
XXIII. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT
s mezinárodní účastí 

a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie  

9. května – 11. května 2019
Praha, Clarion Congress Hotel Prague

Registrace, aktivní účast, informace:
www.congressprague.cz/csot2019 

Pořadatel: ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ORTOPEDII A TRAUMATOLOGII a Ortopedická klinika 1. LF UK,  IPVZ a Nemocnice Na Bulovce v Praze
Pod záštitou Prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., rektora UK Praha  /  Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., děkana 1. LF UK Praha

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,

srdečně Vás zveme na XXIII. národní kongres ČSOT 2019, který se bude konat ve dnech 9. – 11. května 2019 v kongresovém centru Clarion Congress Hotel Prague. 
Program kongresu bude tvořit samostatná sekce lékařů, sekce zdravotních sester a posterová sekce. 
Součástí programu kongresu bude doprovodná výstava zdravotnické techniky a farmacie.
Souběžně s distribucí této pozvánky otevíráme na adrese www.congressprague.cz/csot2019  internetovou prezentaci kongresu s možností on-line registrace a on-line přihlášky 
k aktivní účasti. Naším cílem je zejména co nejširší a fundovaná aktivní účast. Věříme, že vypsaná vědecká témata zakládají dostatek námětů pro Vaši aktivitu. 
Na kongres zveme i odborné firmy. Jejich prezentace jsou tradičním obohacením programu o nové zkušenosti a poznatky. 
Součástí doprovodného programu kongresu bude 9. května diskusní fórum s večeří pro registrované účastníky kongresu a 10. května společná večeře s doprovodným programem, 
pořádaná naší odbornou společností mimo kongresový program.
Věříme, že přijmete naše pozvání, a těšíme se na setkání v Praze. 

S úctou,
Prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc., prezident kongresu

Prof. MUDr. Jiří Chomiak, CSc., organizační sekretář kongresu a koordinátor odborného programu 

  

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 
Čtvrtek 9. – sobota 11. května 2019 / Kongresové centrum Clarion Congress Hotel Prague / Freyova 33, Praha 9 

POŘADATEL KONGRESU
Česká společnost pro ortopedii a traumatologii (ČSOT)
Odborným garantem je Ortopedická klinika IPVZ a 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce v Praze 

PREZIDENT KONGRESU
Prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc., 2. místopředseda ČSOT, přednosta Ortopedické kliniky IPVZ a 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce v Praze 

Organizace: 
Congress Prague 

http://www.congressprague.cz/csot201


ORGANIZAČNÍ SEKRETÁŘ A KOORDINÁTOR ODBORNÉHO PROGRAMU KONGRESU
Prof. MUDr. Jiří Chomiak, CSc., 1. místopředseda ČSOT, zástupce přednosty Ortopedické kliniky IPVZ a 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce v Praze  
VĚDECKÝ A PROGRAMOVÝ VÝBOR KONGRESU
Prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc. 
Prof. MUDr. Jiří Chomiak, CSc.
Doc. MUDr. Aleš Podškubka, Ph.D.
As. MUDr. Radomír Kubeš, Ph.D.

As. MUDr. Zdeněk Matějovský, CSc.
As. MUDr. Marek Majerníček
As. MUDr. Josef  Včelák, Ph.D. 
As. MUDr. Ladislav Tóth

 ORGANIZAČNÍ VÝBOR KONGRESU
Prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc., prezident 
Prof. MUDr. Jiří Chomiak, CSc., organizační sekretář
JUDr. Pavel Revický, Congress Prague 
ORGANIZÁTOR KONGRESU
Congress Prague, s.r.o., Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4, www.congressprague.cz  
Organizace kongresu: Pavel Revický, GSM: +420 724 264 870, pavel.revicky@congressprague.cz 
Registrace, ubytování, služby: Michaela Hoferková, tel.: +420 241 445 815, fax: +420 241 445 806, e-mail: office@congressprague.cz, michaela.hoferkova@congressprague.cz   
Organizace, doprovodná výstava firem, audiovizuální technika: David Vašek, Gabriel Novák, Zdeněk Flam, tel.: +420 241 445 813, e-mail: office@congressprague.cz 
Oficiální webová adresa kongresu www.congressprague.cz/csot2019  

