
 

 

Vážení kolegové, 

na podzim tomu budou dva roky od chvíle, kdy jsme se naposledy setkali v Kutné Hoře. Doba, která od posledního Dne 

lékové alergie uplynula, byla poznamenána pandemií COVID-19 a významně zasáhla do osobních i pracovních životů 

nás všech.  

Věříme, že na podzim bude možné osobní setkání, na jaké jsme byli v Kutné Hoře zvyklí. Velmi se na ně těšíme. Přesto 

od začátku příprav seminář koncipujeme jako hybridní. Bude možná jak prezenční forma a osobní účast na semináři, 

tak online účast a vzdálený přístup. Kapacita prezenční účasti je omezena na 140 účastníků, on-line forma je bez 

omezení. 

Program letošního ročníku bude částečně tvořen přehledovými přednáškami mapujícími problematiku lékových alergií 

a hypersenzitivit, které jsme původně plánovali pro postgraduální kurs XXXVII. Sjezdu ČSAKI v Praze na podzim 

loňského roku. Epidemiologická situace tehdy konání kurzu neumožnila. Nyní můžeme využít setkání v Kutné Hoře 

k jejich prezentaci. Prostor bude i pro další zajímavá sdělení, kazuistiky z praxe, novinky. 

Akce se koná pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP, má charakter postgraduálního 

vzdělávání a účast bude ohodnocena kredity podle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Účastníkům akce bude vydán 

certifikát s potvrzením o účasti a počtem kreditů.  

Podrobné a průběžně aktualizované informace včetně programu a přihlášky k účasti jsou dostupné 

na www.nemocnicekolin.cz v sekci „Odborná veřejnost“: https://www.nemocnicekolin.cz/den-lekove-alergie/d-

1228/p1=1326 

Jako v minulých letech bude připravena aplikace pro mobilní telefony, ve které najdete veškeré podrobnosti 

o semináři, program, abstrakta přednášek a v průběhu akce bude aplikace otevřena pro vaše dotazy.  

Termín konání 2. 10. 2021  

Místo konání: GASK - Galerie Středočeského kraje, Barborská ulice 51- 53, Kutná Hora  

Registrace účastníků probíhá přes online formulář. Po vyplnění formuláře je třeba uhradit účastnický poplatek ve výši 

800 Kč s DPH. Poplatek se hradí převodem na bankovní účet číslo 8138151/0100. Do příkazu je nutné uvést variabilní 

symbol, který Vám bude vygenerován v přihlášce a dále do zprávy pro příjemce napsat jméno účastníka! Daňový doklad 

obdrží účastník na akci.  

Těšíme se na setkání s Vámi, 

Jaromír Paukert Lenka Sedláčková Adriana Šrotová  Sáva Pešák 
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