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Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé, 
 

srdečně Vás zveme na XXX. KONFERENCI SEKCE 
GYNEKOLOGICKÉ ENDOSKOPIE ČGPS ČLS JEP 2022 
se zahraniční účastí, která se bude konat opět 
v Olomouci na osvědčeném místě – v konferenčních 
prostorách Clarion Congress Hotelu Olomouc.
Program konference zahrne sekci lékařů, instrumentářek 
a posterovou sekci. Do programu konference budou 
zařazeny vyžádané přednášky pozvaných hostů a volná 
sdělení k hlavním tématům. Podstatný čas v programu 
bude vyčleněn pro diskusi. Významnou součástí programu 
konference bude opět workshop hysteroskopie vedený 
renomovanými kolegy, který se bude konat 3. listopadu. 
V praktické části si účastníci budou moci samostatně nebo 
s asistencí zkušených kolegů na kvalitních trenažérech 
vyzkoušet postupy operačních hysteroskopických výkonů. 

Workshop je určený jak začínajícím kolegům, tak těm, kteří 
se v hysteroskopii zdokonalují a rádi by získali nové tipy 
a triky. Pro účast na workshopu je nezbytná extra registrace.

Na konferenci zveme odborné firmy, aby zde prezentovaly 
své nejnovější poznatky a zkušenosti. Poskytneme jim 
prostor pro vlastní satelitní sympozia nebo sponzorované 
přednášky. 

Věříme, že rádi přijmete naše pozvání a těšíme se na Vaši 
účast a setkání v Olomouci.
 

 S úctou
 

prof. MUDr. Radovan Pilka
předseda Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP
a předseda organizačního výboru konference
 
MUDr. Jiří Hanáček Ph.D.
vědecký sekretář
a koordinátor odborného programu
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ORGANIZAČNÍ VÝBOR:

• Radovan Pilka, předseda
• Michal Mára, místopředseda
• Jiří Hanáček, vědecký sekretář
• Zdeněk Adamík
• Jan Drahoňovský
• Josef Eim
• Michael Fanta
• Martin Charvát
• Zdeněk Novotný

PROGRAM:

3. listopadu 2022 
Endoskopický workshop
Workshop hysteroskopie
(odborný garant prof. D. Kužel)

4. – 5. listopadu 2022 
Konference SGE ČGPS ČLS JEP
Konference SGE ČGPS ČLS JEP 2021
(odborný garant prof. R. Pilka)

AKTIVNÍ ÚČAST:

Aktivní účast na kongresu je možná formou volného 
sdělení nebo posterové prezentace. Konečným 
termínem pro přijetí přihlášek včetně abstrakt 
je 30. září 2022.
Přihlášku lze podat pouze prostřednictvím on-line 
formuláře na webových stránkách kongresu. 
O konkrétním zařazení přihlášky k aktivní účasti 
do programu konference rozhodne vědecký výbor. 
Každý přijatý abstrakt bude uveřejněn ve Sborníku 
abstrakt konference.

WORKSHOP HYSTEROSKOPIE:

Koná se jako součást XXX. konference Sekce 
gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP 
3. listopadu 2022, 09:00 – 17:00 v Clarion Congress 
Hotelu Olomouc. Pro účast na workshopu je 
nezbytné se extra registrovat a uhradit registrační 
poplatek. Registrace na workshop hysteroskopie je 
možný výlučně prostřednictvím on-line formuláře na 
webových stránkách kongresu. 

Workshop je jako vzdělávací akce zařazen do 
systému celoživotního vzdělávání lékařů a účast 
na něm je ohodnocena certifikátem s příslušným 
počtem kreditů.
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CERTIFIKÁTY:  
                              
Účast na akci je zařazena do systému celoživotního 
vzdělávání dle Stavovského předpisu číslo 16 
České lékařské komory. Registrovaní účastníci XXX. 
konference Sekce gynekologické endoskopie čgps 
čls jep 2022 se zahraniční účastí, kteří absolvují 
odborný program, obdrží certifikát s příslušným 
počtem kreditů, 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.

DOPROVODNÝ PROGRAM KONGRESU:

Fórum endoskopie s večeří 4. listopadu 2022
Cena: 690 Kč včetně DPH
Diskusní večer a společná večeře pořádaná 
Sekcí gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP 
pro registrované účastníky konference. Fórum 
endoskopie není součástí programu konference, pro 
vstup na něj je nezbytné se prokázat vstupenkou. 
Zájemci z řad registrovaných účastníků kongresu si 
vstupenku mohou koupit předem v rámci 
on-line registrace na webových stránkách kongresu 
nebo na místě v registračním centru kongresu do 
3. listopadu.

c
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REGISTRACE A PLATBA:

Registrace na kongres a objedání 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,
• programový bulletin,
• programový Sborník s abstrakty – supplementum  
 odborného časopisu,
• občerstvení s kávou během přestávek odborného  
 programu.
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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“.

KONGRESOVÉ OBĚDY

Součástí registračního poplatku není kongresový 
oběd. Zájemci z řad registrovaných účastníků 
kongresu si mohou kongresový oběd s nápojem 
objednat v rámci registrace, prostřednictvím on-line 
formuláře na webových stránkách kongresu. Cena 
kongresového obědu s nápojem je 450 Kč včetně 
DPH.

Kategorie                do 1. srpna 2022       od 1. srpna 20221)

Člen Endoskopické sekce ČGPS         900 Kč           1 000 Kč

Člen Endoskopické sekce ČGPS do 33 let      600 Kč                700 Kč

Ostatní účastník – lékař                 1 100 Kč                   1 200 Kč

Instrumentářka                  450 Kč                     500 Kč

Reprezentant firmy2)                                       

Workshop hysteroskopie 3.11.             1 500 Kč                             1 500 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.             

1 200 Kč 1 300 Kč

https://www.congressprague.cz/kongresy/sge22/aktivni-ucast/aktucast.html
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https://www.congressprague.cz/kongresy/sge2021/ubytovani.html
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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): 
Petra Vaňoučková
Tel.: +420 724 488 565
e-mail: petra.vanouckova@congressprague.cz
 
Koordinátor pro registrace a ubytování:
Nikola Houdková
Tel.: +420 607 948 924
e-mail:nikola.houdkova@congressprague.cz


