II. OZNÁMENÍ

21. PRAŽSKÉ HEMATOLOGICKÉ DNY

Hematologie 2021
POST-ASH

KAM NÁS POSOUVÁ TO NEJLEPŠÍ Z LOŇSKÉ
SVĚTOVÉ HEMATOLOGIE

28. – 29. 1. 2021
Clarion Congress Hotel Prague
(Freyova 33, Praha 9 – Vysočany)

Pořadatel:
SPOLEK ČESKÝCH LÉKAŘŮ
V PRAZE ČLS JEP

pod záštitou:
České hematologické společnosti ČLS JEP
České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP

ve spolupráci s:
I. interní klinikou - klinikou hematologie VFN
a 1. lékařské fakulty UK v Praze
Ústavem hematologie a krevní transfuze
Klinikou dětské hematologie a onkologie FN Motol
a 2. lékařské fakulty UK v Praze
Hematologickou klinikou FN Královské Vinohrady
a 3. lékařské fakulty UK v Praze

Více informací na: www.phd.cz

Vážené kolegyně, kolegové, přátelé,
dovolujeme si vás pozvat na kongres HEMATOLOGIE 2021 (21. pražské hematologické
dny), který se bude konat 28. a 29. ledna 2021.
Chceme tak navázat na velmi úspěšný začátek nové formy Pražských hematologických
dnů, který se odehrál v lednu 2020. Byli jsme moc potěšeni, že se kongres setkal
s tak příznivým ohlasem jak mezi lékaři, tak mezi ošetřovatelským personálem.
V letošním roce čelíme velké výzvě v podobě epidemie nového koronaviru. Sjezdy
jsou rušeny, zejména mezinárodní, řada našich abstraktů byla v letošním roce
prezentovaná pouze ve virtuální podobě, naše účast na virtuálních mítincích, zejména
v zámoří, je velmi omezená. Před měsícem bylo oznámeno, že i výroční sjezd
americké hematologické společnosti ASH bude virtuální.
Přes tyto problémy a nejasnosti zůstáváme optimisty a kongres HEMATOLOGIE
2021 plánujeme stále jako skutečný kongres. Jsme však samozřejmě připraveni
pružně reagovat na změněnou situaci. Již v této chvíli připravujeme nahrávání
všech přednášek, které budou pro registrované účastníky k dispozici. Také jsme
přesvědčeni, že sledovanost virtuálního kongresu ASH bude vzhledem k časovému
posunu minimální.
O to více všichni uvítáme shrnutí toho nejlepšího, co bude ovlivňovat hematologii
v roce 2021 – ať už byla data prezentována na ASH, jiných mezinárodních
konferencích, nebo v publikacích. Zároveň zveme všechny, kteří publikovali
práce na mezinárodních kongresech v roce 2020, aby je přihlásili k prezentování
na kongresu HEMATOLOGIE 2021.
Věříme, že se nám podaří setkat, a jsme vděčni, že společně hledáme cesty, jak
zlepšit osud našich pacientů a prohloubit úroveň našich znalostí v této nelehké době.
S přáním všeho dobrého,

Marek Trněný
prezident
		

Ondřej Hrušák
předseda organizačního
a vědeckého výboru
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POŘADATEL

SPOLEK ČESKÝCH LÉKAŘŮ V PRAZE ČLS JEP
pod záštitou:
České hematologické společnosti ČLS JEP
České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP
ve spolupráci s:
I. interní klinikou - klinikou hematologie VFN a 1. lékařské fakulty UK v Praze
Ústavem hematologie a krevní transfuze
Klinikou dětské hematologie a onkologie FN Motol
a 2. lékařské fakulty UK v Praze
Hematologickou klinikou FN Královské Vinohrady
a 3. lékařské fakulty UK v Praze

Prezident konference:
Marek Trněný

Emeritní prezident:
Pavel Klener

Předseda organizačního
a vědeckého výboru:
Ondřej Hrušák

Organizační a vědecký výbor,
členové:
Petr Cetkovský
Jaroslav Čermák
Jan Evangelista Dyr
Anna Jonášová
Pavel Klener jr.
Tomáš Kozák
Peter Salaj
Jan Starý
Tomáš Stopka
Jan Trka

Garanti ošetřovatelského programu:
Darja Hrabánková
Lucie Vylitová
Lenka Turková
Jitka Wintnerová

Garanti komunikačního workshopu:
Centrum podpůrné a paliativní péče VFN
Tým dětské podpůrné a paliativní péče
FN Motol
Tým podpůrné a paliativní péče ÚHKT
Kateřina Rusinová
Lucie Hrdličková
Michal Kouba
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HLAVNÍ PROGRAM
Slavnostní přednáška
* Heřmanského přednáška:
Pokrok v léčbě leukémie u dětí v novém tisíciletí
Jan Starý (Praha)
* Neuwirtova přednáška:
Zásadní posun v charakterizaci arteriální i venózní trombózy
Jan Evangelista Dyr (Praha)

