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ÚVODNÍ SLOVO
Přátelé dětské endokrinologie,
poprvé jsme se sešli na Dnech dětské endokrinologie v roce 1999 na Kristině Hrádku u Děčína v lesích
těsně u hranic s Německem. Dvacet let uteklo neuvěřitelně rychle.
Během té doby došlo k velkým pokrokům. O některých na letošním setkání uslyšíte.
Je nám velkou ctí, že někteří z nás se postupně stali odborníky na světové úrovni. O tom se nám tehdy
mohlo jen zdát.
V roce 2010 v Praze proběhla úspěšně konference ESPE jejímž prezidentem byl prof. Lebl.
Přelomovou událostí pro nás pro všechny a oceněním významu našeho oboru bylo, že dětská
endokrinologie spolu s diabetologií se stala samostatnou specializací.
Naše setkání v posledních letech pravidelně obohacují naše endokrinologické sestry.
Děkujeme všem, kteří zlepšovali život národní dětské endokrinologie a napomáhali tomu, že se můžeme
setkat po dvacáté.
Program letos tvoří stručné kazuistiky z vaší praxe, aktivní příspěvek je u lékařů podmínkou účasti, jak
tomu je každý druhý rok. Kazuistická sdělení sester jsou vítána a účast nepodmiňují.
Naše řady se postupně několikanásobně rozrostly. Jsme moc rádi. Na Kristin Hrádek se ale proto již
nevejdeme a sejdeme se v Hotelu Ostrov v nedalekém Ostrově u Tisé.
Zveme vás všechny, pamětníky, praktikující endocrinology, vědecké pracovníky i ty, kteří se jen o
endokrologii zajímají či s ní spolupracují, naše kolegyně a opory v práci sestry a také naši
endokrinologickou mládež, která jednou obor převezme a bude v tradici našich setkávání pokračovat.
Neváhejte a přijeďte. Ať se vám v Ostrově líbí. Těšíme se na vás.
Zdravím a děkuji.
Jaroslav Škvor, Ústí nad Labem

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ
25. – 26. ledna 2019
Hotel Ostrov - Ostrov u Tisé 12, 403 36 Tisá

POŘÁDÁ
Pracovní skupina dětské endokrinologie České pediatrické společnosti ČLS JEP

ODBORNÁ GARANCE
prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.
MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.

PROGRAMOVÝ VÝBOR
prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.
MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.
doc. MUDr. Jiřina Zapletalová, Ph.D.
prof. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D.

ODBORNÝ PROGRAM
Kazuistiky z dětské endokrinologie. Odborný program je určen pro lékaře a sestry.
Lékaře zveme k aktivní účasti formou kazuistiky, s předem zaslaným abstraktem.

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ, INFORMACE A KORESPONDENCE
BOS. org s. r. o.
U Michelského mlýna 1535/8a
140 00 Praha 4

Petra Jarolímová
Tel.: +420 257 211 354, +420 602 450 226
Email: jarolimova@bos-congress.cz

Aktuální informace, přihlášky on-line na internetových stránkách
www.bos-congress.cz/detskaendokrinologie2019
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DŮLEŽITÉ TERMÍNY
26. listopadu 2018
31. prosince 2018
4. ledna 2019
25. - 26. ledna 2019

Uzávěrka pro registraci aktivní účasti a zaslání abstraktů
Sleva za včasnou registraci a úhradu poplatku
Odborný program bude zveřejněn na internetových stránkách
20. DNY DĚTSKÉ ENDOKRINOLOGIE

PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ PROGRAM
25. 1. 2019 - pátek
od 11.00 hodin
13.00 – 13.15 hodin
13.15 – 18.00 hodin
od 20.00 hodin
26. 1. 2019 - sobota
08.00 – 13.00 hodin
08.30 – 13.00 hodin
13.00 hodin

Registrace, občerstvení
Zahájení
Odborný program
Slavnostní večeře
Registrace jednodenních účastníků
Odborný program
Závěr konference

AKTIVNÍ ÚČAST
POKYNY PRO REGISTRACI AKTIVNÍ ÚČASTI A ZASLÁNÍ ABSTRAKTU
Přihlášku k aktivní účasti zašlete nejpozději do 26. 11. 2018 prostřednictvím ON-LINE odkazu
Registrace aktivní účasti, zasílání abstraktů na:
www.bos-congress.cz/detskaendokrinologie2019
Věnujte správnému vyplnění e-mailové adresy náležitou pozornost, doručení Vám bude potvrzeno
na Vámi zadaný e-mail.
• Současně, prosíme, proveďte Vaši registraci účastníka v Registračním formuláři.
POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ ABSTRAKTU
Abstrakty budou otištěna ve sborníku a následně pravděpodobně i v Česko-Slovenské Pediatrii.
Pište prosím volným tokem textu v programu Word, nepoužívejte speciální pomůcky pro formátování.
Formální úprava abstraktu:
NÁZEV SDĚLENÍ (velká písmena)
Autoři (podtrhněte prosím jméno autora, který bude kazuistiku prezentovat)
Pracoviště
Text abstraktu. Text pište volnou formou v rozsahu 150-300 slov proto, aby nebyl příliš stručný ani příliš
dlouhý. Formát písma Times New Roman, vel. 11, řádkování 1. Tabulky nebo grafy vložte jako samostatnou
přílohu.
V kazuistice prosím uveďte:
 věk a pohlaví pacienta
 jen zásadní údaje z předchorobí
 první příznak současné nemoci
 somatický nález při úvodním Vašem vyšetření; zpravidla je vhodné uvést výšku a hmotnost v cm/kg a ve
směrodatných odchylkách nebo percentilech a také pubertální stav podle Tannerovy klasifikace
 jednotlivé diagnostické kroky
 diagnostický závěr (může zůstat otevřený k diskusi u pacientů s nejasnou diagnózou)
 další průběh nemoci, léčba a její efekt
Pamatujte, že u kazuistiky je důležitý moment překvapení. Diagnóza nemusí být obsažena v názvu nebo
v úvodu!

