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HLAVNÍ DATA

INFORMACE K ODBORNÉMU PROGRAMU

DATUM KONÁNÍ

PŘEDBĚŽNÉ OKRUHY TÉMAT
• Epidemiologie oběhových onemocnění
• Genetika diagnostiky a léčby aterosklerózy
• Rizikové faktory a rizikové markery aterosklerózy a KV rizika
• Vzácné typy poruch metabolismu lipidů a lipoproteinů
• Familiární hypercholesterolemie
• Režimová opatření v léčbě dyslipidemií a managementu KV rizika
• Stratifikace KV rizika v různých populačních skupinách
• Novinky ve farmakoterapii KV rizika
• Mechanismy aterogeneze a možnosti jejich ovlivnění
• Detekce aterosklerotického postižení obrazovými a funkčními metodami
• Hot lines: výsledky posledních klinických studií s komentářem

1. – 3. prosince 2022
MÍSTO KONÁNÍ
Best Western Premier Hotel International Brno
Husova 16/200, 602 00 Brno-střed
KLÍČOVÁ DATA
přihláška k aktivní účasti (vč. zaslání abstraktů)
přihláška k registraci – včasná (vč. úhrady reg. poplatku)

do 15. září 2022
do 27. října 2022
do 5. září 2022

přihláška k ubytování (vč. úhrady)

PROGRAMOVÝ A ORGANIZAČNÍ VÝBOR KONGRESU

JEDNACÍ JAZYK

PREZIDENT KONGRESU

Jednacím jazykem kongresu je čeština, slovenština a angličtina (bez tlumočení).

Michal Vrablík
Vladimír Blaha
Renata Cífková
Tomáš Freiberger
David Karásek
Pavel Kraml

Jan Piťha
Hana Rosolová
Vladimír Soška
Tomáš Štulc
Zuzana Urbanová

VŠEOBECNÉ INFORMACE
PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI (REGISTRACE)
Termín pro přihlášení k účasti (vč. včasné úhrady):

do 27. října 2022

ZPŮSOB PŘIHLÁŠENÍ K ÚČASTI A UBYTOVÁNÍ
KONGRESOVÝ SEKRETARIÁT

on-line na www.gsymposion.cz

GALÉN-SYMPOSION s.r.o.
Břežanská 10, 100 00 Praha 10
tel.: 222 518 535
www.gsymposion.cz

REGISTRAČNÍ POPLATKY

Hana Maryška Středová
e-mail: h.stredova@gsymposion.cz
Nikola Hrabovská – organizace kongresu, abstrakty
e-mail: n.hrabovska@gsymposion.cz
Zuzana Strouhalová – registrace, ubytování
e-mail: registrace@gsymposion.cz
Pavel Dubitzký - platby, daňové doklady
e-mail: finance@gsymposion.cz
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REGISTRACE VČASNÁ

REGISTRACE POZDĚJŠÍ

(do 27. října 2022, včetně úhrady)

A NA MÍSTĚ

členové pořádající společnosti

1 200 Kč

1 400 Kč

ostatní účastníci

1 400 Kč

1 600 Kč

NLZP, studenti LF, doprovodné osoby

700 Kč

700 Kč

jednodenní účast

800 Kč

800 Kč

Členky a členové ČSAT ve věku do 35 let s aktivní účastí si mohou zažádat
o cestovní grant pro úhradu registračního poplatku a ubytování.
Další informace na www.athero.cz.
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REGISTRAČNÍ POPLATEK ZAHRNUJE

ODBORNÝ PROGRAM

účast na odborném programu, kongresové materiály, přístup na výstavu farmaceutických společností, občerstvení o přestávkách a oběd.

v tištěné podobě obdrží účastníci v kongresových taškách u registrace.
V elektronické podobě bude k dispozici od 18. listopadu 2022 na webových
stránkách www.gsymposion.cz, www.athero.cz.

Doprovodné osoby: registrační poplatek zahrnuje obědy a občerstvení
o přestávkách.

