
Informace

XVIII. kongres 
České internistické společnosti ČLS JEP
ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi  
a s Interní sekcí České asociace sester

TOP HOTEL Praha
Blažimská 1781/4, Praha 4

25.–28. září 2011



organIzační a Programový výbor 
kongresu

Prezident kongresu a předseda výboru čIs
prof. MUDr. Richard Češka, CSc.
e-mail: rcesk@lf1.cuni.cz

Předseda organizačního výboru  
a místopředseda výboru čIs
prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc. 
e-mail: jwidi@lf1.cuni.cz

vědecký sekretář
prim. MUDr. Luboš Kotík, CSc. 
e-mail: lubos.kotik@ftn.cz

česká asociace sester
Mgr. Světla Krutská 
e-mail: svetla.krutska@vfn.cz

organIzační sekretarIát kongresu

galén-symposion s.r.o. 
Břežanská 10, 100 00 Praha 10, tel.: 222 518 535, fax: 222 516 013 
e-mail: registrace@gsymposion.cz
www.gsymposion.cz

  Hana Středová organizace kongresu e-mail: h.stredova@gsymposion.cz

  Šárka Jelínková organizace kongresu e-mail: s.jelinkova@gsymposion.cz

  Miroslava Kubátová abstrakta e-mail: m.kubatova@gsymposion.cz

  Jiří Mikula sponzoring, vystavovatelé e-mail: j.mikula@gsymposion.cz

  Andrea Pastorčáková registrace, ubytování e-mail: registrace@gsymposion.cz



PŘeDbĚŽný Program

tematické okruhy

Interna

Kardiologie neinvazivní, invazivní

Angiologie

Ateroskleróza 

Hypertenze  

Diabetologie

Endokrinologie

Gastroenterologie

Geriatrie a gerontologie

Hematologie

Hepatologie

Klinická farmakologie

Nefrologie

Obezitologie

Pneumologie

Revmatologie

Výživa / Metabolismus

Transplantace

Aktuality ve farmakoterapii

Aktuální problémy ve vnitřním lékařství

Pro a proti aj.

vlastní výsledková sdělení 

sesterská sekce 
předběžná témata:  •kardiologie • diabetologie • obezitologie 

• revmatologie •varia

kLíčová Data

Místo konání toP Hotel Praha, blažimská 1781/4, Praha 4

Datum konání 25. –28. září 2011

27. září 2011 – sesterská sekce

Zaslání abstrakt do 30. dubna 2011

Přihláška k registraci  
a ubytování

do 30. června 2011  
(vč. úhrady sníženého registračního poplatku)

úhrada ubytování do 31. července 2011

Přihláška vystavujících 
společností

do 15. května 2011



registrace včasná
(do 30. 6. 2011 vč. úhrady)

registrace pozdější a na místě 

členové ČIS 800 Kč 1 100 Kč

nečlenové 1 000 Kč 1 400 Kč

čestní členové ČIS zdarma zdarma

sestry 400 Kč 500 Kč

doprovodná osoba 300 Kč 300 Kč

studenti 300 Kč 300 Kč

 Jednodenní účast

lékaři 400 Kč 500 Kč

sestry 300 Kč 400 Kč

Platba registračního poplatku na místě je možná pouze v hotovosti. 
Uhrazené registrační poplatky se v případě neúčasti nevracejí.

registrační poplatek zahrnuje:
• účast na odborném programu kongresu
• kongresové materiály
• volný vstup na výstavu firem
• účast na společenském večeru na přivítanou
• občerstvení o přestávkách a obědy

Akreditovaná akce systému celoživotního vzdělávání je garantována ČLK a hodnocena 
kreditními body. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK. 

Zdravotní sestry obdrží certifikát s daným počtem kreditů podle vyhlášky MZČR č. 423/2004 Sb. § 3.

regIstrace

možnosti přihlášení 
On-line: www.gsymposion.cz 
E-mailem: registrace@gsymposion.cz, Faxem: 222 516 013, 
poštou: GALÉN-SYMPOSION s.r.o., Břežanská 10, 100 00 Praha 10
Potvrzení o přijetí přihlášky obdržíte pouze prostřednictvím e-mailu.

regIstrační PoPLatky



registrační poplatek doprovodné osoby zahrnuje:
• účast na společenském večeru na přivítanou

aktIvní Účast

termín pro zaslání abstrakt: do 30. dubna 2011
zašlete na adresu: m.kubatova@gsymposion.cz

zpracování:  • formát WORD
• max. rozsah 250 slov (mimo záhlaví)
• řádkování jednoduché
• velikost písma 10 Times New Roman
• záhlaví musí obsahovat název práce, jména autorů 
   (podtrženo jméno osoby, která bude práci prezentovat),  
   pracoviště autorů 
• text abstraktu strukturovaný na úvod, metodiku, výsledky a závěr

