
Pozvánka

na 144. seminář 

Nemocnice PRIVAMED  
pro lékaře v praxi



Nemocnice Privamed a.s.
Vás srdečně zve na odborné a společenské setkání pořádané dne
16. ledna 2020 od 18.00 hodin.  
v prostorách moving Station, dříve vlakové nádraží  
na Jižním Předměstí (trolejbus č. 16 zastávka Jižní Předměstí)

Odborná vzdělávací akce pořádána v rámci celoživotního
vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.
Akce je zařazena do Centrálního registru akcí ČLK.
Vzdělávací akce je v Systému celoživotního vzdělávání
ohodnocena 2 kredity.

Účastníkům semináře bude vydáno 
osvědčení o účasti.

Za Nemocnici PRIVAMED
MUDr. Miroslav Mach
prim. MUDr. Petra Gregorová



PRoGRAM 1. Úvodní slovo 
 Prim. MUDr. Petra Gregorová, 
 Neurologické oddělení, 
 Nemocnice PRIVAMED

2. využití fytofarmak
 Při PreveNci a teraPii    
 kogNitivNích Poruch
 
 PharmDr. MVDr. Vilma Vranová, Ph.D.,  
 Farmaceutická fakulta Veterinární 
 a farmaceutické univerzity Brno 

3. thuaSNe - prezentace firmy,
 změny v úhradách zdravotnických   
 prostředků

 Jiří Sládek

Svou účast prosím potvrďte
na tel.: 377 182 348 nebo
e-mail: jkozelkova@privamed.cz
do 10. 1. 2020.

Účastníci semináře jsou srdečně
zváni na občerstvení, které se koná
po skončení odborného programu.
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Sandoz, a Novartis Division Logo Assets

Limited-use logo where color printing is unavailable

sandoz_nov_div_logo_pos_blk.ai

Logo for black or dark backgrounds

sandoz_nov_div_logo_rev_cmyk.ai
sandoz_nov_div_logo_rev_rgb.ai

sandoz_nov_div_logo_rev_rgb.png

sandoz_nov_div_logo_pos_cmyk_c.ai

For background
pos  white or light background

rev  black or dark background

Color mode
cmyk_c process color for coated paper

cmyk_u process color for uncoated paper

spot_c spot color for coated paper

spot_u spot color for uncoated paper

rgb for digital display

blk black (process color)

File format
.ai  Illustrator native vector file

.gif  72ppi raster file with a  
white background

.jpg  72ppi raster file with  
a white background

.png  72ppi raster file with a  
transparent background

File nomenclature

sandoz_nov_div_logo_pos_cmyk_c.ai
sandoz_nov_div_logo_pos_cmyk_u.ai
sandoz_nov_div_logo_pos_spot_c.ai 
sandoz_nov_div_logo_pos_spot_u.ai  
sandoz_nov_div_logo_pos_rgb.ai

sandoz_nov_div_logo_pos_rgb.gif
sandoz_nov_div_logo_pos_rgb.jpg
sandoz_nov_div_logo_pos_rgb.png

Preferred-use logo

Never extract artwork from this PDF file. 
Always use approved logo artwork.

0.77"/19.5mm

Minimum size for print

26px

The clear space around the logo is equal to 0.75x  
the height of the “N” in Sandoz.

Note: Using the Novartis and Sandoz logos together

The height of the Novartis “N” aligns with the height of the Sandoz 
“N”. These asset files have been built to the same ratio and should be 
aligned as demonstrated. The space between the logos is variable.

Note: Logo is shown at 75% scale.

Minimum size for desktop digital display

19px

Note: Logo is shown at 75% scale.

Minimum size for mobile digital display

x-height

0.75x on all sides

Minimum clear space

150 let
Dr. Willmar Schwabe
From nature. For Health.


