-

2 000,-

Nelékařský zdravotnický pracovník

800,-

1 100,-

Student/důchodce

400,-

700,-

0,-

0,-

VIP host, člen výboru
Celosjezdová registrace

Lékař, VŠ- člen ČHS, SpTL, SHTS

1 900,-

2 200,-

(4 dny, 5.-8.9.2012)

Lékař, VŠ- nečlen ČHS, SpTL, SHTS

2 200,-

2 500,-

Nelékařský zdravotnický pracovník

1 300,-

1 600,-

900,-

1 200,-

0,-

0,-

Student/důchodce
VIP host, člen výboru
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Registrace abstrakt

Registrace abstrakt je možná pouze elektronicky přes
www.hematology2012.cz. Před zasláním abstrakt prosíme
o Vaši on-line registraci.
Nejzazší termín pro odeslání abstrakt je 15. duben 2012

Pokyny k přípravě abstrakt
Rozsah:
Typ písma:
Řádkování:

Struktura

max 3000 znaků s mezerami
Times New Roman
1

	Název abstraktu:	velikost písma 12, velká písmena,
písmo tučné
	Autor (autoři):	velikost písma 12, písmo obyčejné,
(zkratka křestního jména a celé příjmení
bez uvedení titulů, v pořadí zvoleném autory, prezentujícího autora podtrhnout)
Pracoviště:
velikost písma 12, písmo kurzíva
Hlavní text:
velikost 12, písmo obyčejné
Struktura členěná na: úvod, metody, výsledky, závěr

Citace literatury nejsou doporučeny a měly by být uvedeny jen
v nezbytných případech.
Pokud práce vznikla za podpory např. grantu, je možné tuto skutečnost uvést pod abstraktem (velikost písma 12, písmo kurzíva).
Oznámení o zařazení abstraktu do ústního sdělení nebo posterové
sekce Vám bude zasláno e-mailem do 15. června 2012
Abstrakta budou publikována v titulu Hematologie a transfuze dnes.

Postery

Rozměr panelu: š 90 cm, v 190 cm.
Doporučený rozměr posteru: š 90 cm, v 120 cm.
Mezi posterová sdělení budou přijaty práce označené autorem jako
poster, dále práce, které není možno zařadit mezi ústní sdělení.

MÍSTO KONÁNÍ
		
		
		
		

Místo konání: výstaviště Brno, Výstaviště 1, 647 00 Brno
Registrace: kongresový pavilon E- přízemí
Jednací sály posterová sekce: kongresový pavilon E- I. patro
Firemní expozice: kongresový pavilon E

DOSTUPNOST

 stup z ulice Křížkovského (u 4. brány, vedle hotelu Holiday Inn).
		 V
		 MHD ze směru od Mendlova náměstí linkou č. 84, zastávka Křížkovského nebo Favorit.

PARKOVÁNÍ

		 Expo parking- krytá garážová stání naproti vstupu do pavilonu
E. Parkování možné také na ostatních přilehlých parkovacích
plochách.

JEDNACÍ JAZYK

		 Čeština, slovenština, angličtina

JMENOVKY

		 Každý účastník obdrží u registrace jmenovku, která opravňuje
ke vstupu do kongresových prostor.
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CERTIFIKÁTY

		Certifikáty budou vydávány od 2.dne akce vždy od 16:00,
Certifikáty nebudou vydávány dříve a nebudou zasílány poštou.

UBYTOVÁNÍ

 ro účastníky akce je rezervované ubytování v hotelech různé
		 P
cenové kategorie.

Hlavní sjezdové hotely:

		 Hotel Holiday Inn Brno****+
		 Hotel Voroněž I****
		 Hotel Voroněž II***
Kompletní nabídku ubytování naleznete na www.hematology2012.cz

Požadavky na ubytování směřujte na:
Ing. Eva Pešková
Tel. +420 541 152 777
E-mail: epeskova@bvv.cz
Veletrhy Brno, a.s
Výstaviště 1
647 00 Brno
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KONTAKTY
KOORDINACE PŘÍPRAVNÝCH VÝBORŮ
		Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.
Tel. +420 532 233 063
E-mail: m.penka@fnbrno.cz
		Fakultní nemocnice Brno
Oddělení klinické hematologie
Jihlavská 20
625 00 Brno

KOORDINACE ODBORNÉHO PROGRAMU
		Prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
Tel. +420 532 233 642
E-mail: jmayer@fnbrno.cz

		Fakultní nemocnice Brno
Interní hematoonkologická klinika
Jihlavská 20
625 00 Brno

ORGANIZAČNÍ SEKRETARIÁT
		Ing. Veronika Morávková
Tel. +420 541 152 566
		 Mob. +420 602 564 959
		 E-mail: vmoravkova@bvv.cz

		Ing. Lenka Vančatová (kontakt pro vystavovatele a partnery)
Tel. +420 541 152 530
		 Mob. +420 724 556 767
		 E-mail: lvancatova@bvv.cz
		Veletrhy Brno, a.s
Výstaviště 1
647 00 Brno
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