
 

 

Harcoljunk együtt a CoVID-19 ellen! 

CoVID-19 live discussion webcast series 

Tisztelt Doktornő, Doktor Úr! 

A koronavírus okozta járványt a WHO világjárvánnyá nyilvánította, s az utóbbi napokban sajnálatosan Európa 
lett a megbetegedések epicentruma. 

A közösségnek tett szolgálat keretében az AstraZeneca független szakértők bevonásával egy webcast sorozatot 
szervez egészségügyi szakemberek számára, melynek során első kézből kaphatnak információt a járvány elleni 
védekezésben és a betegek gyógyításában érdekelt szakemberek. A témákat neves kínai és európai szakértők 
dolgozzák fel, konkrét klinikai és járványügyi tapasztalatok alapján. 

A webcast közvetítések során élő, interaktív angol nyelvű kommunikáció zajlik, de szinkrontolmácsolás révén 
a német, spanyol, francia és kínai nyelven is be lehet kapcsolódni. 

A program során több webcast közvetítést is tervezünk, melyek minden alkalommal élő, aktuális tartalommal 
jelentkeznek, nem ugyanannak a felvételnek az ismétlései. 

A következő esemény időpontja: 2020. március 28. (szombat) 9.00 – 11.00 (CET) 

Címe, témái: 

Breaking Dawn: Out of the Darkness Comes the Light 

Session Presenter Time (CET) Duration 
Opening Christopher KM Hui (Host) 9:00 – 9:05 5 min 
Update on the China COVID-19 situation from scientific 
standpoint 

Academician  
Nanshan Zhong 9:05 – 9:15 10 min 

Characteristic pathological findings and clinic 
correlations 

Professor 
Wenhong Zhang  9:15 – 9:25 10 min 

Live from the frontline:  
Respiratory therapy: timing and approach 

Professor 
Qiu Haibo 9:25 – 9:35 10 min 

Strategy for preventing mild COVID-19 to severe 
conversion 

Professor 
Wenhong Zhang 9:35 – 9:45 10 min 

Prevention of nosocomial infections and control 
measures during 2019 n-Cov outbreak 

Professor 
Chun Pan 9:45 – 9:55 10 min 

Spain: situation update and prevention measures Spain Expert 
Dr Dr Luis Pérez de Llano and 

Dr Carlos Almonacid 

9:55 – 10:00 5 min 
Current treatment protocol and key challenges with 
managing severe COVID-19 patients 10:00 – 10:05 5 min 

Germany: situation update and prevention measures 
Germany Expert  

Tobias Welte 

10:05 – 10:10 5 min 
Current treatment protocol and key challenges with 
managing severe COVID-19 patients 10:10 – 10:15 5 min 

France: situation update and prevention measures 
France Expert 

Dr. Guillome Ranchon 

10:15 – 10:20 5 min 
Current treatment protocol and key challenges with 
managing severe COVID-19 patients 10:20 – 10:25 5 min 

Administrative/operative management in the hospitals 
under European context (learnings from Italy) 

Italy Expert 
Prof. Pierachille Santus 10:25 – 10:35 10 min 

Poll session  10:35 – 10:40 5 min 
Scientific Discussion All Experts 10:40 – 11:00 25 min 



A webcast közvetítés megtekintéséhez kérjük, regisztráljon az alábbi link segítségével, a résztvevők száma nincs 
korlátozva. Ennek megfelelően kérem, továbbítsa minden olyan munkatársának, akit esetlegesen érdekelhet 
a téma. 

A regisztrációhoz és az élő webcast megtekintéséhez kérjük, látogasson el a következő weboldalra: 

https://webstreamlive.com/astrazeneca/global/280320 
Ha valamilyen oknál fogva nem tud csatlakozni az élő közvetítéshez, vagy a már elhangzott közvetítések 
valamelyikét szeretné megtekinteni, erre az oldalra kattintva eléri a felvételeket: 

https://covid19.astrazeneca.com 

A webcast közvetítés során 8 vezető kínai, koreai, japán, olasz és szingapúri szakember előadását hallgathatja 
és nézheti meg. 

A webcast sorozat folytatódik, tervezetten április 18-án (ennek során elsősorban az amerikai kontinens 
szakemberi számára közvetítünk, így annak ideje várhatóan nem lesz ideális az európai nézők számára). 

 

Szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy a rögzített és élő közvetítések esetén is az elhangzott tartalom a szerzők 
és az előadók álláspontján alapul, az AstraZeneca azt semmilyen módon nem befolyásolja, s azért felelősséget 
sem tud vállalni. Az AstraZeneca az előadóknak semmilyen honoráriumot nem fizet, tevékenysége kimerül a 
közvetítés technikai feltételeinek biztosításában.  

Kérjük, vegye figyelembe a gyorsan gyarapodó ismereteket, főleg a rögzített előadások esetében előfordulhat, 
hogy a diagnosztika és a kezelés tekintetében a protokollok megváltozhatnak. 

 

Reméljük, a tevékenységünkkel közreműködhetünk a járvány gyors megfékezéséhez és minél több beteg 
gyors gyógyulásához. 

 

Üdvözlettel, 

 

 

Dr. Heringh Alexandra 

Ügyvezető, AstraZeneca Kft. 

Budapest, 2020. március 24. 
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