II. OZNÁMENÍ

XXXIX.
KONFERENCE ČESKÉ
SPOLEČNOSTI PRO
HYPERTENZI

XXXI. KONFERENCE
PRACOVNÍ SKUPINY
PREVENTIVNÍ
KARDIOLOGIE ČKS

5. – 8. 10. 2022
Hotel Galant, Mikulov

BLOK ČESKÉ
ASOCIACE SRDEČNÍHO
SELHÁNÍ ČKS

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovoluji si Vás pozvat na XXXIV. konferenci České společnosti pro hypertenzi, XXXI. konferenci
pracovní skupiny Preventivní kardiologie ČKS a bloku České asociace srdečního selhání ČKS.
Opět se vracíme po dvou covidových letech na Jižní Moravu do Mikulova. Hypertenzní sjezd patří
k vyhledávaným konferencím a jsem rád, že Vám můžeme nabídnout pozvání tentokrát do hotelu
Galant, kde společně strávit příjemné odborné, ale i společenské chvíle.
Hypertenze patří k nejčastějším kardiovaskulárním onemocněním a dosažení cílových hodnot krevního tlaku,
adherence k léčbě a inercie nám stále dělá velké problémy. Naše setkání by mělo přispět k tomu, abychom se
vzájemně seznámili s novinkami v diagnostice a léčbě vysokého krevního tlaku a při vzájemné výměně názorů
a nových poznatků přispěli ke zlepšení péče o hypertoniky v klinické praxi.
Česká společnost pro hypertenzi je velmi aktivní a kromě pravidelných konferencí ČSH se podílí na sympoziích
na Novoměstské radnici, v letošním roce to bylo již XX. setkání, z kterého se vydává monografie: Arteriální
hypertenze – současné klinické trendy. Mladí a aktivní lékaři, mají možnost se účastnit letní školy hypertenze
Evropské hypertenzní společnosti (ESH). Každoročně pořádáme tiskové konference a osvětu k světovému dni
hypertenze a to 17. května. Pravidelně máme bloky na sjezdech české kardiologické společnosti a na kongresech
české internistické společnosti. Každý rok vyhlašujeme ceny za nejlepší práce v oblasti hypertenze do 40 let. ČSH
aktivně spolupracuje s EHS a také s Mezinárodní společnosti pro hypertenzi (ISH). Vydáváme časopis „Hypertenze
a kardiovaskulární prevence“. Členové výboru jsou vedoucími v „Centres of Excellence in Hypertension.“ Výbor
ČHS připravuje nová „Doporučení pro léčbu a diagnostiku hypertenze“.
Organizací konference je pověřena již tradičně na Moravě, firma Meritis s.r.o.
Kdo přijíždíte poprvé, tak na Mikulovském zámku můžete navštívit zcela unikátní vinařskou expozici s obřím
sudem a dřevěnými kládovými lisy. Začíná zde i vinařská stezka – po trase okolo Pálavy. Centrum města bylo již
v roce 1952 vyhlášeno památkovou rezervací. Najdete zde barokní Sloup Nejsvětější Trojice, na východní straně
náměstí pak Dietrichsteinskou hrobku. Z gotických staveb stojí za zmínku farní a kolegiátní kostel sv. Václava.
Ve chvílích volna můžete navštívit další známé lokality Mikulova, Svatý Kopeček, Kozí hrádek. Svatý Kopeček
se stal v 17. století významným poutním místem, je zde kostel sv. Šebestiána, zvonice a kaple křížové cesty. Ať
půjdete v Mikulově a jeho okolí kamkoliv, setkáte se s pohodou a pohostinností jižní Moravy.
Doufám, že se Vám konference bude líbit a strávíme zde užitečné a příjemné chvíle a navážeme na tradici
úspěšných konferencí v minulých letech.

Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
Předseda organizačního výboru
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PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM
STŘEDA 5. 10. 2022
16.00 – 20.00

registrace

17.00

schůze výboru

ČTVRTEK 6. 10. 2022

PÁTEK 7. 10. 2022
07.00 – 18.00

registrace

07.30 – 08.30

slavnostní zahájení sesterské sekce
(sál Cabernet)

08.30 – 10.30

odborný program

10.30 – 11.00

coffee break

11.00 – 12.00

odborný program

07.00 – 18.00

registrace

12.00 – 12.30

diskuse u posterů

08.00 – 09.30

slavnostní zahájení
(sál Aurelius)

