
Termín konání: 9 .  –  1 1 .  l e d n a
Místo: Konferenční centrum Roháč, Třeboň

T Ř E B   Ň S K É 
REVMATOLOGICKÉ DNY 2019

www.revmatologicka-spolecnost.cz/trebon2019 

Organizace
Pořadatel: Česká revmatologická společnost ČLS JEP

Pozvánka do Třeboně 
Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,

jménem výboru České revmatologické společnosti ČLS JEP Vás srdečně zveme na tradiční odborné symposium revmatologů – Třeboňské revmatologické dny – které se budou 
konat 9. – 11. ledna 2019 v Konferenčním centru Roháč v Třeboni. 
V této pozvánce najdete všechny základní informace k organizaci a programu. Aktuální informace, včetně on-line registrace na symposium, objednávku hotelového 
ubytování, přihlášku k aktivní účasti a další informace, najdete na www.revmatologicka-spolecnost.cz/trebon2019.  
Budeme velmi rádi, přihlásíte-li se v hojném počtu se svými aktivními sděleními. Abstrakta budou vydána v Programovém sborníku a publikována v časopisu Česká revmatologie.  
V programu symposia se představí spolupracující farmaceutické firmy. Věříme, že Vás zaujmou jejich výstavní prezentace a další související programové aktivity. 
Těšíme se na setkání v jihočeské Třeboni v úvodu roku 2019. 

prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.,
předseda ČRS, předseda Třeboňských revmatologických dnů 2019

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.,
vědecký sekretář ČRS, vědecký sekretář Třeboňských revmatologických dnů 2019

Základní informace 
Termín a místo konání: Středa 9. ledna – pátek 11. ledna 2019 / Konferenční centrum Roháč, Na sadech 349, 37901, Třeboň II

Hlavní pořadatel: Česká revmatologická společnost ČLS JEP 
Předseda symposia: prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc., tel.: +420 234 075 340, e-mail: vencovsky@revma.cz
Vědecký sekretář symposia: prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., tel.: +420 234 075 244, e-mail: pavelka@revma.cz   

Organizační výbor:
prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc., prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D., MUDr. Jiřina Vítová, Bc. Hana Šmucrová, Jana Schwarzová

Témata odborného programu:    
Sekce lékařů
1. Monoartritida – diferenciální diagnostika a léčba
2. Onkologie a revmatologie (paraneoplasticke syndromy, nádory jako komorbidity u revmatických onemocnění, vliv farmakoterapie v revmatologii na prevalenci nádorových
 onemocněni a farmakoterapie v onkologii na rozvoj revmatických onemocnění/manifestací)
3. Diagnostika a terapie vaskulitid
4. Gravidita a revmatická onemocnění
5. Revmatochirurgie
6. Zánětlivé, metabolické a genetické myopatie nebo jen dif. dg. myopatií
7. Sexuálně přenosné nemoci a revmatická onemocnění
8. Granulomy u revmatických nemocí
9. Klinické kazuistiky
 

Závazná pravidla pro účast na konferenci, stornovací a platební podmínky najdete na www.revmatologicka-spolecnost.cz/trebon2019. 

Česká revmatologická
společnost    ČLS  JEP

Česká revmatologická
společnost    ČLS  JEP
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Sekce nelekářského zdravotního personálu
1. Doporučení evropské ligy proti revmatismu (eular) na poli činnosti zdravotníků  
2. Nelékařské profese v revmatologii
3. Revmatochirurgie v oblasti páteře
4. Revmatochirurgie v oblasti dolní končetiny 
Součástí programu budou rovněž vybraná satelitní symposia a sponzorované přednášky partnerských firem. 

Samostatná sekce zdravotních pracovníků v nelékařských profesích
Bude obsahovat identická odborná témata doplněná o aktuální pracovní témata.

Aktivní účast
Konečným termínem pro přijetí přihlášek k aktivní účasti včetně abstrakt je 31. říjen 2018. Přihlášku včetně abstrakt je možné podat výlučně on-line prostřednictvím formuláře 
Přihláška k aktivní účasti na www.revmatologicka-spolecnost.cz/trebon2019. 

Pro abstrakta přijatých volných sdělení je nezbytné dodržet následující úpravu textu:
 Název práce: velká písmena, tučné písmo
 Jméno autora (autorů): velká písmena, netučné písmo, v pořadí: příjmení, zkratka křestního jména bez tečky, autory oddělit čárkou
 Pracoviště autora (autorů): klinika (pracoviště), instituce, město, kurzíva (v on-line formuláři vpisujte do kolonky „společnost“; pokud je pracoviště autora a spoluautorů 

 odlišné, označte toto číslem se závorkou za jménem a před pracovištěm)
 Forma a text abstraktu: strukturovaná forma – úvod, metody, výsledky, závěr, rozsah maximálně 35 řádků, 60 znaků na řádku, text napsaný v textovém editoru Word,  

 písmo: Times New Roman, velikost max. 12 bodů (tomuto nastavení odpovídá rámeček o rozměrech 18 x 13,5 cm). Ve strukturovaném textu psát nadpisy, názvy jednotlivých 
 částí či oddílů tučně s dvojtečkou

Certifikace: Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována Českou lékařskou komoru a ohodnocena kredity, jako akce kontinuálního vzdělávání. Registrovaní 
účastnící obdrží do 7 dnů od skončení sympozia elektronický certifikát o účasti na svojí elektronickou adresu.

