
Vážené a milé kolegyně a kolegové,
dovolte, abych Vás jménem celého Výboru ČVRS srdečně pozval na slavnostní 
a kulatý

XX. ročník kongresu 
České  společnosti, vitreoretinální
který se bude konat ve dnech 26.–28. listopadu 2020 
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.

Ještě v dubnu, když jsem psal tuto pozvánku, jsem Vás chtěl pozvat na slavnostní 
20. kongres, který bude probíhat pod heslem „ 20 “. Ale po událostech ČVRS 20 20
posledních měsíců mne napadá ještě jedno lepší heslo – „Pojďme se už konečně 
vidět“.

Naše společnost slaví 20 let a tak bude během 20. Kongresu ČVRS rozhodně co 
slavit a kam se ohlížet. 

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. Historie ČVRS – slavnostní zahájení – slavnostní ocenění výjimečných osobností
2. Diskuzní stůl – „Ideální zobrazovací techniky/diagnostika při stanovení diagnózy“ – 
 série diskutovaných kazuistik
3. Věkem podmíněná makulární degenerace
4. Diabetická retinopatie
5. Tipy a triky aneb „Jak to dělám já“ – 
 od diagnostiky přes konzervativní terapii 
 až k chirurgii
6. Varia.

Kromě oficiální odborné části Vás samozřejmě čekají také satelitní firemní výukové 
kurzy a v pátek večer již tradiční a vyhlášený společenský večer ČVRS. 

Letošní rok je také rokem volebním a každý člen ČVRS bude mít v rámci 20. kongresu 
možnost volit své kandidáty do Výboru ČVRS na další funkční období.

Detailní informace o Kongresu ČVRS, registraci, přihlášení k aktivní účasti, poplatcích 
a možnosti ubytování naleznete na našich internetových stránkách v blízké 
budoucnosti.

Milí a vážení kolegové srdečně Vás ještě jednou zvu do Mikulova. Úroveň každé 
společnosti je dána kvalitou a aktivitou jejích členů. Úroveň odborného kongresu 
každé dobré společnosti je dána dobrou organizací a úrovní přednášek. V tomto 
směru o ČVRS ani o náš Kongres nemám žádné obavy.

MUDr. Pavel Němec
Prezident ČVRS

Organizační informace a registrace 
naleznete .  ZDE

Sekretariát organizátora
AB CONGRESS PRODUCTION, s.r.o.
Sinkulova 79/31, 147 00 Praha 4
Tel.: 241 430 421, 602 321 353

Registrace – Barbora Ficková 
barbora.fickova@abcproduction.cz, tel. 602 760 777

Ubytování – Drahomíra Voráčková 
drahomira.vorackova@abcproduction.cz, tel. 602 860 120

Technické zajištění – Aleš Šulc
ales.sulc@abcproduction.cz, tel. 602 321 353
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