ČESKÁ DIABETOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP
ve spolupráci se
SLOVENSKOU DIABETOLOGICKOU SPOLEČNOSTÍ

Pořádají:

56. DIABETOLOGICKÉ DNY
1. – 4. dubna 2020
Luhačovice

www.diab.cz • www.diadny.cz

PREZIDENT KONGRESU
prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA
předseda České diabetologické společnosti ČLS JEP

ORGANIZAČNÍ A PROGRAMOVÝ VÝBOR
prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.
MUDr. Jiří Hradec
Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,
rád bych vás pozval do Luhačovic na 56. diabetologické dny. Každoročně se
scházíme v tomto malebném lázeňském městě, které se stalo tradičním jarním
dějištěm výročního kongresu věnovaného diabetu. Dynamický rozvoj oboru
se odráží zejména v posledních letech v odborném programu, do něhož se
promítají výsledky nových léčebných možností spolu s rozvojem technologií.
Jsme rádi, že šíře diabetologie se prolíná s řadou dalších oborů, což rozšiřuje
spektrum jak odborných sdělení, tak návštěvníků kongresu. Kongres se stal
místem setkání českých a slovenských diabetologů, ale také lékařů různých
odborností, a především setkáním mnoha přátel.

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
doc. MUDr. Silvie Lacigová, Ph.D.
MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D.
prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.
doc. MUDr. Martin Prázný, Ph.D.
MUDr. Eva Račická
prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.
MUDr. Marcela Szabó
prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA
MUDr. Jan Šoupal, Ph.D.
prof. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D.

Jistě i 56. diabetologické dny přinesou žhavé novinky, které posunou naše

ORGANIZAČNÍ SEKRETARIÁT KONGRESU

poznání zase o trochu dále. Přijeďte do Luhačovic tentokrát na prahu jarních

GALÉN - SYMPOSION, s.r.o.
Břežanská 10, 100 00 Praha 10
tel.: 222 518 535
www.diadny.cz

dnů, abyste si odvezli mnoho hezkých vzpomínek.

Za organizační výbor
prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA
předseda České diabetologické společnosti ČLS JEP

KONTAKTNÍ OSOBY:
Hana Středová – organizace kongresu
e-mail: h.stredova@gsymposion.cz
Nikola Hrabovská – organizace kongresu
e-mail: n.hrabovska@gsymposion.cz
Jan Krušina – výstava firem
e-mail: j.krusina@gsymposion.cz
Zuzana Strouhalová – registrace
e-mail: registrace@gsymposion.cz
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VŠEOBECNÉ INFORMACE
Místo konání:

Městský dům kultury ELEKTRA, Luhačovice
Masarykova 950, 763 26 Luhačovice

Datum konání:

1. – 4. dubna 2020

KLÍČOVÁ DATA
do 16. ledna 2020

termín pro zaslání přihlášky k aktivní účasti
vč. zaslání abstraktu

do 28. února 2020

termín pro zaslání přihlášky k účasti a ubytování
(vč. úhrady sníženého registračního poplatku)

Podrobnější informace k ubytování na str. 8. - 9.
do 31. ledna 2020

termín pro přihlášení vystavujících společností

Součástí kongresu bude

XXVI. pracovní setkání Sekce sester ČDS
Datum konání:

3. dubna 2020

Místo konání:

Společenský dům Luhačovice

Kontaktní osoba:

Bc. Renáta Říhánková
rihankova@fnplzen.cz

Akreditovaná akce systému celoživotního vzdělávání je garantována ČLK
a hodnocena kreditními body. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského
předpisu č. 16 ČLK.

REGISTRACE
on-line: www.diadny.cz
Potvrzení o přijetí přihlášky obdržíte pouze prostřednictvím e-mailu.

