
      8. sympózium Pracovní skupiny Plicní cirkulace ČKS  
                                 

ve spolupráci s 

Českou společností pro trombózu a hemostázu 
a 

Pracovní skupinou  Kardio 35 ČKS      

 
        

 

 
 
1. přehledné přednášky pozvaných autorů 
Témata 
 Žilní trombóza a akutní plicní embolie 

 Chronická plicní hypertenze 

 Kauzistiky 
 
 

2. vybraná volná sdělení je možno přihlásit do dvou následujících témat 
Klinické práce a Experimentální práce 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  17. – 18. ledna 2014    
    Hotel Clarion  
    Labská 111, Špindlerův Mlýn 
 
     Registraci a informace naleznete na 

    www.gsymposion.cz 
 
 

 

           TÉMATA 
 Žilní trombóza a akutní plicní 

embolie 
 

 Chronická plicní hypertenze 
 

 Kauzistiky 

 
 

Odborní garanti programu: 
 

Doc. MUDr. Pavel Jansa, Ph.D.   
Předseda Pracovní skupiny Plicní cirkulace ČKS 
 

MUDr. Michal Pazderník  
předseda Pracovní skupiny Kardio 35 ČKS 
 

Prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc. 
předseda České společnosti pro trombózu a 
hemostázu 

 
 

Abstrakta: 
Kazuistická sdělení s problematikou plicní 
cirkulace registrujte prosím do 22. 12. 2013 na 
adresu: www.gsymposion.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.gsymposion.cz/
http://www.gsymposion.cz/


 
 
Předběžný časový program sympozia 
Pátek             17. 1. 2014 odborný program cca od 13.00 – 20.00 hod. 
Sobota     18. 1. 2014 odborný program cca od 8.30 do 11.00 hod. 
 
 
 

Zpracování abstrakt kazuistik 
Záhlaví: název práce, jména autorů a pracoviště 
Vlastní text: Maximální rozsah vlastního abstraktu mimo záhlaví je 250 slov. 
 Zasílání abstrakt: jako soubor textového editoru MS WORD na adresu: www.gsymposion.cz 
Časový limit: pro přednášku je 15–20 minut včetně diskuze.  
Prezentaci je možné dodat na CD a USB disku. 
 
Přihlášky kazuistik k prezentaci 
Kazuistiky k prezentaci včetně abstraktu registrujte nejpozději 
do  22. 12. 2013 na webových stránkách: www.gsymposion.cz 
 
 
 

Všeobecné informace 
 
Místo konání: Hotel CLARION, Labská 111, Špindlerův Mlýn 

Termín konání: 17.–18. ledna 2014 
Registrační poplatky: 
lékař ............................................ 500 Kč 
sestra ........................................    250 Kč 
doprovodná osoba .....................  250 Kč 
Registrační poplatek zahrnuje účast na odborném programu a občerstvení během přestávek. 
 

 
 
 
Termín pro zaslání přihlášky k registraci a ubytování: 
pro neaktivní účastníky je do 10. 12. 2013 

preferenčně přihlášky pomocí on-line formuláře na www.gsymposion.cz 
poštou: Galén-Symposion s. r. o., Břežanská 10, 100 00 Praha 10 
 
 
REGISTRAČNÍ POPLATEK je nutné uhradit před zahájením kongresu bankovním převodem 
na účet č. 82493389/0800, konstantní symbol: 0308 a variabilní symbol Vám bude zaslán e-mailem  
v rámci potvrzení registrace. 
 
 
UBYTOVÁNÍ je nutné uhradit před zahájením kongresu bankovním převodem 
na účet č. 82493389/0800, konstantní symbol: 0308 a variabilní symbol Vám bude zaslán e-mailem  
v rámci potvrzení ubytování. 
 
 
 
 
 
 

http://www.gsymposion.cz/


 
 
 

Ubytování se slevou pro účastníky na 1 noc: 
Lůžko pro účastníka ve dvoulůžkovém pokoji   .......  850 Kč 
Jednolůžkový pokoj                                       ............. 1.000 Kč 
 

Cena ubytování pro doprovod je beze  slevy: 
Lůžko pro doprovod ve dvoulůžkovém pokoji ....... 1.350 Kč 
Jednolůžkový pokoj                                          ..........  2.000 Kč 
 
Cena je vždy uvedena za osobu a noc včetně snídaně.  
 
Rezervace ubytování  Vám bude garantována po obdržení platby do 15. 12. 2013.  
Check out v neděli do 10:00 hod. 
Storno podmínky ubytování se řídí obchodními podmínkami hotelu. 
Po stanoveném termínu přihlášení negarantujeme volnou kapacitu ubytování. 
 
 
Organizační zajištění: 
Galén-Symposion s. r. o. 
Břežanská 10, 100 00 Praha 10 
Tel.: 222 518 535, Fax: 222 516 013 
 
Kontaktní osoby: 
Hana Středová h.stredova@gsymposion.cz 
Alžběta Nováková  a.novakova@gsymposion.cz 
 
 

Akreditovaná akce systému celoživotního vzdělávání je garantována ČLK 
a hodnocena kreditními body. 

 
 
 
 

Sympozium ve Špindlerově Mlýně bude probíhat v neformálním oblečení  
během celého sympozia. 
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