
 

 

 

 

 

Organizační a programový výbor : 

doc. MUDr. Pavel Jansa, Ph.D. 
předseda Pracovní skupiny Plicní cirkulace ČKS 

prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. 
předseda České pneumologické a ftizeologické společnosti 

prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc. 
předseda České společnosti pro trombózu a hemostázu 

 

Témata : 

 Chronická plicní hypertenze 

 Akutní plicní embolie 

 Kardiorespirační vztahy 

 Kazuistiky 

 

Všeobecné informace 
 
Místo konání:    Hotel CLARION, Labská 111, Špindlerův Mlýn 
Termín konání:   30.- 31.  ledna 2015 
 
Klíčová data : 

 
do 10. 1. 2015               termín pro zaslání abstrakt, včetně přihlášek k aktivní účasti 

do 10. 1. 2015               termín k registraci a ubytování online na www.gsymposion.cz  
 
Zpracování abstrakt   

 formát  MS WORD , řádkování jednoduché, velikost písma 10 Times New Roman 
 maximální rozsah 250 slov (mimo záhlaví) 
 záhlaví musí obsahovat název práce, jména autorů (podtrženo jméno osoby,  která bude práci 

prezentovat),  pracoviště autorů 
 vlastní text abstraktu strukturovaný na úvod, metodiku, výsledky a závěr 

 
                Zadávání abstrakt pouze on-line na www.gsymposion.cz  

 
 
 

    9. sympozium Pracovní skupiny Plicní cirkulace ČKS 

                             pořádá Galén-Symposion s.r.o. 

                ve spolupráci s Českou společností pro trombózu a hemostázu 

      ve spolupráci s Českou pneumologickou a ftizeologickou společností 

http://www.gsymposion.cz/


 
Registrační poplatky: 
lékař ............................................ 500 Kč 
sestra ........................................    250 Kč 
doprovodná osoba .....................  250 Kč 
Registrační poplatek zahrnuje účast na odborném programu a občerstvení.  
 
 
 
Způsob úhrady registračního poplatku a ubytování : 
bankovním převodem na účet Galén – Symposion 0082493389/0800  
konstantní symbol:      0308  
variabilní symbol:      Vám bude zaslán e-mailem současně 

s potvrzením registrace 
 
Ubytování se slevou pro účastníky na 1 noc: 
Dvoulůžkový pokoj          850  Kč 
Jednolůžkový pokoj                                                1 000  Kč 
 
 Ubytování doprovodné  osoby : 
Dvoulůžkový pokoj      1 350  Kč 
Jednolůžkový pokoj                                                          2 000  Kč 
 
Cena je vždy uvedena za osobu a noc včetně snídaně.  
Rezervace ubytování  Vám bude garantována po obdržení platby.  
 
Storno podmínky ubytování se řídí obchodními podmínkami hotelu. 
Po stanoveném termínu přihlášení negarantujeme volnou kapacitu ubytování. 
 
Organizační zajištění: 
Galén-Symposion s. r. o. 
Břežanská 10, 100 00 Praha 10 
Tel.: 222 518 535, Fax: 222 516 013 
 
Kontaktní osoby: 
Hana Středová  h.stredova@gsymposion.cz 
Zdena Košálová z.kosalova@gsymposion.cz 
 
 
 
 
 

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

Sympozium ve Špindlerově Mlýně bude probíhat v neformálním oblečení 
během celého sympozia. 
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