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Pozvánka  
Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,

dovolujeme si Vás neprodleně informovat o důležité změně, k níž výbor České revmatologické společnosti přistoupil po důkladném zvážení aktuální situace:

1. S účinností od 15. února 2017 rušíme přípravu a konání původně plánovaných Jáchymovských revmatologických dnů 2017. 
 Důvody tohoto rozhodnutí jsou následující:
•	 Počet účastníků této akce se přiblížil počtu 400. Pro tento počet účastníků již není k dispozici ubytovací kapacita v Léčebných lázních Jáchymov a až jedna třetina 
 účastníků by musela být ubytována mimo lázeňské hotely, tedy např. v Karlových Varech apod.
•	 Aktuální rozsah odborného programu akce vyžaduje, aby byl v podstatné části rozdělen do dvou paralelních sekcí. Pro tento záměr není v Léčebných lázních Jáchymov 
 k dispozici další konferenční sál. Kapacitně už nevyhovuje ani stávající konferenční sál v LS  Akademik Běhounek.   
2. S účinností od 15. února 2017 zahajujeme přípravu a organizaci (namísto zrušených Jáchymovských revmatologických dnů 2017) vzdělávací akce 
 s oficiálním názvem Zimní revmatologické dny 2018 v Plzni.
 Důvody tohoto rozhodnutí jsou následující, zejména:
•	 Chceme pokračovat v úspěšné tradici původních Jáchymovských revmatologických dnů s využitím všech dobrých poznatků a zkušeností z uplynulých let.
•	 Chceme novou vzdělávací akci umístit do prostor zaručujících optimální podmínky jak pro účastníky, tak pro odborný program.
•	 Chceme této změny současně využít pro optimalizaci termínů konání všech tradičních vzdělávacích akcí pořádaných Českou revmatologickou společností, a to tak,  
 že v jednom roce se budou konat Zimní revmatologické dny a Výroční sjezd českých a slovenských revmatologů, a ve druhém roce potom Třeboňské revmatologické dny 
 a Slapské sympozium revmatologů.  
3. Potvrzujeme bez výjimky, že v souvislosti s touto změnou zůstávají v platnosti pro Zimní revmatologické dny 2018 v Plzni, a to v plném rozsahu, všechny, do 15. února 2017 
 uplatněné, předběžné nebo závazné poptávky, rezervace služeb, objednávky apod., učiněné v souvislosti s Jáchymovskými revmatologickými dny 2017. 
 Organizátor akce: Congress Prague, v krátkém čase závazně potvrdí všechny tyto doposud uplatněné předběžné nebo závazné poptávky, rezervace služeb, objednávky 
 apod., na Zimní revmatologické dny 2018 v Plzni.  
4. Podmínky účasti a ceny registračních poplatků (plánovaná pro Jáchymovské revmatologické dny 2017) se pro Zimní revmatologické dny 2018 v Plzni nemění.

Srdečně Vás proto zveme na Zimní revmatologické dny 2018 v Plzni. Budou se konat v termínu 10. – 12. ledna  2018 v kongresových prostorách Parkhotelu Plzeň. 
Odborný program bude zahrnovat sekci lékařů, sekci zdravotnických pracovníků v nelékařských profesích a setkání pracovníků sociálních lig. Všechny nezbytné informace, 
které potřebujete pro Vaši účast na Zimních revmatologických dnech 2018 v Plzni, najdete na adrese www.revmatologicka-spolecnost.cz/plzen2018.     
Věříme, že přijatá změna, nová lokalita, vyhlášená odborná témata apod. zakládají dostatek důvodů pro Vaši aktivní účast. Odborný program bude dále zahrnovat satelitní 
symposia a sponzorované přednášky spolupracujících firem. Jejich příspěvky bývají zpravidla tradičním obohacením programu o nové zkušenosti a poznatky. 
Věříme, že se nám ve spolupráci s Vámi podaří připravit pro všechny zajímavý program akce.  
Těšíme se na setkání v Plzni. 

prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.,
předseda ČRS, předseda symposia   

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.,
                                    vědecký sekretář ČRS, koordinátor odborného programu symposia

Základní informace 
Termín, místo konání: 10. – 12. ledna 2018  I  Konferenční centrum – Parkhotel Plzeň  I  Plzeň, U Borského parku 31  I  320 04 Plzeň 

Pořadatel: Česká revmatologická společnost ČLS JEP
Předseda symposia: prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc., předseda ČRS ČLS JEP  I  Tel.: 234 075 340, e-mail: vencovsky@revma.cz  
Koordinátor odborného programu symposia: prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., vědecký sekretář společnosti  I  Tel.: 234 075 244, e-mail: pavelka@revma.cz

Oficiální webová adresa Zimních revmatologických dnů 2018 v Plzni: www.revmatologicka-spolecnost.cz/plzen2018   
 

http://www.revmatologicka-spolecnost.cz/plzen2018
mailto:pavelka@revma.cz
http://www.revmatologicka-spolecnost.cz/plzen2018


Předsednictvo symposia: prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.  I  prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.  I  prof. MUDr. Ladislav Šenolt, CSc.  I  paní Jana Schwarzová

Témata odborného programu: 

Odborný program bude zveřejněn do 15. listopadu 2017 na www.revmatologicka-spolecnost.cz/plzen2018. Programový sborník s abstrakty obdrží registrovaní účastníci při registraci.   

