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Komplexní onkologické centrum
Krajské nemocnice Liberec
a
Onkologické a radioterapeutické oddělení Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice v Plzni
si Vás dovolují pozvat k účasti na konferenci

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM
- PROBLÉM NÁS VŠECH
Centrum Babylon
Nitranská 1, 460 12 Liberec
13. a 14. září 2007

Téma sympózia:
Diagnostika a léčba
karcinomu tlustého střeva

Konference se bude konat pod záštitou České onkologické
společnosti a České asociace sester - sekce onkologické
a bude zařazena do programu dalšího vzdělávání lékařů a sester
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Přihlášku k účasti
zašlete nejpozději do 30. června 2007 agentuře Logo Blue.
Přihláška k aktivní účasti
Zájemce o aktivní účast prosíme o zaslání názvu přednášky a seznamu autorů do
9. května 2007 vědeckému sekretáři sympózia. Abstrakt přednášky do sborníku
v rozsahu maximálně tří normostran musí být zaslán v elektronické podobě do
15. srpna 2007. Předpokládaná délka sdělení je 15 minut

Přihlašuji se závazně k účasti na konferenci
Kolorektální karcinom - problém nás všech, 13. a 14. září 2007, Liberec
Příjmení, jméno a titul: ................................................................................................
Obor: ............................................................................................................................
Pracoviště: ....................................................................................................................
Adresa: .........................................................................................................................

Konferenční poplatek
Činí 400,- Kč/den, resp. 800,- Kč za oba dny při úhradě složenkou, která bude účastníkům zaslána spolu s 2. oznámením. Při úhradě poplatku při registraci bude jeho
výše 450,- Kč za jeden a 850,- Kč za oba dny. Registrační poplatek zahrnuje vstup
na konferenci a společenský večer, sborník přednášek a občersvení.
Ubytování
Hotel Babylon **** - v případě zájmu uveďte tuto skutečnost v přihlášce k účasti pro
agenturu Logo Blue.
Další informace
Přednášejícím bude k dispozici dataprojektor, diaprojektor a zpětný projektor.
V průběhu sympózia bude podávána dopolední a odpolední káva a oběd.
Zveme Vás na společenský večer.
Kontakty
1. Předseda organizačního výboru
Prim. MUDr. Jiří Bartoš
Komplexní onkologické centrum
Husova 10, Krajská nemocnice Liberec
460 63 Liberec
Tel.: +420 485 312 639
e-mail: jiri.bartos@nemlib.cz
2. Vědecký sekretář konference
Doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.
Onkologické a radioterapeutické oddělení FN Plzeň
E. Beneše 13, 305 99 Plzeň
Tel.: +420 377 153 121
e-mail: finek@fnplzen.cz
3. Agentura Logo Blue
MUDr. Daniela Vítková
Jugoslávská 15, 120 00 Praha 2
Tel.: +420 222 510 371, fax: +420 222 510 089
Mobil: +420 606 262 412
e-mail: logoblue@logoblue.cz

Telefon: ................................................. E-mail: .......................................................
Mám - nemám zájem o zprostředkování ubytování agenturou (nehodící se škrtněte)

........................................................
Datum

.......................................................
Podpis

Zašlete agentuře Logo Blue

Přihlašuji se k aktivní účasti na konferenci Kolorektální karcinom - problém nás
všech, 13. a 14. září 2007, Liberec, s následujícím příspěvkem:
Příjmení, jméno a titul: ................................................................................................
Pracoviště: ....................................................................................................................
Název příspěvku: ..........................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Adresa: .........................................................................................................................
Telefon: ................................................. E-mail: .......................................................
Stručný souhrn příspěvku přikládám.

........................................................
Datum
Zašlete vědeckému sekretáři konference

.......................................................
Podpis

