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Pořadatelé: Česká společnost 
infekčního lékařství ČLS JEP
ve spolupráci s Slovenskou spoločnosťou 
infektológov SLS, Klinikou infekčních 
chorob FN Brno a Českou asociaci sester 

Společenskou záštitu nad XXII. česko-slovenským kongresem o infekčních nemocech převzal
MUDr. Roman Kraus, MBA – ředitel FN Brno / Prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. – děkan LF MU

PozváNKA 
Vážené kolegyně a kolegové,
rádi bychom Vás co nejsrdečněji pozvali na XXII. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech, který se bude konat v červnu 2018 
v Brně, v kongresových prostorech BVV – Rotunda a Morava. 
S týmem spolupracovníků se budeme snažit připravit pro Vás hodnotný program, věnovaný širokému spektru témat infekčního lékařství. 
Věříme, že Vás náplň kongresu zaujme a bude přínosem pro odborný růst nás všech. Nedílnou součástí programu budou posterová 
sdělení a také sekce zdravotnických pracovníků v nelékařských profesích.
Věříme, že k přátelské atmosféře kongresu přispěje i příjemné a pohostinné Brno a historicky a architektonicky skvostný pavilon Rotunda 
v areálu BVV. Tradiční snahou organizátorů bude zajištění kvalitního doprovodného programu.

Těšíme se na setkání s Vámi v Brně.
 Za pořadatele:

prof. MUDr. Petr Husa, CSc. 
přednosta kliniky – Klinika infekčních chorob, FN Brno, prezident kongresu

doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.
                                                                                                                          předseda SIL ČLS JEP

organizace kongresu: Congress Prague | www.congressprague.cz 

Termín a místo konání: 6. – 8. června 2018 | Brněnské výstaviště (BVV), sály Rotunda, Morava a Brno | Výstaviště 405/1, 603 00 Brno 
GPS souřadnice: 49°11‘15.810“N 16°34‘56.150“E | www.bvv.cz 

Hlavní témata odborného programu: Virové hepatitidy | HIV/AIDS | Cestovní medicína | Nemoci, které zdánlivě nepatří nikomu

Vědecký program zahrnuje jednak tradiční témata infekčního lékařství (virové hepatitidy A-E, HIV/AIDS, nemoci spojené s cestováním 
včetně jejich prevence a terapie, tak téma lehce kontroverzní. Existuje řada nemocí, které jsou na rozhraní mezi tradičními zájmovými 
oblastmi jednotlivých oborů medicíny – spondylodiscitidy, endokarditidy, osteomyelitidy, pyogenní artritidy a celá řada dalších diagnóz. 
Tyto nemocné stále častěji léčí infektologové a česko-slovenský kongres o infekčních nemocech představuje vhodnou platformu pro 
výměnu zkušeností o diagnostice a léčbě těchto nemocí. Samozřejmou součástí každého kongresu jsou i varia a zajímavé kazuistiky, 
prezentované v části přednáškové i posterové.
vědecký výbor 
prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
doc. MUDr. Lenka Krbková, CSc.
doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.
doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc.
prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.
 
 
 

doc. MUDr. Igor Stankovič, CSc.
doc. MUDr. Katarina Holečková, Ph.D.
prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc.
Prof. MUDr. Pavol Jarčuška, Ph.D.
Doc. MUDr. Pavol Kristian, Ph.D.

organizační výbor
prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
doc. MUDr. Lenka Krbková, CSc.
prim. MUDr. Radana Pařízková
MUDr. Svatava Snopková, Ph.D.
MUDr. Lenka Vojtilová, Ph.D.
MUDr. Matúš Mihalčin
MUDr. Petr Husa jr.
Drahoslava Švábenská

Aktivní účast na kongresu bude možná formou volného sdělení nebo posterové prezentace. Konečným termínem pro přijetí přihlášek 
včetně abstrakt je 5. květen 2018. Přihlášku lze zaslat pouze prostřednictvím on-line Přihlášky k aktivní účasti na adrese 
www.congressprague.cz/sil18 
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http://www.bvv.cz
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Součástí odborného programu budou i vyžádané přednášky. 
Aktualizovaný odborný program bude zveřejňován na www.congressprague.cz/sil18.

