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Vážené kolegyně, vážení kolegové, sponzoři, potenciální vystavovatelé a všichni zájemci  
o aktuální dění v urogynekologii!

Je za námi nešťastný rok 2020 s jarním a podzimním omezením hromadných společenských i odborných akcí. 
Nemohli jsme tak realizovat XXIX. Celostátní konferenci Urogynekologické společnosti, byť byla organizačně 
i hmotně a finančně plně zajištěna. Do poslední chvíle jsme doufali, že bude možno ji za určitých specifických 
podmínek uskutečnit.

Snažíme se být optimisty, věříme v efekt očkování a protiepidemických opatření, a také v určitý časový faktor, které 
doufejme epidemii  oslabí. Proto si dovolujeme Vás již nyní předběžně pozvat na výroční a jubilejní XXX. Celostátní 
konferenci Urogynekologické společnosti ČR, kterou bychom rádi uskutečnili za standardních podmínek dne 
2. prosince 2021 jako obvykle v prostorách Congress Hotel Clarion Praha, s Prologem konference již odpoledne 
1. prosince tamtéž. 

Sledujte prosím webové stránky konference, držme si palce a věřme, že se tentokrát začátkem prosince v Praze,  
na odborném urogynekologickém fóru, ve zdraví konečně setkáme.

MUDr. L. Horčička    MUDr. J. Zmrhal, CSc.  
předseda Urogynekologické společnosti  za organizační výbor

Organizační výbor:

Jan Zmrhal, předseda
Pavel Revický, Petra Skalová, organizátoři

Vědecký výbor:

prof. MUDr. Ladislav Krofta, CSc., předseda 
prof. MUDr. Jaromír Mašata, CSc., místopředseda
prof. MUDr. Martin Huser, Ph.D., MBA
MUDr. Zděnek Adamík, Ph.D.
prof. MUDr. Vladimír Kališ, Ph.D.

Jednací jazyk workshopu a konference:  
čeština, slovenština, angličtina

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. +420 607 948 924
nikola.houdkova@congressprague.cz
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Workshop na aktuální téma 

1. prosince
Workshop je určen pro lékaře, střední zdravotnický 
personál, fyzioterapeuty a další nelékaře. Koná se 
v rámci Celostátní konference s mezinárodní účastí 
XXX. česká urogynekologie 2021 dne 1. prosince 2021 
od 13.00 do 17.00 v sále Virgo, Clarion Congress Hotel 
Prague.

Pro účast na workshopu je nezbytné se zvlášť 
zaregistrovat a uhradit registrační poplatek. 
Registrace na workshop není současně registrací na 
Celostátní konferenci s mezinárodní účastí XXX. česká 
urogynekologie 2021.

Téma workshopu: 
Zobrazovací metody v urogynekologii

13.00 – 14.00 registrace
14.00 – 17.00 odborná část s přestávkou
Odborný garant prof. MUDr. Ladislav Krofta

19.30 – 22.00 Společná večeře pro pozvané účastníky 
(Benada, hotel Clarion)

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

Konference česká urogynekologie 2021 

2. prosince

Téma konference: 
Aktuální problémy urogynekologie 2020 – 2021

Předběžný program konference:
07.00 – 08.30 Registrace 
08.30 – 08.45 Slavnostní zahájení 
08.50 – 12.00 Odborný program s přestávkou
Součástí programu bude „Diskuzní fórum“ na 
téma: „Léčba hyperaktivního močového měchýře, 
kombinace preparátů, výhody a rizika“ 

12.00 – 14.00 Polední přestávka – oběd
(V době 13.00 – 14.00 Valná hromada UGS)
14.00 – 17.00 Odpolední program s přestávkou

17.15 Slavnostní zakončení konference
Odborný program konference bude průběžně 
aktualizován na: https://www.congressprague.cz/
kongresy/urogyn2021.html

Aktivní účast

Aktivní účast na konferenci je možná formou volného 
sdělení, video prezentace nebo posterové prezentace.
Základní parametry pro aktivní účast:
• Volné sdělení 6 min. + 2 min. diskuse
• Video prezentace: 6 min. + 2 min. diskuse
• Posterové sdělení: Individuální studium 

Konečným termínem pro přijetí přihlášek včetně 
abstrakt je 31. 10. 2021. 

Přihlášku lze podat pouze prostřednictvím on-line 
formuláře na: https://www.congressprague.cz/
kongresy/urogyn2021/aktivni-ucast/aktucast.html

Součástí odborného programu budou i vyžádané 
přednášky.
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2. prosince, 08:00 – 15:00, Diskuse k posterům 
(bude upřesněno v definitivním odborném programu)
Přihlášku k aktivní účasti s abstraktem lze podat 
výhradně on-line prostřednictví aktivního formuláře 
na: https://www.congressprague.cz/kongresy/ 
urogyn2021.html

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

Certifikáty

Účast lékařů na konferenci bude ohodnocena 
certifikátem ČLK ČR s příslušným počtem přidělených 
kreditů, sestry a nelékaři obdrží potvrzení o účasti 
s příslušným počtem hodin. E-certifikát (potvrzení 
o účasti) obdrží každý registrovaný účastník do 7 dnů 
od skončení konference.
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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 je možná výlučně  
on-line na: https://www.congressprague.cz/
kongresy/urogyn2021.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,
•  občerstvení s kávou během přestávek  

odborného programu.

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.

Hotelové ubytování

Nabídku kongresového ubytování naleznete na  
www.congressprague.cz/kongresy/urogyn2021.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“.

REGISTRAČNÍ POPLATKY

Platba přijatá

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

Člen UGS ČR 600,- 800,-

Ostatní účastník - lékař 800,- 1.000,-

Sestra UGS ČR 400,- 500,-

Ostatní sestra 600,- 800,-

Reprezentant firmy 800,- 1.000,-

Workshop 1. 12. 2021 600,- 700,-

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.
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