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Mezioborový kongres

Sdružení ambulantních specialistů 
„Lékař v centru zájmu lékaře“

POZVÁNKA
9. – 10. června 2023 
Mikulov, hotel Galant

Kongres je pořádán dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.
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Vážené dámy a pánové, 

dovolte, abych Vás pozval k účasti na kongres Sdružení ambulantních specialistů, který se koná ve dnech 9. – 10. června 2023 
v kongresových prostorách hotelu Galant v malebném městečku Mikulov.

Hlavním tématem kongresu je „Lékař v centru zájmu lékaře aneb Co my sami  můžeme zlepšit v primární prevenci u sebe 
sama“. Odborný program bude sestaven z vyzvaných sdělení napříč ambulantních oborů. Našim cílem je uspořádat odborný 
kongres, který přinese účastníkům širší přehled a orientaci v mezioborové spolupráci.

Kongres bude zařazen v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory a bude ohodnocen kredity dle platných 
předpisů.

Věříme, že Vám bude možné s akce zúčastnit

     Těšíme se na Vaši účast a setkání s Vámi

 MUDr. Zorjan Jojko 
předseda  

Sdružení ambulantních specialistů ČR z.s.



Všeobecné informace
Místo konání Hotel Galant, Mlýnská 2, 692 01 Mikulov
Registrační poplatky   do 1. června 2023 na místě
 Člen SAS ČR Kč 2 850,-  Kč 3 250,-
 Nečlen  Kč 3 250,-  Kč 3 650,-
 V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na kongres, oběd na den 10. června 2023, společenský večer, 

občerstvení v průběhu kongresu, kongresové materiály a DPH.

Oběd Obědy formou menu se vydávají dne 10. června 2023 od 12.15 do 13.30 hod. Zájemce o bezmasou 
stravu žádáme, aby svůj požadavek sdělili registrujícím osobám. Cena za oběd je zahrnuta v registračním 
poplatku. 

Společenský večer Společenský večer formou rautu se koná dne 9. června 2023 od 19.00 hod ve vinném sklepě hotelu 
Galant.

Akreditace Kongres je zařazen v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory a je ohodnocen 
6 kredity za účast. Certifikáty se budou vydávat po ukončení kongresu na registraci účastníků.
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