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Vážené kolegyně a kolegové, 
  
dovoluji si Vás pozvat na tentokrát už V. kongres estetické a laserové medicíny. Hlavní témata jsou dvě: 
Estetika nejen intimních partií a Komplikace a jejich řešení v estetické medicíně.  
  
Ano, estetika intimních partií může znít bulvárně, ale Společnost estetické medicíny nepotřebuje 
„sólokapra”, aby překonávala rekordy v účasti na svém kongresu. Tohle téma je kontroverzní ze všech stran 
a obsahuje všechny základní otázky, který si náš mladý obor klade. Není to už moc? Kdo je k takovým 
výkonům kvalifikován? Míra rizika versus benefit? Téma je to nejenom zajímavé samo o sobě, ale přímo 
vyzývá k hlubšímu uvažování o naší práci. A tím se dostáváme k tématu druhému, kterým jsou komplikace 
a jejich řešení. Jestliže navenek je náš obor často prezentován velmi optimisticky, mezi sebou bychom si 
měli jasně říci, co a proč se nám nevede. Náš kongres to ale není jen hlavní téma. Těšíme se na spousty 
novinek ze všech oblastí. Připomeneme si i historii laserové medicíny a popasujeme se s výzvami, které 
nám nadělil stát, třeba GDPR. Ale hlavně si to užijeme. I při současných možnostech estetické medicíny je 
třeba si říci, že žijeme jen jednou! 
  
Těšíme se na Vás! 
  
Za výbor Společnosti estetické a laserové medicíny 
doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. 
předseda SELM ČLS JEP 
 
 
 
 

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ  
1. – 2. června 2018, Budova Autoklubu ČR, Opletalova 29, Praha 1  
 

POŘÁDÁ 
Společnost estetické a laserové medicíny ČLS JEP 
 

PREZIDENT KONGRESU 
doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. 
 
ODBORNÉ TÉMA 
Estetika nejen intimních partií 
Komplikace a jejich řešení v estetické medicíně 
 

PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM 
1. 6. 2018 - pátek 
07.30 – 17.00 hodin   Registrace, prohlídka výstavy firem 
09.00 – 10.30 hodin    Odborný program  
10.30 – 11.00 hodin    Coffee break 
11.00 – 12.30 hodin    Odborný program  
12.30 – 13.30 hodin    Oběd 
13.30 – 15.00 hodin    Odborný program  
15.00 – 15.30 hodin    Coffee break 
15.30 – 17.00 hodin    Odborný program  
18.00 – 20.00 hodin    Kulturní program 
20.00 – 21.30 hodin    Wine&Food 
 

2. 6. 2018 – sobota 
08.00 – 13.00 hodin Registrace  
09.00 – 10.45 hodin  Odborný program  
10.45 – 11.15 hodin  Coffee break 
11.15 – 13.00 hodin Odborný program  
14.00 – 17.00 hodin   Kurz  
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KREDITNÍ HODNOCENÍ  
LÉKAŘI – Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci  
s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. 
Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů. 
 

SESTRY – dle Vyhlášky č. 4/2010 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude předáno 
potvrzení o účasti. 
 

VĚDECKÝ VÝBOR 
doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.  
předseda výkonného výboru Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP  
doc. MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D. 
vědecký sekretář Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP  
prim. MUDr. Miroslav Procházka 
místopředseda výboru Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP  
prim. MUDr. Marta Moidlová  
členka výkonného výboru Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP  
prim. MUDr. Hana Adamcová  
členka výkonného výboru Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP  
prim. MUDr. Dominika Diamantová, Ph.D.  
členka výkonného výboru Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP  
prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc., MHA  
člen výkonného výboru Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP  
MUDr. Eva Remlová, Ph.D., MBA 
členka výkonného výboru Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP 
MUDr. Kateřina Klauzová, MBA. 
členka výkonného výboru Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP 
 
REVIZNÍ KOMISE  
doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc.  
předseda revizní komise Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP  
MUDr. Dagmar Frösslová  
členka revizní komise Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP  
MUDr. Sabina Sellner Švestková, Ph.D. 
členka revizní komise Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP  
 

PROGRAMOVÉ INFORMACE 
Program bude k dispozici od 31. 3. 2018. 
 

