
SOUČASNÝ STAV ZNALOSTÍ O ALERGICKÉ RÝMĚ V KOSTCE.

SÉRIE TŘÍ 90MINUTOVÝCH WEBINÁŘŮ EUFOREA
Sponzorováno společností Viatris

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore, dovolte,  
abychom Vás pozvali k účasti na sérii 3 webinářů na téma

ALERGICKÁ RÝMA:  
PODCEŇOVANÁ ŠIROCE ROZŠÍŘENÁ NEMOC: DIAGNÓZA, LÉČBA, PÉČE O PACIENTY.

• Webináře jsou organizovány společností EUFOREA ve dnech 23. 3. – 25. 3. 2021 a probíhají v anglickém jazyce.  
Základní webinář probíhá vždy v 9:00 ráno, jeho komentovaný záznam pak týž den od 17 hodin. 

• Podrobný program je uveden níže, zahrnuje témata jako diagnostika, diferenciální diagnostika,  
tipy a triky v péči o pacienty, dlouhodobé následky neléčené alergické rýmy apod. 

• Webinář je připraven jako kombinace přednášek, kazuistik, oddílu otázek a odpovědí, interakcí posluchačů  
a předsedajících/přednášejících.

Webináře jsou dostupné po registraci zdarma. Účast je oceněna 4 kredity CME (za zhlédnutí všech tří seminářů).  
Podrobný program a informace k registraci a přihlášení najdete na druhé straně

ALLERGIC RHINITIS – AN UNDERESTIMATED AND WIDESPREAD DISEASE:  
DIAGNOSIS, TREATMENT AND PATIENT MANAGEMENT

Podrobný program
“Master Class on Allergic Rhinitis – an underestimated and widespread disease: Diagnosis, Treatment and Patient Management”

• 23. 3. 2021 v 9:00 (webinář) a 17:00 (komentovaný záznam) 
Allergic Rhinitis - an understated widespread disease 
The Allergic Patient journey from child to adult – “The Atopic March” 
Efficacy of treatment options 
Additional selected patient cases, Q&A

• 24. 3. 2021 v 9:00 (webinář) a 17:00 (komentovaný záznam) 
Treatment algorithms for AR, Pocket guide, VAS and patient focus 
Diagnosis (in-vivo and in-vitro) of patients with suspected respiratory allergies. 
What if it is not Allergic Rhinitis? Non-Allergic Rhinitis- subtypes and therapies 
Additional selected patient cases, Q&A

• 25. 3. 2021 v 9:00 (webinář) a 17:00 (komentovaný záznam) 
Allergic rhinitis and allergic asthma, United airways 
Tips and tricks in patient management, including COVID-19, in the physician’s office 
Selected patient cases 
Special keynote presentation 
The Long Term Effects of Untreated Rhinitis

PŘEDNÁŠEJÍCÍ
Prof. Peter W. Hellings, Belgie; Dr Glenis Scadding, UK, Prof Philippe Gevaert, Belgie, Dr Jeevanan Jahendran, Malajsie,  
Dr Guy Scadding, UK, Prof Ulrich Wahn, Německo, Claus Bachert, Belgie, Prof Pete Smith, Austrálie, Prof. Jörg Kleine-Tebbe, Německo



Pro nové uživatele: vytvořte si svůj účet 
tlačítkem REGISTER, zadejte email, 
zvolte heslo, do pole  Registration Code 
napište VIATRIS2021. Pro již registrova-
né: přihlaste se svým emailem a heslem.  
Pokud jste zapomněli heslo, použijte 
tlačítko Reset your password.

1

2
Vyberte si webinář nebo jeho komentovaný  
záznam, po otevření stránky se seznamte  
s programem a můžete si prohlédnout medai-
lonky předsedajících a přednášejících. Program  
v jednotlivých dnech se liší; ranní webinář je formou  
komentovaného záznamu opakován v 17.00 týž 
den.

3
Pokud Vás program oslovil, použijte tlačít-
ko Register Your Interest, ve Vaší emailo-
vé schránce pak naleznete před konáním 
webinářů další informace.

4
Tlačítky Outlook, iCAL můžete webinář 
snadno přidat do svého elektronického 
diáře.

POSTUP REGISTRACE NA  https://euforea-exchange.com  NEBO