Aktivní účast: Konečným termínem pro přijetí přihlášek k aktivní účasti včetně abstrakt je 31. říjen 2017. Přihlášku včetně abstrakt je možné podat výlučně on-line  
prostřednictvím formuláře Přihláška k aktivní účasti na www.revmatologicka-spolecnost.cz/plzen2018. 

Pro abstrakta přijatých volných sdělení je nezbytné dodržet následující úpravu textu:
•	 Název práce 
•	 Jméno autora (autorů): v pořadí: příjmení, zkratka křestního jména bez tečky, autory oddělit čárkou
•	 Pracoviště autora (autorů): klinika (pracoviště), instituce, město (v on-line formuláři vpisujte do kolonky „společnost“; pokud je pracoviště autora a spoluautorů 
 odlišné, označte toto číslem s lomítkem 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 s dvojtečkou

Certifikace: Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována Českou lékařskou společností JEP ve spolupráci s Českou lékařskou komorou (ohodnocena 
kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání. Účastníci obdrží certifikát o účasti. Účast zdravotnických pracovníků v nelékařských profesích je hodnocena jako součást 
osobního vzdělávání a zařazena do kreditního systému POUZP dle vyhlášky MZ ČR č. 4/2010.

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 
Koordinátoři pro registraci a ubytování: Zdeňka Vlasáková, Petra Revická a Alena Tučková, tel.:  +420 241 445 815, 241 445 759, fax: +420 241 445 806,  
e-mail: office@congressprague.cz 
Koordinátoři pro organizaci, doprovodnou výstavu firem a program symposia: Pavel Revický, pavel.revicky@congressprague.cz,  GSM: +420 724 264 870,
David Vašek, david.vasek@congressprague.cz, Tomáš Sedlařík, tomas.sedlarik@congressprague.cz., tel.: +420 241 445 813, GSM: +420 728 777 091

Registrace na Zimní revmatologické dny 2018 v Plzni: Registrace na symposium – výlučně on-line registrace 
Registrační formulář najdete na www.revmatologicka-spolecnost.cz/plzen2018 

Registrační podmínky a registrační poplatek

Kategorie účastníků                                             Platba přijatá: do 30. 11. 2017 do 15. 12.  2017 16. 12.  2017 a později1)

Člen ČRS ČLS JEP 700 800 900                                         

Ostatní účastník – lékař 800 900 1.000       

Jednodenní účast – lékař 400 500 600

Zdravotnický pracovník v nelékařské profesi 400 500 600  

Zdravotnický pracovník v nelékařské profesi – jednodenní účast 250 350 400

Reprezentant firmy 2) 800 900 1.000

Doprovodná osoba 400 500 600 

1) Při doručení registračního formuláře organizátorovi dne 16. 12. 2017 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 symposia jako partner nebo vystavovatel, a to nad rámec přidělených bezplatných vystavovatelských registrací  
 a na celý program akce.

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 abstrakt symposia    Občerstvení s kávou v průběhu programových přestávek    Oběd podle pravidel 

stanovených pořadatelem symposia    Vstup na doprovodný program podle inzerovaných pravidel

Podmínkou registrace na symposium je doručení registračního formuláře organizátorovi (nezaměňujte s přihláškou k aktivní účasti) a zaplacení registračního poplatku. 
Registrace je považována za platnou v okamžiku připsání platby za objednané služby na účet organizátora. 

DALŠí ORGANIZAČNí INfORMACE
Středa 10. ledna 2018, 20.00 hod.  I  Společná večeře ČRS JEP pro registrované účastníky u příležitosti zahájení Zimních revmatologických dnů 2018 v Plzni
Parkhotel Plzeň
Uvítací večeře je součástí programu symposia a vstup na večeři součástí registračního poplatku účastníka.
Kompletní informace najdete na www.revmatologicka-spolecnost.cz/plzen2018 

Čtvrtek 11. ledna 2018, 20.00 hod.  I  Společná večeře pro zájemce z řad registrovaných účastníků symposia pořádaná Českou revmatologickou společností 
ČLS JEP  I  Společná večeře není součástí programu akce. Koná se v mimopracovní době a účast na ní je individuálním rozhodnutím každého účastníka. 
Pro účast na večeři je nezbytné si koupit vstupenku.
Místo konání večeře: Parkhotel Plzeň  I  Cena vstupenky: 550 Kč (zahrnuje DPH dle platné sazby)
Kompletní informace k programu společné večeře ČRS ČLS JEP, včetně možnosti on-line objednávky vstupenky, najdete na www.revmatologicka-spolecnost.cz/plzen2018.

HOTELOVÉ UBYTOVÁNí – NABíDKA HOTELOVÉHO UBYTOVÁNí
Nabídku ubytování, on-line registrační a ubytovací formulář, všeobecná pravidla pro objednávání a bližší informace k hotelům najdete na www.revmatologicka-spolecnost.cz/plzen2018.  
Ceny registračních poplatků a ceny vstupenek uváděné v této pozvánce zahrnují DPH dle platné sazby.

http://www.revmatologicka-spolecnost.cz/plzen2018
http://www.revmatologicka-spolecnost.cz/plzen2018
mailto:schwarzova@revma.cz
mailto:office@congressprague.cz
mailto:pavel.revicky@congressprague.cz
mailto:david.vasek@congressprague.cz
mailto:tomas.sedlarik@congressprague.cz
http://www.revmatologicka-spolecnost.cz/plzen2018
http://www.revmatologicka-spolecnost.cz/plzen2018
http://www.revmatologicka-spolecnost.cz/plzen2018
http://www.revmatologicka-spolecnost.cz/plzen2018

