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XVII. kongres ČVRS 
 

 

 

Česká oftalmologická společnost 
Česká vitreoretinální společnost 

 

 

 

Pořádají 

 

 

XVII. kongres ČVRS 

s mezinárodní účastí 

 

 

 

 

Témata: 

• Odchlípení sítnice 

• Diabetická retinopatie a diabetický makulární edém 

• Chirurgie vitreoretinálního rozhraní 

• Nové trendy v diagnostice 

• Sekundární glaukom 

• Tipy, triky a výzvy ve vitreoretinální chirurgii 

• Varia 
 

 
 
 
 
 
Organizační výbor: 
 

Kolář Petr 
 Němec Pavel 

Rejmont Leoš 
 



Všeobecné informace 
 
XVII. kongres ČVRS se koná 23. až 25.11.2017 v kongresovém centru hotelu GALANT v Mikulově  
 

 REGISTRACE 
Registrace účastníků     čtvrtek  23.11.2017   15:00 – 19:00 hod. 

                                        pátek   24.11.2017 od 7:30 hod 
 

 VĚDECKÝ PROGRAM 
Zahájení kongresu       pátek   24.11.2017   v 8:30 hod. 
Vědecký program     pátek   24.11.2017 od 9:00 hod. 
 
 

 JEDNACÍ JAZYK 
čeština, slovenština, angličtina 
 

 POKYNY PRO AKTIVNÍ ÚČASTNÍKY 
Prezentace je možné přihlásit formou přednášky nebo posteru. Termín pro zaslání abstrakt je do 
30.9.2017.  
Abstrakta zasílejte na adresu pe-kolar@seznam.cz. Do „Předmětu zprávy“ uveďte CVRS-2017 
Bližší informace naleznete na www.cvrs.cz 
 

 AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA 
Prezentace ve formátu MS office, DVD, multimedia 
časový limit pro přednášku je 8 minut + 2 minuty na diskusi 
 

 CERTIFIKÁT 
Certifikát obdrží účastnící kongresu při registraci. 
 

 PLATEBNÍ PODMÍNKY      
Členové ČVRS zaplacením členského příspěvku (do 30/4/2017)  1000,- Kč   
Ostatní (nebo pozdější platba)      1300,- Kč 
Platba na místě       1500,- Kč 
Číslo účtu: ČSOB: 576305413/0300 
 
Registrace účastníků kongresu je možná elektronicky do 15. 11. 2017 nebo na místě 
Vrácení sjezdového poplatku je možné do 1. 11. 2017 po odečtení manipulačního poplatku.  
 
 
 
 

 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ KONGRESU 
Organizační výbor ČVRS 
MUDr. Leoš Rejmont 
U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 169 02 
leos.rejmont@uvn.cz  - do „Předmětu zprávy“ uveďte CVRS-2017 
www.cvrs.cz 
 
 

 UBYTOVÁNÍ 
Ubytovací kapacity jsou zajištěny v hotelu GALANT, ale i v okolních hotelech a penzionech. 
Při rezervaci ubytování je nutné nahlásit, že je to na akci  ČVRS 
 
Ubytování je nutné zajistit přes recepci jednotlivých hotelů   
Hotel GALANT  tel: +420 519323353  mail: hotel@galant.cz 
Hotel VIVALDI  tel: +420 519512076 mail: info@vivaldihotel.cz 
Hotel RÉVA  tel: +420 519512076 mail: info@hotelreva.cz 
Hotel ELIŠKA  tel: +420 519513073 mail: Info@hoteleliska.cz 
 

 
Rezervaci ubytování je nutné provést do 30.9.2017 

mailto:pe-kolar@seznam.cz
mailto:leos.rejmont@uvn.cz
http://www.cvrs.cz/
mailto:hotel@galant.cz


Program: 
 
23. 11.   Satelitní minisymposia  
 
24.11.  Odborný program –  zahájení kongresu,  

                                            souhrnné přednášky a kulaté stoly  
 

25. 11.    Odborný program – přednášky, ukončení kongresu 
 

                                  
 

 

 

 

 

Bližší informace na www.cvrs.cz  

 

 

 

 

 

 

 

Loga hlavních sponzorů: 

 

NOVARTIS – generální sponzor 

 

Hlavní sponzoři: 

ALCON  

BAYER 

SPIRIT MEDICAL 

http://www.cvrs.cz/

