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zánět a koronární trombóza   l novinky v klinické kardiologii   l nová doporučení

podrobné informace a registrace k účasti na  www.hanzo.cz/rd



rokitanskéHo den vzděLávací akce Je pořádána dLe stavovskéHo předpisu čLk č. 16.

Vážení přátelé,

velice rádi bychom Vás pozvali na Rokitanského den, který se koná dne 26. 4. 2012. 
Jedná se o šesté pokračování a tedy již tradiční jednodenní setkání, jehož náplní je spojit teoretický výzkum v oblasti aterotrombózy s výsledky moderních 
klinických studií a s možností uvádění nejnovějších výzkumných výsledků do běžné klinické praxe. 

K tomuto cíli bychom se letos chtěli přiblížit třemi bloky. V prvním bloku budou probrány novinky v aterotrombóze, hodnocení funkce krevních destiček,
hodnocení účinnosti antiagregační a antikoagulační léčby. 

V druhém bloku bychom chtěli podat přehled o moderních aspektech kardiologie formou spojující historii v těchto oblastech se současností a s vyhlídkami
do brzké budoucnosti v podání našich předních expertů v dané oblasti.  

Již tradiční součástí Rokitanského dne jsou i praktické důsledky nových doporučených postupů v základních oborech kardiologie. 

Letos, stejně jako v loňském roce, se bude Rokitanského den konat v historických a moderně přebudovaných prostorách Tereziánského dvora, bývalých
tereziánských kasáren, které ale poskytují moderní prostředí pro naše jednání. 

Doufám, že jednání budou stejně plodná jako v minulých letech, a že setkání předních odborníků i praktických lékařů umožní osobní předání zkušeností
a názorů na současný vývoj rychle se rozvíjejících  oblastí kardiologie. 

Prof. MUDr. Jan Vojáček, DrSc., FESC, FACC

Vzdělávací akce je pořádána podle vyhlášky MZČR č. 4/2010 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu
zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 321/2008 Sb.


