Praha, 31. ledna 2017
Vážení kolegové,
chtěli bychom Vám popřát úspěšný začátek tohoto roku, ve kterém jsme nuceni opustit naše
tradiční místo setkávání – Špindlerův Mlýn - a přesouváme se do Olomouce. Nicméně stále
vzpomínáme na společná horská setkávání s Vámi. Ještě před letošním kongresem bychom
Vás však chtěli výjimečně pozvat do Prahy a to již v jarních dnech. Dne 22.4. 2017 se totiž koná
jednodenní symposium „Peripheral atherosclerosis: from biomarkers to imaging“, které
bude „předskokanem“ jedné z nejvýznamnějších akcí kongresového kalendáře v naší zemi –
85. kongresu European Atherosclerosis Society http://www.eas2017.com. K satelitnímu
symposiu se sejdeme v jedné z nejhezčích lokalit Prahy nejen k mezinárodně, ale i oborově
pestrému symposiu zaměřenému na aterosklerózu periferních tepen a jejích rizikových faktorů.
Toto symposium je zaměřeno jak na nejnovější vědecké poznatky, tak na jejich využití v praxi.
Jak se můžete přesvědčit na http://www.biomarkers-satellite.org, podařilo se nám pozvat
vynikající odborníky na tuto tematiku z domova i ze světa.
Také Vás chceme upozornit na možnost požádat o finanční podporu, konkrétně částečné
uhrazení registračního poplatku Českou společností o aterosklerózu. Pokud o tuto podporu
máte zájem, pošlete, prosím jednu větu na e-mailovou adresu sekretariátu ČSAT jirh@ikem.cz
(kopie uher@amca.cz, japi@ikem.cz) do 28. 2. 2017 se jménem a místem pracoviště. Příklad:
„Dovoluji si požádat o finanční podporu při mé účasti na Satelitním symposiu Peripheral
atherosclerosis: from biomarkers to imaging konaném dne 22.4.2017 v hotelu Lindner v Praze.
MUDr. Karel Novák, Plzeň”.
Těšíme se na setkání s Vámi.
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