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Vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte, abychom vás pozvali na 21. Setkání lékařů ČR a SR v Litomyšli plánované 
na 13. a 14. května 2022. V exkluzivních přednáškách i oblíbených besedách hodláme v rámci vymezených témat jednat 
o nejčastějších problémech, které nastávají v ordinacích specialistů i praktiků se zaměřením na dospělé i děti. V rámci 
společenského večera se bude konat ve Smetanově domě divadelní představení. Společná večeře s posezením se uskuteč-
ní na zámku v Litomyšli.
K účasti zveme zvlášť lékaře oborů alergologie a klinická imunologie, pneumologie, ORL, dermatologie a praktické lé-
kařství pro děti i pro dospělé. Účast lékařů jiných oborů i zdravotních sester je také vítaná. ČLK ji ohodnotí 11 kredity 
a ČAS jako doškolovací akci.
Pro případ nevhodné epidemické situace pomýšlíme opět na formu on ‑line.
 S pozdravy MUDr. Jiří Novák
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PROGRAM:
	n MUDr. Jiří Novák

ODBORNÁ GARANCE:
	n doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.

ORGANIZACE:
	n SOLEN, s. r. o.
	n Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc, www.solen.cz 

POŘADATEL:
	n Nadační fond pro pomoc nemocným dětem, Litomyšl

VE SPOLUPRÁCI S:
	n Českou pneumologickou a ftizeologickou společností
	n Českou společností alergologie a klinické imunologie
	n Slovenskou pneumologickou a ftizeologickou 

spoločnosťou
	n Slovenskou spoločnosťou alergológie a klinickej 

imunológie
	n Akademií pro alergii, imunitu a astma

REGISTRAČNÍ POPLATKY:

MOŽNOSTI REGISTRACE: 

	non-line přihláškou na www.setkanilekaru.cz

	n e-mailem na registrace@solen.cz  
(uveďte prosím jméno a příjmení včetně titulů, ČLK ID, specializaci, fakturační údaje a název sympozia)

ORGANIZAČNÍ SEKRETARIÁT: 

	nMgr. Kateřina Dostálová, +420 775 855 572, k.dostalova@solen.cz

*  Doprovodný program není v ceně registračního poplatku, účastníci si jej hradí dobrovolně sami. Nebude-li vstupenka 
na doprovodný program objednána a zaplacena dopředu, nemůžeme garantovat možnost jejího zakoupení na místě. 
Doprovodný program není financován z prostředků farmaceutických společností, které jsou partnery sjezdu.

HLAVNÍ TÉMA: 
FARMAKOTERAPIE  

ASTMATU A CHOPN V ROCE 2022 

KORTIKOSTEROIDY  
ZNÁMÉ NEZNÁMÉ 13.–14. května 2022

Smetanův dům, Litomyšl

21. SETKÁNÍ LÉKAŘŮ 
ČR A SR V LITOMYŠLI

Typ účastníka Termín registrace (2022)
do 5. 3. od 6. 3. do 13. 4. od 14. 4.

Lékaři / sestry 1 300 Kč 1 400 Kč 1 500 Kč
Studenti / důchodci 400 Kč 500 Kč 600 Kč
Doprovodný program* (divadelní 
představení ve Smetanově 
domě)

300 Kč 300 Kč 300 Kč

Doprovodný program* (společná 
večeře)

500 Kč 500 Kč 500 Kč

Poplatek zahrnuje: 
	n účast na odborném programu

	n sborník přednášek

	n občerstvení v průběhu setkání

	n vstup na doprovodnou expozici firem

	n 21% DPH