TÉMATA ODBORNÉHO PROGRAMU – SEKCE LÉKAŘŮ
Budou zveřejněna do 21. prosince 2018

TÉMATA ODBORNÉHO PROGRAMU – SEKCE ZDRAVOTNÍCH SESTER
Budou zveřejněna do 21. prosince 2018

Odborný program kongresu bude průběžně aktualizován na www.congressprague.cz/csot2019. Programový sborník s abstrakty obdrží každý registrovaný účastník při své 
akreditaci na místě.

AKTIVNÍ ÚČAST
Aktivní účast na kongresu je možná formou volného sdělení nebo posteru. Konečný termín pro přijetí přihlášek k aktivní účasti včetně abstrakt je 24. březen 2019. 
Přihlášku včetně abstrakt podávejte výlučně on-line prostřednictvím formuláře Přihláška k aktivní účasti na www.congressprague.cz/csot2019.  
Přijata bude pouze ta přihláška, jejíž součástí bude příslušný abstrakt. Podmínkou přijetí je strukturovaná forma abstraktu v následující úpravě:

  Název práce
  Jméno autora (autorů) v pořadí: příjmení, zkratka křestního jména bez tečky, autory oddělit čárkou
  Pracoviště autora (autorů): klinika (pracoviště), instituce, město 
  Text sdělení: ve strukturovaném textu psát nadpisy, názvy jednotlivých částí či oddílů s dvojtečkou

Abstrakt zasílejte ve strukturované formě – úvod, metody, výsledky, závěr

POSTERY  Prezentace formou posteru bude možná: 
•  v elektronické verzi: (prezentace posteru ve formátu POWER POINT nebo PDF na PC na místě) 
•  v tištěné verzi: pro umístění tištěných posterů budou k dispozici prezentační panely o rozměrech: 180 cm (výška), 98 cm (šířka), podkladový materiál bílé lamino, instalace
    lepením pomocí „suchého zipu“, prostředky zajistí organizátor sjezdu. 
Pro účast formou posteru je nezbytné zaslat přihlášku včetně abstraktu on-line prostřednictvím formuláře přihláška k aktivní účasti. 
Abstrakta posterových sdělení budou součástí programového sborníku s abstrakty.  

CERTIFIKÁTY
Účast na kongresu v kategorii lékař je ve smyslu SP ČLK č. 16/2007 zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů garantovaného ČLK ČR a bude potvrzena certifikátem 
s příslušným počtem kreditů. 
Účast na kongresu v samostatné sekci zdravotních sester je garantována Českou asociací sester a UNIFY. Účastníkům v této kategorii bude vystaveno potvrzení o účasti.  

REGISTRACE 
Registrovat se na kongres je možné výlučně on-line: Registrační formulář najdete na www.congressprague.cz/csot2019  

Manuál pro registraci:
1. Odešlete vyplněný registrační formulář s Vaší funkční elektronickou adresou.
2. Na Vaši elektronickou adresu obdržíte výzvu k úhradě (obsahuje všechny nezbytné údaje k provedení platby).
3. Dnem obdržení příslušné platby je Vaše registrace uzavřená a platná. 
4. Případné nedoplatky / přeplatky s Vámi vyřídíme na místě.

