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II. ČESKO-SLOVENSKÝ KONGRES

MEZIOBOROVÉ PŘÍSTUPY V HOJENÍ RAN
25. – 26. listopadu 2021 
hotel Galant, Lednice u Břeclavi

POZVÁNKA
Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16
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Vážené dámy a pánové,

dovolte, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali na II. česko-slovenský kongres „Mezioborové přístupy v hojení ran“, který se v loňském 
roce neuskutečnil z důvodu pandemie, která nás zasáhla. Akce je pořádána za odborné garance Kliniky popálenin a plastické chirurgie 
LF MU a Fakultní nemocnice Brno a Středoevropského technologického institutu Vysokého učení technického v Brně – CEITEC. Záštitu 
převzal prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D., ředitel Fakultní nemocnice Brno, Společnost popáleninové medicíny ČLS JEP a Společnost 
pro bioimplantologii ČLS JEP.

Kongres je určen lékařům, zdravotním sestrám a pracovníkům zabývajících se klinickým a preklininickým výzkumem a všem, kteří 
s problematikou hojení ran přicházejí dnes a denně do styku. Našim cílem je uspořádat vědecký kongres, který přinese účastníkům širší 
přehled a orientaci v mezioborové spolupráci a přispěje ke zkvalitnění profesní činnosti.

Spolu s programovým výborem věříme, že Vás tematické zaměření kongresu zaujme, a že i Vy se přijedete podělit o své zkušenosti. 

  Těšíme se na Vaši účast a setkání s Vámi 

    doc. Ing. Lucy Vojtová, Ph.D.   doc. MUDr. Břetislav Lipový, Ph.D., MBA   
    Středoevropský technologický institut  Klinika popálenin a plastické chirurgie  
    Skupina pokročilé biomateriály VUT v Brně  LF MU a Fakultní nemocnice Brno



Všeobecné informace

Místo konání Hotel Galant, 21. dubna 657, 691 44 Lednice

Registrační poplatky Registrační poplatek platba převodem Kč 2 450,- / EUR 98,- vč. DPH  
Platba na místě (platební kartou / v hotovosti)  Kč 2 850,- / EUR 114,- vč. DPH 
Platba převodem je možná do 16. listopadu 2021. 
V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na kongres, občerstvení v průběhu kongresu, oběd, materiály, 
společná večeře a DPH.

Pro přednášející Ukončení registrace k aktivní účasti (přihlášení přednášky, posteru) 20. října 2021 
Vyrozumění o přijetí příspěvku obdržíte nejpozději do 27. října 2021

Materiály Při registraci obdržíte jmenovku, kongresový set a program kongresu.

Akreditace Kongres bude zařazen v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory a bude ohodnocen kredity dle 
platných předpisů.

Oběd Obědy formou menu se vydávají v hotelové restauraci dne 26. listopadu 2021 oproti stravenkám, které obdržíte 
při registraci. Zájemce o bezmasou/bezlepkovou stravu žádáme, aby svůj požadavek sdělili registrujícím osobám. 
Cena za oběd je zahrnuta v registračním poplatku.
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