
 
Vážené kolegyně a vážení kolegové, 

 

organizační výbor si Vás dovoluje pozvat na Národní chirurgický kongres 10. – 12. 5. 2023  

do kongresového centra Cubex v Praze 

 

Podrobnosti najdete na níže uvedených odkazech 

 

Rádi Vás na kongresu přivítáme a těšíme se na Vás 

 

 

   

Informace o kongresu: https://www.narodni-kongres-cchs.cz/ 
 
Místo konání: Cubex centrum, Praha Pankrác: www.cubexcentrum.cz 
 
Informace k registraci: https://aimgroup.eventsair.com/nchk2023/choo-reg/Site/Register 
 
Ubytování: si každý účastník zajišťuje sám, nabídky naleznete na stránkách kongresu 

• https://www.narodni-kongres-cchs.cz/ubytovani/ 
 
 
Aktivní účast - sběr abstrakt:  
Vytvoření účtu: https://aimgroup.eventsair.com/nchk2023/abs-newcontact 
(Pokud již nemáte účet vytvořený - např. při registraci) 

• zvolte si mezi sekcí lékařů a nelékařských profesí 

• https://aimgroup.eventsair.com/nchk2023/abs-submmision 
 

 
Informace pro autory – lékaře: 
Přijaty budou pouze abstrakty, které nebyly dříve publikovány nebo prezentovány na jiném národním fóru. K 
prezentaci je možné přihlásit pouze sdělení, která obsahují výsledky vlastní výzkumné práce nebo kazuistiky. 
Přehledová sdělení nebudou akceptována. Ujistěte se prosím, že odeslaný abstrakt splňuje všechny náleži-
tosti. Text abstraktu může být odeslán pouze prostřednictvím elektronického formuláře. Materiály zaslané 
prostřednictvím emailu nebo jiným způsobem nebudou akceptovány. Abstrakt může být v českém nebo slov-
enském jazyce. 
Zaslaný abstrakt musí být strukturován následujícím způsobem: 
Původní práce: úvod, cíle, metodika, výsledky, závěr 
Kazuistika: úvod, popis případu, závěr 
Maximální délka textu abstraktu je 400 slov, délka názvu by neměla přesáhnout 160 znaků. Povoleny jsou 2 
přílohy (obrázek nebo PDF dokument). 
Po odeslání bude abstrakt posouzen odborným garantem příslušné sekce. Autoři budou o výsledku vyrozu-
měni e-mailem. Prezentující autor musí být zaregistrován jako účastník kongresu, v opačném případě nebude 
abstrakt přijat. 
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Informace pro autory – nelékařské zdr. profese 
Budeme přijímat všechna sdělení k tématům, která jsou uvedená na kongresových stránkách. Pokud máte i 
jiná zajímavá témata, zašlete je k posouzení. Časový limit prezentací je 15 minut + 5 minut na diskuzi.  
Pokud budete posílat abstrakt do posterové sekce, stačí krátká informace s názvem sdělení.   
Autoři budou vyrozuměni mailem. 
Prezentující autor musí být zaregistrován jako účastník kongresu, v opačném případě nemůže být abstrakt 
přijat. 
 
 
Společenský večer: se bude konat ve čtvrtek 11. 5. 2023 

• Informace o místě, ceně a programu najdete na kongresových stránkách 

• Úhrada večera není v ceně kongresového poplatku 

• Přihlášení se na společenský večer je přes stránky kongresu 
 
 
 
V případě jakýchkoli dotazů, jsme Vám k dispozici a dotazy rádi zodpovíme: 

• narodni-kongres-cchs@aimgroup.eu 

• Koordinátorka kongresu: m.fialova@aimgroup.eu 

• Sekce lékařů: divisova@chirurgie.cz 

• Sekce nelékařských profesí: sekce.chir.oboru@gmail.com; 
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