Organizace symposia: Organizátorem symposia je Česká revmatologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Congress Prague, s.r.o., Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4 
Koordinátor pro organizaci odborného programu: Jana Schwarzová, sekretariát České revmatologické společnosti, tel.: +420 234 075 244, e-mail: schwarzova@revma.cz 
Koordinátorka pro registraci a ubytování: Michaela Hoferková, tel.: +420 241 445 759, 241 445 815, fax: +420 241 445 806, e-mail: michaela.hoferkova@congressprague.cz 
Koordinátoři pro organizaci, doprovodnou výstavu firem a společenský a doprovodný program: Pavel Revický, pavel.revicky@congressprague.cz,  GSM: +420 724 264 870,
David Vašek, david.vasek@congressprague.cz, tel.: +420 241 445 813, Gabriel Novák, gabriel.novak@congressprague.cz, Zdeněk Flam, zdenek.flam@congressprague.cz

Registrace na Třeboňské revmatologické dny 2019
Registrační podmínky a registrační poplatek

Kategorie účastníků                                                                      Platba: do 30. 11. 2018 1. 12. 2018 a později 1)                                                                                                                                                 

Člen ČRS ČLS JEP 750 850                                         

Ostatní účastník – lékař 900 1.000

Zdravotnický pracovník v nelékařské profesi 450 550   

Jednodenní účast 450 550 

Reprezentant firmy 2) 900 1.000

Doprovodná osoba 450 550

1) Při doručení registračního formuláře organizátorovi dne 31. 12. 2018 a později nebo při registraci na místě bude k ceně platného registračního poplatku účtován manipulační poplatek ve výši 100 Kč.
2) Registrace v kategorii Reprezentant firmy je možná výlučně v případě, že se firma účastní sympozia jako partner nebo vystavovatel, a to nad rámec přidělených bezplatných vystavovatelských registrací.

Registrační poplatek s výjimkou jednodenní účasti zahrnuje:    Registrační průkaz    Účastnickou tašku a materiály symposia    Vstup na odborný program    Vstup  
na doprovodnou výstavu firem    Programový sborník s abstrakty    Občerstvení s kávou v průběhu programových přestávek    Vstup na doprovodný program podle 
inzerovaných pravidel

Výlučně on-line registrace: Registrační formulář najdete na www.revmatologicka-spolecnost.cz/trebon2019. 

Manuál pro registraci a platby:   vyplněný registrační formulář odešlete s funkční elektronickou adresou    po doručení formuláře registraci obratem zpracujeme  
  na elektronickou adresu obdržíte doklad – výzvu k úhradě (obsahuje všechny údaje nezbytné k provedení platby)    dnem obdržení příslušné platby je Vaše registrace 

uzavřená a platná    případné nedoplatky/přeplatky s Vámi vyřídíme na místě.

Upozornění: Registrace je považována za platnou v okamžiku připsání platby za objednané služby na účet organizátora. 

 
Závazná pravidla pro účast na konferenci, stornovací a platební podmínky najdete na www.revmatologicka-spolecnost.cz/trebon2019. 
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Doprovodný program
Středa 9. ledna, 19.30 hod. / Diskusní fórum revmatologů s večeří, Hotel Zlatá Hvězda
Uvítací večeře je součásti programu Třeboňských revmatologických dnů 2019. Vstup pro všechny registrované účastníky symposia je na registrační průkaz.
Kompletní informace najdete na www.revmatologicka-spolecnost.cz/trebon2019.

Čtvrtek 10. ledna, 19.30 hod: koncert, (Divadlo J. K. Tyla, Třeboň)
20.30 hod: společná večeře pořádaná ČRS ČLS JEP pro registrované účastníky, (Regent Gold Třeboň, restaurace)
Koncert a společná večeře nejsou součásti programu Třeboňských revmatologických dnů 2019. Konat se budou po skončení denního programu Třeboňských revmatologických dnů 
2019. Pro účast na ní je nezbytné si koupit vstupenku. Vstupné pro registrované účastníky Třeboňských revmatologických dnů 2019, včetně zástupců firem je 550 Kč, cena vstupenky 
zahrnuje DPH. Kompletní informace o koncertu a společné večeři, včetně možnosti on-line objednávky vstupenky, najdete na www.revmatologicka-spolecnost.cz/trebon2019.

Důležité termíny
31. říjen 2018 Zaslání přihlášky a abstrakt  k aktivní účasti.
30. listopad 2018 Nejvýhodnější termín pro registraci na symposium a objednávku hotelového ubytování.
20. prosinec 2018 Zveřejnění kompletního odborného programu symposia na www.revmatologicka-spolecnost.cz/trebon2019.
20. prosinec 2018 Konečný termín pro on-line registraci na symposium a objednávku hotelového ubytování.

Upozornění: Pro registraci na symposium, přihlášení se k aktivní účasti, objednávání hotelového ubytování apod. využívejte možností on-line komunikace prostřednictvím web 
aplikace na www.revmatologicka-spolecnost.cz/trebon2019., kde jsou k dispozici vždy aktuální informace a pokyny.
Závazná pravidla pro účast na konferenci, stornovací a platební podmínky najdete na  
www.revmatologicka-spolecnost.cz/trebon2019. 

Závazná pravidla pro účast na konferenci, stornovací a platební podmínky najdete na www.revmatologicka-spolecnost.cz/trebon2019. 
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