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Vážení přátelé dětského lékařství, 
 
zveme Vás na již tradiční podzimní setkání do Ostravy. Tento čtvrtý ročník se bude konat 18. 9. 2019 
v Clarion Congress Hotelu Ostrava. Připravujeme program naplněný novinkami, praktickými zkušen
ostmi a zajímavými kazuistikami z dětského lékařství a také z několika oborů s dětským lékařstvím 
souvisejícím. Jedním z témat našeho setkání bude problematika parazitárních onemocnění, poruch 
psychomotorického vývoje, očkování rizikových skupin a také problematika infekcí dýchacích cest. 
Závěrečná přednáška se bude týkat akutních stavů v ambulanci PLDD a nebude také chybět možnost 
prakticky si vyzkoušet postupy při zajištění žilního vstupu v podmínkách ambulantní péče. Cílem 
našeho setkání je, abyste mohli získané informace a dovednosti použít ihned ve svých ambulancích 
k plné spokojenosti nejen Vás, ale i Vašich pacientů. 
 

MUDr. Jan Boženský, primář Dětského oddělení Vítkovické nemocnice a.s. 

 
 
TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ  
18.9.2019 
Clarion Congress Hotel Ostrava 
Zkrácená 2703, Ostrava – Zábřeh  
 

POŘADATEL SYMPOZIA 
Česká pediatrická společnost ČLS JEP 
 

POD ZÁŠTITOU 
Dětského oddělení Vítkovické nemocnice a.s. 
 

ORGANIZAČNÍ VÝBOR 
MUDr. Jan Boženský, primář Dětského oddělení Vítkovické nemocnice a.s. 
MUDr. Pavla Tvrdoňová, regionální zástupce OSPDL ČLS JEP pro Olomoucký a Moravskoslezský 
kraj   

 
HLAVNÍ TÉMATA 

• parazité 

• diagnostika 

• očkování  

• oční 

• resuscitace 
  

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 – 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. 
 

SEKRETARIÁT  
BOS. org s.r.o.                          Bc. Nikola Martináková, DiS.   
FN Ostrava – Domov sester       martinakova@bos-congress.cz               
17.listopadu 1790/5                    Tel.: +420 595 136 011                            
708 52 Ostrava – Poruba                                                                    
  
  
          

 

Aktuální informace, přihlášky on-line na internetových stránkách 
www.bos-congress.cz/snap2019 
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ODBORNÝ PROGRAM 
 

12.00 – 17.00  Registrace, prohlídka výstavy firem 
 
13.00 – 15.00  BLOK I. 
 

1. Akutní zánět slzného vaku u dětí       15+5 min. 

Červenka S.1,2, Komínek P.2, Matoušek P.2 
1 Lacrima oční centrum s.r.o. Otrokovice, 2 Klinika otorinolaryngologie 

a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Ostrava 

 

2. Přínos genetického vyšetření v pediatrické praxi    10+5 min. 

Krutílková V. 

Laboratoře AGEL a.s., Nový Jičín  

 

3. Co se skrývá v dětském střevě       15+5 min. 

Geržová J. 

Dětské oddělení, Vítkovická nemocnice, AGEL. a.s. 

 

4. Dientamoeba fragilis – častější patogen člověka, než jsme si mysleli –           

výsledky grantové studie        15+5 min. 

Bílková Fránková H. 

Odborný garant za mikrobiologie, Laboratoře AGEL a.s. 

 

5. Eye q – soustřeďte se a zapamatujte si          15 min. 

Gajdošová P., Qpharma s.r.o.            

 

15.00 – 15.30  Přestávka 
 
15.30 – 17.00  BLOK II. 

 

6. Vitamin C s liposomálním vstřebáváním – nová tekutá forma pro děti a její                       

vliv na infekce a alergie                15 min. 

Kotlářová L., inPHARM, spol s r.o. 

 

7. První orální probiotikum pro doplnění přátelské mikroflóry krku,  
dutiny ústní a středouší            15 min. 
Favea plus a.s. 

 

8. Rozpoznání kriticky nemocného dítěte      20+5 min. 

Holek R., ZZS MSK  

 

9. Očkování v praxi PLDD        15+5 min. 

Tvrdoňová P., Regionální zástupce OSPDL pro Olomoucký a Moravskoslezský   

kraj 

 

17.00  Závěr sympozia 
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ORGANIZAČNÍ INFORMACE 
 

REGISTRAČNÍ POPLATKY      Úhrada od 6.9.2019 
Lékař/ka              600 Kč 
Sestra             350 Kč 
 

V ceně registračního poplatku je: vstup na sympozium, materiály sympozia a občerstvení  
o přestávce.  
Ceny poplatků jsou včetně DPH 21%. 
 

STRAVOVÁNÍ 
Během přestávky odborného programu bude podáváno občerstvení.  
 

REGISTRACE A PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI ON-LINE 
Registrace on-line na stránkách www.bos-congress.cz/snap2019  
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. 
 

INFORMACE K ÚHRADĚ POPLATKŮ 
Úhradu poplatku proveďte ve prospěch účtu BOS. org s.r.o.:  
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.  
Číslo účtu: 100 204 0764/2700  
Variabilní symbol: 201920 
Do zprávy pro příjemce uveďte, prosím, příjmení a jméno účastníka. 
Dokladem o zaplacení se prosím při vyzvání prokažte u registrace. 
 

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  
Registrační poplatek  
• do 5. 9. 2019 bez storno poplatků  
• od 6. 9. 2019 storno poplatek 100 % ze stornované objednávky 
 

Storno Vaší objednávky bude provedenou pouze na základě Vašeho písemného nahlášení (e-
mailem: sekretariat@bos-congress.cz) na sekretariát sympozia 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.  
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