AKTIVNÍ ÚČAST
TERMÍN PRO ZASLÁNÍ ABSTRAKTŮ:
do 15. září 2022
Abstrakt je možné přihlásit pomocí on-line formuláře po zaregistrování
k aktivní účasti na webových stránkách www.gsymposion.cz.
ZPRACOVÁNÍ ABSTRAKTŮ:
• vložení prostého textu pomocí formulářového pole
• maximální rozsah 2500 znaků (včetně mezer)
• žádné tabulky, grafy, schémata nebo obrázky
• text abstraktu strukturovaný na úvod, cíl, materiál, metodika, výsledky
a závěr
Spoluautory uveďte v obvyklém, tedy ve stejném pořadí, v jakém by byli uvedeni v publikaci, tj. první autor a poté další spoluautoři. Vložení textu je pouze
administrativní úkon bez vztahu k pozici v autorském kolektivu.
Pokud nebude sdělení prezentováno vkladatelem, označte prezentujícího autora pomocí hvězdičky (*).
K prezentaci je možné přihlásit pouze sdělení, která obsahují výsledky vlastní
výzkumné práce. Přehledová sdělení nebudou akceptována.
MOŽNOSTI PREZENTACE
Přednášky:

ZPŮSOB ÚHRADY REGISTRAČNÍCH POPLATKŮ A UBYTOVÁNÍ
Bankovním převodem na účet:
Galén-Symposion vedený u České spořitelny, a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4
Číslo účtu: 0082493389 / 0800
Konstantní symbol: 0308
IBAN: CZ27 0800 0000 0000 8249 3389
Swift Code: GIBACZPX
Pro identifikaci platby použijte prosím variabilní symbol přidělený během
registrace. Naleznete jej v detailu své přihlášky.
V případě neúčasti na kongresu se registrační poplatky účastníkům nevracejí.
Daňové doklady vystavíme na vyžádání na adrese: finance@gsymposion.cz,
případně přímo při registraci v místě konání.

UBYTOVÁNÍ
Ceny jsou uvedeny za osobu a 1 noc včetně DPH, snídaně a místních poplatků při obsazení celého pokoje.
V případě Vašeho zájmu o parkování, kontaktujte prosím přímo hotel,
ve kterém máte potvrzenu rezervaci.
International Brno – Husova 200/16 (www.hotelinternational.cz)
jednolůžkový Business
2 440 Kč
dvoulůžkový Business obs. 1 os.
2 440 Kč
dvoulůžkový Business
1 450 Kč

Postery:

Hotel Continental Brno – Kounicova 6 (www.continentalbrno.cz)
jednolůžkový
dvoulůžkový obs. 1 os.
dvoulůžkový
- parkování v hotelových garážích – 250 Kč/auto/den

• posterová sdělení budou prezentována v tištěné formě

STORNO UBYTOVÁNÍ

• přehledné přednášky vyzvaných řečníků
• vybraná volná sdělení přihlášených autorů
• časový limit pro přednášku je 10 min. + 5 min. diskuze

O zařazení přihlášených sdělení budou autoři informováni nejpozději
do 21. října 2022.
Moderovaná diskuze u posterů bude upřesněna v programu kongresu.
Pravidla pro posterovou soutěž jsou k dispozici na www.athero.cz.
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1 570 Kč
1 730 Kč
1 070 Kč

V případě, že ubytování nebude uhrazeno do 5. 9. 2022, bude rezervace
bez dalšího připomenutí automaticky zrušena.
Zrušení ubytování je možné pouze písemnou formou
na adrese registrace@gsymposion.cz.
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VÝSTAVA

POZNÁMKY

Součástí kongresu je výstava farmaceutických firem a vydavatelů odborné literatury, která bude probíhat po celou dobu kongresu v kongresových prostorách.

VEČERY MEZIOBOROVÉ SPOLUPRÁCE
ČTVRTEK 1. PROSINCE 2022
Večer ČSAT
vstupné: 400 Kč
PÁTEK 2. PROSINCE 2022
Pracovní večeře členů ČSAT a hostů kongresu
vstupné: 300 Kč
Účast doprovodných osob je podmíněna zakoupenou registrací.
Vstupenky se hradí u registrace v době konání kongresu.

Akreditovaná akce systému celoživotního vzdělávání je garantována ČLK
a hodnocena kreditními body. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského
předpisu č. 16 ČLK.
Kongres je určen pouze pro odbornou veřejnost.
V případě nepříznivé epidemiologické situace je změna podoby kongresu
vyhrazena.
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International Brno

Hotel Continental

