
Poradíme si s výsledky hematologického vyšetření?
Umíme je správně interpretovat?

 

Pozvánka
Na odborný seminář na téma:

Hematologie  
Krevní obraz a význam jednotlivých parametrů 

v rámci diagnostiky

Praktické využití získaných výsledků  
v rámci diferenciální diagnostiky

 

WorksHoP - kazuistika
JedNotliví PacieNti - konkrétní výsledky laboratorního vyšetření - 

diferenciální a finální diagnózy

ProGraM vzděláváNí



Návratka
V případě zájmu odešlete vyplněnou závaznou návratku na adresu společnosti:

Cymedica CZ, a.s., Pod Nádražím 308, CZ 268 01 Hořovice  
faxem: 420 311 706 200, nebo mailem: jilkova@cymedica.cz

Jméno a příjmení:  __________________________  Pracoviště a adresa: ___________________________

Kontaktní e-mail a telefon: ____________________________________________ Počet účastníků: ______

Jména dalších účastníků: __________________________________________________________________

Účast na společném obědě:  __________________  Počet osob:  _________________________________

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
Baris sahan, dvM
Idexx CAG Europe Sales Trainer

 Dr. Baris Sahan absolvoval veterinární univerzitu v Ankaře, doktorát získal v roce 2001. Po získání doktorátu pracoval 
na jedné z největších klinik pro malá zvířata v Izmiru. Následně odjel do Kanady a po dobu dalších 7mi let byl členem 
týmu na klinice pro malá zvířata nejdříve ve Vancouveru a následně v Torontu. Během svého pobytu na těchto 
klinikách se věnoval mimo jiné problematice diagnostiky za pomoci laboratorních metod. Po devíti letech působení 
v praxi malých zvířat nastoupil u společnosti Idexx Laboratories na pozici OER Sales Trainer s působností pro střední 
a východní Evropu a Turecko.

Petr krystynik
Idexx CAG Europe Sales Trainer
 Petr Krystynik v minulosti pracoval na marketingových a obchodních pozicích mimo jiné pro společnosti Vodafone, 

20th Century Fox a Sony Pictures. Zabýval se zejména analýzami trhu, uváděním nových produktů a služeb do 
prodeje (B2B i retail), školením prodejních dovedností a také aplikacemi marketingových a obchodních strategií 
v praxi. Po jedenácti letech profesního života v Praze nastoupil u společnosti Idexx Laboratories v Amsterdamu na 
pozici OER Sales Trainer s působností střední Evropa, Ukrajina a Rusko.

SEMINÁŘ SE KONÁ: 
14. listopadu 2012 v Brně, hotel Myslivna
15. listopadu 2012 v Praze, Hotel Dolce Villa

SPOJENÍ: 
Hotel MYslivNa
Nad Pisárkami 276, Brno-Pisárky, www.hotelmyslivna.cz
Příjezd buď autem, parkování v objektu hotelu nebo MHD autobus 52 z Mendlova náměstí.

dolce villa Hotel
Nebušická 93, 164 00 Praha 6, www.dolcevilla.cz 
Příjezd buď autem, parkování v objektu hotelu nebo MHD autobus 116 a 161 zast. škola Nebušice, ze zastávky 
metra Dejvická.

Program začíná v 8,30 hod. prezencí účastníků, konec odborné části ve 13,00 hod. Po skončení semináře 
je pro účastníky připraven společný oběd a možnost neformální diskuse.
Součástí semináře jsou školící materiály a Coffee break v rámci dopoledního programu. Přednášky budou 
tlumočeny

PŘIHlÁŠKy: 
Přihlásit se můžete do 8. listopadu 2012 u vašeho obchodního zástupce nebo písemně odesláním 
návratky mailem nebo faxem do sídla společnosti. 


