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XXXVI. NEONATOLOGICKÉ DNY, 3. – 5. 11. 2021, Ostrava
Milá kolegyně, vážený kolego.
Přestože se celostátní neonatologické dny v loňském roce nemohly uskutečnit z důvodu závažné
epidemiologické situace způsobené pandemií COVID 19, doufáme, že v letošním roce Vás v Ostravě
budeme moci přivítat. Ostrava jako průmyslové město se značně změnila, již není jenom „ocelovým
srdcem“ republiky, ale může nabídnout i celou řadu kulturních či vzdělávacích akcí – např. velmi
známý hudební festival Colours of Ostrava. Podobný názvem – Colours of sepsis – je mezinárodně
uznávaný kongres zabývající se problematikou péče o kriticky nemocné pacienty v dětské i dospělé
medicíně.
Letošní neonatologické dny se budou zabývat jak fyziologickým, tak jakkoliv problematickým
novorozencem, zaměříme se na hypoxii a hypotermii, parenterální a enterální výživu, infekce, ATB
strategii, stabilizací novorozence na porodním sále.
Presympozium, zaměřené na kůži novorozence, se uskuteční v prostorech Dolní oblasti Vítkovic,
která prošla rozsáhlou rekonstrukcí a je reprezentativní částí Ostravy.
Pevně doufáme, že se Vám v Ostravě bude líbit a strávený čas zde přinese spousty nových
poznatků.
MUDr. Hana Wiedermannová
primář Oddělení neonatologie FN Ostrava

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ
3. - 5. 11. 2021
Clarion Congress Hotel Ostrava****
Zkrácená 2703/84, Ostrava – Zábřeh
V případě nepříznivé epidemiologické situace se bude kongres konat ve stejném termínu formou
ON-LINE.

POŘÁDÁ
Česká neonatologická společnost ČLS JEP
Oddělení neonatologie FN Ostrava

VĚDECKÝ VÝBOR
prof. MUDr. Richard Plavka, CSc.
prof. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA
doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D.
doc. MUDr. Jan Janota, Ph.D.
MUDr. Jozef Macko, Ph.D.
MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.
MUDr. Jan Malý, Ph.D.

ORGANIZAČNÍ VÝBOR
MUDr. Hana Wiedermannová a kolegové Oddělení neonatologie FN Ostrava

TÉMATA
Lékařská sekce
1. Hypoxie, hypotermie novorozence
2. Parenterální a enterální výživa
3. Infekce novorozence, ATB terapie
4. Stabilizace novorozence na porodním sále
5. Fyziologický novorozenec
6. Varia
Sesterská sekce
1. Prevence infekce
2. Péče o kůži novorozence
3. Péče o fyziologického novorozence
4. Novorozenec na porodním sále
5. Kazuistiky
6. Varia
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DŮLEŽITÁ DATA
26. 4. 2021
31. 8. 2021
30. 9. 2021
30. 9. 2021
30. 9. 2021
3. – 5. 11. 2021

Otevření registrace a informace na webových stránkách
Uzávěrka registrace k posterové sekci včetně zaslání abstraktů
Program
Sleva za včasnou registraci a úhradu poplatku
Uzávěrka úpravy abstraktů k posterové sekci
XXXVI. NEONATOLOGICKÉ DNY

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONGRESU
STŘEDA 3. 11. 2021
12.00 – 18.00 hodin
13.30 – 16.30 hodin
17.00 – 18.00 hodin
18.30 – 21.30 hodin

Registrace
Sympozium
Presympozium – Kůže novorozence
Uvítací koktejl

ČTVRTEK 4. 11. 2021
07.00 – 17.30 hodin
08.00 – 08.30 hodin
08.30 – 16.20 hodin
08.30 – 16.00 hodin
12.00 – 13.30 hodin
12.00 – 13.30 hodin
20.00 – 01.00 hodin