REGISTRAČNÍ POPLATKY:
včasná registrace
(do 28. 2. 2020 vč. úhrady)

pozdní/na místě

lékař – člen ČDS a SDS nad 30 let

1 350 Kč

1 600 Kč

lékař

1 900 Kč

2 200 Kč

nelékař – člen ČDS a SDS

1 350 Kč

1 600 Kč

nelékař

1 900 Kč

2 200 Kč

lékař do 30 let, lékař nad 70 let

400 Kč

500 Kč

student LF

400 Kč

500 Kč

NLZP – Sekce sester

400 Kč

500 Kč

člen ČDS a SDS

600 Kč

700 Kč

nečlen

750 Kč

900 Kč

jednodenní účast

ZPŮSOB ÚHRADY REGISTRAČNÍCH POPLATKŮ
Bankovním převodem na účet:
Galén Symposion vedený u České spořitelny, a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4
Číslo účtu: 0082493389 / 0800
Konstantní symbol: 0308
IBAN: CZ27 0800 0000 0000 8249 3389
Swift Code: GIBACZPX
Pro identifikaci platby použijte prosím variabilní symbol přidělený během
registrace. Naleznete jej v detailu své přihlášky.
V případě neúčasti na kongresu se uhrazené registrační poplatky účastníkům
nevracejí.
Registrační poplatek zahrnuje: účast na odborném programu kongresu,
kongresové materiály, obědy a občerstvení o přestávkách, vstup na výstavu
farmaceutických společností.
Daňové doklady vystavíme na vyžádání na adrese: p.dubitzky@gsymposion.cz,
případně přímo při registraci v místě konání.
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AKTIVNÍ ÚČAST LÉKAŘŮ A NELÉKAŘSKÝCH
ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

NELÉKAŘŠTÍ ZDRAVOTNIČTÍ PRACOVNÍCI
Termín pro zaslání abstraktů: do 16. 1. 2020

LÉKAŘI

• vložení prostého textu pomocí formulářového pole

Termín pro zaslání abstraktů: do 16. 1. 2020
Abstrakt je možné přihlásit pomocí on-line formuláře po zaregistrování
k aktivní účasti na webových stránkách www.diadny.cz
ZPRACOVÁNÍ ABSTRAKTŮ:

• maximální rozsah 2 500 znaků (včetně mezer)
• text abstraktu strukturovaný na úvod, metodiku, výsledky a závěr
Posterová sdělení budou prezentována v tištěné formě na stojanech o rozměru:
výška 140 cm x šířka 75 cm

• zadání on-line

Přijaté abstrakty budou publikovány ve sborníku abstraktů (nakladatelství GEUM).

• vložení prostého textu pomocí formulářového pole

ODBORNÝ PROGRAM

• maximální rozsah 2 500 znaků (včetně mezer)
• text abstraktu strukturovaný na úvod, metodiku, výsledky a závěr
pokud nebude sdělení prezentováno vkladatelem, označte prezentujícího
autora pomocí * (hvězdičky)
Přednášky:
• přehledné přednášky vyzvaných řečníků
• vybraná volná sdělení přihlášených autorů
• časový limit pro přednášku je 10 min. + 5 min. diskuse
Postery:
• posterová sdělení budou prezentována v tištěné i v elektronické formě
• tištěná sdělení budou vystavena na posterových stojanech o rozměru:
výška 140 cm x šířka 75 cm
• elektronické prezentace ve formátu PDF budou prezentovány na dotykových
LCD obrazovkách
• podrobný návod ke zpracování elektronické verze posterové prezentace
je k dispozici na www.diadny.cz
O zařazení přihlášených sdělení budou autoři informováni nejpozději
do 28. února 2020.
Přijaté abstrakty budou publikovány v přesném znění zaslaném autorem
v časopise DMEV.
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• zadání on-line

Součástí odborného programu budou nezávislá symposia ČDS ČLS JEP,
workshopy a symposia farmaceutických společností.
Informace k 56. diabetologickým dnům v Luhačovicích budou průběžně
aktualizovány na webových stránkách kongresu www.diadny.cz.

UBYTOVÁNÍ
Termín pro přijetí přihlášky k ubytování: do 28. 2. 2020
Ubytování zajišťuje společnost:
LHCM s.r.o.
Solné 1055, 763 26 Luhačovice
Mobil: 00420 604 281 825
e-mail: lmc@luhacovice.cz, m.semelova@seznam.cz
Kontaktní osoba: JUDr. Marie Semelová
Termín úhrady ubytování: do 10 dnů od potvrzení společností
LHCM s.r.o.

