
Oddělení laboratorní medicíny, Středomoravská nemocniční a.s., pracoviště Prostějov  
ve spolupráci se Vzdělávacím a výzkumným institutem AGEL o.p.s.  
si Vás dovolují srdečně pozvat na konferenci 

HANÁCKÉ DNY  
LABORATORNÍ MEDICÍNY
Kdy: 28.–29. 4. 2016
Kde: Hotel Plumlov,  
 Mostkovice 980, 798 02 Mostkovice 

Cílová skupina: 
kliničtí lékaři, laboratorní pracovníci

Odborný garant akce: 
prof. MUDr. D. Stejskal, Ph.D., MBA, EurChem, 
přednosta oddělení laboratorní medicíny, 
Středomoravská nemocniční a.s.

Informace
• Registrace účastníků: http://vzdelavani.nemsne.cz/
• Registrační poplatek: zdarma
• Počet účastníků konference je omezen
• Možnost zajištění ubytování přímo v hotelu Plumlov v Mostkovicích (ubytování si účastníci hradí sami)
• Kontaktní osoba pro informace a pro vystavující firmy:  

Mgr. Kateřina Nieslaniková, email: katerina.nieslanikova@via.agel.cz, tel.: 725 040 492 
• Uzávěrka registrace 14.4.2016

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.
V rámci celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických profesí je akce registrována u POUZP a u KVVOPZ.

Rámcový program:
Čtvrtek 28. 4. 2016
od 11:30 hod. Prezence účastníků
12:00 – 13:00 Oběd
13:20 – 13:30  Zahájení, úvodní slovo 
13:30 – 15:00 Odborný program
15:00 – 15:30 Přestávka na kávu
15:30 – 17:00 Odborný program
17:00 – 17:30 Přestávka na kávu
17:30 – 18:30 Odborný program
od 19:00 hod. Raut, společenský večer

Podrobný program obdrží každý z účastníků při registraci.

Pátek 29. 4. 2016
9:00 – 10:30 Zahájení odborného programu
10:30 – 11:00 Přestávka na kávu
11:00 – 12:15 Odborný program
12:30 hod. Ukončení konference, oběd



Vážení kolegové, milí přátelé

dovolte mi srdečně Vás pozvat na konferenci s názvem „Hanácké dny laboratorní medicíny“,  která by měla 
odborně navázat na již tradiční Středomoravské dny laboratorní medicíny, které již neorganizujeme. Akce 
bude probíhat v překrásném prostředí nově rekonstruovaného hotelu Plumlov, přímo u malebné Plumlovské 
přehrady, nedaleko města Prostějova. 

Snažili jsme se pro Vás připravit co nejzajímavější klinicko-laboratorní program, a to z většiny oblastí laboratorní 
medicíny vč. inovací, které Vám ve sděleních budou představeny. Akce by měla být určena nejen pro laboratorní 
pracovníky, ale i klinické lékaře.

Konference je dvoudenní, večer prvního dne bude zakončen rautem a snažíme se zajistit posezení s rockovou 
kapelou.  

Vážení přátelé, těším se na shledání na Plumlově

Za organizační tým
prof. MUDr. D. Stejskal, Ph.D., MBA, EurChem, odborný garant konference

Organizační tým
prof. MUDr. D. Stejskal, Ph.D., MBA, EurChem 
R. Hanzlíková
prim. MUDr. L. Nekl 
Mgr. G. Svobodová
Mgr. Kateřina Nieslaniková 


