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I. INFORMACE – VI. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

jménem výboru České společnosti kardiovaskulární chirurgie a jménem 
organizačního výboru sjezdu si Vás dovolujeme pozvat na VI. sjezd České 
společnosti kardiovaskulární chirurgie, jehož součástí bude také 17. Hejhalův 
den. Sjezd se bude konat v Brně, v hotelu Voroněž, ve dnech 09.–11.11.2014.
 Kongres zahájíme v neděli 9. listopadu večer neformálním setkáním, tentokrát 
v prostorách hradu Špilberk. Podobně jako na minulém kongrese budou součástí 
programu také satelitní firemní sympozia, workshopy a soutěž mladých chirurgů 
o nejlepší přednesené sdělení, která se setkala s velkým ohlasem.
 Naším cílem je připravit pro Vás zajímavý odborný program a vytvořit prostor 
pro mezioborovu diskuzi. V rámci zahájení kongresu zazní slavnostní sdělení 
dvou osobností světové kardiochirurgie a cévní chirurgie a účast přislíbili další 
vyzvaní zahraniční hosté. Smyslem našeho setkání je reflektovat změny, které se 
týkají našich oborů a kvalitativně posunout péči o naše pacienty za účasti všech, 
kteří k tomu mohou přispět. Proto kromě kardiochirurgů a cévních chirurgů 
na naše setkání srdečně zveme odborníky zaměřené na kardiologii, radiologii, 
angiologii, neurologii a všechny ostatní, bez jejichž spolupráce moderní 
diagnostika a léčba kardiovaskulárních onemocnění dnes již není možná. Rovněž 
uvítáme naše nejbližší spolupracovníky anesteziology, intenzivisty, perfuzionisty 
a zdravotní sestry.
 Odborný program bude probíhat ve 4 sekcích, kardiochirurgické, 
angiochirurgické, posterové a sekci zdravotnických pracovníků nelékařských 
profesí. V kardiochirurgické sekci bude vytvořen prostor pro kardiologické 
přednášky a podobně v sekci angiochirurgické pro endovaskulární a angiologické 
přednášky a pro sdělení z dalších spolupracujících oborů. Po celou dobu 
kongresu budou v prostorách hotelu probíhat firemní výstavy. Součástí 
kongresu bude také valná hromada naší odborné společnosti. Kongres bude 
zařazen do systému kontinuálního vzdělávání ČLK a ČAS. Účast na něm bude 
ohodnocena příslušným počtem kreditů.
 Těšíme se na setkání v Brně a věříme, že účast na sjezdu pro Vás bude jak 
po odborné, tak i společenské stránce přínosná, a že přispěje k prohloubení naší 
spolupráce i k navázání nových kontaktů.

Doc. MUDr. Petr Němec, CSc., MBA Prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D.
   předseda ČSKVCH   předseda organizačního výboru
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Organizační výbor:
Prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D. - předseda
Doc. MUDr. Petr Němec, CSc., MBA
MUDr. Robert Vlachovský, Ph.D.
MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D.
Prof. MUDr. Jan Černý, CSc.
MUDr. Petr Fila

Programový výbor:
Prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D.
Doc. MUDr. Petr Němec, CSc., MBA
Doc. MUDr. Petr Štádler, Ph.D.
Prof. MUDr. Jan Černý, CSc.
Prim. MUDr. Radim Brát, Ph.D., MBA
Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.

Organizační sekretariát sjezdu:
Ludmila Klímová
Česká kardiologická společnost
Pekařská 72, 602 00 BRNO
Tel.: 543 213 825, fax: 543 213 830,
mobil: 602 536 849
www.cskvch.cz

Sekretariát odborné společnosti:
Zdenka Horáčková
CKTCH, Pekařská 53, 656 91 BRNO
Tel.: 543 211 528, fax: 543 211 218,
mobil: 603 144 136
e-mail: zdenka.horackova@cktch.cz  
e-mail: cskvch@cskvch.cz
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 Všeobecné informace

Termín konání:  09.–11.11.2014

Místo konání:  Hotel OREA Voroněž I., 
 Křížkovského 47, BRNO  
 GPS: 49°11‘8.591“N, 16°35‘7.311“E

Web kongresu:  www.cskvch.cz

Valná hromada: Valná hromada ČSKVCH proběhne  
 v pondělí 10.11.2014 od 17 hodin  
 v kongresovém sále hotelu Voroněž

Jednací jazyk: čeština, slovenština, angličtina  
 (bez překladu)

AV technika: PC, dataprojektor

Certifikáty: budou vydávány v průběhu kongresu

 Důležité termíny:

Aktivní účast: registrace + zaslání abstrakt 
 01.04.2014–07.09.2014

Pasivní účast: registrace  
 01.4.2014–20.10.2014 
 poté pouze na místě
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 Rámcový odborný program

Neděle 09.11.2014
13:30 Sponzorovaná sympozia 
 Workshopy
18:00 Welcome drink

Pondělí 10.11.2014
08:30 Slavnostní zahájení
09:00 - 10:15  Navrátilova přednáška
 Hejhalova přednáška
 Slavnostní zahraniční přednáška – kardiochirurgie
 Slavnostní zahraniční přednáška – angiochirurgie
10:30 - 12:00 Kardiochirurgická sekce
 Angiochirurgická sekce
 Sekce sester
 Postery
12:00 - 14:00 Oběd
14:00 - 17:00 Kardiochirurgická sekce
 Angiochirurgická sekce
 Sekce sester 
 Postery
17:00 - 18:00 Valná hromada ČSKVCH a vyhlášení výsledků  
 soutěže mladých chirurgů

