
s mezinárodní účastí
  hemofilický den 28. – 29. listopadu 2013 

Lázně Hotel Vráž
398 32  Vráž-Stará Vráž 1

Odborná konference České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP 
pořádaná ve spolupráci s Českou hematologickou společností ČLS JEP
a Českým svazem hemofiliků.

ČESKÝ SVAZ
HEMOFILIKŮ

www.congressprague.cz/csth13

Pozvánka  

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,

srdečně Vás zveme na 5. hemofilický den s mezinárodní účastí – odbornou konferenci České společnosti pro trombózu 
a hemostázu ČLS JEP, která se bude konat 28. – 29. listopadu 2013 v konferenčních prostorách ve Vráži (Lázně Hotel Vráž). 
Konference je tradičně pořádána ve spolupráci s Českou hematologickou společností ČLS JEP, Českým svazem hemofiliků 
a Českou asociací sester.
V pozvánce najdete všechny nezbytné informace pro registraci a účast na konferenci, základní informace k vědeckému 
programu. Souběžně s distribucí pozvánky otevíráme na adrese www.congressprague.cz/csth13 internetovou prezentaci 
akce. Zde budou vždy nejaktuálnější informace k organizaci a programu, včetně možnosti on-line registrace, přihlášení se 
k aktivní účasti apod.   
Naším přáním je Vaše aktivní účast. Věříme, že vypsaná vědecká témata zakládají dostatek námětů pro Vaše aktivity. 
Na konferenci zveme i odborné firmy. Jejich prezentace jsou tradičním obohacením programu o nové zkušenosti a poznatky. 
Věříme, že všichni přijmete naše pozvání, a těšíme se na setkání. 

prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc., 
předseda ČSTH ČLS JEP,

MUDr. Peter Salaj, 
prezident konference a koordinátor odborného programu

  

Základní informace 
Termín a místo konání: Čtvrtek 28. – pátek 29. listopadu 2013, Lázně Hotel Vráž, Vráž – Stará Vráž 1

Pořadatel: Česká společnost pro trombózu a hemostázu ČLS JEP ve spolupráci s Českou hematologickou společností  
ČLS JEP, Českým svazem hemofiliků a Českou asociací sester.
Předseda pořádající společnosti: prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc., Trombotické centrum VFN, kvasnicka.jan@vfn.cz
Prezident konference a koordinátor odborného programu: MUDr. Peter Salaj, ÚHKT Praha, salaj@uhkt.cz, tel.: +420 221 977 284

Oficiální webová adresa konference:  www.congressprague.cz/csth13 

Hlavní téma odborného programu
  trendy a novinky v léčbě pacientů s hemofilií a von Willebrandovou nemocí, 
  inhibitory koagulačních faktorů – jejich diagnostika a terapie, 
  raritní koagulační poruchy, 
  registry pacientů s vrozenou koagulační poruchou – význam a novinky.

Vzhledem k omezeným prostorovým kapacitám nebude v programu konference otevírána samostatná programová sekce 
pro zdravotnický personál v nelékařských profesích. 
V případě vyčerpání prostorových kapacit bude registrace na konferenci ukončena. 
Odborný program konference bude průběžně aktualizován na www.congressprague.cz/csth13. 
Programový sborník s abstrakty obdrží každý registrovaný účastník při své akreditaci na místě.    
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Aktivní účast: Aktivní účast na konferenci je možná formou volného sdělení nebo posteru. Konečným termínem pro 
přijetí přihlášek k aktivní účasti včetně abstrakt je 15. říjen 2013. Přihlášku včetně abstrakt lze podávat výlučně on-line 
prostřednictvím formuláře Přihláška k aktivní účasti na www.congressprague.cz/csth13. Přijata bude pouze ta přihláška, 
jejíž součástí bude příslušný abstrakt. Podmínkou přijetí je strukturovaná forma abstraktu v následující úpravě: 

•	 Název práce
•	 Jméno autora (autorů): v pořadí: příjmení, zkratka křestního jména bez tečky, autory oddělit čárkou
•	 Pracoviště autora: klinika (pracoviště), instituce, město 
•	 Text sdělení: ve strukturovaném textu psát nadpisy, názvy jednotlivých částí či oddílů s dvojtečkou

Certifikáty: Účast na konferenci v kategorii lékař je ve smyslu SP ČLK č. 16 zařazena do systému celoživotního vzdělávání 
lékařů garantovaného ČLK. Účast středně zdravotnického personálu (zahrnuje zdravotní sestry a laboranty) je jako 
vzdělávací akce zařazena do kreditního systému České asociace sester dle vyhlášky MZ ČR č. 4/2010 Sb.  Účast vysokoškolsky 
vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví v nelékařských profesích je garantována Komorou vysokoškolsky 
vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví ČR (KVVOPZ) a v souladu s vyhláškou č. 4/2010 Sb. 

