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Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,
srdečně Vás zveme na XXIX. konferenci Sekce gynekologické edoskopie ČGPS ČLS JEP, 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 14. října.

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.

Vyhlašujeme rovněž tradiční soutěž o cenu za nejlepší volné sdělení k hlavním tématům přihlášeným do programu 
konference pro autora do 33 let. Cena bude vyhodnocena odbornou komisí a vyhlášena na závěr konference.

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, Ph.D.   MUDr. Jiří Hanáček  
předseda Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP  vědecký sekretář
a předseda organizačního výboru konference   a koordinátor odborného programu

Organizační výbor:

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

Pořadatel konference: 

Sekce gynekologické endoskopie České 
gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

Odborný program konference bude průběžně 
zveřejňován na www.laparoskop.cz.

Program:

14. října 2021  Endoskopický workshop
Workshop hysteroskopie 
(odborný garant prof. D. Kužel)

15. října 2021  Konference SGE ČGPS ČLS JEP
Konference SGE ČGPS ČLS JEP 2021  
(odborný garant prof. R. Pilka)

8:00–12.00  Živý přenos endoskopické operace 
z operační jednotky pro pokročilou 
gynekologickou endoskopii v italském 
Avellinu (prof. Mario Malzoni) 

14.00–18.30 Odpolední přednáškový program
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Aktivní účast

Aktivní účast na konferenci je možná formou volného 
sdělení nebo posterové prezentace. Konečným 
termínem pro přijetí přihlášek včetně abstrakt je 
15. září 2021.
Přihlášku k aktivní účasti s abstraktem lze podat 
výhradně on-line prostřednictví aktivního formuláře 
na: https://www.congressprague.cz/kongresy/
sge2021.html

O konkrétním zařazení přihlášky k aktivní účasti do 
programu konference rozhodne vědecký výbor. 
Každý přijatý abstrakt bude uveřejněn ve 
Sborníku abstrakt konference. Elektronická verze 
Programového sborníku s abstrakty bude zveřejněna 
na www.laparoskop.cz/sge2021 16. října 2021.

Workshop hysteroskopie

Koná se jako součást XXIX. konference Sekce 
gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP 
14. října 2021, 09:00 – 17:00 hodin v Clarion Congress 
Hotelu Olomouc – Salonek Kosmas + Dalimil. Pro 
účast na workshopu je nezbytné se extra registrovat 
a uhradit registrační poplatek. 

Registrace na workshop hysteroskopie

Výlučně on-line. Registrační formulář na workshop 
najdete na https://www.congressprague.cz/kongresy/
sge2021.html.

Workshop je jako vzdělávací akce zařazen do systému 
celoživotního vzdělávání lékařů a účast na něm 
je ohodnocena certifikátem s příslušným počtem 
kreditů.

Certifikáty

Účast na akci je zařazena do systému celoživotního 
vzdělávání dle Stavovského předpisu číslo 16 
České lékařské komory. Aktivní i pasivní účast 
v lékařské sekci, včetně zahraničních účastníků, bude 
ohodnocena příslušným počtem kreditů s platností 
pro země EU.

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 do 7 dnů 
od skončení vzdělávací akce elektronický certifikát 
o účasti na emailovou adresu.

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
Lucie Vančurová, tel. +420 606 733 489
lucie.vancurova@congressprague.cz

Koordinátor pro registrace a ubytování
Nikola Houdková, tel. +420 241 445 759
nikola.houdkova@congressprague.cz
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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 a workshop je možná výlučně 
on-line na: https://www.congressprague.cz/kongresy/
sge2021.html

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

Registrační poplatek účastníka konference 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.

Registrační poplatek účastníka workshopu 
zahrnuje:
• registrační průkaz,
•  informační materiály připravené pořadatelem 

workshopu,
• účast na odborném programu workshopu,
• občerstvení s kávou a oběd.

Kongresové obědy

Součástí registračního poplatku není kongresový 
oběd. Zájemci z řad registrovaných účastníků 
kongresu si mohou kongresový bufetový oběd 
s nápojem objednat on-line prostřednictvím 
registračního formuláře.

REGISTRAČNÍ POPLATKY

         Platba přijatá

Kategorie do 31. 8.  2021 do 30. 9. 2021 1. 10. 2021 a později(1)

Člen Endoskopické sekce ČGSP 800,- 900,- 1.000,-

Člen Endoskopické sekce ČGSP do 33 let(2) 500,- 600,- 700,-

Ostatní účastník - lékař 1.000,- 1.100,- 1.200,-

Jednodenní účast - lékař 500,- 550,- 600,-

Instrumentářka 400,- 450,- 500,-

Reprezentant firmy(3) 1.000,- 1.100,- 1.200,-

Workshop hysteroskopie - termín pro registraci do 17. 9. 2021(4) 1.500,-

Registrační  poplatky zahrnují  DPH dle platné sazby.

Registrační poplatky
(1)  Při registraci online od 1. 10. 2021 a později nebo na místě (v registračním centru kongresu)  

je k platnému registračnímu poplatku účtován doplatek 200 Kč.
(2) Podmínkou pro přiznání zlevněného registračního poplatku u člena Endoskopické sekce do 33 let je dovršení tohoto věku v roce 2021.
(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.
(4) Registrace na workshop hysteroskopie nejpozději do 17. září 2021. Kapacita workshopu: minimálně 12, maximálně až 50 registrovaných účastníků.
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Hotelové ubytování

Nabídku kongresového ubytování naleznete na  
https://www.congressprague.cz/kongresy/ 
sge2021.html.

Ubytování si můžete objednat prostřednictvím 
registračního on-line formuláře. Rezervaci ubytování 
Vám obratem potvrdíme (do vyčerpání kapacity 
jednotlivých hotelů). Jméno spolubydlícího, s nímž 
chcete být ubytován/a, uveďte ve formuláři v kolonce 
„poznámka“.

Společná večeře 

Pořádaná Sekcí gynekologické endoskopie ČGPS  
ČLS JEP pro účastníky konference.

Termín konání: pátek 15. října 2021, 19.30 hod.
Cena vstupenky: 600 Kč (cena zahrnuje DPH)

Společná večeře není součástí programu sjezdu 
a koná se v čase mimo program sjezdu. 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 sjezdu 
do 15. října 2021, 12.00 hod. (počet vstupenek je však 
limitován kapacitou prostor v místě konání). 

Aktuální a kompletní informace  
k doprovodnému programu sjezdu naleznete  
na www.congressprague.cz/sge2021.
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