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Vážené dámy a pánové, 
  
dovolte, abych Vás co nejsrdečněji pozval na v pořadí již 13. ročník Ostravských chirurgických dnů a 
miniinvazivní chirurgie, který se uskuteční 8.–9. 11. 2018 v kongresových prostorách hotelu Clarion 
v Ostravě, kde proběhne lékařská i sesterská sekce a společenský večer.  
Konference opět pořádáme společně s kolegy z I. chirurgické kliniky LF MU a FNUSA. Program je  
připraven v několika blocích a tematicky se dotýká napříč jednotlivých oborů s hlavním zaměřením  
na onkochirurgii a miniinvazivní přístupy. 
Kromě účastníků z ČR je přislíbena i účast odborníků ze Slovenska a zahraničí. 
  
Těšíme se na setkání s Vámi, bohatou diskusi a věříme, že akce bude příjemná jak po stránce 
profesionální, tak po stránce společenské. 
 
doc. MUDr. Petr Vávra, Ph.D. prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.   
předseda přípravného výboru místopředseda přípravného výboru 
 
 doc. MUDr. Jan Dostalík, CSc. 

Čestný předseda přípravného výboru 
 
 
TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 
8.-9.11.2018 
Clarion Congress Hotel Ostrava  
 
 
POŘADATELÉ 
Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Ostrava a LF OU v Ostravě 
I. chirurgická klinika LF MU a FNUSA v Brně 
Onkologická klinika FN Ostrava a LF OU v Ostravě 
Sekce miniinvazivní chirurgie České chirurgické společnosti ČLS JEP 
Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 
 
 
ORGANIZAČNÍ VÝBOR VĚDECKÝ VÝBOR 
Předseda: doc. MUDr. Petr Vávra, Ph.D. prim. MUDr. Vladimír Richter, Ph.D. 
Místopředseda: prof. MUDr Ivan Čapov, CSc. doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. 
Čestný předseda: doc. MUDr Jan Dostalík, CSc. prim. MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D. 
 Mgr. Pavlína Homzová, MBA 
  
 
TÉMATA 
• Poranění dutiny břišní a jejich komplikace • Miniinvazivní postupy v břišní chirurgii • Kolorektální 
karcinom • Kontroverze neoadjuvantní a adjuvantní terapie solidních tumorů GIT • Miniinvazivní přístupy 
v hrudní chirurgii • Otázky a odpovědi v mamologii • Trombolické a krvácivé komplikace po chirurgických 
výkonech • Varia • Novinky ošetřovatelské péče v chirurgických oborech • Moderní přístupy v ošetřování 
stomií 
 
 
KREDITNÍ BODY 
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 – 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. 
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PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM 
8. 11. 2018 (čtvrtek) 
ODBORNÝ PROGRAM – LÉKAŘI ODBORNÝ PROGRAM – SESTRY 
08.30 - 10.00 hodin – registrace, prohlídka výstavy firem 10.00 - 12.00 hodin – BLOK I 
10.00 - 10.15 hodin – slavnostní zahájení konference  12.00 - 13.30 hodin – oběd 
10.15 - 12.00 hodin – BLOK I  13.30 - 16.00 hodin – BLOK II 
12.00 - 13.30 hodin – oběd 
13.30 - 15.30 hodin – BLOK II 
15.30 - 16.00 hodin – přestávka 
16.00 - 18.00 hodin – BLOK III 
19.00 - 24.00 hodin – společenský večer  
 
9. 11. 2018 (pátek) 
ODBORNÝ PROGRAM – LÉKAŘI 
08.00 - 12.00 hodin – registrace, prohlídka výstavy firem 
08.30 - 10.00 hodin – BLOK IV 
10.00 - 10.30 hodin – přestávka 
10.30 - 12.00 hodin – BLOK V 
12.00 - 12.10 hodin – zakončení konference, předání certifikátů 
 
 
ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ 
BOS. org s. r. o., Ústí nad Labem 
 
SEKRETARIÁT, INFORMACE A KONTAKTNÍ SPOJENÍ 
 
BOS. org s. r. o.   Tel.: 475 531 098, 475 207 082  
Kekulova 615/38  Fax: 475 205 169  
400 01 Ústí nad Labem         e-mail: sekretariat@bos-congress.cz 
 

Kancelář Ostrava 
Ing. Šárka Martiníková, e-mail: martinikova@bos-congress.cz, tel.: 595 136 808 

 
Informace, program, přihlášky on-line naleznete na internetových stránkách 
www.bos-congress.cz/odny2018 
 
 
DŮLEŽITÉ TERMÍNY 
 16.9.2018 Uzávěrka registrace pro aktivní účast a zaslání abstraktů (přednášky/poster)  
 20.9.2018 Oznámení autorům o přijetí/nepřijetí přednášky a posteru  
 20.9.2018 Termín úpravy/uploadu abstraktu přednášky a posteru do sborníku 
 26.9.2018 Sleva za včasnou registraci a úhradu poplatku 
 2.10.2018 Program 
 8.-9.11.2018 OSTRAVSKÉ CHIRURGICKÉ DNY, 13. ročník MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE 
 
 

AKTIVNÍ ÚČAST – REGISTRACE ON-LINE 
Přihlášku k aktivní účasti zašlete nejpozději do 16. 9. 2018. 
Prostřednictvím formuláře Přihláška k aktivní účasti on-line na stránkách: 
www.bos-congress.cz/odny2018  

