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Společnost Astellas podporuje vzdělávání a školení zdravotnických pracovníků (HCPs) po
celém světě, včetně sdílení nejnovějších vědeckých informací prezentovaných na národních a
mezinárodních kongresech.

Způsobilé zdravotnické organizace (HCO) mohou podávat žádosti o grant na podporu účasti
HCPs na níže uvedených kongresech. Pokud si přejete podat žádost o grant na lékařskou
vzdělávací akci nebo jiné lékařské setkání, které není uvedeno níže, prostudujte si prosím
požadavky uvedené ve formuláři žádosti.

V rámci každé žádosti o grant lze financovat maximálně 10 HCPs. HCO může získat granty na
účast na kongresu HCPs pouze dvakrát za fiskální rok (duben až březen) pro každou
terapeutickou oblast. Mezi současné terapeutické oblasti, které Astellas Pharma Česká
Republika podporuje, patří:

• Onkologie
• Hematologie
• Nefrologie
• Urologie
• Imunologie (včetně Transplantace)

Další informace o této grantové příležitosti naleznete zde

Domácí akce
Grantové prostředky jsou k dispozici na virtuální i osobní účast (se souvisejícími cestovními
výdaji/ubytováním) na domácích kongresech, mimo jiné na tyto akce:

Jarní edukační urologické sympozium

25. Moravské urologické sympozium

Funkční urologie novinky 2023

69. výroční komference ČUS ČLS JEP

30. Výroční konference SUS

ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS

XXXII. Česká urogynekologie 2023
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IX.Slovenská konferencia urogynekológie 2023

Transplantační kongres SOT/ČTS

Slovenský Transplantační kongres

Transplantforum Košice

10. edukační symposium ČNS

43. kongres Slovenskej nefrologickej spoločnosti

Nephro Update Europe 2023 Prague&Virtual

8. ročník konference Komplexní novinky v onkourologii

XXVIII. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY

47. Brněnské onkologické dny

PragueONCO - 14. pražské mezioborové onkologické kolokvium

Best of oncology 2023

8. Plzeňský den karcinomu prostaty

69. výroční komference ČUS ČLS JEP

30. Výroční konference SUS

60. Bratislavské onkologické dny

VII. ročník ONKOUROLOGICKÉHO SYMPÓZIA

23. PRAŽSKÉ HEMATOLOGICKÉ DNY

XXXV. Olomoucké hematologické dny

XVIII. Brněnské hematologické dny

Košické Hematologické a Transfuziologické dni

XII. Bratislavské hematologické a transfuziologické dny

Aktuality v hematológii 2023

Mezinárodní akce
Grantové prostředky jsou k dispozici pouze na virtuální účast na mezinárodních kongresech,
mimo jiné:

EAU Annual EAU Congress

AUA Annual Meeting

V případě jakýchkoli dotazů k tomuto seznamu se obraťte na HCO_Grants_cz@astellas.com.
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