
42. Angiologické dny 2017

Kongres České angiologické společnosti ČLS JEP s mezinárodní účastí

23. – 25. 2. 2017
Hotel Diplomat, Praha

Anonce



Vážené dámy a pánové, kolegyně a kolegové,

jsem rád, že Vás mohu jménem výboru České angiologické společnosti ČLS JEP pozvat k účasti na 42. Angiologických 
dnech, které se budou konat v Praze ve dnech 23. – 25. února 2017. 

Únorový termín a hotel Diplomat v Praze-Dejvicích zůstávají už po řadu let pevnými body našich setkání. V žádném 
případě však nechceme, aby kongres byl v ostatních ohledech konzervativní. Cílem organizátorů je, aby každoroční sjezd 
přinesl co nejvíce aktualit a nových nálezů a ukázal přehled toho, co se v uplynulém roce v oblasti cévních onemocnění 
odehrálo. Vývoj medicíny je stále rychlejší a množství poznatků tak velké, že se nedá v celku obsáhnout a dochází ke 
stále větší oborové specializaci. Proces separace specializací je ale zároveň provázen opačným pochodem, směřujícím 
ke sjednocení a vzájemnému porozumění. Jako příklad může sloužit náš kongres, který je široce interdisciplinární a měl 
by přivést ke společné řeči cévní odborníky všech specializací, od teoretických oborů po klinické pracovníky a lékaře 
primární péče. 

Věříme, že v programu pokrývajícím komplexně problematiku tepenných, žilních a lymfatických onemocnění a v nabídce 
workshopů naleznete to, co je pro Vás v praxi důležité. Těšíme se také na přihlášky Vašich přednášek a posterů a na 
mnohá osobní setkání, která jsou neméně důležitou součástí našich sjezdů. 

Za výbor ČAS a organizátory sjezdu

MUDr. Karel Roztočil, CSc.
Předseda České angiologické společnosti ČLS JEP



HLAVNÍ TÉMATA
Akutní tepenné uzávěry
Aortální a tepenné aneuryzma
Arteriální hypertenze a cévní komplikace
Antikoagulační a protidestičková léčba
Arteriovenózní píštěle
Asymptomatická ateroskleróza a její detekce
Bércové vředy a jejich léčba
Cévní malformace
Cévní onemocnění u dětí a mladistvých
Cévní trauma
Diabetes a cévní komplikace
Diabetická noha
Diagnostické invazivní a neinvazivní cévní techniky
Diagnostika, léčba a prevence žilní trombózy
Duplexní sonografie tepen a žil
Epidemiologie cévních onemocnění
Experimentální angiologie
Chronická cerebrospinální venózní insuficience
Chronická žilní insuficience a její léčba
Intermitentní klaudikace
Ischemická choroba končetin
Kompresní léčba
Kritická končetinová ischemie
Léčba kmenovými buňkami
Léky snižující cholesterol a ateroskleróza

Lymfedém
Mechanická trombektomie
Mikrocirkulace
Onemocnění karotických tepen
Perkutánní angioplastika a stentování
Plicní hypertenze
Posttrombotický syndrom
Rekonstrukční chirurgie tepenných a žilních onemocnění
Rizikové faktory vaskulárních onemocnění a jejich prevence
Robotická a mininvazivní cévní chirurgie
Renovaskulární onemocnění
Syndromy cévní komprese
Trombofilie
Tromboflebitidy
Trombolytická léčba
Varixy a jejich chirurgická a endovenózní léčba
Vaskulitidy
Vazoaktivní farmaka
Vazoneurózy
Žilní tromboembolismus

DŮLEŽITÉ TERMÍNY 
Přihlášky k aktivní účasti: do 9. ledna 2017
Přihlášky do soutěží o výroční ceny: do 2. ledna 2017 
Přihlášky k účasti se sníženým poplatkem: do 16. ledna 2017

www.angiology.cz



DATUM A MÍSTO KONÁNÍ
23. – 25. února 2017
Hotel Diplomat
Evropská 15, 160 41 Praha 6
www.diplomathotel.cz

POŘADATEL
Česká angiologická společnost České lékařské 
společnosti J. E. Purkyně

PŘEDSEDA ORGANIZAČNÍHO A PROGRAMOVÉHO 
VÝBORU
MUDr. Karel Roztočil, CSc.
e: karel.roztocil@medicon.cz

ORGANIZAČNÍ A PROGRAMOVÝ VÝBOR

SEKRETARIÁT KONGRESU
AMCA, spol. s r.o.
Academic and Medical Conference Agency
Vyšehradská 320/49, 128 00 Praha 2
t: +420 221 979 351, +420 731 496 062
e: amca@amca.cz, www.amca.cz

JEDNACÍ JAZYKY
Čeština, slovenština a angličtina bez tlumočení.