Abstrakty prosím zadávejte v elektronické formě do 26. 11. 2018. Abstrakty nebudou redigovány,
prezentující autor odpovídá za obsahovou i formální stránku svého příspěvku.
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ORGANIZAČNÍ INFORMACE A POPLATKY
REGISTRACE K ÚČASTI
REGISTRACE ON-LINE
◄ z přihlašovacího formuláře na www.bos-congress.cz/detskaendokrinologie2019
Menu vlevo: REGISTRACE přihláška a informace – Registrace on-line
Zde vypište formulář Registrace on-line, objednejte si prosím veškeré, Vámi požadované
služby. Po odeslání je možno formulář uložit nebo vytisknout.
Při registraci prosím vyznačte Váš požadavek na ubytování, stravování a slavnostní večeře.
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.

REGISTRAČNÍ POPLATKY
Lékař/ka
Sestra

Úhrada do 31. 12. 2018
1.500 Kč
1.100 Kč

Úhrada od 1. 1. 2019
2.000 Kč
1.300 Kč

Cena registračního poplatku obsahuje:
Vstup na konferenci a výstavu firem, konferenční materiály, občerstvení o přestávkách, oběd
dne 26. 1. 2019, objednanou večeři – vyznačte při registraci.

CERTIFIKÁTY O ÚČASTI
LÉKAŘI – vzdělávací 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. Lékařům bude předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.
SESTRY – vzdělávací akce bude zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester a jako
taková bude registrována u České asociace sester. Sestrám bude předáno potvrzení o účasti.

STRAVOVÁNÍ
O přestávkách odborného programu bude podáváno malé občerstvení.
Oběd dne 26. 1. 2019 - formou 2chodového menu (polévka a hlavní jídlo), pro zájemce zajistíme
vegetariánské nebo bezlepkové menu.
Žádáme účastníky, kteří požadují bezlepkové občerstvení o přestávkách a neobjednávají si obědy,
aby tuto skutečnost uvedli do poznámky v registračním formuláři. Při registraci v konferenčním
centru se prosím informujte, kde bude pro Vás Vaše občerstvení připraveno. Obědy si prosím
objednejte při registraci

SLAVNOSTNÍ VEČEŘE
25. 1. 2019 od 20.00 hodin - Hotel Ostrov, Ostrov u Tisé 12, 403 36 Tisá
Registrovaný účastník konference
v ceně registračního poplatku
Slavnostní večeři si prosím objednejte při registraci. Nebude-li objednána, nevzniká nárok na
slavnostní večeři. Kapacita restaurace je omezena.

UBYTOVÁNÍ
Hotel Ostrov
Ostrov u Tisé 12, 403 36 Tisá
GPS: 50°48'14.3"N 14°02'45.7"E
Ubytování je včetně snídaně formou bufetu. Pokoje jsou vybaveny Wi-Fi zdarma, SAT TV, telefonem s
přímou provolbou, koupelna s vanou nebo sprchovým koutem.
Standard - dvoulůžkový pokoj/1 lůžko/1noc (při obsazenosti 2 osobami)
1.150 Kč
Deluxe - dvoulůžkový pokoj, apartmán/1 lůžko/1noc (při obsazenosti 2 osobami) 1.250 Kč
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Hotel restaurant Kristin Hrádek
Maxičky 30, 405 02 Děčín XVIII. Vzdálenost od Hotelu Ostrov 11,8 km (17 min. autem).
GPS:50°49'31.656"N, 14°6'55.549"E
Všechny apartmány mají vlastní sociální zařízení, TV se satelitním příjmem a internetovým
připojením WiFi. Koupelny jsou samozřejmě vybaveny i fénem na vlasy a župany. Součástí
apartmánů v hlavní budově jsou i minibary. V ceně ubytování je zahrnuta snídaně.
Dvoulůžkový apartmán I/1 lůžko/1 noc (při obsazenosti 2 osobami)
Dvoulůžkový apartmán II/1 lůžko/1 noc (při obsazenosti 2 osobami)
Čtyřlůžkový apartmán III/1 lůžko/1 noc (při obsazenosti 4 osobami)
Čtyřlůžkový apartmán IV/1 lůžko/1 noc (při obsazenosti 4 osobami)

