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Česká revmatologická společnost ČLS JEP, organizační složka ČLS JEP 

si Vás dovoluje pozvat na

78. KLINICKOU KONFERENCI RÚ PRAHA
s názvem

„OKO A REVMATICKÁ ONEMOCNĚNÍ“,
která se bude konat dne 25. října 2019 od 9.00 hod., 

v Kongresovém centru ČVUT Praha – Masarykova kolej

Místo konání
Thákurova 1, Praha 6 – Dejvice

Dostupnost
Metro: trasa A, stanice Dejvická
Tramvaj: č. 20, 22, 23, 26, 8, 18, 6, – zastávky Dejvická nebo Vítězné náměstí 
BUS: č. 119 – zastávka Nádraží Veleslavín 
Auto: příjezd vnitřním dopravním okruhem, odbočka z Evropské třídy do ulice Thákurova přímo před kongresové 
centrum. Omezená možnost parkování na veřejných parkovištích v místě.

Odborný program
78. klinické konference je připraven ve spolupráci s Revmatologickým ústavem, Praha, Oční klinikou VFN 
a 1. LF UK, Praha, ČLK a  POUZP.

Certifikace
Účast na konferenci je zařazena do systému kontinuálního vzdělávání a garantována ČLK. Pasivní a aktivní 
účast bude v lékařské sekci (včetně zahraničních účastníků) ohodnocena příslušným počtem kreditů s platností 
pro země EU. Účast zdravotnických pracovníků v nelékařských profesích je hodnocena jako součást osobního 
vzdělávání (POUZP). Účastníkům bude vystaveno potvrzení o účasti.

PROGRAM KONFERENCE 
08.00 – 09.00 Registrace účastníků
 Občerstvení s kávou před zahájením programu

09.00 – 10.30 I. část
 Moderátoři: Karel Pavelka, Jarmila Heissigerová, Jiří Vencovský

AKUTNÍ PŘEDNÍ UVEITIDY
 Akutní přední uveitidy – pohled oftalmologa (15 min.)
 Jarmila Heissigerová, Oční klinika, VFN a 1. LF UK, Praha 

 Akutní přední uveitidy – pohled revmatologa (15 min.)
 Karel Pavelka, Revmatologický ústav, Praha 

 Projekt sledování výskytu sakroiliitidy u pacientů s přední uveitidou (15 min.)
 Kristýna Bubová, Monika Gregová, Jarmila Heissigerová1/, Karel Pavelka, Ladislav Šenolt,
 Revmatologický ústav, Praha; 1/Oční klinika VFN a 1. LF UK, Praha 

SJÖGRENŮV SYNDROM
 Suché oko a jeho komplikace – pohled oftalmologa (15 min.)
 Pavlína Skalická, Oční klinika, VFN a 1. LF UK, Praha
 Diferenciální diagnostika sicca syndromu (15 min.)
 Marta Olejárová, Revmatologický ústav, Praha 
 Extraglandulární manifestace Sjögrenova syndromu (15 min.)
 Olga Kryštůfková, Revmatologický ústav, Praha

10.30 – 11.00 Přestávka na kávu

11.00 – 12.30 II. část 
 Moderátoři:  Michaela Brichová, Michal Tomčík

VASKULITIDY
 Vaskulitidy a oční postižení (15 min.) 
 Radim Bečvář, Michal Tomčík, Revmatologický ústav, Praha  
 Vaskulitidy a oční postižení – pohled oftalmologa (15 min.)
 Michaela Brichová, Oční klinika, VFN a 1. LF UK, Praha
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MONITOROVÁNÍ BEZPEČNOSTI HYDROXYCHLOROCHINU
 Problematika okulotoxicity antimalarik a návody na monitorování – pohled oftalmologa (15 min.)
 Bohdan Kousal, Oční klinika, VFN a 1. LF UK, Praha
 Problematika okulotoxicity antimalarik a návody na monitorování – pohled revmatologa (15 min.)
 Jakub Závada, Revmatologický ústav, Praha 

