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Vážené kolegyně, vážení kolegové,
zveme vás na 21. Ústeckou rehabilitační konferenci, kterou nově zakotvujeme v pozdně letním
zářijovém termínu. Díky pandemii jsme ztratili krásný soulad ročníku konference s rokem
konání, ale našli jsme pro letošní ročník nový inspirativní soulad 21. ročníku a 21. století. Tento
nás inspiroval k volbě tématu Moderní technologie v rehabilitaci. Budeme se tedy těšit na
aktivní příspěvky k tématům fyzikální terapie, robotiky, telemedicíny a k dalším moderními
technologiemi inspirovaným postupům s možností uplatnění v rehabilitaci 21. století. Budeme
se těšit i na vás jako publikum, na ostatní kolegy zdravotnických profesí multidisciplinárních
rehabilitačních týmů i lékaře blízkých oborů, kteří si přednášky na 21. Ústecké rehabilitační
konferenci přijdete vyslechnout. Aktuální informace, program, přihlášky on-line budou k
dispozici na stránkách konference.
Těšíme se na Vaši účast
MUDr. Pavel Maršálek
Rehabilitační oddělení KZ, a. s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ
pátek 16. září 2022
Multifunkční informační a vzdělávací centrum
Červená a Zelená aula
Kampus Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem

POŘÁDÁ
Rehabilitační oddělení KZ, a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

POD ZÁŠTITOU
Společnosti pro rehabilitační a fyzikální medicínu ČLS JEP

ODBORNÝ GARANT KONFERENCE
MUDr. Pavel Maršálek
Rehabilitační oddělení KZ, a. s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

TÉMA
Moderní technologie v rehabilitaci – fyzikální terapie, robotika, telemedicína atd.

PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM
08.00 – 09.00 hodin
09.00 – 09.10 hodin
09.10 – 13.15 hodin
13.15 – 14.00 hodin
14.00 – 15.30 hodin
15.30 – 15.35 hodin

Registrace
Zahájení
Odborný program
Oběd
Odborný program
Závěr
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KREDITNÍ HODNOCENÍ
Lékaři – Vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle
Stavovského předpisu ČLK č. 16., lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů.
Po ukončení akce pro Vás budou připraveny certifikáty v tištěné formě. Tyto certifikáty slouží
jako potvrzení o účasti na vzdělávací akci. Lékařům, kteří mají na portálu ČLK
www.vzdelavanilekaru.cz založen svůj účet, budou kredity načteny automaticky.
S žádostí o zaregistrování do portálu se, prosím, obraťte na příslušné OS ČLK, kde jste
evidovaní.
Získání kreditního ohodnocení za ostatní kategorie (spoluautor, poster, příspěvek ve sborníku)
je podmíněno individuální žádostí lékaře na kanceláři okresního sdružení komory, kde je lékař
registrován a kde svou aktivitu dokládá např. programem akce nebo sborníkem.
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.
Fyzioterapeuti a ergoterapeuti – akce bude zařazena do celoživotního vzdělávání s garancí
UNIFY ČR a ČAE, bude předáno potvrzení o účasti.
Certifikáty a potvrzení o účasti budou vydávány po skončení konference.

SEKRETARIÁT, INFORMACE A KORESPONDENCE
REGISTRAČNÍ ODDĚLENÍ
Tel.: +420 475 207 082
Email: info@bos-congress.cz

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

INFORMACE, AKTIVNÍ ÚČAST
Mgr. Denisa Sasková
Tel.: +420 475 534 332
Email: saskova@bos-congress.cz

Aktuální informace, přihlášky on-line na
internetových stránkách
www.bos-congress.cz/reha2022
PROGRAMOVÉ INFORMACE
Program bude k dispozici od 5. srpna 2022
DŮLEŽITÉ TERMÍNY
30. 6. 2022
31. 7. 2022
02. 8. 2022
05. 8. 2022
16. 9. 2022