775 Kč
875 Kč
563 Kč
663 Kč

Hotel Švýcarský dům
Jílové 105, Děčínský Sněžník, 405 00. Vzdálenost od Hotelu Ostrov 4,6 km (7 min. autem).
GPS: 50.7939092N, 14.0865628E
Nedaleko Děčínského Sněžníku, nabízí 5 prostorných apartmánů s vlastním sociálním zařízením a 6
dvoulůžkových pokojů též s vlastním sociálním zařízením. Všechny pokoje jsou vybaveny WI-FI
připojením. Internet je možné využívat po celém hotelu zdarma. Všech pět apartmánů disponuje
obývacím pokojem a ložnicí s možností 2 až 5 lůžek. Zajištěné je také zdarma parkování vozu jak u
hotelu, tak u penzionu. Pro náročnější klienty je připraveno garážové stání za poplatek.
Dvoulůžkový pokoj ECONOMY/1 lůžko/1 noc (při obsazenosti 2 osobami)
Dvoulůžkový apartmán ECONOMY/1 lůžko/1 noc (při obsazenosti 2 osobami)
Třílůžkový apartmán ECONOMY/1 lůžko/1 noc (při obsazenosti 3 osobami)
Čtyřlůžkový apartmán ECONOMY/1 lůžko/1 noc (při obsazenosti 4 osobami)

1.100 Kč
1.100 Kč
1.084 Kč
1.075 Kč

Hotel Hřebenová bouda
Sněžník 24, 407 01. Vzdálenost od Hotelu Ostrov 4,3 km (6 min. autem).
GPS: 50.7914742N, 14.0870778E
Po rozsáhlé rekonstrukci v letech 2008 - 2010 disponuje hotel deseti pokoji s celkem 27mi lůžky.
Každý pokoj je vybaven samostatným sociálním zařízením s vanou, nebo sprchovým koutem.
Součástí vybavení všech pokojů je satelitní televize. Celý hotel je, včetně pokojů, pokryt signálem
WIFI internetu. Protipožární systém hotelu neumožňuje kouřit na pokojích a chodbách ubytovací
části.
Dvoulůžkový pokoj/1 lůžko/1 noc (při obsazenosti 2 osobami)
Třílůžkový pokoj/1 lůžko/1 noc (při obsazenosti 3 osobami)

630 Kč
614 Kč

DŮLEŽITÁ INFORMACE K REZERVACI A ÚHRADĚ UBYTOVÁNÍ
Částka za ubytování je cena při obsazení pokoje 2 a více osobami – jedná se o sdílené
ubytování. Vzhledem k omezené kapacitě ubytování není možné objednávat jednolůžkové
pokoje.
Objednávku ubytování proveďte co nejdříve, kapacita ubytování je limitována, pokoje obsazujeme v
pořadí došlých objednávek. Ubytování si prosím rezervujte při Vaší registraci na konferenci.
Žádáme Vás o provedení úhrady ubytování nejpozději do 7 dnů po provedení Vaší rezervace
ubytování. Vaši rezervaci po odeslání Vaší registrace považujeme za závaznou. Zaplacené ubytování
bude na Vaše jméno rezervováno v hotelové recepci.
Ceny ubytování jsou včetně 15 % DPH. Registrační poplatky a jsou včetně 21 % DPH.
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INFORMACE K ÚHRADĚ
POPLATKŮ, UBYTOVÁNÍ
Úhradu plateb proveďte, prosím, co nejdříve na účet firmy BOS. org s. r. o. ve prospěch účtu:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
číslo účtu: 1002040764/2700
variabilní symbol: 201902
Do zprávy pro příjemce uveďte prosím Vaše jméno a příjmení.
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.
BOS. org s. r. o., Kekulova 615/38, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 6404987, DIČ: CZ64049876

STORNO OBJEDNÁVKY A STORNO POPLATKY:
Ubytování
• do 31. 10. 2018 bez storno poplatků
• od 1. 11. 2018 storno poplatek 100 % z objednané služby
Registrační poplatek
• do 10. 1. 2019 bez storno poplatků
• od 11. 1. 2019 storno poplatek 100 % z objednané služby
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.
Storno bude provedeno na základě Vašeho písemného nahlášení (faxem, e-mailem) na sekretariát
konference BOS. org s. r. o., zpětně Vám potvrdíme přijetí storna.

DOPRAVNÍ SPOJENÍ
DOPRAVA AUTEM do Hotelu Ostrov
Směr z Prahy: po D8 - Exit 80 - dále Libouchec, Tisá, Ostrov
Směr z Liberce, Děčína: směr Teplice, Děčín, Jílové, Sněžník, dále Petrovice a odbočka vpravo Ostrov
Směr z Ústí nad Labem: směr Petrovice přes Libouchec do Tisé, odbočka vpravo, směr Ostrov
Od listopadu do března jsou na příjezdové silnici povinné zimní pneumatiky (silnice se udržují
pluhováním).