Organizátor konference: Congress Prague, s.r.o., Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4. 
Koordinátoři pro registraci a ubytování: Petra Revická, Michaela Mottlová, tel.: +420 241 445 759, fax: +420 241 445 806, 
e-mail: office@congressprague.cz. 
Koordinátoři pro organizaci, doprovodnou výstavu firem, společenský a doprovodný program: 
Jakub Dušek, jakub.dusek@congressprague.cz  a Roman Bolek, roman.bolek@congressprague.cz, tel.: +420 241 445 813.

Registrace 
Registrační poplatek

Kategorie účastníků                                    Přijetí platby: do 15. 10. 2013 31. 10. 2013 1. 11. 2013 a později*

Člen ČSTH ČLS JEP 600 700 800 

Člen ČHS ČLS JEP 600 700 800

Ostatní účastník – lékař 700 800 900

Ostatní účastník – nelékařské profese 600 700 800 

Zdravotní sestra – člen ČAS 600 700 800

Zdravotní sestra – nečlen ČAS 700 800 900

Reprezentant firmy 700 800 900

*     Při registraci na místě (v registračním centru konference) je k platnému registračnímu poplatku účtován doplatek 100 Kč. 

Registrační poplatek zahrnuje:   registrační průkaz    účastnickou tašku s konferenčními materiály    vstup na odborný program  
a doprovodnou výstavu    programový sborník konference    občerstvení s kávou v průběhu programových přestávek    konferenční oběd 

Výlučně on-line registrace: Registrační formulář najdete na www.congressprague.cz/csth13.

Manuál pro registraci a platby:    vyplněný registrační formulář odešlete s funkční elektronickou adresou    registraci obratem zpracujeme  
  na elektronickou adresu obdržíte doklad – výzvu k úhradě (obsahuje všechny údaje nezbytné k provedení platby)    dnem obdržení 

příslušné platby je Vaše registrace uzavřená a platná    případné nedoplatky/přeplatky s Vámi vyřešíme na místě.

Upozornění: Registrace je považována za platnou v okamžiku připsání platby za objednané služby na účet organizátora. 

Hotelové ubytování
Hotelové ubytování si vyberte z nabídky na www.congressprague.cz/csth13 a objednejte prostřednictvím registračního 
a ubytovacího formuláře. Cena ubytování je za osobu/lůžko/jednu noc, zahrnuje DPH a místní poplatek.

Společenská večeře pro účastníky konference
Informace o společenské večeři, včetně možnosti on-line objednávky vstupenky, najdete na www.congressprague.cz/csth13. 
Pořadatelem je Česká společnost pro trombózu a hemostázu ČLS JEP ve spolupráci s Českou hematologickou společností 
ČLS JEP a Českým svazem hemofiliků. 
Večeře s programem se koná 28. listopadu od 19.30 hod. Pro účast je nezbytné si zakoupit symbolickou vstupenku.
Cena vstupenky:    pro registrované lékaře a zdravotnické pracovníky v nelékařských profesích – 200 Kč 
     pro reprezentanty firem a ostatní zájemce – 300 Kč 

Důležité termíny
15. 10. 2013:    Podání přihlášky k aktivní účasti (aktivní sdělení nebo posterová prezentace) včetně abstrakt. 
Do 15. 10. 2013:   Nejvýhodnější termín pro registraci a objednávku hotelového ubytování.
1. 11. 2013:    Konečný termín pro on-line registraci a on-line objednávku hotelového ubytování.

Obecně závazná pravidla pro účast na konferenci, stornovací a platební podmínky jsou k dispozici na www.congressprague.cz/csth13. 
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