OHODNOCENÍ
Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garan-
tována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK a ČAS (ohodnocena 
kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání. Účastníci 
obdrží potvrzení o účasti. Vzdělávací akce je pořádána 
dle stavovského předpisu číslo 16 České lékařské komory 
a vyhlášky č. 321/2008 Sb. (ohodnocení ČAS).

AKTIVNÍ ÚČAST – VOLNÁ SDĚLENÍ
Volná sdělení budou prezentována formou přednášek 
a elektronických posterů, zobrazovaných na velko-
formátových dotykových LCD obrazovkách. 
Pro zaslání abstrakt přednášek a e-posterů použijte  
on-line formulář na www.2017.angiology.cz. 
Publikována budou pouze abstrakta zaslaná v anglickém 
jazyce.
Termín pro zaslání abstrakt: do 9. ledna 2017
O zařazení a typu prezentace rozhodne programový výbor 
do 29. ledna 2017.

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ SDĚLENÍ MLADÝCH AUTORŮ
V rámci kongresu odborná porota vybere a ocení nejlepší 
prezentace autorů do 35 let v kategoriích lékařů a sester.

A. Broulíková
M. Bulvas 
J. Hirmerová
I. Hofírek 
M. Chochola
D. Karetová
S. Kašpar 

D. Kučera
J. Kvasnička
A. Linhart
J. Malík 
R. Malý
J. Matuška 
I. Muchová

D. Musil
J. Piťha 
V. Procházka
M. Roček 
J. Spáčil 
M. Vítovec 
J. Zeman



VÝROČNÍ CENY
Za nejlepší práce, publikované v oboru angiologie v roce 
2016, budou v průběhu akce předány 4 ceny, dotované 
každá částkou 10 000 Kč:
Linhartova cena pro autory monografií bez věkového 
limitu
Prusíkova cena pro autory časopiseckých prací bez 
věkového limitu
Reinišova cena pro autory časopiseckých prací do 35 let 
(sponzorována Boehringer Ingelheim spol. s r.o)
Přerovského cena pro autora nejlepší práce 
s problematikou žilních onemocnění (sponzorována 
společností Servier, s.r.o.) 
Přihlášky do soutěže o tyto ceny s přiloženými publikacemi 
uveřejněnými v roce 2016 je třeba zaslat e-mailem nebo 
poštou na adresu sekretariátu do 2. ledna 2017.

REGISTRACE A UBYTOVÁNÍ
Registrace na kongres je možná prostřednictvím on-line 
formuláře na www.2017.angiology.cz. Registrační 
poplatky jsou uvedeny v tabulce na následující straně.
Součásně s registrací lze za zvýhodněnou cenu rezervovat 
ubytování v hotelu Diplomat.
Jednolůžkový pokoj se snídaní   1600 Kč/noc
Dvoulůžkový pokoj se snídaní   1900 Kč/noc 

STRAVOVÁNÍ
Účastníci si v on-line registračním formuláři mohou objed-
nat obědy, které budou podávány v restauraci hotelu 
Diplomat. 

PREZENTACE FIREM
Součástí kongresu bude výstava odborných firem. Infor-
mace o podmínkách účasti poskytne sekretariát kongresu. 



REGISTRAČNÍ POPLATKY ÚHRADA DO 
16. 1. 2017

ÚHRADA OD
17. 1. 2017

ÚHRADA
NA MÍSTĚ

Lékař – člen ČAS* 1.200 Kč 1.500 Kč 1.700 Kč

Lékař – ostatní 1.700 Kč 2.000 Kč 2.200 Kč

Sestra, student, lékař do 30 let – člen ČAS* 700 Kč 1.000 Kč 1.200 Kč

Sestra, student, lékař do 30 let – ostatní 1.000 Kč 1.300 Kč 1.500 Kč

Aktivní účast – lékař 800 Kč  

Aktivní účast – sestra, student, lékař do 30 let 500 Kč

Společenský večer 23. 2. 500 Kč 500 Kč 600 Kč

Společenský večer 23. 2. – doprovodná osoba 600 Kč 600 Kč 700 Kč

Oběd 23. 2. (tříchodové menu + nápoj) 350 Kč 350 Kč 350 Kč

Oběd 24. 2. (tříchodové menu + nápoj) 350 Kč 350 Kč 350 Kč

Registrační poplatek zahrnuje: účast na vědeckém programu a doprovodné výstavě firem,  
tiskové materiály, občerstvení během kávových přestávek a DPH.
*Česká angiologická společnost ČLS JEP

www.angiology.cz


