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66. výroční sjezd českých
a slovenských revmatologů

Pořadatel:
Česká revmatologická 
společnost ČLS JEP

Organizátor:
Congress Prague s.r.o.



VĚDECKÝ VÝBOR: 

prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.

ORGANIZACE ODBORNÉHO PROGRAMU:

Natálie Kvítková

TEMATICKÉ OKRUHY:

1. Tromboembolická choroba v revmatologii
2. Nenaplněné potřeby léčby revmatoidní artritidy
3. GIT manifestace revmatických onemocnění
4. Doporučené postupy: novinky v diagnostice

a léčbě systémových a zánětlivých onemocnění
pojiva

5. Nově popsaná a vzácná imunitně podmíněná
onemocnění

6. Problematika “transitional care” – pohled
revmatologa pro děti a dospělé

7. Nádory pohybového aparátu: mezioborový
pohled

8. Fibromyalgický syndrom a jiné bolestivé stavy
9. Varia
10. Sekce nelékařů a středních zdravotnických

pracovníků

AKTIVNÍ ÚČAST:

Aktivní účast na kongresu je možná formou volného 
sdělení nebo posterové prezentace. Konečným 
termínem pro přijetí přihlášek včetně abstrakt je  
30. června 2023.
Přihlášku lze podat pouze prostřednictvím on-line 
formuláře na webových stránkách kongresu.

CERTIFIKÁTY:

Účast na akci je zařazena do systému celoživotního 
vzdělávání dle Stavovského předpisu číslo 16 České 
lékařské komory. Registrovaní účastníci Letního 
revmatologického sympozia, kteří absolvují 
odborný program, obdrží certifikát se 16 kredity, s 
platností pro EU, na svou elektronickou adresu do 
14 dnů od skončení akce.

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 certifikát 
o účasti na svou elektronickou adresu do 14 dnů
od skončení akce.

HOTELOVÉ UBYTOVÁNÍ: 

Nabídku kongresového ubytování naleznete na 
webových stránkách kongresu. 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“.

DOPROVODNÝ PROGRAM KONGRESU: 

Společná večeře 13. října 2023 
Cena: 890 Kč 

Společná večeře České revmatologické společnosti 
ČLS JEP není součásti programu sjezdu. Pro 
účast na společné večeři je nezbytné zakoupit si 
vstupenku předem v rámci registrace nebo na místě 
v registračním centru kongresu do 13. října 2023 
12.00 hod. Počet vstupenek je limitován kapacitou 
společenských prostor v místě konání.

KONGRESOVÉ OBĚDY, VEČEŘE 12. ŘÍJNA:

Součástí registračního poplatku nejsou 
kongresové obědy a večeře 12. října. Zájemci 
z řad registrovaných účastníků kongresu si mohou 
kongresový oběd objednat v rámci registrace, 
prostřednictvím on-line formuláře na webových 
stránkách kongresu. Cena kongresového obědu 
s nealkoholickým nápojem je 490 Kč včetně DPH. 
Zvýhodněná cena večeře 12. října je 350 Kč včetně 
DPH.
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https://www.congressprague.cz/kongresy/cssr2023/aktivni-ucast/aktucast.html
https://www.congressprague.cz/kongresy/cssr2023/aktivni-ucast/aktucast.html
https://www.congressprague.cz/kongresy/cssr2023/registrace/regform.html
https://www.congressprague.cz/kongresy/cssr2023/registrace/regform.html


  

REGISTRACE A PLATBA: 

Registrace na kongres a objednání souvisejících 
služeb je možné výlučně prostřednictvím 
on-line formuláře na webových stránkách kongresu. 
Registrace a objednávka souvisejících služeb 
jsou platné okamžikem zaplacení registračního 
poplatku a ceny za objednané související služby 
na účet organizátora. Registrační průkaz je osobní 
a nepřenosný.

REGISTRAČNÍ POPLATEK ZAHRNUJE:

• registrační průkaz,
• účastnickou tašku s kongresovými materiály,
• vstup na odborný program a doprovodnou     
 výstavu,
• občerstvení s kávou během přestávek odborného  
 programu,
• programový sborník s abstrakty.
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Kategorie                do 16. července 2023   od 17. července 2023 a později(1)

Lékař - člen ČRS/SRS               1 290 Kč           1 490 Kč

Lékař - nečlen ČRS/SRS                1 390 Kč             1 590 Kč

Postgraduální student a lékař před I. atestací         650 Kč                  750 Kč

Střední zdravotnický personál             650 Kč                  750 Kč

Reprezentant firmy nad rámec plnění(3)           1 500 Kč             1  800 Kč

Doprovodná osoba                 600 Kč                  700 Kč

 Registrační poplatky zahrnují DPH dle platné sazby.

Registrační poplatky

1) Zaregistrovat se na místě bude možné pouze v případě, že kapacita kongresových prostor 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.

ORGANIZACE KONGRESU:  

Organizátor:                                         
Congress Prague s.r.o.
Na Celné 826/8
150 00 Praha 5
www.congressprague.cz                         
office@congressprague.cz
 
Odpovědný zástupce 
za organizační zajištění kongresu:
Petra Skalová
Tel.: +420 774 923 353
e-mail:petra.skalova@congressprague.cz
 
Koordinátor pro partnery a vystavovatele:
(farmaceutické společnosti): 
Bohumil Sedlák
Tel.: +420 605 781 945
e-mail: exhibitors@congressprague.cz
 
Koordinátor pro registrace a ubytování:
Silvie Krejsková
Tel.: +420 775 948 924
e-mail: silvie.krejskova@congressprague.cz

https://www.congressprague.cz/kongresy/cssr2023/registrace/regform.html