Sleva za včasnou registraci a úhrada poplatku
Uzávěrka pro registraci aktivní účasti a zaslání abstraktů
Informace o přijetí přednášky
Program
21. ÚSTECKÁ REHABILITAČNÍ KONFERENCE
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REGISTRACE K AKTIVNÍ ÚČASTI A ZASLÁNÍ ABSTRAKTŮ
Aktivní účast registrujte on-line PŘIHLÁŠKA K AKTIVNÍ ÚČASTI ON-LINE
Menu vlevo: Aktivní účast – Přihláška k aktivní účasti on-line
Zde vypište formulář Přihláška k aktivní účasti on-line, vložte svůj abstrakt. Ke kvalitě
abstraktu bude přihlíženo při výběru přednášek do programu.
Formulář je možno po zpětném přihlášení upravovat, vkládat abstrakt. Potvrzení o registraci
nebo provedení změny Vám bude vždy zasláno na Váš e-mail spolu s Vámi zadanými údaji
a včetně odkazu na vložený abstrakt. Věnujte prosím pozornost správnému
a kompletnímu vyplnění formuláře a e-mailové adresy. Registrace je možná i bez zaslání
abstraktu – možno vložit později.
Odeslání registrace k aktivní účasti neznamená, že jste přihlášeni k účasti na
konferenci. Pro registraci účasti na konferenci prosím zvolte registraci účastníků
v registračním formuláři.

REGISTRACE A PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI
Registrace k účasti on-line na internetových stránkách www.bos-congress.cz/reha2022.
Menu vlevo: REGISTRACE přihláška a informace – Registrace on-line
Zde vypište formulář Registrace on-line
Po odeslání je možno formulář uložit nebo vytisknout. Po obdržení Vaší registrace Vám
bude obratem 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.
Registrační poplatky
Registrační poplatek
Registrační poplatek – přednášející

do 30.6.2022

od 1.7.2022

950 Kč

1 150 Kč

bez poplatku

bez poplatku

V ceně registračního poplatku: vstup na konferenci a doprovodnou výstavu firem,
konferenční materiály, občerstvení o přestávkách a oběd dne 16. 9. 2022.
Ceny jsou uvedeny včetně 21 % DPH.

ÚHRADA POPLATKU
Úhradu 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: 202204
Do zprávy pro příjemce uveďte prosím příjmení a jméno účastníka.
Dokladem o zaplacení se při vyzvání 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: 64049876 DIČ: CZ64049876

STORNO POPLATKY
• do 2. 9. 2022 bez storno poplatků
• od 3. 9. 2022 storno poplatek 100 %

21. ÚSTECKÁ REHABILITAČNÍ KONFERENCE ● 3. 6. 2022 ● ÚSTÍ NAD LABEM

Storno Vaší objednávky bude provedeno pouze na základě Vašeho písemného nahlášení na
sekretariát konference BOS. org s. r. o. (e-mailem: sekretariat@bos-congress.cz), zpětně Vám
přijetí storna potvrdíme.
Vrácení poplatků
Storno v termínu bez storno poplatků – jednorázový administrativní poplatek 100 Kč bude odečten
od Vámi zaplacené platby, která Vám bude vrácena zpět na Váš účet.

STRAVOVÁNÍ
O přestávce odborného programu bude podáváno malé občerstvení.
Oběd dne 16.9. 2022 bude podáván formou menu.

DOPRAVNÍ SPOJENÍ A PARKOVÁNÍ
Mírové náměstí, Revoluční, Divadlo – směr Klíše - trolejbusy 52, 58, 59, autobus 11 –
zastávka Kampus.
Mírové náměstí, Revoluční, Divadlo – směr Klíše – autobusy 3, 27 – zastávka Klíšská.
Mírové náměstí, Revoluční, Divadlo – směr Klíše – autobusy 9, 17 – zastávka Solvayova.
Parkování – doporučujeme parkování ulice České mládeže a okolí (omezená kapacita) nebo
Kaufland (Okružní ul.)

