Návratka

Další informace

Podzimní odborný seminář pro sestry
hotel Černigov v Hradci Králové
středa 3. listopadu 2021

Odborný garant semináře:
MUDr. Jana Doležalová
vedoucí lékař MeDiLa spol. s r.o.

Souhlas se zpracováním údajů

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského
předpisu ČLK č. 16.

Vyplněním přihlašovacích údajů uděluji souhlas
společnostem:
AXIS-CZ s.r.o., se sídlem třída Edvarda Beneše
1549/34, Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec
Králové, IČ: 25275445, zapsané ve veřejném rejstříku
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 12165 (dále jen „Správce“)
MeDiLa spol. s r.o., se sídlem Pardubice, Bílé
Předměstí, Štrossova 1931, PSČ 530 03, IČ: 63217767,
zapsané ve veřejném rejs¬tříku vedeném Krajským
soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 7828
(dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení GDPR
zpracovávala tyto osobní údaje: jméno a příjmení,
titul, pracoviště (razítko), datum narození, telefon,
e-mail, podpis.

Seminář je určen pro lékaře, sestry, zdravotní
laboranty a laboratorní pracovníky VŠ – nelékaře.
Účast lékaře na semináři bude ohodnocena 2 kredity.
Sestry a ostatní obdrží certifikát o účasti.
Účast na semináři a získání kreditů / certifikátů
o účasti je možné pouze po předchozím přihlášení.

Pozvánka
Biochemické a hematologické laboratoře
AXIS – CZ Hradec Králové s.r.o.,
Poliklinika III, třída Edvarda Beneše 1549
a MeDiLa spol. s r.o.,
Laboratorní a diagnostické centrum Hradec Králové
Poliklinika II, ulice bratří Štefanů 895
si Vás dovolují pozvat na

Podzimní
odborný seminář
pro lékaře a sestry
Středa 3. listopadu 2021
od 17:00 do 19:30 hodin
Hotel Černigov ,sál PANORAMA
Riegrovo náměstí 1494, Hradec Králové

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem evidence
účastníků, vystavení osvědčení o účasti na semináři
a zasílání informací o edukačních akcí pořádaných
Správcem. Tyto údaje budou Správcem zpracovány
po dobu 1 roku od doručení návratky.
Souhlas se zpracováním osobních údajů lze vzít
kdykoliv zpět zasláním emailu na adresu:
karmazinova@axis-cz.cz nebo
libuse.svorcova@medila.cz.

www.medila.cz

www.axis-cz.cz

Přihlášení k účasti

Program

Přihlásit k účasti se lze prostřednictvím přiložené
návratky.

Koloběh života zkumavek
Mgr. Sabina Poláková
MeDiLa spol. s r.o.

Další informace poskytne e-mailem nebo telefonicky
v pracovní dny v době od 10:00 do 14:00 hodin
Ing. Mgr. Simona Karmazinová, AXIS – CZ,
tel. 602 214 955, karmazinova@axis-cz.cz
nebo
Jitka Šimková, MeDiLa spol. s r.o., tel. 730 548 209,
jitka.simkova@medila.cz.
Uzávěrka přihlášek je v úterý 26. října 2021.

.................................................................................................
Datum narození
přednáška 20 min.

Nové technologie a postupy v laboratoři AXIS – CZ
Ing. Mgr. Simona Karmazínová; Petra Šrůtková, DiS
přednáška 20 min.

Výskyt a dynamika vybraných laboratorních markerů
v souvislosti s onemocněním COVID-19
Ing. František Štumr, Ph.D.; MUDr. Jana Doležalová
MeDiLa spol. s r.o.

.................................................................................................
Evidenční číslo ČLK ID (týká se pouze lékařů)
(nutná podmínka k vystavení certifikátu)

.................................................................................................
Pracoviště (razítko)

přednáška 20 min.

Závazná přihláška
Vyplněnou návratku zašlete svozem nebo poštou
do Laboratorního a diagnostického centra
AXIS-CZ nebo MeDiLa.

Jméno a příjmení, titul

.................................................................................................
Přestávka 30 min.

Jail Medicine
MUDr. Zuzana Stránská, Ph.D.
Lékař – vedoucí zdravotnického střediska
Vazební věznice Hradec Králové
přednáška 30 min.

Psychické vlivy pandemie COVID-19
MUDr. Pavel Tomšík, Ph.D.
Psychiatrie, Pardubická nemocnice

Telefon
.................................................................................................

e-mail
přednáška 30 min.

V průběhu semináře přijměte, prosím, pozvání na malé
občerstvení.

.................................................................................................

Podpis

.................................................................................................

