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KONKOMITANTNÍ
CHIRURGICKÁ LÉČBA
FIBRILACE SÍNÍ

HOW TO DO IT?
Organizátor
Česká společnost kardiovaskulární
chirurgie ČLS JEP

Spoluorganizátor
IKEM Praha

Koordinátor a odborný garant
Doc. MUDr. Aleš Mokráček, CSc.
MUDr. Vojtěch Kurﬁrst, Ph.D.

Termín: 28. 11. 2019
Místo konání
IKEM Praha, Vídeňská 1958/9,
Praha 4
Jednací jazyk
čeština a slovenština
(ev. angličtina)

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
rád bych Vás jménem ČSKVCH pozval na seminář
k tématu chirurgická léčba konkomitantní ﬁbrilace
síní. Seminář se uskuteční v kongresových
prostorách a Centru experimentální medicíny IKEM
Praha. Stěžejní částí bude prezentace současného
pohledu na tento problém z teoretického
i praktického úhlu pohledu. Další část bude
věnována komentované diskusi z pohledu
jednotlivých pracovišť. V poslední části bude
možnost prakticky se seznámit s dostupným
instrumentáriem.
Nedílnou součástí bude i prezentace
sponzorujících ﬁrem.
Za všechny organizátory a spoluorganizátory bych
Vás ještě jednou velmi rád na tento seminář pozval.
Našim neskromným cílem je pokusit se nalézt
sjednocující prvky a přiblížit se určité základní
standardizaci metody v rámci našeho regionu.
Doc. MUDr. Aleš Mokráček, CSc.
Koordinátor a odborný garant

Organizační sekretariát
Congress Business Travel
Lidická 43/66
150 00 Praha 5
Tel.:

+420 224 942 575, 224 942 579

E-mail: ﬁbrilace2019@cbttravel.cz
Web:

cbttravel.cz/ﬁbrilace2019

PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI
V případě zájmu o účast vyplňte tuto přihlášku
a zašlete emailem nebo poštou na adresu
organizačního sekretariátu nejpozději do 30. 9. 2019.
Budeme Vás dále informovat.

.........................................................................................................................
Jméno a příjmení vč. titulu
.........................................................................................................................
Pracoviště
.........................................................................................................................
Adresa
.........................................................................................................................
Město vč. PSČ
.........................................................................................................................
Mobilní telefon
.........................................................................................................................
E-mail

Člen/ka České společnosti
kardiovaskulární chirurgie ČLS JEP

Ano / Ne

Účast na semináři je zdarma.
Souhlas se zpracováním osobních údajů.
 Uděluji, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním
všech poskytnutých osobních údajů společností
Congress Business Travel spol. s r.o., IČO 26424053,
DIČ CZ26424053 se sídlem Lidická 43/66, Praha 5
pro účely dané akce.

Datum:

Podpis:

