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Pořadatelé

Česká lékařská komora  
– Okresní sdružení lékařů ČLK Uherské Hradiště

Česká lékařská společnost ČLS JEP 
– organizační složka Česká revmatologická společnost

MEDICAL PLUS, spol. s r.o.

za podpory partnerů
Vás srdečně zvou na
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na téma

NOVINKY V REVMATOLOGII
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Vážení přátelé a partneři české revmatologie.
Jménem pořadatelů (České lékařské komory – Okresního sdružení lékařů ČLK Uherské Hradiště, České lékařské společnosti ČLS JEP 
– organizační složky České revmatologické společnosti, organizační složky ČLS JEP a MEDICAL PLUS s.r.o.) si Vás dovolujeme pozvat 
k účasti na V. VELEHRADSKÉM SETKÁNÍ LÉKAŘŮ, odborné konferenci v oboru revmatologie, která se bude konat dne 10. října 2019 
od 15.00 hod, v konferenčních prostorech Stojanova gymnázia, ve Velehradě.

Hlavním odborným tématem programu konference jsou Novinky v revmatologii.

Odbornými garanty programu konference jsou: prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc., předseda ČRS ČLS JEP,

 prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., vědecký sekretář ČRS ČLS JEP

 a MUDr. Eva Dokoupilová, koordinátorka odborného programu konference.

V rámci odborného programu konference vystoupí jako pozvaní přednášející přední odborníci české revmatologie a dalších oborů. 
Odborné setkání se koná pod osobní záštitou hejtmana Zlínského kraje, a za účasti významných hostů. Samotného odborného 
programu se účastní lékaři a střední zdravotnický personál z  odborných medicínských pracovišť a středisek Jihomoravského, 
Zlínského, Severomoravského kraje. Tradiční setkání se koná v  místě, jež je hlavním centrem cyrilometodějské národní historické 
tradice a významným místem duchovního života a vzdělanosti v naší zemi.

Všechny důležité informace k připravované akci, včetně on-line registrace najdete na www.congressprague.cz/velehrad2019 nebo 
www.medicalplus.cz

Bude nám ctí, pokud přijmete naši nabídku a těšíme se na Vaši účast na setkání ve Velehradě.

S úctou, za pořadatele V. VELEHRADSKÉHO SETKÁNÍ LÉKAŘŮ

 MUDr. Eva Dokoupilová, prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.,
 koordinátorka odborného programu za Českou revmatologickou společnost ČLS JEP
  vědecký sekretář ČRS, garant odborného programu konference

Místo konání: Stojanovo gymnázium, Velehrad 1, 687 06

Dostupnost: Auto – Příjezd ze směru Praha, Brno: silnice č. 50, exit Buchlovice, směr Zlechov, Tupesy, Velehrad. | Příjezd ze směru 
Zlín: silnice č. 55, exit Staré Město, směr Modrá, Velehrad | Příjezd ze směru Uherské Hradiště: silnice č. 50, exit Staré město, směr 
Modrá, Velehrad. V areálu Stojanova gymnázia Velehrad není k dispozici parkování. V místě je však dostatečná kapacita parkování na 
veřejných parkovištích.

Organizátor konference: Congress Prague, s. r. o.
Odpovědný zástupce za organizační zajištění konference: Pavel Revický  |  724 264 870  |  pavel.revicky@congressprague.cz
Registrace a služby: Silvie Krejsková  |  silvie.krejskova@congressprague.cz  |
 Michaela Hoferková  |  michaela.hoferkova@congressprague.cz  |
 Tel.: 241 445 815

Odborný program konference
Základem odborného programu budou vyžádané přednášky předních odborníků v oboru revmatologie na aktuální témata.

Konference má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK dle stavovského předpisu č. 16. Bude ohodnocena kredity 
jako akce kontinuálního vydělávání. 

Pro zdravotnické pracovníky nelékařských profesí bude vydáno potvrzení o účasti. Akce je garantována Profesní a odborovou unií 
zdravotnických pracovníků (POUZP) dle vyhlášky MZ ČR č. 4/2010.

Základní časový rámec konference
 13.00 – 15.00 Registrace účastníků
  Občerstvení s kávou před zahájením programu  (foyer konferenčních prostor Stojanova gymnázia Velehrad, přízemí)
 15.00 – 16.30 I. programový blok  (Slovanský sál Stojanova gymnázia Velehrad, přízemí)
 16.30 – 17.00 Přestávka na kávu
 17.00 – 19.00 II. programový blok
 19.00 Závěr konference 
 19.15 Společná večeře na závěr konference (Zimní sál a foyer Stojanova gymnázia Velehrad, přízemí)

Přednášející v odborném programu
prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. 

prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc. 

prof. MUDr. Pavel Horák, Ph.D.

prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D. 

doc. MUDr. Jakub Závada, Ph.D. 

MUDr. Dana Tegzová 

MUDr. Eva Dokoupilová 

a další

Pravidla pro registraci
1. On-line registrace na konferenci v kategoriích: lékař a člen nelékařského zdravotnického personálu je bezplatná.
2. Registrační poplatek v kategorii: zástupce zúčastněné firmy, nad rámec firmě potvrzených bezplatných registrací je 450 Kč (zahrnuje DPH)
3. Registrace zástupce firmy bez účasti firmy není možná.
4. Při registraci na místě (10. října 2019, 13.00 – 15.00 h) se vždy účtuje manipulační poplatek 100 Kč (obsahuje DPH dle platné sazby). Součásti 

registrace uskutečněné na místě není večeře. Takto registrovaný účastník si jí může koupit na místě za cenu 350 Kč (cena zahrnuje DPH dle 
platné sazby).

On-line registrace: www.congressprague.cz/velehrad2019 nebo www.medicalplus.cz

http://www.congressprague.cz/velehrad2017
http://www.medicalplus.cz
mailto:pavel.revicky@congressprague.cz
mailto:silvie.krejskova@congressprague.cz
http://www.congressprague.cz/velehrad2017
http://www.medicalplus.cz
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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).


