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Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé, 

srdečně Vás zveme na 8. národní kongres České 
společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP, 
který se bude konat ve dnech 18. – 20. listopadu 
2021 v Kongresovém centru CITY (Praha 4, Na Strži 
65/1702). Součástí kongresu bude samostatná 
programová sekce pro zdravotnické pracovníky 
nelékařských profesí. 
Hlavním tématem kongresu budou Trombotické stavy.
Souběžně s distribucí této pozvánky otevíráme na 
adrese https://www.congressprague.cz/kongresy/
csth2021.html internetovou prezentaci kongresu 
s možností on-line registrace a on-line přihlášky 
k aktivní účasti. Naším cílem je zejména co nejširší 
a fundovaná aktivní účast. Věříme, že vypsaná 
vědecká témata zakládají dostatek námětů pro Vaši 
aktivitu.
Na kongres zveme i odborné firmy. Jejich prezentace 
jsou tradičním obohacením programu o nové 
zkušenosti a poznatky.
Součástí doprovodného programu kongresu bude 
diskuzní fórum s večeří pro registrované účastníky 
kongresu, pořádané naší odbornou společností mimo 
kongresový program.

Věříme, že přijmete naše pozvání a těšíme se na 
setkání v Praze.

prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.
předseda ČSTH ČLS JEP,
prezident kongresu

Organizační výbor:

doc. MUDr. Tomáš Kvasnička, CSc. - předseda
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.
As. MUDr. Zuzana Kovářová Kudrnová, Ph.D
As. MUDr. Zuzana Zenáhlíková, Ph.D.
RNDr. Ingrid Hrachovinová, Ph.D.
Ph.Dr. Dagmar Škochová, MBA
Ing. Ivana Malíková
Bc. Petra Linhartová

Vědecký výbor:

 

doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D., II. Interní 
klinika, FN Hradec Králové - předseda
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc., Interní 
hematologická a onkologická klinika FN Brno 
prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc., 
Trombotické centrum, VFN Praha
prof. MUDr. Tomáš Kvasnička, CSc., 
Trombotické centrum, VFN Praha
prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc., II. Interní 
klinika, FN Hradec Králové
doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D., MBA, KARIM, 
VFN, Praha
doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D., Oddělení dětské 
hematologie, FN Brno
MUDr. Alena Bulíková, Ph.D., Oddělení 
klinické hematologie, FN Brno
MUDr. Jaromír Gumulec, Klinika 
hematoonkologie, FN Ostrava
RNDr. Ingrid Hrachovinová, Ph.D., Ústav 
hematologie a krevní transfuze, Praha
doc. MUDr. Pavel Jansa, Ph.D., II. Interní 
klinika, VFN Praha
doc. MUDr. Radovan Malý, PhD., I. Interní 
Kardioangiologická klinika, FN Hradec Králové 
prim. MUDr. Karel Roztočil, IKEM, Praha
doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc, Gyn.-por, Ústí 
nad Labem
MUDr. Eva Drbohlavová, OKH KN Liberec 



Hlavní téma

Trombotické stavy

Tematické bloky programu

•  Trombóza a hemostáza – Aktuální přehled 
informací z mezinárodních konferencí

•  Trombotické a trombofilní stavy – Jejich 
diagnostika a léčba

•  Vrozené a získané krvácivé stavy – Jejich 
diagnostika a léčba

• Mezioborová spolupráce
• Vědecký blok
• Laboratorní blok
• Trombóza a hemostáza v pediatrii

Samostatná sekce pro zdravotnické pracovníky 
nelékařských profesí je v rámci kongresu 
pořádaná pod záštitou Traumatologicko-
ortopedické sekce ČAS.
Vědecký program kongresu bude průběžně 
aktualizován na https://www.congressprague.cz/
kongresy/csth2021.html. Programový sborník s 
abstrakty obdrží každý registrovaný účastník při 
své akreditaci na místě.

Aktivní účast

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

Základní parametry pro aktivní účast:
-  Volné sdělení 12 min. + 3 min. diskuse (alternativa: 

17 min. + 3 min. diskuse) /blok
-  Video prezentace: 12 min. + 3 min. diskuse 

(alternativa: 17 min. + 3 min. diskuse) / blok

Během kongresu bude probíhat posterová sekce.
Postery budou umístěny na panelech o rozměru:  
90 cm (šířka) × 180 cm (výška).
Vyhlášení vítěze o nejlepší poster: sobota 10:00 hod

Přihlášku k aktivní účasti s abstraktem lze podat 
výhradně on-line prostřednictví aktivního formuláře 
na: www.congressprague.cz/kongresy/csth2021.html.

