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PRAHA • 11.–13.12.2015

8. KONFERENCE

Datum konání: 11.–13.12.2015

Místo konání: OREA Hotel Pyramida, Bělohorská 24, Praha 6, www.hotelpyramida.cz

Generální partner:
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XXXV. KAŇKŮV PRAŽSKÝ 
ONKOLOGICKÝ DEN
pořádaný ve spolupráci s Gynekologicko-porodnickou klinikou 
3. LF UK a FN Královské Vinohrady

PÁTEK 11.12.2015, 9.00—16.00
 

PŘEDBĚŽNÝ ODBORNÝ PROGRAM NA TÉMA

PREKANCERózy + zN A GRAVIDItA

•	 Prekancerózy čípku 

	 A.	Plánovaná	gravidita

	 B.	V	graviditě

•	 ZN čípku

	 A.	Plánovaná	gravidita

	 B.	V	graviditě

•	 ZN ovária (borderline) 

	 A.	Před	těhotenstvím

	 B.	V	graviditě

•	 ZN a prekancerózy endometria a plánovaná gravidita (kazuistiky) 

•	 ZN prsu a gravidita 

•	 Ostatní nádory 

	 A.	Plánovaná	gravidita

	 B.	V	graviditě

•	 IVF program a gravidita (možnosti zamrazení oocytů)

16.30 ValNé shrOmážděNí  ssG Čr
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12.12.2015 Sobota 9.00–16.00 
13.12.2015 nEděLE 9.00–12.00

•  Prekancerózy a včasná stádia karcinomu cervixu, vagíny a vulvy, diagnostika a léčba

•  Prevence a screening v onkogynekologii

•  onemocnění asociovaná s HPV

•  Kolposkopie

Novinky a aktualizaci odborného programu sledujte průběžně na webových stránkách 

www.kolposkopie.eu, www.ssg.cz, www.g-agency.eu.



Přihláška aktivní účasti

Volná sdělení do dopoledního a odpoledního sobotního a dopoledního bloku v neděli, či postery, 

lze přihlásit nejpozději do 20.10.2015. A to pouze elektronicky přes interaktivní formulář, který 

naleznete na webu www.kolposkopie.eu, www.ssg.cz, www.g-agency.eu.

doporučený formát posteru: šířka 85 cm, výška 115 cm

GALA VEČER 
OREA HOtEL PyRAMIDA

12.12.2015 SOBOTA, 20.00–01.00
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všeobecné informace: 
• Bude-li v době doručení Vaší přihlášky vyčerpána ubytovací kapacita, budete písemně 

či telefonicky informováni, náhradní ubytování si zajistí každý individuálně. Nebude-li částka 

za ubytování uhrazena do 8.11.2015, Vámi požadované ubytování bude automaticky zrušeno.

 • Vzhledem k tomu, že agentura zajišťující organizaci konference je plátcem DPH, je nutné 

z důvodu rozdílných daňových sazeb rozlišit platby za ubytování od registračních poplatků 

a poplatků za společenský večer. 

• V důsledku toho je nutné, abyste platbu:

 —  za registrační poplatek, oběd a za společenský večer odeslali pod variabilním symbolem = 

rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 77

—  za ubytování odeslali pod variabilním symbolem = rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí 

číslicemi 80

• Platby zasílejte převodem na účet společnosti G-AGencY s.r.o. u České spořitelny olomouc, 

č. ú. 1808339319/0800, variabilní symboly dle pokynů viz výše a na přihlášce!

Nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifikovat. Bankovní údaje pro zahraniční transakci 

naleznete v přihlášce.

• Vezměte prosím na vědomí, že jen řádně vyplněná přihláška, především čitelná a kompletní 

adresa, je zárukou včasného a správného doručení finálních pokynů a informací k akci. 

• Řádně vyplněnou přihlášku zasílejte na adresu: Sekretariát G-AGENCY s.r.o.,Horní nám. 285/8, 

772 00 Olomouc, tel: +420 720 998 678, +420 724 277 964, e-mail: info@g-agency.eu, 

v el. podobě ji lze také vyplnit na www.kolposkopie.eu, www.ssg.cz.


