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 Pracovní skuPina 
kardIovaskulární rehabIlItace Čks  

za organizačního zajištění



XXii. Lázeňské kardiovaskuLární dny 
v konstantinových Lázních

15.–16. března 2013, konstantinovy lázně – lázeňský hotel alžbětin dvůr 

Pracovní skupina kardiovaskulární rehabilitace ČKS

Prim. mudr. Pavel vaněk – vedoucí lékař, Léčebné lázně Konstantinovy Lázně a. s.

Prim. MUDr. Pavel Vaněk                             Bc. Eva Zachariášová
MUDr. Vladimír Musil                                   MUDr. Martin Hofman
MUDr. Anna Godočíková                              Šárka Topičová

• Novinky v kardiovaskulární rehabilitaci
• Primární a sekundární prevence ischemické choroby srdeční
• Novinky v kardiologii – postgraduální kurz
• Varia

Vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu 
ČLK č. 16, lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

termín konání:

PořadateLé:

Předseda organizačního výboru XXii. Lkvd:

organizační výbor:

odborná témata symPozia:

kreditní ohodnocení:



XXii. Lázeňské kardiovaskuLární dny 
v konstantinových Lázních

15. března 2013 pátek
12.00–18.00 hod. – registrace účastníků
12.00–13.00 hod. – oběd 
14.00–18.00 hod. – odborný program
19.30–24.00 hod. – společenský program v lázeňském hotelu Alžbětin dvůr
16. března 2013 sobota
  8.00–9.00 hod. – registrace účastníků
  9.00–13.00 hod. – odborný program
13.00–13.00 hod. – závěr sympozia
14.00–14.30 hod. – oběd

regIstraČní PoPlatek do 28. 1. 2013 od 1. 3. 2013
Lékař 350 kč 400 kč

stravování
Oběd 15. 3. 2013 150 kč Oběd 16. 3. 2013 150 kč Večeře 16. 3. 2013 130 kč

sPoleČenský Program
15.3. 2013 od 19.30 hod. – Léčebné lázně Konstantinovy Lázně a. s., lázeňský hotel Alžbětin dvůr

doProvodný Program
Všem účastníkům nabízíme možnost využít wellness centrum Konstantin s bazénem, procedury, 
restauraci, bazén Jirásek.

ubytování
lázeňské hotely v konstantinových lázních
Jednolůžkový pokoj/1 noc       800 kč       dvoulůžkový pokoj 1 lůžko/1 noc      650 kč
Ubytování je včetně snídaně formou bufetu. Pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením, 
TV, telefonem (cena ubytování je uvedena včetně snídaně a DPH 14 %).

Předběžný harmonogram symPozia:

organizační informace:

kontakty: Mladá fronta a. s., divize Medical services
Mezi Vodami 1952/9, 143 00  Praha 4-Modřany
Telefon: 225 276 443, fax: 225 276 444
E-mail : konferencems@mf.cz, www.medical-services.cz

Platby poplatků proveďte, prosím, na účet Mladé fronty:
Raiffeisenbank a. s., Praha, číslo účtu: 1031017002/5500, 
variabilní symbol: 550313, IČ: 49240315, DIČ: CZ49240315

veškeré informace naleznete na našich webových stránkách www.medical-services.cz