O zařazení přihlášených sdělení budou autoři 
informováni nejpozději do 15. 10. 2021

O konkrétním zařazení přihlášky k aktivní účasti do 
programu konference rozhodne vědecký výbor. Každý 
přijatý abstrakt bude uveřejněn ve Sborníku abstrakt 
konference.

Jednacími jazyky kongresu budou čeština, 
slovenština a angličtina (bez simultánního překladu)

Certifikáty

Účast na kongresu v kategorii lékař je ve smyslu SP 
ČLK č. 16/2007 zařazena do systému celoživotního 
vzdělávání lékařů garantovaného ČLK, bude 
potvrzena certifikátem a ohodnocena příslušným 
počtem kreditů. Účast na kongresu v samostatné 
sekci zdravotních sester je garantována Českou 
asociací sester. Pro vysokoškolsky vzdělané odborné 
pracovníky ve zdravotnictví v nelékařských profesích 
bude pořadatelem vystaveno potvrzení o účasti.
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Organizace kongresu

Congress Prague, s.r.o.,
Na Celné 826/8, 150 00  Praha 5
www.congressprague.cz

Odpovědný zástupce za organizační 
zajištění kongresu
Petra Skalová, tel. +420 774 923 353
petra.skalova@congressprague.cz  

Koordinátor pro partnery a vystavovatele
Petra Vaňoučková, tel. +420 724 488 565
petra.vanouckova@congressprague.cz 

Koordinátor pro registrace a ubytování
Nikola Houdková, tel. +420 241 445 759 
nikola.houdkova@congressprague.cz

      
    

      
    

Konečným termínem pro přijetí přihlášek včetně 
abstrakt je 10. říjen 2021.

http://www.congressprague.cz


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.

Registrace

Registrace na kongres je možná výlučně on-line na: 
www.congressprague.cz/kongresy/csth2021.html

Upozornění: Registrace je považována za platnou 
v okamžiku, kdy účastník zaplatí registrační poplatek 
na účet organizátora.

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,
  

REGISTRAČNÍ POPLATKY

Platba přijatá

Kategorie do 30. 9. 2021 od 1. 10. 2021

Člen ČSTH 700,- 850,–

Ostatní účastník - lékař 800,- 950,–

Postgraduální student/lékař před I. Atestací (2) 550,- 700,–

Jednodenní registrace 400,- 500,–

Zdravotní sestra – člen ČAS 400,- 500,–

Zdravotní sestra – nečlen ČAS 500,- 600,–

Reprezentant firmy (3) 800,- 950,–

Registrační poplatky zahrnují DPH dle platné sazby.

Registrační poplatky
(1)  Při registraci na místě je k platnému registračnímu poplatku účtován doplatek 200 Kč.
(2)   Podmínkou pro registraci v kategorii postgraduální student/lékař před I. Atestací je u postgraduálního studenta předložení kopie o potvrzení 

o postgraduálním studiu současně s přihláškou k účasti nebo u lékaře před I. Atestací dopis/potvrzení podepsané vedoucím pracoviště.
(3)   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.

Kongresové obědy

Hotelové ubytování

Nabídku kongresového ubytování naleznete na: 
www.congressprague.cz/kongresy/csth2021.html. 
Ubytování si můžete objednat prostřednictvím 
registračního on-line formuláře. Rezervaci 
ubytování Vám obratem potvrdíme (do vyčerpání 
kapacity jednotlivých hotelů). Jméno spolubydlící/
ho, s nímž chcete být ubytován/a, uveďte ve 
formuláři v kolonce “poznámka”.  
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Kongresový oběd je součástí registračního poplatku. 
Zájemci z řad registrovaných účastníků kongresu si 
mohou kongresový bufetový oběd s nápojem 
objednat on-line prostřednictvím formuláře.

• občerstvení s kávou během přestávek odborného
 programu,
      

 
       

  

  
• kongresový oběd.
• občerstvení po zahájení kongresu ve foyer,

http://www.congressprague.cz/kongresy/mhd2021.html



