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Vážené kolegyně, vážení kolegové!

Je nám potěšením pozvat Vás na XXXI. 
Českou urogynekologii 2022, kterou 
zahajujeme již čvrtou desítku našich 
odborných každoročních setkání. 
Pro letošní ročník výbor 
Urogynekologické společnosti poněkud 
pozměnil scénář konference. Bude 
dvoudenní, takže bude dostatek času na 
odborná sdělení i na neformální jednání 
o přestávkách konference. Bude také 
dostatek času na uskutečnění Valné 
hromady společnosti, která je tentokrát 
nejen hodnotící, ale také, po čtyřech 
letech, volební.
Věříme opět ve vysokou odbornou 
úroveň tohoto našeho jednání a přejeme 
všem účastníkům nejen příjemný zážitek 
z konference, ale i příjemný pobyt v 
předvánoční Praze. Členům společnosti, 
kteří budou na valné hromadě, pak 
přejeme, aby moudře posoudili dosavadní 
činnost a hospodaření společnosti, a 
zejména, aby uvážlivě zvolili nový výbor 
společnosti na další čtyřleté období.
Na setkání s Vámi se těší za organizační 
výbor i výbor Urogynekologické 
společnosti,

Lukáš Horčička          Jan Zmrhal                                                                
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VĚDECKÝ VÝBOR:

• prof. MUDr. Mašata J. - předseda konference
• MUDr. Adamík Z., Ph.D. 
• prof. MUDr. Huser M., Ph.D.
• prof. MUDr. Kališ V., Ph.D.
• prof. MUDr. Krofta L., CSc. 

ORGANIZAČNÍ VÝBOR:

• MUDr. Jan Zmrhal, CSc.
• MUDr. Lukáš Horčička
• Mgr. Petra Skalová

ODBORNÉ TÉMA:

• XXXI. česká urogynekologie – aktuálně 
 v roce 2022 v diagnostice a léčbě

ČASOVÝ HARMONOGRAM KONFERENCE:

Čtvrtek 1.12.

08:30                  Slavnostní zahájení konference
09:00 - 12:00     Odborný program - 1. část
12:00 - 13:30     Polední přestávka, konferenční oběd
13:30 - 17:00     Odborný program - 2. část
19:30 - 22:00     Společenský večer

Pátek 2.12.

08:30 - 10:30    Odborný program
      Diskuse k posterům
10:30                  Zakončení odborné části konference
11:00                  Výroční schůze Urogynekologické   
      společnosti s volbami
13:00                  Předpokládaný konec akce
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AKTIVNÍ ÚČAST:

Aktivní účast na konferenci je možná formou 
volného sdělení, video prezentace nebo posterové 
prezentace.

Základní parametry pro aktivní účast:  
• Volné sdělení 8 min. + 2 min. diskuse
• Video prezentace: 8 min. + 2 min. diskuse
• Posterové sdělení: Individuální studium 
 1. prosince, 08:30 – 17:00, diskuse k posterům    
 (bude upřesněno v definitivním odborném     
 programu)

Konečným termínem pro přijetí přihlášek včetně 
abstrakt je 30. 10. 2022. 

Přihlášku lze podat pouze prostřednictvím on-line 
formuláře na: https://www.congressprague.cz/
kongresy/cur22/aktivni-ucast.html

CERTIFIKÁTY:

Účast na akci je zařazena do systému celoživotního 
vzdělávání dle Stavovského předpisu číslo 16 České 
lékařské komory. Registrovaní účastníci XXXI. české 
urogynekologie, 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.

https://www.congressprague.cz/kongresy/cur22/aktivni-ucast.html
https://www.congressprague.cz/kongresy/cur22/aktivni-ucast.html


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.

REGISTRAČNÍ POPLATEK ZAHRNUJE:

• registrační průkaz,
• účastnickou tašku s kongresovými materiály,
• vstup na odborný program a doprovodnou     
 výstavu,
• programový Sborník s abstrakty 
• 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“.

KONGRESOVÝ OBĚD 1. PROSINCE 2022:

Součástí registračního poplatku není kongresový 
oběd. 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 450 Kč včetně DPH.

DOPROVODNÝ PROGRAM KONGRESU:

Společná večeře a diskuzní fórum urogynekologů 
1. prosince 2022
Restaurace Benada, Hotel Clarion Congress 
Prague
Cena: 790 Kč

Společná večeře není součástí programu sjezdu 
a koná se v čase mimo program. 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.

Kategorie                do 30. září 2022       do 1. října 

Člen UGS ČR               1 200 Kč         1 600 Kč

Ostatní účastník - lékař                1 600 Kč              2 000 Kč

Sestra UGS ČR                 800 Kč                    1 000 Kč

Ostatní sestra               1 200 Kč         1 600 Kč 

Reprezentant nad rámec plnění2)          1 600 Kč                   2 000 Kč

 Registrační poplatky zahrnují DPH dle platné sazby.

Registrační poplatky

1) 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.

https://www.congressprague.cz/kongresy/cur22/registrace/regform.html 
https://www.congressprague.cz/kongresy/cur22/registrace/regform.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): 
Bohumil Sedlák
Tel.: +420 605 781 945
e-mail: exhibitors@congressprague.cz
 
Koordinátor pro registrace a ubytování:
Nikola Houdková
Tel.:+420 607 948 924
e-mail: nikola.houdkova@congressprague.cz
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REGISTRACE:

Registrace na konferenci je možná výlučně on-
line na: https://www.congressprague.cz/kongresy/
cur22/registrace.html
Upozornění: Registrace je považována za platnou v 
okamžiku, kdy účastník zaplatí registrační poplatek 
na účet organizátora.
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