Registrace
Zahájení kongresu
Odborný program – LÉKAŘSKÁ SEKCE
Odborný program – SESTERSKÁ SEKCE
Oběd
Panelová diskuse nad klinickými případy indikace k řízené hypotermii, aEEG
Společenský večer

PÁTEK 5. 11. 2021
07.30 – 08.30 hodin
10.45 – 11.30 hodin
08.00 – 13.30 hodin
08.30 – 13.30 hodin
09.00 – 13.00 hodin
13.30 hodin

Workshop – Sdělování špatných zpráv
Workshop – praktický nácvik používání programu Nutrium pro výpočet
nutričních potřeb novorozenců
Registrace
Odborný program – LÉKAŘSKÁ SEKCE
Odborný program – SESTERSKÁ SEKCE
Zakončení kongresu

CERTIFIKÁTY O ÚČASTI
LÉKAŘI – Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK (ohodnocena kredity)
jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.
Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů.
SESTRY – Akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester a farmaceutických asistentů,
jako taková bude registrována u České asociace sester. Sestrám bude předáno potvrzení o účasti.

AKTUÁLNÍ INFORMACE, PŘIHLÁŠKY ON-LINE NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH
www.neonatologie2021.cz

SEKRETARIÁT KONGRESU, INFORMACE, KORESPONDENCE
REGISTRACE a UBYTOVÁNÍ
Alena Fraňková
Tel.: +420 475 207 082
E-mail: info@bos-congress.cz

INFORMACE, AKTIVNÍ ÚČAST
Veronika Včelková,
Tel.: +420 595 136 011
E-mail: vcelkova@bos-congress.cz

BOS. org s.r.o.
Kekulova 615/38
400 01 Ústí nad Labem
www.bos-congress.cz

Kancelář Ostrava:
BOS. org s.r.o.
Domov sester FN Ostrava
17. listopadu 1790/5
708 52 Ostrava-Poruba
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AKTIVNÍ ÚČAST
Registrace k aktivní účasti formou přednášky nebude spuštěna, do programu jsou zařazeny
registrované příspěvky z roku 2020. Přednášející budou osloveni s žádostí o potvrzení své účasti s
přednáškou, následně informováni o možnosti úpravy abstrakt.
K dispozici je možnost prezentace formou posterů, registrujte se prosím do 31. 8. 2021.

POSTERY
Postery budou prezentovány v klasické podobě na panelech s kobercovým povrchem. Čistý rozměr
pro poster je: šířka 97 cm a výška 120 cm.
Postery budou vystaveny po celou dobu kongresu a budou k dispozici všem účastníkům.
Pro registraci Vaší posterové prezentace, prosím, dodržujte následující pokyny:
• Abstrakta k posterové prezentaci zašlete nejpozději do 31. 8. 2021 přes registrační formulář.
Tato abstrakta budou zveřejněna ve sborníku abstraktů.
• V případě pozdního zaslání negarantujeme zařazení do programu.
Vítány jsou i postery do sesterské sekce.
Postery budou prezentovány v papírové podobě.
Vyrozumění o přijetí posteru
Autoři budou o přijetí/nepřijetí posteru informováni programovým výborem kongresu nejpozději
30.9.2021 e-mailem. Prezentující autor se zavazuje zúčastnit se kongresu a prezentovat
přednášku v sekci a čase, který bude určen vědeckým výborem kongresu. Kompletní podrobné
informace ke zpracování abstraktů, jsou k dispozici ke stažení na stránkách
http://www.neonatologie2021.cz/aktivni-ucast.

WORKSHOPY A PANELOVÁ DISKUZE
4. 11. 2021 – čtvrtek, Clarion Congress Hotel Ostrava
PANELOVÁ DISKUZE
NAD KLINICKÝMI PŘÍPADY INDIKACE K ŘÍZENÉ HYPOTERMII, aEEG
12.00 – 12.40 hodin
12.50 – 13.30 hodin

I. SKUPINA
II. SKUPINA

Registrovaný účastník

100 Kč

Kapacita Panelové diskuze je omezena. Registrace není možná bez účasti na kongresu.
Panelovou diskuzi je nutné si objednat při registraci.

