
15. června 
2018

Hotel Port  
Máchovo jezero

ČESKOLIPSKÝ DEN
ASTMATU A ALERGIÍ

XXIII.

POŘADATEL: Česká společnost alergologie a klinické imunologie

Registrace a více informací na www.denastmatu.cz

Vážení přátelé, milé kolegyně a  milí kolegové, dovolujeme si Vás opět po roce 
pozvat na naši odbornou konferenci – již XXIII. českolipský den astmatu a alergií. 
Zůstáváme věrni osvědčenému místu hotelu Port u  Máchova jezera a  také 
pořadatelské společnosti Solen, která zavedením některých úprav a  vylepšení 
umožnila Vaši účast na semináři dále zpříjemnit  – jak jste mnozí z  Vás měli 
možnost posoudit při uplynulém ročníku. Tématem roku 2018 bude „Alergolog, 
imunolog a  zvířata“. Seminář zůstává tradičně mezioborový a  přednášet bude 
tentokrát například alergolog, imunolog, infektolog, plicní lékař, veterinární 
lékař a biolog. Budeme velmi potěšeni, pokud se k nám i v roce 2018 připojíte. 
Tedy zveme Vás opět na červnové otvírání léta na Máchovo jezero!

za organizační výbor MUDr. Tomáš Kočí, MUDr. Martin Fuchs

ODBORNÝ PROGRAM / 15. června / 8.30–16.30

ff Paraziti jako příčina změny chování i duševních chorob 
Mgr. Lenka Příplatová, Praha
ff Nová parazitární a parazity přenášená onemocnění  

u nás i v Evropě 
doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D., Praha
ff Jak živočichové umí potrápit dermatologa 

MUDr. Iveta Tomšíková, Mladá Boleslav
ff Diagnostika alergie na zvířata a hmyz 

prof. MUDr. Petr Panzner, CSc., Plzeň 
doc. MUDr. Petr Kučera, Ph.D., Praha
ff Alergie na vemblauda 

MUDr. Sáva Pešák, ÚKIA LF MU a FNUSA Brno
ff Panna nebo orel 

doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D., Plzeň
ff Mikrobióm domácnosti a zvieratá 

doc. RNDr. Miloš Mikuš, CSc., Bratislava
ff Nejvýznamnější imunitně zprostředkované choroby zvířat 

prof. MVDr. Miroslav Toman, CSs., Brno
ff Zvířata a lidé 

Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D., Praha

MÍSTO KONÁNÍ: Hotel Port, Valdštejnská 530, 472 01 Doksy

MOŽNOSTI REGISTRACE: 
◾ on-line přihláškou na www.denastmatu.cz
◾  e-mailem na registrace@solen.cz 

POPLATKY: 
◾  účastnický poplatek při platbě předem 500 Kč, na místě 600 Kč. Poplatek zahrnuje: účast na odborném programu, sborník abstrakt, stravová-

ní formou coffee breaku a obědu, vstup na doprovodnou expozici firem, zapůjčení hlasovacího zařízení a 21% DPH.
◾  doprovodný program (15. 6. po skončení akce) při platbě předem 150 Kč, na místě 200 Kč.  

Doprovodný program není financován z prostředků farmaceutických společností, které jsou partnery semináře.

Kapacita semináře je omezena! Registrace na místě bude otevřena pouze v případě volné kapacity.

KONTAKTY:
Organizační zajištění: SOLEN, s. r. o. – Mgr. Vendula Pávková, 777 714 679, pavkova@solen.cz
Registrace a ubytování: SOLEN, s. r. o. – Eliška Pančochová, 607 190 210, 582 396 099, registrace@solen.cz
Obchodní zajištění: SOLEN, s. r. o. – Mgr. Kristina Šafářová, 724 984 452, 585 204 334, safarova@solen.cz 

TÉMA SEMINÁŘE: ALERGOLOG, IMUNOLOG A ZVÍŘATA