AKTIVNÍ ÚČAST  
Přihlášku k aktivní účasti formou přednášky zašlete nejpozději do 10. 3. 2018. 
Registrace online – na stránkách www.bos-congress.cz/selm2018. 
Menu vlevo:  Aktivní účast – Přihláška k aktivní účasti on-line 
  Zde vypište formulář Přihláška k aktivní účasti on-line.  
 

Formulář je možno po zpětném přihlášení upravovat, vkládat abstrakt. Doručení Vám bude potvrzeno 
na Vámi zadaný e-mail. Věnujte prosím pozornost správnému a kompletnímu vyplnění formuláře 
a e-mailové adresy. Registrace je možná i bez zaslání abstraktu – možno vložit později.  
 

DŮLEŽITÉ INFORMACE K ODBORNÉ PREZENTACI 
Abstrakty se zadávají výhradně v elektronické formě nejpozději do uzávěrky registrace pro  
aktivní účast dne 10. 3. 2018. 
Abstrakty musí obsahovat původní konkrétní výsledky dosažené autory. Vyhněte se  
obecným formulacím typu „bude diskutováno“ nebo „budeme demonstrovat“ a vždy čísly  
uvádějte počty referovaných pacientů, vyšetření a výsledky. Abstrakty nebudou redigovány,  
prezentující autor odpovídá za obsahovou i formální stránku svého příspěvku. 
Abstrakty bude možné upravovat do 10. 5. 2018. 
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SEKRETARIÁT, INFORMACE A KORESPONDENCE 
BOS. org s. r. o.  Tel.: +420 475 531 098, +420 475 214 226 
Kekulova 615/38                                        Fax: +420 475 205 169 
400 01 Ústí nad Labem                  Email: sekretariat@bos-congress.cz 
 
AKTUÁLNÍ INFORMACE, PŘIHLÁŠKY ON-LINE NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH 
www.bos-congress.cz/selm2018 

 
DŮLEŽITÉ TERMÍNY 
         10. března 2018  Uzávěrka registrace pro aktivní účast a zaslání abstrakt 
           10. března 2018      Oznámení autorům o přijetí/nepřijetí přednášky 
                    31. března 2018      Program 
                    30. dubna 2018  Sleva za včasnou registraci a úhradu poplatku 
                     10. května 2018  Termín úpravy/uploadu abstrakt přednášky do sborníku 

   1. - 2. června 2018       V. KONGRES ESTETICKÉ A LASEROVÉ MEDICÍNY 
 
 

ORGANIZAČNÍ INFORMACE 
 
REGISTRAČNÍ POPLATKY  

 Úhrada do 30. 4. 2018 Úhrada od 1. 5. 2018 

Lékař/ka člen SELM 2.500 Kč 3.000 Kč 
Lékař/ka nečlen 3.000 Kč 3.500 Kč 
Sestra, nelékařská profese 1.250 Kč 1.500 Kč 
Rezidenti 1.250 Kč 1.500 Kč 
*Studenti do 26 let    900 Kč 1.100 Kč 

 

* Student/ka do 26 let zašle po registraci na email vilcekova@bos-congress.cz kopii své ISIC karty nebo 
jiné potvrzení o prezenčním studiu.     
 

V ceně registračního poplatku jsou: vstup na odborný program a doprovodnou výstavu firem, kongresové 
materiály, občerstvení o přestávkách kongresu, oběd dne 1. 6. 2018 a vstup na kulturní program.         
 
STRAVOVÁNÍ 
O přestávkách odborného programu bude podáváno občerstvení a oběd dne 1. 6. 2018.  
Oběd bude podáván ve foyer, baru a salonku Elišky Junkové formou menu, vegetariánské a bezlepkové 
menu na vyžádání. Pro případné další stravovací požadavky kontaktujte sekretariát kongresu. 
 