5. 11. 2021 – pátek, Clarion Congress Hotel Ostrava
WORKSHOP se snídaní / sál Rubín
SDĚLOVÁNÍ ŠPATNÝCH ZPRÁV
07.30 – 08.30 hodin
Přednáší a na setkání s Vámi se těší:
prof. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., primář ÚPMD Praha
MUDr. Radkin Honzák, CSc., ambulantní psychiatr IKEM Praha
MUDr. Zuzana Staníčková, lékařka novorozeneckého oddělení a rizikové ambulance
ÚPMD Praha
Mgr. Jana Hořínková, psycholožka Mobilní hospic Ondrášek Ostrava
Workshop je organizován ve spolupráci se společností Chiesi.

WORKSHOP
PRAKTICKÝ NÁCVIK POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU NUTRIUM PRO VÝPOČET NUTRIČNÍCH
POTŘEB NOVOROZENCŮ
10.45 – 11.30 hodin
Přednáší: MUDr. Jiří Dušek, primář Neonatologického oddělení Nemocnice České Budějovice
Registrační poplatek

100 Kč

Workshop je organizován ve spolupráci se společností BAXTER CZECH spol. s r.o.

XXXVI. NEONATOLOGICKÉ DNY, 3. – 5. 11. 2021, Ostrava

ORGANIZAČNÍ INFORMACE
REGISTRAČNÍ POPLATKY
Registrační poplatky
Lékař/ka
Lékař/ka do 35 let
Sestra členka ČAS
Sestra nečlenka ČAS
Student/ka do 26 let*

Úhrada do 30. 9. 2021 Úhrada od 1. 10. 2021
1.600 Kč
1.400 Kč
900 Kč
1.400 Kč
300 Kč

1.900 Kč
1.700 Kč
1.200 Kč
1.700 Kč
450 Kč

Platba na místě
u registrace
2.100 Kč
2.000 Kč
1.500 Kč
2.000 Kč
650 Kč

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

V ceně registračního poplatku jsou: Kongresové materiály, sborník přednášek, certifikát s kreditním
hodnocením (lékaři), potvrzení o účasti (sestry), občerstvení o přestávkách.
Presympozium, uvítací koktejl, panelovou diskuzi, společenský večer a obědy je nutno
rezervovat při registraci zvlášť.
V případě konání kongresu formou ON-LINE se registrační poplatek nemění. Ostatní poplatky
budou vráceny.

STRAVOVÁNÍ
Občerstvení o přestávkách
O přestávkách kongresu bude v předsálí podáváno malé občerstvení a káva, voda bude k dispozici
po celou dobu konání kongresu.
Oběd – Obědy formou dvouchodového menu (polévka a hlavní jídlo, nápoj). Pro zájemce zajistíme
vegetariánské nebo bezlepkové menu.
Obědy budou vydávány v restauraci hotelu.
Oběd 4. 11. 2021 a 5. 11. 2021 – registrovaný účastník
Oběd 4. 11. 2021 a 5. 11. 2021 – studenti
Oběd 4. 11. 2021 a 5. 11. 2021 – doprovodná osoba

100 Kč / 1 oběd
235 Kč / 1 oběd
235 Kč / 1 oběd

Žádáme účastníky, kteří požadují bezlepkové občerstvení o přestávkách a neobjednávají si obědy,
aby tuto skutečnost uvedli v registračním formuláři.
Při registraci na místě se prosím informujte, kde bude pro Vás Vaše občerstvení připraveno.
Obědy si prosím objednejte při registraci.

