	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  
	
  
	
  

Vážené a milé kolegyně a kolegové,

dovolte, abych Vás jménem celého Výboru ČVRS srdečně pozval na 19.
Kongres České vitreoretinální společnosti, který se bude konat ve dnech 29. a 30.
listopadu 2019 v kongresovém centru hotelu Galant v Mikulově.
Kongres ČVRS je již tradiční událostí v kalendáři těch nejvýznamnějších
oftalmologických akcí v roce. Za dlouhé roky se postupně stal zásadním a
nejdůležitějším odborným setkáním pro všechny zájemce o vitreoretinální
problematiku z České i Slovenské republiky. Děkuji Vám za dlouholetou přízeň a
pevně věřím, že letošní Kongres ČVRS dostojí odborné úrovni minulých let a bude
pro Vás všechny místem příjemných setkání a kolegiálních diskuzí.
Odborný program bude i letos rozložen do dvou dnů a šesti samostatných
přednáškových bloků. Témata jednotlivých bloků jsou pro nadcházející kongres
Výborem ČVRS stanovena takto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pro a Proti – názorové duely
Akutní stavy – traumatologie
Vitreoretinální zánětlivé afekce
Myopie z vitreoretinálního pohledu
Vitreoretinální kazuistiky
Varia

Kromě oficiální odborné části Vás samozřejmě čekají také satelitní firemní
výukové kurzy a v pátek večer již tradiční a vyhlášený společenský večer ČVRS.
Detailní informace o Kongresu ČVRS, registraci, přihlášení k aktivní účasti,
poplatcích a možnosti ubytování naleznete na našich internetových stránkách.
Organizační agentura zajistila potřebné kapacity a všem členům rozešle pozvánku se
základními informacemi.
Jako předseda organizačního výboru Vám mohu garantovat, že pro úspěšný
průběh našeho Kongresu uděláme maximum. Úroveň každé společnosti je dána
kvalitou jejích členů, úroveň odborného kongresu je dána dobrou organizací a úrovní
přednášek. V tomto směru o ČVRS ani o náš Kongres nemám žádné obavy.
Milí kolegové srdečně Vás ještě jednou zvu do Mikulova. Vlídné zacházení a
skvělá atmosféra jsou zaručeny. Budu se těšit na setkání.
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