
Poradíme si s výsledkami hematologického vyšetrenia?
Vieme ich správne interpretovať?

 

Pozvánka
Na odborný seminár na tému:

Hematológia  
Krvný obraz a význam jednotlivých parametrov 

v rámci diagnostiky

Praktické využitie získaných výsledkov
v rámci diferenciálnej diagnostiky

 

WorksHoP - kazuistika
JedNotliví PacieNti - konkrétne výsledky laboratórneho vyšetrenia –

diferenciálna a finálna diagnóza

ProGraM vZdelÁvaNia



NÁvratka
V prípade záujmu odošlite vyplnenú záväznú návratku na adresu spoločnosti:

Cymedica SK, spol. s r.o., Družstevná 1415/8, 960 01 Zvolen
faxom:  +421 (0)45 540 00 41, alebo e-mailom:  info@cymedica.sk

Meno a priezvisko:  __________________________  Pracovisko a adresa: ___________________________

Kontaktný e-mail a telefón: ___________________________________________ Počet účastníkov: _____

Mená ďalších účastníkov: __________________________________________________________________

Účasť na spoločnom obede:  __________________  Počet osôb:  _________________________________

PREDNÁŠAJÚCI:
Baris sahan, dvM
Idexx CAG Europe Sales Trainer

Dr. Baris Sahan absolvoval veterinárnu univerzitu v Ankare, doktorát získal v roku 2001.
Po získaní doktorátu pracoval na jednej z najväčších kliník pre malé zvieratá v Izmiru. 
Následne odišiel do Kanady a po dobu ďalších 7 rokov bol členom tímu na klinike pre malé 
zvieratá najprv vo Vancouveri a následne v Toronte. Počas svojho pobytu na týchto klinikách 
sa venoval mimo iného problematike diagnostiky za pomoci laboratórnych metód. Po 
deviatich rokoch pôsobenia v praxi malých zvierat nastúpil do spoločnosti Idexx Laboratories 
na pozíciu OER Sales Trainer s pôsobnosťou pre strednú a východnú Európu a Turecko.

Petr krystynik
Idexx CAG Europe Sales Trainer

 Petr Krystynik v minulosti pracoval na marketingových a obchodných pozíciách okrem iného 
pre spoločnosti Vodafone, 20th Century Fox a Sony Pictures. Zaoberal sa najmä analýzami 
trhu, uvádzaním nových produktov a služieb do predaja (B2B i retail), školením predajných 
zručností a tiež aplikáciami marketingových a obchodných stratégií v praxi. Po jedenástich 
rokoch profesijného života v Prahe nastúpil do spoločnosti Idexx Laboratories v Amsterdame 
na pozíciu OER Sales Trainer s pôsobnosťou pre strednú Európu, Ukrajinu a Rusko.

SEMINÁR SA KONÁ: 
13.11.2012 – Hotel seNec

slnečné jazerá – sever, 903 01 senec

www.hotelsenec.sk

Program začína o 8,30 hod. prezentáciou účastníkov, koniec odbornej časti o 13,00 hod. 
Po skončení seminára je pre účastníkov pripravený spoločný obed a možnosť neformálnej diskusie.
Súčasťou seminára sú školiace materiály a Coffee break v rámci dopoludňajšieho programu.
Prednášky budú tlmočené.

PRIHLÁŠKY: 
Prihlásiť sa môžete do 08.11.2012 u Vášho obchodného zástupcu alebo písomne odoslaním návratky 
mailom alebo faxom do sídla spoločnosti.


