
Jauns laikmets 
dislipidēmijas  
ārstēšanā
siRNA: Dislipidēmijas kontroles nākotne  
(siRNA – small interfering ribonucleic acid – 
īsa interferējoša ribonukleīnskābe)
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Kardioloģija

Dislipidēmijas ārstēšanas jaunākais piedāvājums. 
Aicinām pievienoties, lai uzzinātu, kā pirmā siRNA terapija 
samazina ZBL-H līmeni pacientiem ar KV notikumu risku.

Informācija ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem.
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Cienījamo kolēģi!

Ar lielu prieku aicinām Jūs pievienoties Baltijas tiešsaistes konferencei “Jauns laikmets 
dislipidēmijas ārstēšanā”, kas notiks 2021. gada 8. jūnijā plkst. 15.00.

Vadošie Eiropas un Baltijas eksperti dalīsies ar būtiskām atziņām, kā optimizēt dislipidēmijas 
ārstēšanu un sasniegt mērķus.

Nepalaidiet garām iespēju piedalīties šajā konferencē un ATZĪMĒJIET TO KALENDĀRĀ.
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ORGANIZĒ SADARBĪBĀ AR 

Jautājumu gadījumā sazināties: 
Žanna Repņikova
zanna.repnikova@novartis.com
mob. tel.: +371 26319111

Šis ielūgums piedalīties virtuālajā sanāksmē paredzēts tikai Jums, lūdzu, nedalieties ar to.

SIA Novartis Baltics pārvalda ar Jums saistītu informāciju, kas tiek klasificēta kā personas dati 
(piemēram, vārds, uzvārds, telefona nr., e-pasta adrese, darbavieta). Vairāk informāciju par Jūsu 
tiesībām attiecībā uz personas datu apstrādi un Novartis principiem personas datu apstrādē, skatiet 
šeit. Ja Jums ir papildus jautājumi vai turpmāk nevēlaties saņemt šāda veida komunikāciju, lūdzu, 
sazinieties ar dataprivacy.baltics@novartis.com.

Ja jums ir informācija par blakusparādībām, kas ir saistītas ar Novartis grupas zālēm, lūdzu ziņojiet uz 
e-pastu: drugsafety.latvia@novartis.com 

VALODA: Konference notiks divās daļās. Baltijas sesija notiks angļu valodā, atsevišķās 
valstu sesijas – latviešu, lietuviešu un igauņu valodā. 

TĪMEKĻA VIETNE: Pēc reģistrācijas veidlapas aizpildīšanas varēsiet 
apmeklēt konferences tīmekļa vietni un iepazīties ar noderīgu 

informāciju. Tīmekļa vietnē ir nepieciešama parole, ko redzēsiet 
uznirstošajā logā pēc reģistrācijas veidlapas aizpildīšanas.

Par dalību konferencē ir piešķirti 4,7 TIP

Unsubscribe

REĢISTRĀCIJAregistration

https://landing.mailerlite.com/webforms/landing/p5j1r7

