VÝROČNÍ KONGRES ČESKÉ
NEUROCHIRURGICKÉ
SPOLEČNOSTI
s mezinárodní účastí

8.–10. 11. 2017, Praha
POŘÁDAJÍ

Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP
Neurochirurgické oddělení Nemocnice Na Homolce

I. INFORMACE
www.neuro-surgery.cz

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolte nám, abychom Vás pozvali na další ročník Výročního kongresu České neurochirurgické společnosti, který se bude konat ve dnech 8.–10. listopadu 2017 v Praze. Odborný program kongresu se
bude skládat z částí určených pro lékaře a sestry.
Do programu jsme zařadili komplikace, které jsou nechtěnou, ale nevyhnutelnou součástí naší práce. Komplikace přinášejí nepříjemnosti a utrpení pacientům a jejich rodinám, pro nás jsou zdrojem
nepříjemných pocitů, obav a stresu. Mají v sobě však paradoxně i pozitivum-mohou být zdrojem
poučení, často daleko hlubšího než řada úspěchů. Pojďme se proto navzájem obohatit o to, co nám
komplikace přinesly, co jsme si z nich vzali!
Věříme, že kongres bude pro Vás kvalitní odbornou událostí i příjemným společenským setkáním.
Těšíme se na setkání v Praze
MUDr. Jan Klener
Primář Neurochirurgického oddělení, Nemocnice Na Homolce

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

8.–10. listopadu 2017, OREA Hotel Pyramida, Bělohorská 24, Praha 6

POŘADATEL KONGRESU

Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP, Neurochirurgické oddělení Nemocnice Na Homolce

PREZIDENT KONGRESU

MUDr. Jan Klener – Primář Neurochirurgického oddělení, Nemocnice Na Homolce

ZVANÍ HOSTÉ

prof. Ali Krisht, MS, FACS
prof. Evandro de Oliveira, MD

Mgr. et Mgr. Marek „Orko” Vácha, Ph.D.
Ing. arch David Vávra

VĚDECKÝ VÝBOR

PŘEDSEDA – MUDr. Jan Klener
ČLENOVÉ prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.
MUDr. Pavel Buchvald, Ph.D.
MUDr. Tomáš Česák, Ph.D.
MUDr. Jiří Fiedler, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Haninec, CSc.
doc. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D.
doc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D.
doc. MUDr. Vladimír Přibáň, Ph.D.

prof. MUDr. Svatopluk Řehák, CSc.
prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.
prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D.
doc. MUDr. Michal Tichý, CSc.
doc. MUDr. Miroslav Vaverka, CSc.
prof. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc.

ORGANIZAČNÍ VÝBOR

PŘEDSEDA – MUDr. Jan Šroubek
ČLENOVÉ MUDr. Jiří Chrobok, Ph.D.
MUDr. Roman Kučera
MUDr. Katarína Pešková
MUDr. Luděk Prokop
MUDr. Stefan Raev

MUDr. Oldřich Šoula
MUDr. Veronika Štěpánová
MUDr. František Remeš
MUDr. Lukáš Tittelbach
MUDr. Robert Tomáš, Ph.D.

TÉMATA LÉKAŘSKÉ SEKCE

TÉMATA SESTERSKÉ SEKCE

• Operační přístupy
• Nitrolební krvácení
• Funkční neurochirurgie
• Stabilizační výkony na páteři
• Komplikace a prohry v neurochirurgii – zdroj poučení
• Nové postupy v léčbě degenerativního onemocnění páteře
• Nádory páteře a míchy

SEKRETARIÁT KONGRESU, INFORMACE

BOS. org s. r. o. Kekulova 615/38, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 64049876, DIČ: CZ 64049876
Gabriela Malá	telefon: 475 534 332, 475 207 082, fax: 475 205 169
e-mail: sekretariat@bos-congress.cz

KREDITNÍ HODNOCENÍ KONGRESU

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 sestrám
předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONGRESU
8. 11. 2017 – středa
11.00–18.00 hodin
12.00–12.30 hodin
12.30–17.30 hodin
17.30–18.30 hodin
19.00–19.30 hodin
19.30–21.00 hodin
9. 11. 2017 – čtvrtek
07.30–18.00 hodin
08.30–12.30 hodin
12.30–13.30 hodin
13.30–18.00 hodin
13.00–18.00 hodin
18.50–19.25 hodin
20.00–01.00 hodin
10. 11. 2017 – pátek
08.00–13.00 hodin
08.30–13.00 hodin
13.00 hodin

