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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 16. – 18. června 2021 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. 

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 červnu roku 2021.

S úctou,

prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc., prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., 
předseda ČRS ČLS JEP, vědecký sekretář ČRS,
předseda Třeboňských revmatologických dnů 2021 vědecký sekretář Třeboňských revmatologických dnů 2021

Hlavní programová témata

SEKCE LÉKAŘŮ
•  CCOVID-19 a revmatické choroby – léčba, 

prognóza, strategie vakcinace, kazuistiky 
•  Telemedicína v revmatologii, výhody, nevýhody, 

výhled do budoucna. Edukace pacientů 
v revmatologii, osobní, telefonická, s využitím 
písemných materiálů a webu

•  Glukokortikoidy – současný pohled na 
rizika spojená s léčbou, postavení v rámci 
doporučených postupů pro léčbu revmatických 
onemocnění  

•  Emergentní situace v revmatologii
•  Revmatologický pacient a renální selhání - 

možnosti léčby, komplikace, kostní choroba atd.
•  Syndrom suchého oka u revmatických  

nemocí - cílená diagnostika a možnosti terapie 

SEKCE ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ 
V NELÉKAŘSKÝCH PROFESÍCH
•  Rehabilitace u revmatických pacientů v době 

pandemie COVID-19
•  Klinické kazuistiky

Více informací o programu najdete na https://
www.revmatologicka-spolecnost.cz/odborne-akce/
trebonske-revmatologicke-dny/
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Aktivní účast:

 

Přihláška k aktivní účasti na internetové adrese www.
congressprague.cz/kongresy/trd2021/aktivni-ucast.
html.

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 × 13,5 cm). 
Ve strukturovaném textu psát nadpisy, názvy jednotlivých 
částí či oddílů tučně s dvojtečkou

Organizační výbor:

•  prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.,
•  prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.,
•  prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.,
•  MUDr. Jiřina Vítová,
•  Bc. Hana Šmucrová

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

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.
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Konečným termínem pro přijetí přihlášek k aktivní 
účasti včetně abstrakt je 31. března 2021. 
Přihlášku včetně abstrakt je možné podat výlučně 
on-line prostřednictvím formuláře.
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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: https://www.congressprague.cz/kongresy/
trd2021.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 doprovodný program podle inzerovaných 

pravidel.

Obědy

Bufetový oběd s nápojem je možné objednat 
na dny 16., 17., a 18. června 2021. Cena jednoho 
obědu je 365 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.

REGISTRAČNÍ POPLATKY

Kategorie do 16. 4. 2021 od 17. 4. 2021(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 firmy2) 900,– 1.000,–

Doprovodná osoba 450,– 550,–

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)  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.
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Společná večeře ČRS ČLS JEP 
Společná večeře není součástí programu 
Třeboňských revmatologických dnů 2021. Pro účast 
na ní je nezbytné si koupit vstupenku.
Termín konání: čtvrtek 17. června 2021, 19.30 hod, 
mimo kongresové prostory

Cena vstupenky: 550 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 16. června 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 https://www.
congressprague.cz/kongresy/trd2021.html.
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Hotelové ubytování

Nabídku kongresového ubytování naleznete na  
https://www.congressprague.cz/kongresy/trd2021/
ubytovani.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 s večeří 
Diskusní fórum je součástí programu Třeboňských 
revmatologických dnů 2021.
Vstup pro všechny registrované účastníky vzdělávací 
akce je na registrační průkaz.

Termín konání: středa 16. června 2021, 19.30 hod., 
Hotel Zlatá Hvězda Třeboň.
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