
 

 

15. KONFERENCE AKUTNÍ KARDIOLOGIE  

Pozvánka na konferenci 

Milé kolegyně, vážení kolegové, vážení přátelé, 

srdečně Vás zveme na 15. konferenci České asociace akutní kardiologie, která se letos bude konat ve dnech 3. - 5. 

prosince 2017 v kongresových prostorách hotelu Thermal v Karlových Varech. Odborný program bude zahrnovat jak 

vyzvané přednášky, tak původní sdělení týkající se přednemocniční i nemocniční akutní a intenzivní kardiologické 

péče. Součástí programu bude posterová sekce a sekce sesterská. Před zahájením kongresu (3. 12. od 10 do 14 hod, 

čas bude ještě upřesněn) se pro předem přihlášené uskuteční kurz Ultrazvuková diagnostika na JIP a workshop 

Kardiopulmonální resuscitace. Můžete se těšit na interaktivní i kazuistické sekce, sdělení typu „jak na to“ a „když se 

nedaří“.  

Všechny nezbytné informace a možnost online registrace budou postupně k dispozici na webu České kardiologické 

společnosti www.kardio-cz.cz 

Těšíme se na Vaši účast a setkání v Karlových Varech 

Doc. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D. 

Prezident konference a předseda výboru České asociace akutní kardiologie ČKS 

 

 

Základní informace 

Termín a místo konání 

Neděle 3. 12. – úterý 5. 12. 2017, hotel Thermal, I.P. Pavlova 2001/11, 360 00 Karlovy Vary, www.thermal.cz 

Organizátor 
Česká kardiologická společnost, o. s., Netroufalky 6b, 625 00  Brno  
tel.: +420 543 213 825; Fax: +420 543 213 830; www.kardio-cz.cz 

Prezident konference 
Doc. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D. 
jbelo@vfn.cz 

Organizační výbor 
předseda: doc. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D. 
prof. MUDr. Richard Rokyta, PhD.  
MUDr. Milan Hromádka, Ph.D. 
MUDr. Petr Kala, Ph.D.  
 

Programový výbor 
předseda: doc. MUDr. Petr Ošťádal, Ph.D. 
prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D.  
MUDr. Tomáš Janota, CSc. 
MUDr. Tomáš Hnátek, Ph.D. 
MUDr. Michael Želízko, CSc. 
MUDr. Andreas Krüger, Ph.D. 

 

http://www.kardio-cz.cz/
http://www.thermal.cz/
http://www.kardio-cz.cz/
mailto:jbelo@vfn.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     
 

Registrace 
Všechny formy registrace budou přijímány pouze prostřednictvím webových stránek ČKS přes on-line registrační systém. 
Registrační systém bude spuštěn dne 15. 9. 2017, 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 
koordinátora akce, rádi Vám pomůžeme. 

Abstrakta k aktivní účasti je možno posílat opět přes on-line systém ČKS do 15. 10. 2017, 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 10. 11. 2017. Definitivní tištěný program bude součástí kongresových 
materiálů (k dispozici na místě při registraci). V elektronické podobě bude finální program před konferencí k dispozici na webových 
stránkách České kardiologické společnosti.    

Registrace na kurz Ultrazvuková diagnostika na JIP a workshop Kardiopulmonální resuscitace  je možná od 15. 9. 
2017 pouze společně s registrací na konferenci. Počet účastníků bude omezen. Tyto akce budou probíhat současně, a proto bude 
možné registrovat se pouze na jednu z nich. Platba na tyto dvě akce musí být provedena předem, nikoli až na místě. 

 

Registrační poplatky 
KATEGORIE   Platba do 15.10.2017 Platba do 20.11.2017    Platba po 20.11.2017 a na místě 

Člen ČKS     900                1000   1100 

Nečlen ČKS                 1000                1100   1200 

Jednodenní účast    600   600     600 

Student     600   700     800 

Sestra     600   700     800 

Reprezentant firmy                1000                1100   1200 

Kurz      700   800              platba na místě není možná 
Ultrazvuková diagnostika na JIP 
Workshop    700   800                       platba na místě není možná 
Kardiopulmonální resuscitace 
 

Registrační poplatek zahrnuje: registrační průkaz (jmenovku) ▪  konferenční materiály ▪ vstup na odborný program a 

doprovodnou výstavu ▪ program/abstrakta ▪ občerstvení v průběhu přestávek (coffee breaks). 

Ubytování V hotelu Thermal bude rezervována omezená kapacita pro účastníky konference za zvýhodněné ceny. Další možnosti 
ubytování v blízkosti konání konference a kontaktní údaje budou zveřejněny na webu ČKS v položce Ubytování v menu akce.  

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.  
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