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Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,

jménem pořadatele – České revmatologické společnosti ČLS JEP, a jménem Slovenskej reumatologickej spoločnosti SLS, 
participující na přípravě odborného programu, Vás co nejsrdečněji zveme na 64. výroční sjezd českých a slovenských 
revmatologů, který se bude konat ve dnech 23. – 25. září 2021 v Clarion Congress Hotel Olomouc.

Na oficiálním webu sjezdu https://www.revmatologicka-spolecnost.cz/odborne-akce/64-sjezd-ceskych-a-slovenskych-
revmatologu-2021/ nebo na webu organizátora www.congressprague.cz/kongresy/crs2021.html budete po celou dobu 
přípravy sjezdu nacházet aktuální informace o organizaci a programu, podmínky a pravidla pro registraci a účast, 
informace a pravidla pro aktivní účast, informace k doprovodnému a společenskému programu, nabídku ubytování 
a další důležité informace. Prostřednictvím těchto stránek se můžete kdykoliv on-line zaregistrovat a objednat si 
hotelové ubytování a další související služby.

Sjezd je garantován Českou lékařskou společností JEP, které byla udělena akreditace Českou lékařskou komorou. Akce 
je certifikována podle stavovského předpisu č. 16 ČLK. Pasivní a aktivní účast bude v lékařské sekci (včetně zahraničních 
účastníků) ohodnocena příslušným počtem kreditů s platností pro země EU.

Za účast v sekci zdravotnických pracovníků v nelékařských profesích obdrží absolventi potvrzení
o účasti (POUZP).

Věříme, že rádi přijmete naše pozvání a těšíme se na setkání v Olomouci.

S úctou,

prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc., doc. MUDr. Želmíra Macejová, Ph.D. 
předseda ČRS ČLS JEP, prezident sjezdu  předsedkyně SRS SLS 

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., MUDr. Martin Žlnay, Ph.D. 
vědecký sekretář ČRS ČLS JEP, vědecký sekretář SRS SLS
koordinátor vědeckého programu sjezdu

Vědecký sekretář a koordinátor vědeckého
programu sjezdu

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
+420 234 075 244, pavelka@revma.cz

Hlavní programová témata

•  Kůže a revmatická onemocnění
•  Formy JIA a přechod do dospělosti
•  Mnoho tváří SLE

•  Postižení ledvin při revmatických chorobách
•  Orgánové transplantace u revmatických chorob
•  Plicní hypertenze u systémových chorob
•  ORL manifestace u revmatických onemocnění
•  Problematika výživy a lékových potravinových 

interakcí

Více informací o programu najdete na https://www.
revmatologicka-spolecnost.cz/odborne-akce/64-sjezd-
ceskych-a-slovenskych-revmatologu-2021/
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Vědecký výbor sjezdu:

•  prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.,  
předseda ČRS ČLS JEP, prezident sjezdu

•  doc. MUDr. Želmíra Macejová, Ph.D., 
předsedkyně SRS SLS

•  prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.,  
vědecký sekretář ČRS ČLS JEP,  
koordinátor vědeckého programu sjezdu

•  MUDr. Martin Žlnay, Ph.D.,  
vědecký sekretář SRS SLS

•  prof. MUDr. Pavel Horák, Ph.D.,  
místopředseda ČRS

Organizační výbor sjezdu:

•  prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.,
•  prof. MUDr. Zbyněk Hrnčíř, DrSc.,
•  prof. MUDr. Pavla Doležalová, CSc.,
•  MUDr. Hana Ciferská, Ph.D.,
•  MUDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.,
•  MUDr. Marta Olejárová, CSc.,
•  MUDr. Liliana Šedová,
•  Bc. Hana Šmucrová,
•  Jana Schwarzová

Certifikáty

Účast na akci je zařazena do systému celoživotního 
vzdělávání dle Stavovského předpisu číslo 16 
České lékařské komory. Aktivní i pasivní účast v 
lékařské sekci, včetně zahraničních účastníků, bude 
ohodnocena příslušným počtem kreditů s platností 
pro země EU.
Účast zdravotnických pracovníků v nelékařských 
profesích je hodnocena jako součást osobního 
vzdělávání a probíhá ve spolupráci s Profesní a 
odborovou unií zdravotnických pracovníků (POUZP). 
Registrovaní účastníci obdrží do 7 dnů od skončení 
vzdělávací akce elektronický certifikát o účasti na 
emailovou adresu.

Organizace kongresu

Česká revmatologická společnost ČLS JEP,
Na Slupi 4, 128 50  Praha 2
a
Congress Prague, s.r.o.,
Na Celné 826/8, 150 00  Praha 5
www.congressprague.cz

Koordinátor pro organizaci odborného  
programu sjezdu
Jana Schwarzová, tel. +420 234 075 244
schwarzova@revma.cz 

Odpovědný zástupce za organizační 
zajištění kongresu
Petra Skalová, tel. +420 774 923 353
petra.skalova@congressprague.cz  

Koordinátor pro partnery a vystavovatele
Lucie Vančurová, tel. +420 606 733 489
lucie.vancurova@congressprague.cz  

Koordinátor pro registrace a ubytování
Iveta Pojmonová, tel. +420 241 445 815  
iveta.pojmonova@congressprague.cz
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Registrace a platba

Vyplněný registrační formulář odešlete s funkční 
elektronickou adresou. Vaši registraci po doručení 
formuláře obratem zpracujeme a na Vaši 
elektronickou adresu obdržíte doklad – výzvu 
k úhradě, která obsahuje všechny údaje nezbytné 
k provedení platby. Dnem obdržení příslušné 
platby je Vaše registrace uzavřená a platná. 
Případné nedoplatky/ přeplatky s Vámi vyřídíme 
při registraci na místě.

