
XXIII. CYTOLOGICKÝ DEN
15. 10. 2015 Hotel Dvorana****, Karlovy Vary

Letošní setkání odborné cytologické veřejnosti se 
bude konat v Karlových Varech v prostorách hotelu 
Dvorana**** (www.hoteldvorana.cz) ve čtvrtek 15. 10. 2015.

Odborný program je koncipován jako jednodenní 
konference rozdělená do dvou tematických bloků 
– gynekologického a negynekologického. Součástí 
programu bude i plenární schůze Společnosti pro 
klinickou cytologii ČLS JEP.

Těšíme se, že se nám podaří stejně jako při předchá-
zejících ročnících poskytnout všem zúčastněným 
optimální zázemí pro přednášky, odborné diskuse, 
odpočinek i přátelská setkání.

Jaroslava Dušková, Irena Večerková 
Pavel Adam, David Hepnar

Odborní garanti:
Prof. MUDr. Jaroslava Dušková, CSc., F.I.A.C.
Mgr. Irena Večerková
Doc. MUDr. Pavel Adam, CSc. 

Hlavní organizátor:
Lab In - Institut laboratorní medicíny 
Sang Lab – klinická laboratoř, s.r.o.
Ing. Mgr. David Hepnar, MBA
Bezručova 10, 360 01 Karlovy Vary
e-mail: david.hepnar@labin.cz

Termíny:

Dovolujeme si požádat o hojnou aktivní účast 
formou ústních sdělení s prezentací.

Účastnický poplatek

– 

–
–

   do 15.9.2015

    do 30.9.2015
    do 30.9.2015

Přihlášky k aktivní účasti
(spolu s abstrakty sdělení)    
Přihlášky k pasivní účasti   
Ubytování se slevou       

Odborný program:

Přednášející jsou osvobozeni od účastnického 
poplatku.

Přihlášky zaslané do 30. 9. 2015 a uhrazené 
převodem na účet číslo 152254210/0300 
(ČSOB a. s.) do 05. 10. 2015 – .1.000,- Kč

Poplatek zahrnuje 2 x coffee break + oběd.

Platba v hotovosti na místě – .1.300,- Kč

Ubytování:

Pro účastníky konference je zarezervováno 
ubytování v Karlových Varech v prostorách 
hotelu Dvorana**** (www.hoteldvorana.cz) za 
zvýhodněné ceny  –  při rezervaci je třeba 
uvést název akce „Cytologický den“  –  platí 
do 30. 9. 2015.

Ubytování si zajišťují účastníci samostatně.

Jednolůžkový pokoj se snídaní – 1.360,- Kč 
(již se slevou). 

Hlídané parkoviště zdarma u hotelu.

Dvoulůžkový pokoj se snídaní – 1.800,- Kč 
(již se slevou).

zdroj: www.karlovyvary.cz

zdroj: www.hoteldvorana.cz

Závaznou přihlášku na XXIII. Cytologický den na-
leznete na webových stránkách:

www.cyt.cz www.labin.cz a 

Abstrakt své prezentace zašlete prosím elektro-
nicky na adresu: david.hepnar@labin.cz  a to do 
15. 9. 2015.

Prosíme o včasnou registraci!