Registrace
Uvítací coffee break
Odborný program – lékařská sekce
Zasedání výboru společnosti
Kulturní vystoupení
Uvítací koktejl
Registrace
Odborný program – lékařská sekce
Oběd
Odborný program – lékařská sekce
Odborný program – sesterská sekce
Varhanní koncert
Společenský večer
Registrace
Odborný program – lékařská a sesterská sekce
Závěr kongresu

AKTIVNÍ ÚČAST
AKTIVNÍ ÚČAST – REGISTRACE ON-LINE

Přihlášku k aktivní účasti zašlete nejpozději do 20. 6. 2017
Na stránkách www.neuro-surgery.cz nebo www.bos-congress.cz/nch2017.
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.
Současně, prosím, proveďte Vaši registraci účastníka v registračním formuláři.

DŮLEŽITÉ INFORMACE K ODBORNÉ PREZENTACI

Abstrakty se zadávají výhradně v elektronické formě nejpozději do uzávěrky registrace pro
aktivní účast dne 20. 6. 2017. Abstrakty je možno následně editovat do sborníku přednášek,
termín úpravy/uploadu abstraktů je nejpozději do 25. 9. 2017.
Více informací na www.neuro-surgery.cz

POSTERY

E-postery – elektronická verze tradičních posterových tabulí. Postery budou umístěny organizátorem kongresu do elektronických tabulí a budou prezentovány ve formátu PDF. Elektronická verze posterů bude nahrána na virtuální knihovnu, která bude k dispozici v průběhu celého
kongresu na počítačích umístěných v prostoru kongresového centra.
Programový výbor si vyhrazuje právo zařazení přednášky do programu, případné přesunutí do
posterové sekce. V případě pozdního zaslání negarantuje zařazení do programu.

ORGANIZAČNÍ INFORMACE
DŮLEŽITÁ DATA

20. června 2017	Uzávěrka registrace pro aktivní účast a zaslání abstraktu
(přednáška, poster)
1. srpna 2017 Informace o přijetí přednášky, posteru
1. září 2017 Program
15. září 2017 Sleva za včasnou registraci a úhradu poplatku
25. září 2017 Termín úpravy/uploadu abstraktu přednášky a posteru do sborníku
8.–10. listopadu 2017 VÝROČNÍ KONGRES ČESKÉ NEUROCHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI

REGISTRAČNÍ POPLATKY
Registrační poplatky

Úhrada
do 15. 9. 2017

Úhrada
od 16. 9. 2017

Lékař

2 400 Kč

2 600 Kč

Sestry a studenti*

1 100 Kč

1 300 Kč

* Student/ka (do 26 let) zašle po registraci na e-mail: mala@bos-congress.cz
kopii své ISIC karty nebo jiné potvrzení o studiu.
V ceně registračního poplatku jsou: vstup na kongres a výstavu firem, kongresové materiály,
občerstvení o přestávkách, uvítací koktejl a varhanní koncert.

STRAVOVÁNÍ

Obědy budou podávány v restauraci OREA Hotelu Pyramida
formou klasického poledního menu, vegetariánského či bezlepkového.
BUFET, VEGETARIÁNSKÉ, BEZLEPKOVÉ MENU – polévka, 1 hlavní chod, voda
Oběd dne
9. 11. 2017
320 Kč
Oběd dne
10. 11. 2017
320 Kč
O přestávkách odborného programu bude podáváno malé občerstvení.

SPOLEČENSKÝ PROGRAM

UVÍTACÍ KOKTEJL
8. 11. 2017, 19.00–21.00 hodin
Program: kulturní vystoupení, drink a malé občerstvení
Účastník
zdarma pro registrované účastníky
Doprovodná osoba
400 Kč

VARHANNÍ KONCERT
9. 11. 2017, 18.50–19.25 hodin
Program: varhanní koncert
Doprava: na varhanní koncert bude doprava zajištěna autobusy.
Registrovaný účastník i doprovodná osoba
zdarma
SPOLEČENSKÝ PROGRAM
9. 11. 2017, 20.00–01.00 hodin
Místo konání: Velká klášterní restaurace, Strahovské nádvoří 302/11, Praha, Hradčany
Program: v rámci společenského večera bude podáváno pohoštění, hudba k tanci a poslechu.
Dress code: Dress casual
Cena společenského večera
850 Kč
Uvedené poplatky – registrace, stravování, uvítací koktejl a společenský večer jsou včetně 21 % DPH.
Stravování, uvítací koktejl a společenský večer si prosím rezervujte při Vaší registraci na kongres.

