
 
 

 
 

Vážení a milí kolegové, 

 

     Končí školní rok a začínají prázdniny. To znamená, že do zahájení XXIII. Hradeckých virologických 

dnů zbývají už jen 3 měsíce. Apeluji na vás všechny, kteří svými odbornými příspěvky a diskuzí jste již 

léta základem vysokých odborných kvalit našich Hradeckých virologických dnů, abyste se i na 

letošním setkání podělili se svými zkušenostmi s námi všemi, kteří se na naše setkání připravují a jako 

vždy těší. Jsem ráda, že část našich pravidelných účastníků Hradeckých virologických dnů je již 

přihlášena, ale mnohé z vás, s nimiž se v Hradci Králové každý rok setkáváme, stále mezi 

přihlášenými postrádám. 

 

     Připomínám, že téma letošních Hradeckých virologických dnů, které se budou konat ve dnech  

22. a 23. října 2019 opět v Novém Adalbertinu, jsme zvolili na základě vašich podnětů a přání, které 

uveřejňujete v dotazníkové anketě po konferenci. Téma „Klinická virologie – zajímavé případy 

z laboratorní i klinické praxe“ by mělo vyvolat nejenom pestrý odborný program, ale hlavně širokou 

diskuzi u zajímavých kasuistik virových infekcí z pohledu laboratorních pracovníků i kliniků. 

Předpokládáme, že sekce „Virologické aktuality“ a „Varia“ přinese další aktuální témata, která stojí 

v centru pozornosti našeho zdravotnictví, vědy a výzkumu. Věříme, že i letošní odborný program vás 

zaujme a přinese odpověď i na některé vaše otázky a problémy v laboratoři, klinické praxi, výzkumu i 

výuce.  

 

     Stále máme dostatek prostoru pro vaši aktivní účast a další příspěvky. Předpokládáme, že 

prezentace klinického nebo laboratorního případu se závěrečnou diskuzí by měla trvat do 20 minut. 

Spolu s přihláškou zašlete, prosím, současně krátký abstrakt, který bude uveřejněn ve sborníku 

abstrakt. Přihlášení prostřednictvím našich webových stránek je velice jednoduché on-line. Veškeré 

informace k akci naleznete na nových webových stránkách www.hvird.com. Pokračování 

neformální diskuze a přátelské posezení při rautovém občerstvení je jako vždy plánováno na večer  

22. října při společenském večeru v příjemných prostorách Nového Adalbertina. Zástupci firem 

zabývající se virologickou diagnostikou a terapií své produkty vystaví a budou prezentovat v chodbě u 

přednáškového sálu.  

 

     Přeji vám všem krásný začátek léta a příjemnou dovolenou. Nezapomeňte se ještě co nejdříve 

přihlásit k aktivní nebo pasivní účasti na XXIII. Hradeckých virologických dnech 22. – 23. října 2019! 

 

Za organizátory konference srdečně pozdravuje a na shledanou v Hradci Králové se těší, 

 

Vlasta Štěpánová a Alena Sanders 

 

https://hvird.us20.list-manage.com/track/click?u=cf2159376c8469482dc7c6a07&id=bb9050eca0&e=d39cafc528