Certifikáty: Účast na kongresu v kategorii lékař je ve smyslu SP ČLK č. 16/2007 zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů 
garantovaného ČLK, bude potvrzena certifikátem a ohodnocena příslušným počtem kreditů. 

Účast v samostatné sekci pro zdravotnické pracovníky nelékařských profesí (zahrnuje zdravotní sestry) je jako vzdělávací akce zařazena do 
kreditního systému České asociace sester dle vyhlášky MZ ČR č. 4/2010 Sb. a bude ohodnocena certifikátem s příslušným počtem kreditů.

Účast na kongresu vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví v nelékařských profesích je garantována Komorou 
vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví ČR (KVVOPZ) a v souladu s vyhláškou č. 4/2010 Sb. bude ohodnocena 
certifikátem s příslušným počtem kreditů.  

organizace kongresu: Congress Prague www.congressprague.cz  
Koordinátoři pro registraci a ubytování: | +420 241 445 815 | Michaela Hoferková michaela.hoferkova@congressprague.cz
Koordinátoři pro organizaci a program kongresu, doprovodnou výstavu firem | +420 214 445 813   
Pavel Revický pavel.revicky@congressprague.cz | GSM +420 724 264 870 
David Vašek david.vasek@congressprague.cz | Gabriel Novák gabriel.novak@congressprague.cz   

REgISTRACE
Registrace na kongres je možná výlučně on-line na adrese www.congressprague.cz/sil18
Upozornění: Registrace je považována za platnou v okamžiku, kdy účastník zaplatí registrační poplatek na účet organizátora.

Registrační poplatky
Kategorie                                                                                        Platba přijata do 15.4.2018 15.5.2018 Platba přijata po 16.5.2018 (1)

Lékař | člen pořádající odborné společnosti 750 850 950
Lékař |Klinika infekčních chorob FN Brno 700 800 900
Lékař | ostatní účastník                                             850 950 1.050
Student / lékař před atestací (2) 550 650 650
Jednodenní účast v sekci lékařů 6., 7. nebo 8.6.2018                                 450 450 450
Zdravotnický pracovník v nelékařských profesích | 
účast na celém programu kongresu

500 600 700

Zdravotnický pracovník v nelékařských profesích | jednodenní účast na 
programu sekce zdravotnických pracovníků v nelékařských profesích 7.6.2018

350 350 350

Reprezentant firmy (3) 850 950 1.050
Doprovodná osoba                     350 350 350

Registrační poplatky zahrnují DPH dle platné sazby.
(1) Zaregistrovat se na místě 6. června 2018 a později 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 100 Kč.
(2)  Podmínkou pro přiznání zlevněného registračního poplatku u postgraduálního studenta je věk do 35 let (dovršený v roce 2018) 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.

Registrační poplatek zahrnuje (s výjimkou kategorie Doprovodná osoba):    registrační průkaz    účastnickou tašku s kongresovými 
materiály (s výjimkou jednodenní účasti)    vstup na odborný program a doprovodnou výstavu    programový sborník a ostatní 
kongresové materiály    občerstvení s kávou v průběhu programových přestávek

Registrační poplatek v kategorii Doprovodná osoba zahrnuje:    registrační průkaz    vstup na doprovodnou výstavu    občerstvení 
s kávou v průběhu programových přestávek

REgISTRACE A PLATBA
  vyplněný registrační on-line formulář odešlete organizátorovi 
  po zpracování Vaší registrace obratem obdržíte na elektronickou adresu doklad – výzvu k úhradě (obsahuje nezbytné údaje k provedení platby) 
  registrace je platná až dnem připsání Vaší platby na účet organizátora
  případné nedoplatky/přeplatky s Vámi vyřešíme na místě

HoTELové UByTováNí
Nabídku kongresového ubytování naleznete na adrese www.congressprague.cz/sil2018  
Ubytování si můžete objednat prostřednictvím registračního on-line formuláře  
Rezervaci ubytování Vám obratem potvrdíme (do vyčerpání kapacity jednotlivých hotelů). Jméno spolubydlícího (cí), s nímž chcete být 
ubytován(a), uveďte ve formuláři v kolonce „poznámka“.

Podrobné a aktualizované informace o XXII. česko-slovenském kongresu o infekčních nemocech, včetně on-line registrace, přihlášky 
k aktivní účasti, rezervace hotelového ubytování a dalších služeb, najdete na www.congressprague.cz/sil2018. 
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