Posterová sdělení: postery budou umístěny na panelech o rozměru: 
výška: 180 cm x šířka: 90 cm
Přijatá abstrakta budou publikována v přesném znění zaslaném autorem v časopise Vnitřní lékařství.

ubytování

Termín pro přijetí přihlášky k ubytování: do 30. června 2011 
úhrada ubytování:                do 31. července 2011 
Storno podmínky dle standardů jednotlivých hotelů. Zrušení ubytování je možné pouze písemnou formou.

nabídka toP Hotelu Praha

Hotel Typ pokoje Cena za pokoj a noc

1A. - TOP HOTEL Praha**** 
Blažimská 1781/4, Praha 4

jednolůžkový STANDARD 1 400 Kč

dvoulůžkový STANDARD 1 600 Kč

třílůžkový STANDARD 1 800 Kč

1B. - TOP HOTEL Praha**** jednolůžkový  
EXECUTIVE, SUPERIOR 1 600 Kč

dvoulůžkový  
EXECUTIVE, SUPERIOR

 
1 800 Kč

www.tophotel.cz



nabídka dalších hotelů

2. TOP HOTEL Praha GARNI**  
Blažimská 1781/4, Praha

jednolůžkový 1 000 Kč

dvoulůžkový 1 000 Kč

www.top-hotel-prague-garni.praha.cz

3. Hotel Chodov*** 
Mírového hnutí 2137, Praha 4 

jednolůžkový    800 Kč

dvoulůžkový 1 050 Kč

třílůžkový 1 320 Kč

www.hotelchodov.cz  
 

Ceny jsou uvedeny za pokoj a noc včetně snídaně. V případě, že bude hotel dle Vašich preferencí  
obsazen, dovolíme si Vám nabídnout jiný.

PLatební PoDmínky

bankovním převodem na účet:  Česká spořitelna a.s.,  
číslo účtu: 0082493389/0800   
konstantní symbol: 0308 
variabilní symbol vám bude zaslán e-mailem  
současně s potvrzením registrace

výstava fIrem

Součástí kongresu bude výstava farmaceutických firem a vydavatelů odborné litera-
tury, která bude probíhat po celou dobu kongresu.
Termín pro přihlášení vystavujících společností: do 15. května 2011 

sPoLečenský Program

25. září
večer na přivítanou (TOP Hotel Praha) 
• vstupné zahrnuto v registračním poplatku

27. září
společenský večer s kulturním programem a rautem (Gala večer ČIS – TOP Hotel Praha)
• vstupné není zahrnuto v registračním poplatku 
• lze objednat předem na registrace@gsymposion.cz, cena vstupenky je 300 Kč
• počet vstupenek omezen



DoPrava

Po celou dobu kongresu bude účastníkům zdarma k dispozici kyvadlová autobusová 
doprava od stanice metra C – zastávka Chodov – TOP Hotel Praha.

orientační mapka s popisem cesty do toP Hotelu Praha

cesta automobilem z centra města: 
Silnice E50, ul. 5. května – směr Chodov, sjezd u budovy T-Mobile (exit R8 Horní  
Roztyly) – na první světelné křižovatce (u OBI) doprava – podjet dálnici – na druhé  
světelné křižovatce rovně a na třetí světelné křižovatce doleva – po 80 m zahnout 
mírně doprava do ulice Klapálkova – první ulici odbočit doprava – v kopci po  
levé straně se nachází areál hotelu

cesta automobilem z dálnice D1 od brna: 
Brněnská ulice D1 – exit 1 Spořilov – sjezd do ulice Türkova – na světelné křižovatce  
rovně – po 80 m zahnout mírně doprava do ulice Klapálkova – první ulici odbočit 
doprava – v kopci po levé straně se nachází areál hotelu

cesta městskou hromadnou dopravou z centra města: 
Trasa metra C směr Háje – zastávka Chodov – přestoupit na autobus č. 115  
– zastávka Městský archiv (přímo před hotelem)

cesta městskou hromadnou dopravou z letiště: 
Autobus č. 119 směr Dejvická – zastávka Dejvická – přestoupit na metro trasa A směr 
Skalka – zastávka Muzeum – přestoupit na metro trasa C směr Háje – zastávka Cho-
dov – přestoupit na autobus č. 115 – zastávka Městský archiv (přímo před hotelem)

gPs: 50˚2‘28.32‘‘n; 4˚29‘46.22‘‘e



Generální partner

XVIII. kongresu
České internistické společnosti ČLS JEP