Úterý 11.11.2014
08:30 - 14:00 Kardiochirurgická sekce
 Angiochirurgická sekce
 Sekce sester
 Postery
14:00 Ukončení kongresu 
14:15 Oběd
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 Společenský program

Neděle 09.11.2014
18:00 Welcome drink

Pondělí 10.11.2014
19:30 Společenský večer ve velkém sále hotelu Voroněž

 Abstrakta

Strukturovaný abstrakt je možno odeslat pouze elektronicky 
prostřednictvím webového formuláře na stránkách www.cskvch.cz 
a to do 07.09.2014. Maximální délka abstraktu je stanovena na 3200 znaků. 
Název sdělení, autoři a pracoviště se do uvedeného limitu nezapočítávají. 
Abstrakta nebudou redakčně upravována.
 O přijetí přednášek a posterů rozhodne programový výbor kongresu 
na základě zhodnocení odeslaných abstrakt. Informace o zařazení nebo 
odmítnutí přednášky/posteru do odborného programu bude autorovi zaslána 
do 24.09.2014.
 Abstrakta přednášek nebo posterů zaslaná po termínu 07.09.2014 nebudou 
akceptována.

 Postery

Doporučený rozměr posteru:  výška 1 m x šířka 0,90 m

 Soutěž mladých chirurgů

Přihláška do soutěže je součástí on-line systému registrace. Nejlepší odborné 
sdělení z kardiochirurgie a angiochirurgie bude ohodnoceno částkou 10.000 Kč. 
Podmínkou účasti je členství v ČSKVCH a věk do 35 let. Jeden autor může 
do soutěže přihlásit pouze 1 sdělení. 
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 Technické požadavky na prezentaci

Prezentace v programu Microsoft PowerPoint verze 2007 a novější. Podporovaný 
formát videosouborů je (.wmv). U ostatních formátů (.mpg, .avi) je třeba 
v dostatečném předstihu vyzkoušet jejich funkčnost jako prevenci potíží s jejich 
přehráváním při samotné prezentaci.
 Předání prezentace nejméně 2 hodiny před začátkem příslušného bloku. 
Přednášky k rannímu bloku nutno předat den předem.
 Délka prezentace bude upřesněna v podrobném programu a musí být 
dodržena.

 Registrace a poplatky

Registrace bude zpřístupněna od 01.04.2014 přes on-line systém na webových 
stránkách www.cskvch.cz. Pro registraci k aktivní či pasivní účasti je nutné 
si v systému nejdříve založit „svůj účet“, a nebo využít přihlašovací údaje 
z minulého sjezdu; doporučujeme uschovat zvolené přihlašovací údaje.

Termín přihlášení k aktivní účasti se zasláním abstrakt:  
do 07.09.2014
Termín přihlášení k pasivní účasti s garancí sjezdových materiálů:  
do 20.10.2014

Registrační poplatek: do 20.10.2014:  platba na místě:
Členové ČSKVCH 1.300 Kč 1.500 Kč
Nečlenové ČSKVCH 1.500 Kč 1.800 Kč
Sestry 700 Kč 800 Kč
Studenti LF 100 Kč 300 Kč
Čestní členové zdarma  zdarma

Registrační poplatek zahrnuje:
registrační průkaz, kongresové materiály, vstup na odborný program 
a doprovodnou výstavu, welcome drink, vstup na sponzorovaná sympozia, 
program kongresu a sborník abstrakt, občerstvení během programových 
přestávek. Poplatek uhraďte až po on-line registraci, jakmile Vám dojde 
e-mailové potvrzení s Vaším registračním číslem, které používejte jako variabilní 
symbol.
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Workshopy: 
poplatek činí 500 Kč/workshop. Maximální počet jednoho workshopu je 16 
účastníků. Přihláška na workshop je součástí on-line registrace a bude potvrzena 
po uhrazení poplatku.  Pro platbu použijte jako variabilní symbol své registrační 
číslo účastníka, které Vám bude po registraci zasláno e-mailem.

Společenský večer: 
cena vstupenky na společenský večer činí 450 Kč na osobu a její objednání 
je součástí on-line registrace. Tento poplatek lze uhradit předem (společně 
s registračním poplatkem) nebo při registraci na místě.

 Ubytování

Každý z účastníků si ubytování zajišťuje sám. Nabídka hotelů je součástí 
webových stránek VI. sjezdu ČSKVCH. Objednat ubytování je možné přes 
elektronické formuláře a rezervaci potvrdí přímo příslušný hotel.

Nabídka hotelů:
Orea Hotel Voroněž I, Brno,   
www.voronez.cz
Orea Hotel Voroněž II, Brno,  
www.orea.cz/voronez2
Hotel Holiday Inn, Brno,  
www.hibrno.cz
Hotel Austerlitz, Táborského náb. 3, Brno,  
www.ahotel.cz
Penzion na Starém Brně, Mendlovo nám. 1b, Brno,  
www.penzion-brno.com
Garni Hotel Vinařská, Vinařská 470/5C, Brno,  
www.skm.muni.cz
Hotel Nika Centrum, Lipová 449/24, Brno,  
www.nikacentrum.cz
Hotel Sharingham, Vídeňská 223/1, Brno,  
www.sharingham.cz


