
Přecházíme na online! - XXXVII. sjezd ČSAKI, SSAKI a XVI. kongres ČIS, SIS (8. – 9. 10. 2020) 

 

Vážené lékařky, vážení lékaři, vážení zdravotníci, 

do poslední chvíle jsme doufali, že se nám podaří sjezd uskutečnit prezenční formou. Proběhla 
jednání na nejvyšších místech, náš plán měl podporu také u většiny účastníků, ale … ač neradi, 
musíme reagovat na neradostný vývoj posledních dnů. Oznamujeme, že se XXXVII. sjezd 
ČSAKI/SSAKI a XVI. kongres ČIS/SIS uskuteční v termínu 8. – 9. 10. 2020 poprvé v historii on-line 
(viz. tisková zpráva v příloze).  
 
Rozhodnutí je čerstvé a před námi je spousta práce, buďte tedy prosím trpěliví. V maximálně možné 
míře se budeme snažit zachovat původní odborný program. Postupně budeme kontaktovat všechny 
přednášející a účastníky, aby bylo vše kvalitně zajištěno také po organizační stránce. Zatím přinášíme 
několik důležitých informací: 
 
Jak bude on-line sjezd probíhat? 

 v termínu 8. a 9. 10. 2020 proběhne na www.csaki-sjezd.cz přímý přenos vybraných 
programových bloků ze 2 paralelních sálů 

 další plánované bloky budou profesionálně předtočeny a zveřejněny na začátku měsíce 
listopadu 

 
Jak se přihlásit? 

 pokud máte již uhrazenu registraci na původní prezenční setkání, registrační poplatek bude 
automaticky převeden na on-line a přeplatek vrácen na váš účet. Přihlašovací údaje budou 
odeslány na e-mail uvedený při registraci 

 pokud se registrovat teprve chystáte, vyčkejte na novou verzi webových stránek www.csaki-
sjezd.cz (cca od 2. 10.), kde po jednoduchém vyplnění přihlašovacího formuláře a on-line 
platbě získáte přístup do systému 

 
Registrační poplatek 

 byl sjednocen a výrazně snížen - pro všechny účastníky činí 490Kč 
 aktivní účastníci jsou od registračního poplatku osvobozeni  
 možnost registrace až do konce roku 2020 – následný přístup do archivu akce ke všem 

uvolněným sdělením 
 
Výhody on-line verze 

 nic vám neuteče - zajímají vás přednášky, které jsou vysílány paralelně? Vraťte se k nim 
kdykoliv v archivu akce. 

 jednoduchá registrace a platba on-line (od 2. 10. na www.csaki-sjezd.cz) 
 žádné roušky ani dezinfekce v průběhu sjezdu a navíc výborná káva, na kterou jste doma 

zvyklí :) 
 

Postgraduální kurz 
Tradiční postgraduální kurz (téma Lékové alergie) bychom rádi zachovali v prezenční podobě 
v původním termínu 10. 10. 2020 (KC Vavruška). Kromě ministra zdravotnictví o jeho konání ale 
rozhodnete Vy a Váš zájem o účast. Registrační poplatek činí 700Kč a registrace je možná nejpozději 
do 30. 9. 2020 na e-mail registrace@solen.cz (připojte prosím celé své jméno včetně titulů a 
fakturační údaje). 
Pro více informací nás neváhejte kontaktovat. 
 



 
S pozdravem a poděkováním 

Mgr. Barbora Ludvová 

Solen, s.r.o., Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc 
mob.: 00420 777 557 413 
e-mail: ludvova@solen.cz  

 
 

 


