
 

17. symposium Pracovní skupiny  
Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti 

České kardiologické společnosti 

26.-27.2.2015, Nové Adalbertinum, Velké náměstí 32, Hradec Králové 

 

       

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,  

je pro nás potěšením pozvat vás jménem Organizačního a Programového výboru k účasti na 
tradiční 17. symposium Pracovní skupiny Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti, které se bude 
konat ve dnech 26.-27. 2. 2015 v hotelu Nové Adalbertinum v Hradci Králové. 

Hlavním tématem naší výroční akce budou tentokrát aortální vady. Cílem 
je podat na jednom místě ucelenou a aktuální informaci o tomto tématu - od 
anatomie přes epidemiologii, diagnostiku a indikace ke korekci vad k současnému 
stavu chirurgické a intervenční léčby aortální stenózy i regurgitace.  

Součásti sympozia budou i interaktivní sekce zabývající se řešením 
složitých situací u aortálních vad.  Jako každý rok se budeme těšit na volná 
sdělení, která dostanou prostor v rámci jednotlivých bloků nebo jako klasický 
poster.  

Pro účastníky i hosty uspořádáme společenský večer, abychom vytvořili přátelskou atmosféru a 
prostor pro neformální diskusi.   

Těšíme se na setkání s Vámi v Hradci Králové.  

                   

Doc. MUDr. Kateřina Linhartová, PhD.        Doc. MUDr. Aleš Mokráček, PhD. 
Předsedkyně Pracovní skupiny      Místopředseda Pracovní skupiny 

*********************************  

Pavel Žáček, 2014 



 

 

Místo konání:  Hotel NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, 500 03  Hradec Králové 

Registrace:  všechny formy registrace jsou přijímány pouze prostřednictvím webových 
stránek ČKS přes on-line registrační systém. Registrační systém bude spuštěn dne 
15.10.2014, k dispozici budou všechny formy přihlášek (aktivní, pasivní – individuální, 
skupinová, firemní), pro přihlášení používejte přístupové jméno a heslo, které jste zvolili 
při dřívější registraci, např. na Výroční sjezd ČKS. Nově registrovaní použijí ikonu „nový 
uživatel“. Pokud si své přihlašovací údaje nepamatujete, kontaktujte e-mailem 
organizační sekretariát, rádi Vám pomůžeme. 

Abstrakta k aktivní účasti je možno posílat opět přes on-line systém ČKS do 30. 11. 2014, 
24:00h v českém jazyce.  Můžete si zadat sdělení jako preferenčně ústní či poster, ústní 
sdělení budou vybrána programovým výborem. Potvrzení o zařazení sdělení bude 
odesláno autorovi e-mailem do 31. 12. 2014.  Definitivní tištěný program bude součástí 
kongresových materiálů a bude k dispozici na místě při registraci. V elektronické podobě 
bude finální program k dispozici na webových stránkách České kardiologické společnosti 
před akcí.  

Registrační poplatek 
Platba do 31.1.2015:  1 000 Kč, sestry 800 Kč 
Platba po 31.1.2015:  1 200 Kč, sestry 900 Kč 
Platba za jednodenní účast: 500 Kč, sestry 400 Kč.  
Společenský večer: 250 Kč 
On-line registrace je možná do 15.2.2015.  Po tomto datu bude možné registrovat se 
přímo na místě. 

Společenské akce:  

Společenský večer v Novém Adalbertinu  26.2.2015  v 19:30 h  
Objednané vstupenky obdrží účastníci při registraci. 

Ubytování: Účastníci si mohou vybrat ze tří možností ubytování: 
Hotel Nové Adalbertinum 
Hotel U české koruny 
Hotel Tereziánský Dvůr 

Certifikáty o účasti budou vydávány při registraci. 

Vzdělávací akce bude pořádána dle stavovského předpisu č.16 ČLK a bude ohodnocena 
kredity pro lékaře.  

Akce bude zařazena do systému celoživotního vzdělávání dle vyhlášky MZ ČR č. 
321/2008 Sb. a ohodnocena kredity pro SZP.  