XXIII. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT
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XXIII. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT

REGISTRAČNÍ POPLATEK

Kategorie                                                                                                                    Platba přijatá do  21. 2. 2019 do 8. 4. 2019 od 9. 4. 2019 (1) 

Lékař, první autor (přijaté přednášky/posteru) 500 600  700                                          

Lékař, člen ČSOT 900 1.000 1.100

Lékař, nečlen ČSOT 1.200 1.300 1.400 

Lékař, jednodenní účast 550 650 750

Lékař před atestací (2) 550 650 750  

Zdravotní sestra, fyzioterapeut 600 700 800

Zdravotní sestra, fyzioterapeut – jednodenní účast 350 400 450 

Reprezentant firmy(3) 1.200 1.300 1.400

(1) Konečný termín pro on-line registrace je 30. dubna 2019. Při doručení registračního formuláře 1. května a později, nebo při registraci účastníka na místě (osobně v registračním centru 
 kongresu), bude k ceně registračního poplatku účtován doplatek registračního poplatku 100 Kč (zahrnuje DPH dle platné sazby). 
(2) Podmínkou pro registraci v  kategorii „postgraduální student/lékař před atestací“ je u postgraduálního studenta předložení kopie potvrzení o postgraduálním studiu současně  
 s přihláškou k účasti nebo u „lékaře před  atestací“ dopis/potvrzení podepsané vedoucím pracoviště.
(3) Registrace v kategorii „reprezentant firmy“ je možná výlučně v případě, že se firma účastní kongresu jako vystavovatel nebo partner (sponzor), a to nad rámec přidělených 
 bezplatných vystavovatelských registrací.

Cena registračního poplatku zahrnuje DPH dle platné sazby.

Registrační poplatek s výjimkou kategorie „jednodenní účast“ zahrnuje:
  účast na odborném programu    vstup na doprovodnou výstavu firem    kongresovou tašku a materiály vydané pořadatelem    programový sborník s abstrakty  
  občerstvení (coffee breaks) v průběhu programových přestávek    příspěvek pořadatele na cenu kongresového oběda (4)     vstup na diskusní fórum s večeří pořádanou ČSOT

      9. května a společnou večeři s doprovodným programem 10. května pro registrované účastníky kongresu podle inzerovaných pravidel 
(4) Registrovaní účastníci si mohou on-line  objednat nebo v registračním centru koupit bufetový oběd v hodnotě 550 Kč za speciální kongresovou cenu 350 Kč (cena oběda  
 je dotovaná z rozpočtu kongresu a zahrnuje DPH). 

HOTELOVÉ UBYTOVÁNÍ
Hotelové ubytování si můžete vybrat z nabídky a objednat prostřednictvím registračního formuláře na www.congressprague.cz/csot2019  

DISKUSNÍ FÓRUM S VEČEŘÍ
Diskusní fórum České společnosti pro ortopedii a traumatologii pro registrované účastníky kongresu se koná 9. května 2019 od 19.30 v prostorách Clarion Congress Hotel Prague. 
Součástí programu bude společná večeře. Pro vstup na diskusní fórum je třeba si koupit vstupenku v ceně 400 Kč (cena zahrnuje DPH).
Vstupenku je možné si objednat on-line na adrese www.congressprague.cz/csot2019.   

SPOLEČNÁ VEČEŘE S DOPROVODNÝM PROGRAMEM
Společná večeře s doprovodným programem České společnosti pro ortopedii a traumatologii pro registrované účastníky kongresu se koná 10. května 2019 od 20.00 v prostorách 
Svatováclavské vinice a Villy Richter v Praze. Společná večeře s doprovodným programem není součástí programu kongresu, koná se v čase a místě mimo program kongresu a 
pro účast na ní je nezbytné koupit si vstupenku. Při zakoupení do 8. 4. 2019 je cena vstupenky  800 Kč (cena zahrnuje DPH), při zakoupení 9. 4. 2019 a později je cena vstupenky  
1.000 Kč (cena zahrnuje DPH). Vstupenku je možné si objednat on-line na adrese www.congressprague.cz/csot2019.   

Závazná pravidla pro účast na kongresu, stornovací a platební podmínky najdete na www.congressprague.cz/csot2019. 

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). 
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