 
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. 
Hlavní informace – obsahují kompletní informace týkající se účasti. 
Současně, prosím, proveďte Vaši registraci účastníka v registračním formuláři. 
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ORGANIZAČNÍ INFORMACE 
 
REGISTRAČNÍ POPLATEK    úhrada do 26. 9. 2018 úhrada od 27. 9. 2019 
Lékař/ka člen ČCHS ČLS JEP 1.300 Kč 1.800 Kč 
Lékař/ka nečlen ČCHS ČLS JEP 1.500 Kč 1.900 Kč 
Lékař/ka do 35 let    800 Kč 1.100 Kč 
Sestra    800 Kč 1.100 Kč 
Student/ka do 26 let*    400 Kč  
       
* Student/ka do 26 let zašle po registraci na e-mail martinikova@bos-congress.cz kopii své ISIC karty nebo jiné 
potvrzení o prezenčním studiu 
 

V ceně registračního poplatku jsou: vstup na konferenci a doprovodnou výstavu, materiály konference, 
občerstvení o přestávkách. 
 
SPOLEČENSKÝ PROGRAM 
8. 11. 2018 od 20.00 hodin – Clarion Congress Hotel Ostrava 
Společenský večer s programem, občerstvení formou teplého a studeného bufetu, nápojový bar. 
Objednávku účasti na společenském večeru vyznačte v přihlášce. 
  

Registrovaný účastník 500 Kč 
Doprovodná osoba 800 Kč 
 
STRAVOVÁNÍ 

 

Oběd dne 8. 11. 2018  
Registrovaný účastník i doprovodná osoba 220 Kč 
                                                                  

Oběd – výběr ze dvou chodů vč. nealko nápoje.  
Společenský večer a oběd si prosím objednejte při registraci.  
Žádáme účastníky, kteří požadují bezlepkové stravování, aby tuto skutečnost uvedli do poznámky 
v registračním formuláři. Při registraci v konferenčním centru, se prosíme, informujte, kde bude pro Vás 
Vaše občerstvení k dispozici. 
 
O přestávkách odborného programu bude podávána káva a malé občerstvení. 
 
UBYTOVÁNÍ SE SNÍDANÍ  
Clarion Congress Hotel Ostrava**** – Zkrácená 2703/84, Ostrava 
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. 
 
 

Pokoj Standard       
jednolůžkový pokoj / 1 noc  1.950 Kč  
dvoulůžkový pokoj / 1lůžko / 1noc  1.270 Kč  
 
Pokoj Superior 

   

jednolůžkový pokoj / 1 noc  2.140 Kč  
dvoulůžkový pokoj / 1lůžko / 1noc  1.400 Kč  
    
Požadujete-li ubytování, vyplňte, prosím Váš požadavek dle pokynů viz registrace on-line. 
 

 
DŮLEŽITÁ INFORMACE K REZERVACI A ÚHRADĚ UBYTOVÁNÍ  
Ubytování si prosím rezervujte při registraci na konferenci.  
Objednávku po odeslání Vaší registrace považujeme za závaznou.  
Žádáme Vás o provedení úhrady ubytování nejpozději do 7 dnů po provedení objednávky.  
Zaplacené ubytování bude při příjezdu rezervováno v hotelové recepci na Vaše jméno. 
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REGISTRACE K ÚČASTI 
Registrace on-line: z přihlašovacího formuláře na internetových stránkách  
 www.bos-congress.cz/odny2018 
Menu vlevo: REGISTRACE přihláška a informace – Registrace on-line 
 

Zde vypište formulář Registrace on-line, objednejte si prosím veškeré, Vámi požadované služby 
(ubytování, stravování a společenský program). 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 – REGISTRACE, UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ 
A SPOLEČENSKÉHO PROGRAMU 
Úhradu plateb 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: 201827 + příjmení a jméno 
Do zprávy pro příjemce uveďte prosím příjmení a jméno účastníka.  
 

Bankovní převod EUR ze Slovenské republiky v CZK: 
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: 2300 539 226/8330                         
Variabilní symbol: 201827       
Do zprávy pro příjemce uveďte prosím příjmení a jméno účastníka. 
 

Pro platby ze zahraničí použijte přepočet Fio banky dle aktuálního denního kurzu   
Hlavní strana 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.)  
 

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. 
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 
 

Ceny ubytování a obědu jsou uvedeny včetně DPH 15 %.  
Ostatní poplatky jsou uvedeny včetně DPH 21 %. 
 

STORNO OBJEDNÁVKY A STORNO POPLATKY 
Registrační poplatek a ubytování 
• do 20. 9. 2018 bez storno poplatků 
• od 21. 9. 2018 do 10. 10. 2018 storno poplatek 50 % z objednané služby 
• od 11. 10. 2018 storno poplatek 100 % ze stornované objednávky 
 

Stravování a společenský program 
• do 30. 10. 2018 bez storno poplatků 
• od 1. 11. 2018 do 1. 10. 2018 storno poplatek 50 % ze stornované objednávky 
• od 2. 11. 2018 storno poplatek 100 % ze stornované objednávky 
 
Storno Vaší objednávky bude provedeno pouze na základě Vašeho písemného nahlášení (faxem,  
e-mailem) na sekretariát konference 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. 