SPOLEČENSKÝ VEČER 
KULTURNÍ PROGRAM 
1. 6. 2018  18.00 – 20:00 hodin 
Podrobnosti k programu budou upřesněny. 
Vstup na kulturní program je součástí registračního poplatku. 
 

WINE & FOOD 
1. 6. 2018  20.00 – 21.30 hodin 
Lehké občerstvení, nápoje, řízená degustace vín 200 Kč. 
Uvedené poplatky jsou včetně DPH. Wine & Food si prosím rezervujte při Vaší registraci na kongres. 
 
UBYTOVÁNÍ  
Doporučujeme rezervaci ubytování přes hotelový rezervační systém www.booking.com 
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REGISTRACE K ÚČASTI 
REGISTRACE ON-LINE 
◄ z přihlašovacího formuláře na internetových stránkách www.bos-congress.cz/selm2018. 
Při registraci prosím vyznačte Váš požadavek na společenský program. 
Po obdržení Vaší registrace Vám bude e-mailem zaslána potvrzená rezervace s předpisem  
a informacemi k platbě. Věnujte pozornost správnému vyplnění e-mailové adresy.  
Vaši rezervaci po odeslání Vaší registrace považujeme za závaznou. Žádáme Vás o včasnou úhradu 
plateb. 
 

ÚHRADA POPLATKŮ UBYTOVÁNÍ A SPOLEČENSKÉHO PROGRAMU  
Úhradu plateb proveďte, prosím, co nejdříve na účet firmy BOS. org s.r.o.: 
UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 
 číslo účtu: 1002040764/2700                
 variabilní symbol: 201811 
 

Do zprávy pro příjemce uveďte prosím Vaše příjmení a jméno. 
 

Bankovní převod ze Slovenské republiky                              

Název banky: Fio banka, a. s. 
Adresa banky: V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, Czech Republic 
Adresa majitele účtu: BOS. org s. r. o., Kekulova 615/38, 400 01 Ústí nad Labem, Czech Republic 
Číslo účtu – standardní platba ze SR bez poplatku: 2300 539 226/8330                         
Variabilní symbol: 201811 
  
Do zprávy pro příjemce uveďte prosím Vaše příjmení a jméno. 
 
Pro platby ze zahraničí použijte přepočet Fio banky dle aktuálního denního kurzu. 
Hlavní stránka banky – DEVIZOVÉ KURZY – NÁKUP - ODKAZ: http://www.fio.cz/ 
(Po kliknutí na odkaz budete přesměrováni na hlavní stránku Fio banky. Po srolování dolů naleznete 
v levém dolním rohu stránky DEVIZOVÉ KURZY. Vyberte devizový kurz NÁKUP.) 
  
INFO: Platba ze SR se zadává jako vnitrostátní převod (odpadají poplatky za zahraniční platbu). Poplatky 
budou zaslány na účet vedený v CZK, Fio banka provede automaticky konverzi prostředků aktuálním 
kurzem banky. 

 
Dokladem o zaplacení se prokažte u registrace, zde Vám bude předán daňový doklad. 
 
Firma BOS. org s.r.o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733. 
IČO: 64049876  
DIČ: CZ64049876 
 
Všechny poplatky jsou uvedeny včetně DPH. 
 
STORNO POPLATKY 
Storno účasti Wine & Food 
• do 15. 5. 2018 bez storno poplatků 
• od 16. 5. 2018 do 30. 5. 2018 storno poplatek 50 % ze stornované objednávky 
• od 31. 5. 2018 storno poplatek 100 % ze stornované objednávky 
 

Storno účasti, ubytování a služeb musí být nahlášeno písemně sekretariátu kongresu emailem: 
sekretariat@bos-congress.cz. Přijetí storna Vám bude zpět písemně potvrzeno. 
 
Vrácení poplatků 
Storno v termínu bez storno poplatků – jednorázový administrativní poplatek 100 Kč Vám bude odečten 
od Vámi zaplacené platby, která Vám bude vrácena zpět na Váš účet. 
Storno v termínu se storno poplatky – po odečtení storno poplatku Vám bude platba vrácena zpět na účet, 
z kterého byla uhrazena Vaše platba. 
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