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 Sjezd Pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS 
Kardiovaskulární dny  

v Lázních Teplice nad Bečvou 
 

ve dnech 10. - 11. 1. 2020 
 

  

 

 

 

  

 

 



Termín a místo konání 

10. – 11. ledna 2020, Lázně Teplice nad Bečvou a.s., Lázeňský dům Moravan 

Pořadatel 

Pracovní skupina kardiovaskulární rehabilitace ČKS a Lázně Teplice nad Bečvou a.s. 

Odborný garant sjezdu 

prim. MUDr. Roman Husár – ředitel pro kardiorehabilitaci, primář OLÚ pro kardiorehabilitaci 

Organizační výbor 

prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA 

prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC 

doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc. 

MUDr. Hana Skalická, CSc.  

MUDr. Gabriela Hanslianová  

MUDr. Roman Husár 

Hlavní témata 

Kardiovaskulární rehabilitace - komplexní přístup 

Novinky v kardiologii 

Spolupráce s kardiochirugickým týmem 

Předběžný harmonogram programu 

Pátek 10. 1. 2020  

12.00   Registrace lékařů 

12.00 - 14.00  Balneoworkshop 

14.00 - 18:30  Odborný program 

20.00 - 24.00 Společenský program 

Sobota 11. 1. 2020  

09.00 - 11.00  Balneoworkshop 

09.00 - 11.00 Odborný program   

Kreditní body 

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

  



Informace a kontaktní spojení 

Lázně Teplice nad Bečvou  

753 01 Teplice nad Bečvou č.p. 47  

Kontaktní osoba: Jitka Veselá, tel.: 602 730 236, e-mail: j.vesela@ltnb.cz  

Registrační poplatek   

Částka 500 Kč  

V ceně registračního poplatku je certifikát s příslušnými kredity, občerstvení o přestávkách, dvě 
procedury balneoworkshopu. Poplatek je splatný na místě.  

Společenský večer 

10. ledna 2020 od 20.00 hodin – Lázně Teplice nad Bečvou a. s.  

Částka 500 Kč 

Bohatá rautová večeře včetně nápojů, doprovodný program (hudební produkce). Účast na 
společenském programu potvrďte kontaktní osobě. Cena společenského večera není v ceně 
registračního poplatku. Splatný na místě. 

Doprovodný program 

Během sjezdu nabízíme všem účastníkům možnost využití lázeňských procedur - balneoworkshop 
(v ceně registračního poplatku jsou dvě procedury dle výběru – informace na místě). 

Stravování 

Obědy si můžete objednat u kontaktní osoby.  

Oběd dne 10. 1. 2020 165 Kč, oběd dne 11. 1. 2020 165 Kč. 

O přestávce odborného programu bude podávána káva, voda, minerálka a malé občerstvení.  

Ubytování 

• jednolůžkový pokoj v ceně 948 Kč / osoba a noc  
• dvoulůžkový pokoj v ceně 828 Kč / osoba a noc 

Ubytování je včetně snídaně formou bufetu a hodinovým vstupem do bazénu. Pokoje jsou vybaveny 
vlastním sociálním zařízením, TV, WiFi, telefonem.  

Požadujete-li ubytování, rezervujte u kontaktní osoby. 

Doprovodné osoby 

V případě čerpání procedur v rámci balneoworkshopu hradí doprovodná osoba 300 Kč. V ceně jsou 
dvě procedury dle výběru – informace na místě.  

 

 



Přihlášky k účasti 

Přihlášku k účasti zašlete nejpozději do 31. 12. 2020.  V této přihlášce si rovněž rezervujte ubytování a 
objednejte obědy.  

Přihlášky k aktivní účasti a zaslání abstrakta přednášky  

Přihlášku k aktivní účasti zašlete, prosím, nejpozději do 1. 12. 2019. 

• E-mailem: r.husar@ltnb.cz, Eliska.Sovova@fnol.cz 

- rozsah abstraktu: 1 strana A4 

- uveďte: 1. Název, 2. Autoři, 3. Pracoviště (klinika nebo oddělení, instituce, město) 

Doručení Vám zpětně potvrdíme. 

Definitivní odborný program bude k dispozici na webových stránkách www.ltnb.cz. 

Informace, program, přihlášení naleznete na internetových stránkách 
https://www.ltnb.cz/kardiovaskularni-dny. 


	pořádají