ZPŮSOB ÚHRADY UBYTOVÁNÍ

Bankovním převodem na účet: 35-7771110277 vedený u Komerční banky, a.s.
Kód banky: 0100
Konstantní symbol: 0308
IBAN: CZ 3301000000357771110277
SWIFT: KOMBCZPP
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NABÍDKA UBYTOVÁNÍ
1) Ubytování v soukromí se snídaní v centru Luhačovic nebo v blízkosti centra města.
Cena ubytování od 500 Kč do 1 000 Kč za osobu.
Cena snídaně od 160 do 330 Kč za osobu.
2) Ubytování v soukromí bez snídaně v centru Luhačovic nebo v blízkosti centra města.
Cena ubytování od 500 Kč do 1 000 Kč za osobu.

Stornovací poplatky jsou účtovány z celkové, tj. sjednané ceny pobytu:
Storno provedeno:

Výše stornovacího poplatku v %

37 dnů a více

10 % z ceny pobytu

36 – 16 dnů před nástupem na pobyt

70 % z ceny pobytu

15 dnů a méně nebo nenastoupení
na pobyt bez předchozího storna

100 % z ceny pobytu

3) Penziony se snídaní v centru Luhačovic nebo v blízkosti centra města.
Cena ubytování od 600 Kč do 1 200 Kč za osobu.
Cena snídaně 160 - 330 Kč za osobu.

Ceny jsou uvedeny za osobu a noc včetně snídaně, pokud není uvedeno jinak.
V případě, že bude hotel dle Vašich preferencí obsazen, dovolíme si Vám nabídnout
jiný. Storno podmínky ubytování se řídí obchodními podmínkami dle standardů
jednotlivých hotelů.

4) Penziony bez snídaně v centru Luhačovic nebo v blízkosti centra města.
Cena ubytování od 600 Kč do 1 200 Kč za osobu.

Zrušení ubytování je možné pouze písemnou formou. Hotely v centru města
požadují ubytování na 3 noci.

5) Hotel Adamantino – Pozlovice 337, 763 26 Luhačovice (www.adamantino.cz)
Jednolůžkový pokoj
1 450 Kč/os/noc
Dvoulůžkový pokoj
1 050 Kč/os/noc

VÝSTAVA FIREM

6) Hotel Harmonie – Jurkovičova alej 857, 763 26 Luhačovice (www.hotel-harmonie.cz)
Jednolůžkový pokoj
1 400 Kč/os/noc
Dvoulůžkový pokoj 		 850 Kč/os/noc

Součástí kongresu bude výstava farmaceutických firem a vydavatelů odborné
literatury, která bude probíhat po celou dobu kongresu v prostorách Městského
domu kultury ELEKTRA.
Termín pro přihlášení vystavujících společností: do 31. 1. 2020

7) Hotel Vyhlídka – Pozlovice 206, 763 26 Luhačovice (www.vyhlidka.eu)
Jednolůžkový pokoj		1 290 Kč/os/noc
Dvoulůžkový pokoj		1050 Kč/os/noc
8) Hotel Vega – Pozlovice 99, 763 26 Luhačovice (www.hotelvega.cz)
Jednolůžkový pokoj 		2 400 Kč/os/noc
Dvoulůžkový pokoj 		1 300 Kč/os/noc
9) Wellness hotel Ambra - Solné 1055, 763 26 Luhačovice (www.hotel-ambra.cz)
Jednolůžkový pokoj 		 není k dispozici
Dvoulůžkový pokoj 		1 805 Kč/os/noc
Apartmán pro 2 osoby 		2 030 Kč/os/noc
Apartmán Deluxe
2 325 Kč/os/noc
10) Hotel Valaška - Masarykova 567 (www.miramare-luhacovice.cz)
Dvoulůžkový apartmán 4 400 Kč/apartmán/noc
11) Hotel Pohoda - Václavíkova 203, 763 26 Luhačovice (www.pohoda-luhacovice.cz)
Jednolůžkový pokoj
2 	540 Kč/os/noc
Dvoulůžkový pokoj
1 895 Kč/os/noc
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POZNÁMKY
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