Edukační program
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Non-Hodgkinovy lymfomy: Andrea Janíková (Brno)
Akutní myeloidní leukémie: Zdeněk Ráčil (Praha)
Myeloproliferace (Ph+ Ph-): Edgar Faber (Olomouc)
Anémie: Jaroslav Čermák (Praha)
Trombóza a Hemostáza: Miroslav Penka (Brno)
Transplantace: Petr Sedláček (Praha)
CLL: Marek Mráz (Brno)
Hodgkinův lymfom: Heidi Móciková (Praha)
Myelom: Ivan Špička (Praha)
Pediatrie na ASH 2020: Dagmar Pospíšilová (Olomouc)
CAR T-cell: Robert Pytlík (Praha)
COVID19 u hematologických pacientů: Ondřej Hrušák (Praha)
Paliativní medicína: Kateřina Rusinová (Praha)

Ústní a posterová sdělení
* Sdělení originálních prací submitovaných na ASH 2020, EHA 2020,
EBMT 2020 a jiných mezinárodních konferencích
* Sdělení mladých hematologů
* Ostatní ústní a posterová sdělení

Meet the expert workshopy
1) Praktické otázky z trombózy a hemostázy: Jaromír Gumulec (Ostrava)
2) Nežádoucí účinky T-cell directed Tx (immune checkpoint i,
CAR T-cell, bispec Ab): Lucie Šrámková (Praha), Kamila Polgárová (Praha)
3) Podpůrná terapie (profylaxe, imunoglobuliny): Pavel Žák (Hradec Králové)

Ošetřovatelský program
Workshop paliativní péče (pro nelékařské zdravotnické pracovníky)

4

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM
ČTVRTEK 28. 1. 2021
07:30 – 19:00

Registrace

08:30 – 09:30

Meet the expert workshopy

09:40 – 10:25

Satelitní sympozia

10:25 – 10:45

Přestávka

10:45 – 12:15

Odborný program ve dvou paralelních sekcích:
- Lékařská sekce
- Ošetřovatelský program I.

12:15 – 13:00

Oběd

13:00 – 14:00

Satelitní sympozia

14:15 – 16:00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
* Heřmanského přednáška

14:45 – 16:00

* Neuwirtova přednáška

Ošetřovatelský program II.

16:00 – 16:20

Přestávka

16:20 – 17:50

Odborný program ve dvou paralelních sekcích:
- Lékařská sekce
- Ošetřovatelský program III.

17:50 - 18:50

Posterová sekce

19:00

Společenský večer

PÁTEK 29. 1. 2021
08:00 – 16:00

Registrace

08:30 – 09:15

Satelitní sympozia

09:30 – 11:00

Odborný program

11:00 – 11:20

Přestávka

11:20 – 12:50

Odborný program:

*1
 1:20 – 11:50 Ústní sdělení vítězných prací mladých hematologů
11:50 – 12:50 Přednášková sdělení
12:50 – 13:30

Oběd

13:30 – 14:30

Satelitní sympozia

14:45 – 16:00

Odborný program

16:00

ZAKONČENÍ KONFERENCE
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INFORMACE K AKTIVNÍ ÚČASTI
Pokyny pro přípravu a zaslání abstraktů
* Abstrakty submitované na ASH 2020, EHA 2020, EBMT 2020 a jiných mezinárodních konferencích mohou být podány v identickém formátu a znění.
* Pro ostatní abstrakty je maximální počet slov 300 (bez názvu, autorů a institucí).
* Abstrakt může obsahovat maximálně jednu tabulku a jeden obrázek.
* Abstrakty nebudou redigovány. Autoři odpovídají za obsahovou i formální stránku
svého příspěvku. Nebudou zasílány korektury.
* Po odeslání abstraktu bude zasláno automatické potvrzení na e-mailovou adresu
kontaktní osoby. Pokud ho během hodiny po odeslání abstraktu neobdržíte
(a nebude ani ve složce se spamem), kontaktujte nás prosím na emailové adrese

phd2021@meritis.cz

ASH 2020, EHA 2020, EBMT 2020 a jiné mezinárodní
konference – abstrakty
V případě podávání abstraktu, který byl submitován na mezinárodních konferencích
v roce 2020, zaškrtněte prosím příslušné políčko, které naleznete ve formuláři.

Soutěž mladých hematologů
První autor abstraktu, jehož věk v době konání kongresu (do 28. 1. 2021) nedosáhne
36 let, se může zúčastnit soutěže mladých hematologů o nejlepší abstrakt. V tomto
případě, při podávání abstraktu, zaškrtněte prosím příslušné políčko, které naleznete
ve formuláři.

Abstrakt, prosíme, odeslat nejpozději do 6. 11. 2020:
ON-LINE NA: www.phd.cz
Vyrozumění o přijetí abstraktu a formě prezentace
* Autoři budou o přijetí/nepřijetí abstraktu a formě prezentace vyrozuměni
e-mailem nejpozději do 15. prosince 2020.
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VŠEOBECNÉ INFORMACE
Místo konání konference
21. pražské hematologické dny: Hematologie 2021 – Post-ASH
se uskuteční v Clarion Congress Hotel Prague.
Adresa:
Freyova 33
190 00 Praha
www.clarioncongresshotelprague.com/cs
Čtyřhvězdičkový Clarion Congress Hotel Prague se nachází na Praze 9 ve Vysočanech,
přímo na trase linky B Vysočanská. Od historického centra Prahy je vzdálen pouhých
15 minut jízdy městskou hromadnou dopravou. Hotel je výborně dostupný jak MHD,
tak i automobilem, který je možné zaparkovat na hotelovém parkovišti.
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M
Vysočanská

Clarion Congress
Hotel Prague
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REGISTRACE
Registrační formulář je k dispozici na internetových stránkách konference.

