III. kongres
Společnosti pro orgánové
transplantace ČLS JEP
ve spolupráci s dalšími společnostmi

První oznámení

6. –9. dubna 2022
Špindlerův Mlýn, Hotel Harmony

Vážení kolegové,
dovolte mi Vás co nejsrdečněji pozvat na III. kongres Společnosti pro
orgánové transplantace ČLS JEP, který se bude konat 6.–9. dubna
2022 ve Špindlerově Mlýně. Jakkoliv se může zdát pozvání na kongres
v době pandemie bláhovým nápadem, domnívám se, že není možné
opustit zaběhnutý řád a ponořit se do ticha světa on-line. Naše dosavadní zkušenosti s on-line přenosy z kongresů svědčí pro nižší edukační
úroveň a nižší schopnost posluchačů shlédnout celý přenos. Důležitou
funkcí kongresů je také jejich společenská role, kdy je možno mnoho věcí domluvit osobně a s kolegy promlouvat i na jiná než prezentovaná témata. Zvlášť poškozeni současnou
dobou jsou nejmladší kolegové, kteří v posledních dvou letech neměli prakticky možnost
vidět přednášky naživo.
Proto výbor SOT ČLS JEP plánuje další kongres v běžném režimu, samozřejmě pro očkované a s vědomím nutnosti dodržet všechna možná i „nemožná“ hygienická doporučení.
Je samozřejmě možné, že kongres budeme nuceni převést do hybridní nebo čistě on-line
formy. V tomto případě budeme informovat všechny účastníky co nejdříve.
Jak tomu bylo i v minulosti, plánujeme kongres uspořádat ve spolupráci s ostatními odbornými společnostmi tak, aby byl program zajímavý pro všechny naše členy. Zvláštní důraz
chceme klást na nefrologická transplantační témata a dárcovský program. Nezapomeneme samozřejmě ani na poslední aktuality v transplantacích jater, srdce, plic a slinivky břišní.
Počítáme také s prezentací vybraných abstrakt ve formě přednášek nebo e-posterů. Mladí
transplantologové zorganizují svůj samostatný blok. Většinu zahraničních řečníků tentokráte pozveme k vystoupením on-line. Počítáme také s účastí sester a s jejich vlastními
bloky edukačních přednášek. Zkrátka uděláme vše pro to, aby se kongres uskutečnil a aby
byl pro všechny z nás v této nelehké době edukačním a společenským osvěžením.
Těším se na osobní setkání s Vámi ve Špindlerově Mlýně!

prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., FERA

Všeobecné informace:
Datum:
Místo:
Adresa:

6.–9. dubna 2022
Hotel Harmony
Bedřichov 106, Špindlerův Mlýn

Programový výbor kongresu:
prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., FERA
doc. MUDr. Eva Kieslichová, Ph.D.
prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.
MUDr. Lenka Hošková, Ph.D.
MUDr. Jaroslav Chlupáč, Ph.D.
MUDr. Jan Burkert, Ph.D.
doc. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D.
prof. MUDr. Ivan Netuka, Ph.D.

MUDr. Jana Slatinská, Ph.D.
MUDr. Miroslav Koňařík
MUDr. Michal Kudla, Ph.D.
MUDr. Jan Šimonek
prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.
prof. MUDr. Tomáš Reischig, Ph.D.
PhDr. Martina Šochmanová, MBA

Organizátor:
TARGET-MD s. r. o.

Potvrzení o účasti
Kongres má postgraduální charakter a je garantován ČLK a ČAS jako akce
kontinuálního vzdělávání. Účastníci obdrží Certifikát o účasti.
Registrovaní účastníci obdrží potvrzení o účasti s kreditovým hodnocením
po skončení kongresu. Potvrzení nebudou zasílána poštou.

Abstrakta
Zaslání abstrakt: do 11. února 2022
Oznámení o přijetí abstrakt: do 5. března 2022
Na kongresu kromě vyzvaných přednášek zaznějí také vybrané prezentace z abstrakt ve
formě volných sdělení nebo posterů. Vyzýváme Vás k přípravě abstrakt Vaší prezentace.
Formulář naleznete na webových stránkách www.kongressot.cz/abstrakta/. Pokyny
prezentujícím autorům budou spolu s rozhodnutím o zařazení práce zaslané měsíc před
zahájením kongresu.

Registrační poplatky
Lékař (člen)

Lékař (nečlen)

Sestra

do 31. prosince 2021

1 900,- Kč

2 300,- Kč

1 000,- Kč

do 31. ledna 2022

2 000,- Kč

2 400,- Kč

1 100,- Kč

do 28. února 2022

2 100,- Kč

2 500,- Kč

1 200,- Kč

do 21. března 2022

2 500,- Kč

2 800,- Kč

1 200,- Kč

do 6. dubna 2022

2 700,- Kč

3 100,- Kč

1 200,- Kč

Jak se můžete zaregistrovat?
1.
Web: www.kongressot.cz/registrace/
2.	E-mail: sekretariat@target-md.com

Registrační poplatek zahrnuje:
Účast na odborném jednání a firemních satelitních sympoziích, přístup do prostoru
firemních expozic, materiály kongresu (program, taška, jmenovka), certifikát o účasti
včetně ohodnocení kreditními body, občerstvení v průběhu přestávek.
Způsob platby:
Bankovním převodem na účet společnosti TARGET-MD s.r.o.
Číslo účtu: 2600594008
Kód banky: 2010
Variabilní symbol Vám bude přidělen na základě registrace.