PRESYMPOZIUM A UVÍTACÍ KOKTEJL
3. 11. 2021 - sály Dolu Hlubina, Dolní Oblast Vítkovice
17.00 – 21.30 hodin
Po presympoziu bude následovat uvítací koktejl.
17.00 – 18.00 hodin
18.30 – 21.30 hodin

PRESYMPOZIUM – KŮŽE NOVOROZENCE
UVÍTACÍ KOKTEJL

Prosím respektujte, že účast je možná pouze na celém presympoziu s uvítacím koktejlem, nelze dělit.
Dodržte prosím dobu zahájení. Kapacita je omezená.
Doprava bude zajištěna kongresovými autobusy.
Vstup je pro registrované účastníky zdarma. Účast na presympoziu a uvítacím koktejlu si prosím
objednejte při registraci. Pokud nebude objednán, nevzniká nárok na účast.
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SPOLEČENSKÝ VEČER
4. 11. 2021 - Clarion Congress Hotel Ostrava****
20.00 – 01.00 hodin
Společenský večer s občerstvením formou teplého a studeného bufetu, nápojovým barem, hudební
produkcí.
Registrovaný účastník
Doprovodná osoba

800 Kč
800 Kč

Společenský večer si prosím objednejte při registraci.

UBYTOVÁNÍ SE SNÍDANÍ
Clarion Congress Hotel Ostrava****
Zkrácená 2703, Ostrava – Zábřeh
Ubytování je včetně snídaně formou bufetu. Pokoje jsou vybaveny klimatizací, Wi-Fi zdarma, SAT TV,
telefonem s přímou provolbou, minibarem, trezorem, koupelna s vanou nebo sprchovým koutem s
fénem. Provoz recepce 24 hodin denně.
Check-in: do 21.00 hodin, check-out: do 11.00 hodin.
Pokoj Standard
jednolůžkový pokoj / 1 noc
dvoulůžkový pokoj / 1lůžko / 1noc
Pokoj Superior
jednolůžkový pokoj / 1 noc
dvoulůžkový pokoj / 1lůžko / 1noc

1.950 Kč
1.275 Kč
2.150 Kč
1.400 Kč

Cena ubytování nezahrnuje místní poplatek stanovený zákonem č.278/2019 Sb., který je nad rámec
ceny ubytování ve výši 21 Kč za osobu a noc. Hradí se v hotelové recepci.
DŮLEŽITÁ INFORMACE K REZERVACI A ÚHRADĚ UBYTOVÁNÍ
Informace k ubytování ve vícelůžkových pokojích: Pokud v registračním formuláři neuvedete, s kým
chcete být ubytován/a, bude další lůžko obsazeno jinou osobou stejného pohlaví.
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.
V případě obsazení hotelu budou nabídnuty další ubytovací kapacity.

REGISTRACE A PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI ON-LINE
Na stránkách www.neonatologie2021.cz/registrace
Vypište prosím formulář Registrace on-line, objednejte si prosím veškeré Vámi požadované služby.
Věnujte prosím pozornost správnému a kompletnímu vyplnění formuláře a e-mailové adresy.
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.
Vaši registraci s objednávkou považujeme za závaznou. Žádáme Vás o včasnou úhradu plateb.
Ceny ubytování a obědů jsou včetně 10 % DPH, ostatní poplatky včetně 21 % DPH.
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INFORMACE K ÚHRADĚ
POPLATKŮ, UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ, SPOLEČENSKÉHO VEČERA
Úhradu poplatku proveďte na účet firmy BOS. org s.r.o. ve prospěch účtu:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Číslo účtu: 100 204 0764/2700
Variabilní symbol: 202126
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 – standardní platba ze SR bez poplatku: 2300 539 226/8330
Variabilní symbol: 202126
IBAN: CZ3620100000002300539226
SWIF/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy pro příjemce uveďte, prosím: 202126 + příjmení a jméno účastníka.
Pro platby ze zahraničí použijte přepočet Fio banky dle aktuálního denního kurzu.
Hlavní stránka banky – DEVIZOVÉ KURZY – NÁKUP – ODKAZ: 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 banky.
Dokladem o zaplacení se prosím 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.