Registrační poplatky
včasný
do 6. 11. 2020

po deadlinu
a na místě

Lékař, VŠ

800 Kč

1 000 Kč

NLZP (všeobecná sestra,
laborant)

400 Kč

600 Kč

Student, důchodce

300 Kč

500 Kč

Aktivní účastníci
(prezentující autoři)

zdarma

Čestný člen ČHS

zdarma

Veškeré platby na místě bude možné provést pouze v českých korunách.

Registrační poplatek zahrnuje:
* vstup na odborný program během celé konference, včetně účasti na
Meet the expert workshopech
* kongresovou tašku s materiály, program, sborník abstrakt
* volný vstup na výstavu firem
* občerstvení během přestávek a obědy
* přístupové údaje k offline verzi konference
V případě konání konference ve virtuální podobě budou registrační poplatky
upraveny-sníženy.
Prosíme, sledujte naše webové stránky www.phd.cz, kde budou průběžně
uveřejňovány aktuální informace.
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Certifikáty
Akreditovaná akce systému celoživotního vzdělávání je garantována ČLK a hodnocena
kreditními body. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK.
NLZP obdrží certifikát podle vyhlášky MZČR č. 423/2004 v platném znění.

Stravování
Snídaně jsou zajištěny v místě ubytování. Obědy a občerstvení během přednášek
budou zajištěny v místě konání konference.

PLATBY
1) Bankovním převodem
Česká republika – platby kongresových poplatků a ubytování proveďte převodem
na účet číslo: 3484460217/5500 Raiffeisenbank, a.s.
Pro platby ze zahraničí IBAN účet:
IBAN CZ7555000000003484460217, SWIFT: RZBCCZPPXXX
2) Platba kreditní kartou
Typ karty* -- Vyberte typ platební karty --Visa / MasterCard
Číslo kreditní karty*
Doba platnosti kreditní karty*
CVV/CVC kód*
Jméno vlastníka*
Kód CVV/CVC sestává ze tří (případně čtyř) číslic na rubu karet VISA či MC.
Veškeré platby jsou uvedeny včetně DPH. Příjmové daňové doklady Vám budou
předány na místě. V případě platby fakturou kontaktujte, prosím, organizační
agenturu. Dodatečné faktury budou vystaveny pouze na základě písemné žádosti a to
do 1 měsíce po skončení kongresu.
Veškeré platby na místě bude možné provést pouze v českých korunách.
Storno účasti
Storno účasti je nutno nahlásit organizační agentuře písemně.

Po zrušení registrace budou uplatňovány následující storno podmínky:
Termín zrušení registrace

Storno poplatek

do 15. 12. 2020

bez storno poplatku, pouze manipulační poplatek 150 Kč

od 16. 12. 2020

100 % registračního poplatku
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Ubytování
Ubytování je možné objednat do 6. 11. 2020. Po tomto datu bude objednávka též
akceptována, avšak pouze do výše volných kapacit hotelů.

Přehled hotelů
Clarion Congres Hotel Prague****
www.clarioncongresshotelprague.com

Freyova 33,
Praha 9

1/1 1.900 Kč
1/2 2.300 Kč

(v případě obsazení
pokoje 2 os. je cena
1.150 Kč /1 os.)

Ceny ubytování jsou vždy za 1 pokoj (tzn. 1/1 - 1 osoba; 1/2 - 2 osoby) včetně
snídaně a DPH. V případě obsazení dvoulůžkového pokoje dvěma osobami bude cena
pokoje rozdělena na dvě částky.

Storno ubytování
Do 28. 11. 2020

bez storno poplatku, pouze manipulační
poplatek 150 Kč

Od 29. 11. 2020 – 27. 12. 2020

50 % z ceny zrušeného ubytování

Od 28. 12. 2020

100 % z ceny zrušeného ubytování
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ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ KONFERENCE

Meritis, s.r.o.
Obrovského 644
141 00 Praha 4
e-mail: phd2021@meritis.cz
tel.: 272 774 065
fax: 272 767 597
www.phd.cz

Alžběta Matějovská
organizace konference
tel.: 731 109 563
matejovska@meritis.cz
Dita Bílková
sponzoring, vystavovatelé
tel.: 739 571 536
bilkova@meritis.cz
Tereza Donátová
registrace, ubytování
tel.: 737 282 842
donatova@meritis.cz

DŮLEŽITÁ DATA
* přihláška k aktivní účasti
* odeslání abstraktů
* úhrada zvýhodněného registračního poplatku
* přihláška k ubytování

Vše do 6. 11. 2020!
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