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 ÚVODNÍ SLOVO XVII. PAŘÍZKOVY DNY

Vážení kolegové,       
  
dovolte, abych Vás jménem organizačního a vědeckého výboru co nejsrdečněji pozval 
na XVII. Pařízkovy dny – tradiční konferenci s mezinárodní účastí. Jako obvykle bude 
program sestaven z vyzvaných edukačních a v naprosté většině prakticky laděných 
přednášek předních odborníků – hematologů i nehematologů z České republiky
i ze zahraničí, kteří se danou problematikou zabývají.
Nosným tématem letošního ročníku konference budou poruchy hemostázy
v každodenní klinické praxi u dospělých i dětských pacientů napříč medicínskými 
obory. Jednotlivá témata jako „Poruchy hemostázy u onkologických pacientů, 
Poruchy hemostázy v ambulanci praktického lékaře, Poruchy hemostázy v gyneko-
logii a porodnictví, Diferenciální diagnostika poruch hemostázy u dětí, Zajímavé 
kasuistiky a další“ budou prezentována hematology i zainteresovanými nehema-
tology v samostatných blocích. 
Dalším, dnes již také tradičním tématem bude problematika buněčné terapie
v nehematologických indikacích, která se stále více dostává do klinické praxe a lze 
čekat, že přednášející budou prezentovat velmi zajímavé výsledky své práce.
Podruhé budou na konferenci prezentovány novinky z 52. konference Americké 
hematologické společnosti, která se konala v prosinci 2010 v Orlandu na Floridě
v USA. Na tomto kongresu jsou tradičně premiérově prezentovány takřka všechny 
významné objevy a výsledky klinických studií, které zásadně ovlivňují vývoj 
hematologické péče prakticky na celém světě. Jednotlivá témata budou na letošních 
Pařízkových dnech prezentovat lídři dané problematiky z České republiky ve dvou 
blocích.
Nově je do programu konference zařazena slavnostní Klementova přednáška. Chtěl 
bych takto vyjádřit poctu zesnulému odborníkovi a kamarádovi prof. MVDr. Petru 
Klementovi, PhD. Přednášku bude prezentovat jeho kolega a dlouholetý přítel
prof. MUDr. Janusz Rak, PhD. Přál bych si, aby tímto vystoupením byla nastartována 
nová tradice.
Prezentace edukačních přednášek zainteresovanými odborníky z různých odvětví 
medicíny je příslibem bohaté a nepochybně velmi plodné diskuse.
Kromě odborného programu proběhne během konference jednání Českého 
národního hemofilického programu.
Podobně jako v minulých ročnících připravujeme i letos suplementum časopisu 
Vnitřní lékařství s plnými texty článků s prezentovanou problematikou.

Na Vaší účast se těší       
 
Jaromír Gumulec
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VŠEOBECNÉ INFORMACE

Místo konání Nová aula Vysoké školy báňské – TU, Ostrava-Poruba

Zahájení čtvrtek 17. března 2011 v 08.45 hodin

Ukončení pátek 18. března 2011 v 16.00 hodin

Registrační poplatek lékaři a VŠ nelékaři   
platba do 10. 3. 2011 ... 1000,- Kč / 2dny platba po 10. 3. 2011 ... 1200,- Kč / 2dny
platba do 10. 3. 2011 ... 700,- Kč / 1den platba po 10. 3. 2011 ... 800,- Kč / 1den

Registrační poplatek SZP
platba do 10. 3. 2011 ... 400,- Kč / 2dny platba po 10. 3. 2011 ... 500,- Kč / 2dny
platba do 10. 3. 2011 ... 300,- Kč / 1den platba po 10. 3. 2011 ... 400,- Kč / 1den

Platba zahrnuje vstup na přednášky, konferenční materiály, potvrzení o účasti, občerstvení, 
společenský večer s rautem a koncertem Rock-and-Roll Bandu Marcela Woodmana
v Clarion Congress Hotelu Ostrava.

Způsob úhrady registračního poplatku / bankovní převod
SANOPHARM CZ s.r.o., UniCredit Bank Ostrava, č.ú.: 1002056213/2700
IBAN: CZ 51 2700 0000 0010 0205 6213  /  SWIFT: BACX CZPP
Variabilní symbol: symbol vám bude zaslán obratem v e-mailu potvrzujícím on-line přihlášení

Ubytování si zajišťují účastníci individuálně.

Doporučené hotely 

Clarion Congress Hotel Ostrava ****
Jednolůžkové, dvoulůžkové pokoje, apartmá
Zvýhodněná cena od 1690 do 3040,-Kč – při rezervaci nahlásit, že se jedná o Pařízkovy dny 2011
Zajištěn transfer autobusem z hotelu na VŠB a zpět
Kontakt: Clarion Congress Hotel Ostrava Reservation [reservation1.ccho@clarion-hotels.cz]

Hotel Puls*** / Vedle ČEZ ARÉNY, dvoulůžkové pokoje,
cena 1400,- Kč/pokoj. Zajištěn transfer od hotelu Clarion. www.arena-vitkovice.cz

Hotelové ubytování na kolejích VŠB / Ostrava-Poruba
Jednolůžkové, dvoulůžkové pokoje, apartmá. Cena: 550 – 1100,- Kč
Tel.: +420 596 996 155, 596 991 211. www.vsb.cz

Hotel Sport Club*** / Ostrava-Poruba
Jednolůžkové, dvoulůžkové a třílůžkové pokoje. Cena: 900 – 1300,- Kč. Tel.: +420 596 977 314

Další možnosti ubytování lze najít na webové stránce www.ostravainfo.cz

První autoři vyzvaných přednášek mají zajištěno a zaplaceno ubytování i registraci
na konferenci.

Organizační a technické zajištění
SANOPHARM CZ s.r.o.
Martinovská 257/111, 725 27 Ostrava-Plesná
Ing. Petr Salomon – tel.: 736 627 799 e-mail: petr.salomon@sanopharm.cz
Ing. Dana Salomonová – tel.: 736 627 792 e-mail: info@sanopharm.cz
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