12.30 – 14.00

oběd

09.30 – 10.30

odborný program

14.00 – 15.30

odborný program

10.30 – 11.00

coffee break

15.30 – 16.00

coffee break

11.00 – 12.00

odborný program

16.00 – 18.00

odborný program

12.00 – 12.30

diskuse u posterů

20.00 – 24.00

společenský večer

12.30 – 14.00

oběd

14.00 – 15.30

odborný program

15.30 – 16.00

coffee break

16.00 – 18.00

odborný program

20.00 – 24.00

uvítací recepce

SOBOTA 8. 10. 2022
08.00 – 12.00

registrace

08.30 – 10.30

odborný program

10.30 – 11.00

coffee break

11.00 – 12.00

odborný program

12.00

slavnostní zakončení konference

INFORMACE K AKTIVNÍ ÚČASTI
JEDNACÍ JAZYK
Jednacím jazykem konference bude čeština, slovenština a angličtina (bez simultánního překladu).

POKYNY PRO PŘÍPRAVU A ZASLÁNÍ ABSTRAKT
› 	rozsah abstraktu maximálně 300 slov;
› 	záhlaví musí obsahovat název, jména autorů (podtrženo jméno osoby, která bude práci prezentovat), pracoviště autorů;
› 	žádáme autory o dodržení struktury abstraktu: Cíle, Metody, Výsledky, Závěr, případně Literatura a případně Podpora projektu;
na konec abstraktu uveďte kontaktní e-mailovou adresu;
› 	abstrakta nebudou redigována, prezentující autor odpovídá za obsahovou i formální stránku svého příspěvku; nebudou zasílány
korektury

Abstrakt, prosíme, odeslat nejpozději do 30. 6. 2022
ON-LINE na www.meritis.cz/mikulov2022/registrace
nebo
e-mailem: mikulov2022@meritis.cz

O zařazení přihlášených sdělení budou autoři informováni nejpozději do 31. srpna 2022.

Vzorový abstrakt
Název přednášky: LÉČBA HYPERTENZE U OBÉZNÍCH JEDINCŮ…
Autoři:
Novák J.1, Novotný A.2
1
Pracoviště:
Interní oddělení, FN Olomouc
2
		
Interní kardiologická klinika, FN Brno			

Postery
Během konference bude probíhat posterová sekce. Postery budou umístěny na panelech o rozměru: 90 × 200 cm (šířka × výška).
Podkladový materiál je bílé lamino. Pomůcky k instalaci budou k dispozici.

VŠEOBECNÉ INFORMACE
MÍSTO KONÁNÍ KONFERENCE
Hotel Galant Mikulov, Mlýnská 2

MÍSTO KONÁNÍ SPOLEČENSKÝCH VEČERŮ
6. října 2022

Uvítací recepce, Zámecký sál, zámek Mikulov

7. října 2022

Společenský večer, Zámecký sál, zámek Mikulov

REGISTRACE
Registrační formulář je k dispozici on-line na webových stránkách konference
www.meritis.cz/mikulov2022

Registrační poplatky
do 30. 6. 2022

od 1. 7. 2022

členové ČSH a ČKS

1 500 Kč

1 700 Kč

nečlenové

1 900 Kč

2 100 Kč

organizační výbor, výbor ČSH

zdarma

zdarma

SZP, studenti, lékaři do 35 let

700 Kč

800 Kč

doprovodné osoby

600 Kč

800 Kč

1 000 Kč

1 200 Kč

500 Kč

600 Kč

Jednodenní registrace:
lékaři
SZP, studenti, lékaři do 35 let

Registrační poplatek zahrnuje:
›
›
›
›

	vstup na odborný program během celé konference
	konferenční materiály
	volný vstup na výstavu firem (pro lékaře)
	občerstvení během přestávek a obědy

Vstupné na společenské večery není zahrnuto v registračním poplatku.

Registrační poplatek (jednodenní) zahrnuje:
›
›
›
›

	vstup na odborný program – 1 den
	program konference
	volný vstup na výstavu firem (pro lékaře) – 1 den
	občerstvení během přestávek a oběd – 1 den

Lékaři s jednodenní registrací dostanou potvrzení o účasti, ne však kredity ČLK.
Registrační poplatek pro doprovodné osoby zahrnuje:
› občerstvení během přestávek a obědy

CERTIFIKÁTY
Akreditovaná akce systému celoživotního vzdělávání je garantována ČLK a hodnocena kreditními body. Vzdělávací akce je pořádána
dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.
Pro NLZP bude akce garantována ČAS.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně jsou zajištěny v místě ubytování. Obědy a coffee breaky během přednášek budou zajištěny v místě konání konference.