POSTIŽENÍ OČÍ U JUVENILNÍ IDIOPATICKÉ ARTRITIDY
 Postižení očí u juvenilní idiopatické artritidy – pohled oftalmologa (15 min.)
 Petra Svozílková, Oční klinika, VFN a 1. LF UK, Praha
 Postižení očí u juvenilní idiopatické artritidy – pohled revmatologa (15 min.)
 Kateřina Jarošová, Revmatologický ústav, Praha

12.30 ZÁVĚR KONFERENCE  
 Karel Pavelka

12.45 Společný oběd na závěr konference 

Organizace Konference | Congress Prague, s. r. o.
Odpovědný zástupce za organizační zajištění konference: 
Pavel Revický  |  +420 724 264 870  |  pavel.revicky@congressprague.cz
Registrace a služby: 
Michaela Hoferková  |  +420 241 445 815  |  michaela.hoferkova@congressprague.cz,
Iveta Pojmonová  |  +420 241 445 815  |  iveta.pojmonova@congressprague.cz

Pravidla pro registraci
1. Uzávěrka termínu pro on-line registraci: 15. října 2019. Z kapacitních důvodů bude registrace na místě 

možná pouze výjimečně, v řádu jednotek, do vyčerpání volných míst v konferenčním sále!
2. On-line registrace na konferenci v kategoriích: lékař a člen nelékařského zdravotnického personálu je bezplatná.
3. Registrační poplatek v kategorii: zástupce zúčastněné firmy nad rámec firmě potvrzených bezplatných registrací 

je 450 Kč (zahrnuje DPH)
4. Registrace zástupce firmy bez účasti firmy není možná.
5. Při registraci na místě (25. října 2019, 08.00–09.00) je podmínkou úhrada manipulačního poplatku 150 Kč 

(obsahuje DPH dle platné sazby). Součástí registrace uskutečněné na místě není oběd. Takto registrovaný 
účastník si jej může koupit na místě za cenu 350 Kč (cena zahrnuje DPH dle platné sazby).

On-line registrace: www.revmatologicka-spolecnost.cz/78kk2019 nebo www.congressprague.cz/78kk2019

GDPR
Odesláním registračního formuláře (nebo zasláním vyplněného a podepsaného tištěného registračního formuláře včetně jeho scan 
kopie) podle této pozvánky dáváte souhlas společnosti Congress Prague,  s. r. o.:se zpracováním a nakládáním s osobními údaji 
obsaženými v tomto registračním formuláři výhradně pro účel registrace na této vzdělávací akci, zasílání dalších informací o této 
vzdělávací akci a případně dalších jiných vzdělávacích akcích organizovaných Congress Prague, s. r. o.,s řešením a vypořádáním dalších 
souvisejících objednávek vztahujících se k Vaší účasti na této vzdělávací akci nebo jiných vzdělávacích akcích organizovaných Congress 
Prague, s. r. o., s vypořádáním plateb, dotazů a návrhů vztahujících se k Vaší účasti na této vzdělávací akci a jiných vzdělávacích akcích, 
organizovaných Congress Prague, s. r. o., to vše v rámci a ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění 
a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation – GDPR), celým názvem: nařízení Evropského 
parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.Tento 
souhlas můžete kdykoliv odvolat, odvolání musí mít písemnou formu a musí být adresováno a doručeno Congress Prague,  s. r. o. 
Účinnost odvolání souhlasu nastává druhý den po dni doručení.
Berete na vědomí, že účinnost odvolání souhlasu Vás nezbavuje odpovědnosti za splnění povinností, závazků a uhrazení plateb za 
řádně objednané služby podle tohoto registračního formuláře a jiných platných objednávek u Congress Prague, s. r. o.
V případě řádného vyplnění a odeslání formuláře Vám bude e-mailem doručeno automatické potvrzení. V případě, že takové potvrzení 
neobdržíte, kontaktujte prosím přímo organizátora této vzdělávací akce (office@congressprague.cz).


