
 

XXIV. workshop intervenční kardiologie 

10. – 11. 4. 2014, Kongresové centrum IKEM, Vídeňská 1958/9, Praha 4 

 

 

 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,  

je pro nás potěšením pozvat vás jménem Organizačního a programového výboru k účasti 

na XXIV. workshopu intervenční kardiologie, který se bude konat ve dnech 10. - 11. 

dubna 2014 v Kongresovém centru IKEM, Praha.  

Chceme pokračovat v tradici přednášek, živých i předtočených přenosů s interaktivní 

diskuzí k aktuálním tématům intervenční kardiologie současnosti, a to s důrazem na 

praktické aspekty perkutánních koronárních intervencí i mimokoronárních intervenčních 

výkonů. Dlouholetou součástí našich workshopů je sesterská sekce, nově plánujeme 

zařadit sekci pro mladé (nejen intervenční) kardiology. Tradiční součástí programu bude 

Společenský večer.  

Těšíme se na opětovné setkání s vámi a doufáme, že i díky Vaší účasti bude XXIV. 

workshop intervenční kardiologie úspěšný.   

 

      MUDr. Michael Želízko          Doc. MUDr. Josef Šťásek, CSc. 

Předseda organizačního výboru       Předseda pracovní skupiny 

 



 

Organizátor: Česká kardiologiská společnost, o.s., Pekařská 72, 602 00 Brno,  

tel.: +420 543 213 825; Fax: +420 543 213 830; www.kardio-cz.cz 

Koordinátor akce: Radka Tichá 

Tel.: +420 725 483 718; e-mail: radka.ticha@kardio-cz.cz 

Korespondenční adresa: Rezidence Kavčí Hory, K Sídlišti 1728/31, 140 00  Praha 4 

 

Místo konání:  Kongresové centrum, Institut klinické a experimentální medicíny, 

Vídeňská 1958/9, 140 21  Praha 4, GPS Loc: 50°1'21.04"N, 14°27'45.43"E 

Registrace:  všechny formy registrace budou přijímány pouze prostřednictvím webových 

stránek ČKS přes on-line registrační systém. Registrační systém bude spuštěn dne 

10.1.2014, 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 15.2.2014, 

24:00h v českém jazyce.  Můžete si zadat sdělení jako preferenčně ústní či poster, ústní 

sdělení budou vybrána programovým výborem. Potvrzení o zařazení sdělení či jeho 

odmítnutí bude odesláno autorovi e-mailem do 15.3.2014. Součástí bloku s originálními 

pracemi a kazuistikami bude soutěž o ceny. 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 

15.3.2014.    

Účast na workshopu je bezplatná. On-line registrace je možná do 4. 4. 2014 do 12:00 

hodin.  Po tomto datu bude možné se registrovat na místě.  

Společenské akce:  

Společenský večer dne 10.4.2014   od 19.30 hod. Objednané vstupenky obdržíte při 

registraci. 

Ubytování: bude zajištěno v rezidenci Emmy,  K Zelené louce 1484/2a, 148 00 Praha 

(vedle areálu IKEM) a v hotelu ILF, Budějovická 15/743, 140 00  Praha 4 - Michle. 

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.  

http://www.kardio-cz.cz/

