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Vážení a milí přátelé! 

 

 

          Po roce si dovolujeme Vás co nejsrdečněji pozvat na tradiční již 13. sympózium naší 

pracovní skupiny do Pardubic.  

          Tématy minulých sympózií byly jednotlivé chlopenní srdeční vady, vady pravého 

srdce, vrozené srdeční vady, infekční endokarditida, pooperační stavy, pokročilá stádia 

srdečních vad, koronární postižení a arytmie u srdečních vad, minulé sympózium bylo 

věnováno praktickým otázkám u pacientů se srdeční vadou. 

          Na 24. a 25. února 2011 připravujeme 13. sympózium na téma:  

Rizikový pacient s chlopenní vadou. 

 Dílčími tématy budou: 

1. Hraniční indikace k operaci srdečních vad 
2. Reoperace srdečních vad, dysfunkce chlopenních náhrad  
3. Infekční endokarditida  
4. 3D echokardiografie v reálném čase u chlopenních vad  
5. Resynchronizační léčba  

 
 

Přihlášku k aktivní účasti a abstrakta odešlete do 30. 11. 2010 na adresu: Jiřina 

Špelinová, vrchní sestra, Kardiologické oddělení, Pardubická krajská nemocnice a.s., 532 03 

Pardubice. Obálku označte nápisem Chlopenní vady.  Je možno ji odeslat také elektronicky 

na adresu: jirina.spelinova@nemocnice-pardubice.cz. Přihlášku k pasivní účasti zašlete do 

31. 1. 2011 na stejnou adresu. V příloze naleznete přihlášku i k ubytování, které bude 

rezervováno v hotelech Zlatá Štika, Labe, Harmony a Arnošt.  

Abstrakta odesílejte v digitální podobě. Musí být vytvořena v textovém editoru Word 

5,0 a vyšším. Používejte Times New Roman velikosti 10, nepoužívejte zvýraznění a různé 

velikosti písma. Autory uveďte včetně pracoviště. Zároveň přiložte pro kontrolu vytištěný 

text. Text nesmí přesahovat jednu stranu formátu A4 a může obsahovat pouze jednu tabulku. 

Do výše uvedeného termínu odeslaná abstrakta budou publikována v Supplementu  Cor et 

Vasa. Pro přednášející bude připravena dataprojekce z Power Pointu, videoprojektor a DVD. 

Přednáška je limitována 10 minutami, kazuistika 5 minutami (8 diapozitivů). Délka vyzvané 

přednášky je dána dohodou mezi předsedou pracovní skupiny a vyzvaným přednášejícím. 



Sjezdový poplatek je 800 Kč (sestry 500 Kč); zaplaťte jej prosím do 31. 1. 2011 

přiloženou složenkou nebo převodem na účet Pardubické krajské nemocnice, bankovní 

spojení 184713872/0600, variabilní symbol 261, specifický symbol prvních šest čísel rodného 

čísla bez lomítka a bez čísel za lomítkem. Při platbě na místě či po termínu je sjezdový 

poplatek stanoven na 900 Kč (sestry 600 Kč). Poplatek na jednodenní účast je 450 Kč (sestry 

350 Kč). Při registraci předložte potvrzení o zaplacení. Přihlášení účastníci dostanou v lednu a 

únoru 2011 definitivní program a pokyny pro účastníky, aktivní účastníci budou včas 

informováni e-mailem, případně dopisem. 

Jsme si vědomi toho, že kvalitní sympózium neznamená pouze dobrý odborný 

program. Rádi bychom vytvořili přátelskou atmosféru, dostatečný prostor chceme věnovat 

neformální diskusi a samozřejmě také společenskému programu. Součástí sympózia bude 

i výstava firem a prezentace nových ultrazvukových přístrojů.  

Věříme, že přijmete naše pozvání, a těšíme se na setkání s Vámi v Pardubicích! 

 

 

    MUDr. Aleš Mokráček, CSc.                                                MUDr. Petr Vojtíšek, CSc. 

    předseda PS Chlopenní a vrozené srdeční vady                    předseda organizačního výboru 

                     v dospělosti 

 

 

Termín zaslání abstrakt a přihlášky k aktivní účasti:  
30. 11. 2010 
 
Termín přihlášky k pasivní účasti:  
31. 1. 2011 
 
Registrační poplatek: 
platba do 31. 1. 2011: 800 Kč, sestry 500 Kč 
platba po 31. 1. 2011: 900 Kč, sestry 600 Kč 
platba za jednodenní účast: 450 Kč, sestry 350 Kč 
 
Bankovní spojení: 
184713872/0600, variabilní symbol 261, specifický symbol prvních šest čísel rodného čísla 
bez lomítka a bez čísel za lomítkem 
 
Kontaktní adresa + adresa pro přihlášky: 
Jiřina Špelinová, vrchní sestra, Kardiologické oddělení,   
Pardubická krajská nemocnice a.s., 532 03 Pardubice 
tel.: 466 014 102      mobil: 606 514 088      fax: 466 014 104 
e-mail: jirina.spelinova@nemocnice-pardubice.cz  



 
Výbor PS Chlopenní a vrozené vady v dospělosti: 
MUD. Aleš Mokráček, CSc. – předseda 
MUDr. Miroslav Brtko, PhD. – místopředseda 
Doc. MUDr. Kateřina Linhartová, PhD. 
MUDr. Jan Škovránek, CSc. 
MUDr. Eva Koudelková, CSc. 
MUDr. Petr Frídl, CSc. 
MUDr. Štěpán Černý, CSc. 
MUDr. Josef Nečas 
 
Organizační výbor: 
MUDr. Petr Vojtíšek, CSc. 
MUDr. Jiří Vondrák 
MUDr. Lubomír Bunček 
Jiřina Špelinová 
Dagmar Trojanová 
Blanka Matisková 
Lenka Zelená  
 