Registrace

Registrace na kongres je možná výlučně  
on-line na: www.congressprague.cz/kongresy/
crs2021.html

Upozornění: Registrace je považována za platnou 
v okamžiku, kdy účastník zaplatí registrační poplatek 
na účet organizátora.

Registrační poplatek zahrnuje:   
•  účast na odborném programu,
•  vstup na doprovodnou výstavu firem a zdravotnické 

techniky,
• sjezdovou tašku a materiály, 
•  programový sborník s abstrakty,
•  občerstvení (coffee breaks) v průběhu programových 

přestávek sjezdu, 
•  vstup na diskusní fórum revmatologu s večeří dne  

23. září 2021 podle inzerovaných pravidel.

REGISTRAČNÍ POPLATKY

Platba přijatá

Kategorie do 31. 5. 2021 do 30. 6. 2021 od 1. 7. 2021(1)

Lékař | člen ČRS/SRS 750,– 850,– 950,–
Lékař | nečlen ČRS/SRS 950,– 1.050,– 1.150,–
Postgraduální student | lékař před I. atestací(2) 550,– 600,– 700,–
Střední zdravotnický personál 450,– 500,– 600,–
Jednodenní účast | lékař 23. 9. 2021 450,– 500,– 550,–
Jednodenní účast | lékař 24. 9. 2021 400,– 450,– 500,–
Jednodenní účast | lékař 25. 9. 2021 400,– 450,– 500,–
Doprovodná osoba 550,– 600,– 650,–
Reprezentant firmy nad rámec plnění(3) 950,– 1.050,– 1.150,–
Reprezentant firmy nad rámec plnění(3) 0,– 0,– 0,–

Registrační poplatky zahrnují DPH dle platné sazby.

Registrační poplatky
(1)  Zaregistrovat se na bude možné pouze v případě, že kapacita kongresového centra nebude vyčerpána.  

Při registraci na místě (v registračním centru kongresu) je k platnému registračnímu poplatku účtován doplatek 200 Kč.
(2)  Podmínkou pro přiznání zlevněného registračního poplatku u postgraduálního studenta je věk do 35 let (dovršený v roce 2021) a předložení kopie potvrzení 

o postgraduálním studiu. U lékaře před atestací je nutné předložit potvrzení podepsané vedoucím pracoviště současně s přihláškou k účasti.
(3)  Registrace v kategorii reprezentant firmy je možná výlučně v případě, že se firma účastní kongresu jako partner nebo vystavovatel, a to nad rámec 

přidělených bezplatných vystavovatelských registrací.

Obědy

Bufetový oběd s nápojem je možné objednat na 
dny 23., 24., a 25. září 2021. Cena jednoho obědu 
je 350 Kč (cena zahrnuje DPH).

Oběd lze objednat pouze předem v rámci  
on-line registrace. Prodej obědů na místě 
nebude možný.
Časy výdeje obědů budou upřesněny v návaznosti 
na program sjezdu.
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Cena vstupenky: 625 Kč (cena zahrnuje DPH)
Společná večeře není součástí programu sjezdu a koná se 
v čase mimo program sjezdu, mimo kongresové prostory, 
účast na večeři je na individuálním rozhodnutí účastníka 
sjezdu. Pro účast na společné večeři je nezbytné si koupit 
vstupenku. Vstupenku si můžete koupit předem v rámci 
on-line registrace nebo na místě v registračním centru 
sjezdu do 24. září 2021, 12.00 hod. (počet vstupenek je 
však limitován kapacitou prostor v místě konání). Pro 
účastníky společné večeře se doporučuje neformální 
oblečení.

Aktuální a kompletní informace  
k doprovodnému programu sjezdu naleznete  
na www.congressprague.cz/crs2021.

Hotelové ubytování

Nabídku kongresového ubytování 
naleznete na  
https://www.congressprague.cz/
kongresy/crs2021.html.

Ubytování si můžete objednat 
prostřednictvím registračního 
on-line formuláře. 

Rezervaci ubytování Vám obratem 
potvrdíme (do vyčerpání kapacity 
jednotlivých hotelů). Jméno 
spolubydlící/ho, s nímž chcete být 
ubytován/a, uveďte ve formuláři 
v kolonce „poznámka“. 

Doprovodný program kongresu

Diskusní fórum revmatologů se společnou večeří 
Diskusní fórum revmatologů je určeno pro všechny 
registrované účastníky a reprezentanty zúčastněných 
firem. Vstup pro registrované účastníky, reprezentanty 
firem a doprovodné osoby je na registrační průkaz 
účastníka.

Termín konání: čtvrtek 23. září 2021, 19.30 hod., Clarion 
Congress Hotel Olomouc.

Společná večeře 
Pořádaná Českou revmatologickou společností ČLS 
JEP pro registrované účastníky 64. sjezdu českých 
a slovenských revmatologů – RCO

Termín konání: pátek 24. září 2021, 20.00 hod, mimo 
kongresové prostory
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