PLATBY
Česká republika – platby kongresových poplatků a ubytování proveďte převodem na účet číslo:
4532770207/5500

Raiffeisenbank a.s.

Pro platby ze zahraničí:
IBAN:

CZ6755000000004532770207

BIC:

RZBCCZPP

Veškeré částky jsou uvedeny včetně DPH. Příjmové daňové doklady budou vystaveny na místě. V případě platby předem se
dokladem o zaplacení prokažte u registrace.
V případě platby fakturou kontaktujte, prosím, organizační agenturu. Dodatečné faktury budou vystaveny pouze na základě
písemné žádosti a to do 1 měsíce po skončení konference.
Veškeré platby na místě bude možné provést v hotovosti nebo platební kartou v CZK.

STORNO ÚČASTI
Storno účasti je nutno nahlásit organizační agentuře písemně.

Po zrušení registrace budou uplatňovány následující storno podmínky:
Termín zrušení registrace Storno poplatek
do 15. 8. 2022

bez storno poplatku, pouze manipulační poplatek 150 Kč

od 16. 8. 2022

100 % registračního poplatku

SPOLEČENSKÝ PROGRAM
Čtvrtek 6. října 2022
20.00 hodin

Uvítací recepce

(Zámecký sál, zámek Mikulov)

Cena vstupenky je 500 Kč na osobu.

Pátek 7. října 2022
20.00 hodin

Společenský večer (Zámecký sál, zámek Mikulov)
Cena vstupenky je 500 Kč na osobu.

Vstupenka na uvítací recepci a společenský večer není zahrnuta v registračním poplatku, je nutné si ji zakoupit samostatně (při
on-line registraci).
Veškeré náklady na konání uvítací recepce a společenského večera budou hrazeny výhradně z prostředků získaných prodejem
vstupenek na tuto akci, nikoli z finačních příspěvků partnerů konference.

UBYTOVÁNÍ
Ubytování je zajištěno v hotelech v okolí místa konání konference.
Ubytování je možné objednat do 30. 6. 2022. Po tomto datu bude objednávka též akceptována, avšak do výše volných kapacit
hotelů.
Vysvětlivky k jednotlivým typům pokojů:
1/1

jednolůžkový pokoj

St

Studio

1/2

dvoulůžkový pokoj

A

Apartmán

Hotel

Adresa

Kongresová cena
1/1
1/2

www.mikulov.galant.cz
Hotel Galant Mikulov****

Mlýnská 2,
Mikulov

2200,- Kč;
2600 Kč

www.hotelvolarik.cz
Hotel Volarik****(Eliška)

22. dubna 1000/28,
Mikulov

1/2St 2220 Kč;
1/2A 3270 Kč

K Vápence 1209/6,
Mikulov

1/2

1900 Kč

Vídeňská 5,
Mikulov

1/2

1800 Kč

www.zamecekmikulov.cz
Hotel Zámeček*** Budova A
www.zamecekmikulov.cz
Hotel Zámeček*** Budova B
www.zamecekmikulov.cz
Hotel Zámeček*** Budova C / nad kongresem
www.zamecekmikulov.cz
Hotel Zámeček*** Budova D / nad vinným sklípkem
www.vinosilova.cz
Vinařství Šílová***

Ceny ubytování jsou vždy za 1 pokoj (tzn. 1/1 – 1 osoba, 1/2 – 2 osoby) včetně snídaně a DPH.

Storno ubytování:
Do 30. 6. 2022

bez storno poplatku, pouze manipulační poplatek 150 Kč

Od 1. 7. 2022

100 % z ceny zrušeného ubytování

Organizační zajištění konference:
Meritis s.r.o.

Obrovského 644/5
141 00 Praha 4
E-mail: mikulov2022@meritis.cz
Tel.: 272 774 065

www.meritis.cz/mikulov2022
Tereza Hoffmannová
organizace konference
Tel.: 737 287 518
E-mail: hoffmannova@meritis.cz
Jan Bílek
partneři, vystavovatelé
Tel.: 737 287 508
E-mail: bilek@meritis.cz
Jitka Dobrevová
registrace, ubytování
Tel.: 737 287 522
E-mail: dobrevova@meritis.cz

Důležitá data:
»
»
»
»

přihláška k aktivní účasti
odeslání abstrakt
úhrada zvýhodněného registračního poplatku
přihláška k ubytování

Vše do 30. 6. 2022