STORNO POPLATKY
Registrační poplatek
• do 1. 10. 2021 bez storno poplatků
• od 2. 10. 2021 do 10. 10. 2021 storno poplatek 50 % ze stornované objednávky
• od 11. 10. 2021 storno poplatek 100 % ze stornované objednávky
Ubytování
• do 9. 9. 2021 bez storno poplatků
• od 10. 9. 2021 do 28. 9. 2021 storno poplatek 50 % ze stornované objednávky
• od 29. 9. 2021 do 15. 10. 2021 storno poplatek 75 % ze stornované objednávky
• od 16. 10. 2021 storno poplatek 100 % ze stornované objednávky
Společenský program a stravování
• do 28. 10. 2021 bez storno poplatků
• od 29. 10. 2021 storno poplatek 100 % ze stornované objednávky
Storno Vaší objednávky bude provedeno pouze na základě Vašeho písemného nahlášení
(e-mailem) na sekretariát kongresu BOS. org s. r. o., e-mail: info@bos-congress.cz
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.
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DOPRAVA
Doprava na pre-sympozium a uvítací koktejl bude zajištěna kongresovými autobusy.
DOPRAVNÍ SPOJENÍ MHD do Clarion Congress Hotelu Ostrava
Od vlakového nádraží Ostrava – Svinov:
Ze zastávky „Svinov mosty – horní zastávka“
tramvaj č. 3 (směr Dubina – Interspar) na zastávku „Sport ARÉNA“
(180 m od hotelu CCHO) – doba dopravy cca 10 minut
tramvaj č. 7 (směr Dubina – Interspar) na zastávku „Sport ARÉNA“
Hotel se nachází za sportovní halou ČEZ ARÉNA pěšky
(600 m od hotelu CCHO) – doba dopravy cca 10 minut
Od Hlavního nádraží ČD:
Ze zastávky „Hlavní nádraží“
tramvaj č. 2 (směr Výškovice) na zastávku „Sport ARÉNA“
Hotel se nachází za sportovní halou ČEZ ARÉNA pěšky
(600 m od hotelu CCHO) – doba dopravy cca 23 minut
jakoukoliv tramvají na zastávku Elektra (6 zastávek) – přestup na tramvaj č. 11
(směr Zábřeh) na zastávku „Sport ARÉNA“
(180 m od hotelu CCHO) – doba dopravy cca 25 minut
Od vlakového nádraží Vítkovice:
Ze zastávky „nádraží Vítkovice“
tramvaj č. 11 (směr Hlučínská) na zastávku „Sport ARÉNA“
(zastávka je za křižovatkou blíže u hotelu CCHO, cca 180 m) – doba dopravy cca 3 minuty
Ze zastávky „Most Čs. Armády“ (vzdálené cca 200 m)
tramvaj č. 3 (směr Poruba Vozovna) na zastávku „Sport ARÉNA“
(zastávka je za křižovatkou blíže u hotelu CCHO, cca 180 m) – doba dopravy cca 3 minuty
Od Ústředního autobusového nádraží Ostrava (ÚAN):
Ze zastávky „Dr. Malého“
tramvaj č. 2 (směr Výškovice) na zastávku „Sport ARÉNA“
Hotel se nachází za sportovní halou ČEZ ARÉNA pěšky
(600 m od hotelu CCHO) – doba dopravy cca 9 minut
TAXI
Pro přepravu v Ostravě Vám doporučujeme využití služeb taxi.
Osobní přeprava Křenek
Taxi RR
City taxi Ostrava

tel.: +420 605 772 111, +420 732 460 460, cena od 15 Kč/km
tel.: +420 775 506 065, nástupní sazba 40 Kč, kilometrová 22,50 Kč/km
tel.: +420 800 290 000, nástupní sazba 30-50 Kč, kilometrová 30 Kč/km

Aktuální informace, přihlášky on-line na internetových stránkách:

www.neonatologie2021.cz

PARTNER KONGRESU