UBYTOVÁNÍ

OREA Hotel Pyramida, Bělohorská 24, Praha 6
Orea Hotel Pyramida disponuje 336 komfortními klimatizovanými pokoji a apartmány s bezplatným Wi-Fi připojením. Všechny pokoje jsou nekuřácké a jsou vybaveny minibarem, trezorem, satelitní televizí a placenými kanály, detektorem kouře a dveřmi s elektronickým klíčem.
Koupelny jsou vybaveny vanou nebo sprchovým koutem a fénem. Hotel je nekuřácký, bezbariérový a k zaparkování automobilu je možné využít hotelové parkoviště.
Pokoje jsou Vám k dispozici v den příjezdu od 14.00 hodin a v den odjezdu do 12.00 hodin.
Superior jednolůžkový pokoj / 1 noc
2 000 Kč
Superior dvoulůžkový pokoj / 1 lůžko / 1 noc
1 150 Kč
DŮLEŽITÁ INFORMACE K REZERVACI A ÚHRADĚ UBYTOVÁNÍ
Ubytování si prosím rezervujte při Vaší registraci na kongres.
Vaši objednávku po odeslání Vaší registrace považujeme za závaznou.
Žádáme Vás o provedení úhrady ubytování nejpozději do 7 dnů po provedení Vaší objednávky.
Zaplacené ubytování bude při Vašem příjezdu rezervováno v hotelové recepci na Vaše jméno.
Ceny ubytování se snídaní jsou uvedeny včetně 15 % DPH.

REGISTRACE A PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI ON-LINE

Na stránkách www.neuro-surgery.cz nebo www.bos-congress.cz/nch2017
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. Po obdržení
Vaší registrace Vám bude nejpozději do 3 pracovních dnů, na Vámi zadaný e-mail, zasláno
potvrzení Vaší závazné objednávky s předpisem a informacemi k platbě.
Věnujte prosím pozornost správnému a kompletnímu vyplnění formuláře
a e-mailové adresy.

ÚHRADA POPLATKŮ

UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A SPOLEČENSKÉHO POGRAMU
Úhradu plateb proveďte, prosím, na účet firmy BOS. org s. r. o. ve prospěch účtu:
Název banky: UniCredit Bank Czech Republic a. s.
Adresa banky: pobočka Ústí nad Labem, Mírové nám. 35a, 400 01 Ústí nad Labem
Číslo účtu: 1002040764/2700
Variabilní symbol: 201735
Do zprávy pro příjemce uveďte prosím příjmení a jméno účastníka.

Bankovní převod ze Slovenské republiky a ostatních zemí:
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: 2300539226/8330
Variabilní symbol: 201735
IBAN: CZ3620100000002300539226
SWIF/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy pro příjemce uveďte prosím příjmení a jméno účastníka.
Pro platby ze zahraničí použijte přepočet FIO banky dle aktuálního denního kurzu
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.)
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 ČSOB banky.
Doklad o zaplacení předložte na požádání 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.

STORNO POPLATKY

Registrační poplatek a ubytování
• do 6. 9. 2017 bez storno poplatků
• od 7. 9. 2017 do 5. 10. 2017 storno poplatek 30 % ze stornované objednávky
• od 6. 10. 2017 do 22. 10. 2017 storno poplatek 50 % ze stornované objednávky
• od 23. 10. 2017 storno poplatek 100 % ze stornované objednávky
Stravování a společenský program
• do 23. 10. 2017 bez storno poplatků
• od 24. 10. 2017 storno poplatek 100 % ze stornované objednávky
Storno Vaší objednávky bude provedeno pouze na základě Vašeho písemného nahlášení
(faxem, e-mailem) na sekretariát kongresu BOS. org s. r. o., zpětně Vám přijetí storna potvrdíme.
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.
Aktuální informace, přihlášky on-line na internetových stránkách
www.neuro-surgery.cz nebo www.bos-congress.cz/nch2017

