Cytogenetická sekce Československé biologické společnosti,
Oddělení lékařské genetiky Fakultní nemocnice
v Hradci Králové,
Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP,
Česká společnost genetických laborantů a sester

XIII. HRADECKÝ GENETICKÝ DEN

a Celostátní konference genetických laborantů a sester
Hradec Králové, PETROF Gallery
27. května 2021
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolujeme si vás pozvat na XIII. Hradecký genetický den
a Celostátní konferenci genetických laborantů a sester, který se bude konat nově
v PETROF Gallery. Těšíme se na aktuální postřehy z vašich pracovišť, zajímavé kazuistiky
aneb co se děje v genetických laboratořích.
MUDr. Mária Šenkeříková, Ing. Jana Rabasová a Bc. Zuzana Ježková, koordinátorky akce

Témata konference:
KLINICKÁ GENETIKA
CYTOGENETIKA
MOLEKULÁRNÍ GENETIKA
Místo konání:
PETROF Gallery, Na Brně 2136/4, Hradec Králové, 500 06
www.petrofgallery.cz
Předpokládané zahájení: čtvrtek 27. 5. 2021 v 10:00 (registrace od 8.30)
Informace ČSGLS pro sestry a laboranty: 9:00 až 9:45
Předpokládané ukončení: čtvrtek 27. 5. 2021 v 16:00
Přihlášky:
Přihlašování bude probíhat prostřednictvím webového formuláře, který naleznete
na www.signify.cz v oddílu s názvem Registrace.
Tato akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve
spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání.
Registrační poplatek: bude upřesněno (Bude vybírán na místě před zahájením
konference.)
Přihlášky k aktivní účasti je možné podávat do 10. 4. 2021
Přihlášky k pasivní účasti je možné podávat do čtvrtka 13. 5. 2021
Názvy přednášek a abstrakta zasílejte k rukám ing. Jany Rabasové na email:
jana.rabasova@fnhk.cz
S případnými dotazy ohledně technického zajištění, plateb účastníků a sponzorů,
registrace kontaktujte organizátora akce - společnost SIGNIFY production s. r. o.:
Jaroslav Filip - eventový manager
tel. 606 051 140, jaroslav.filip@signify.cz
Mgr. Lea Oesterreicher - ekonomický manager
tel. 602 392 583, lea.oesterr@signify.cz
Koordinátorky akce:
Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 851, Oddělení lékařské genetiky
MUDr. Mária Šenkeříková
Ing. Jana Rabasová
Bc. Zuzana Ježková
vedoucí lékař
vedoucí laboratoře
vrchní sestra
tel.: 495 832 146
tel.: 495 832 624
tel.: 495 832 553
jana.rabasova@fnhk.cz

