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Vážené kolegyně a vážení kolegové,
dovolte mi, abych Vás jménem výboru Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny
ČGPS ČLS JEP pozval na XXXVII. konferenci Sekce perinatologie a fetomaternální
medicíny ČGPS ČLS JEP – Štemberovy dny.
Cesty biologických procesu jsou mnohdy nevyzpytatelné. Ostatně o tom bychom mohli
jako perinatologové hodně vyprávět. Biologické chování koronaviru, který způsobil
celosvětovou pohromu, je velmi nevyzpytatelné. V době psaní těchto řádek stojíme
před další pandemickou vlnou variantou omicron. Moc bych si přál, aby naše již dvakrát
odložená konference proběhla letos na jaře konečně prezenčně, v klidné přátelské
atmosféře.
Pomyslnou štafetu organizace této významné akce přebíral Středočeský kraj. Podle
územní rozlohy i počtu obyvatel je největším českým krajem. Má 12 okresů, a také 12
porodnických zařízení, a proto, s výjimkou Prahy, v Čechách i nejvíce porodů.
Aniž si to kdo z nás často uvědomí, péče o matku a dítě zaznamenává rychlé,
mnohdy i převratné změny. Naše země nezůstává pozadu. A tím, že stavíme na
pevných základech, které před více než půlstoletím poctivě založily generace našich
předchůdců, tak v poslední době každoročně dosahujeme perinatologických výsledků,
které řadí naši zemi mezi nejlepší na světě. Česká republika se stala jedním
z nejbezpečnějších míst na světe pro porod člověka.
Organizační výbor se rozhodl, že nadcházející konference nebude zaměřena
monotematicky, ale že proběhne komplexnější bilancování dnešního stavu české
perinatologie. Vystoupí experti, často autoři našich doporučených postupů, s cílem
popsat jednotlivé úseky péče o matku a dítě z hlediska časového průběhu těhotenství.
Vzhledem ke své geografické poloze nemá Středočeský kraj, na rozdíl od ostatních
krajů, své sídlo umístěno na vlastním území, ale v Praze. Naše metropole má jinak
status samostatného kraje a je Středočeským krajem zcela obklopena. Proto padl
i výběr kongresového místa na Prahu, resp. Novou budovu Národního muzea. Budova
má nesmírně zajímavou historii. Objekt byl původně pražskou burzou, poté
parlamentem, pak místem rozhlasové stanice (Rádio Svobodná Evropa) a nyní je
muzeem.
Postupem doby se stala budova svědkem mnoha historických událostí. Byl zde
novelizován tzv. pendrekový zákon, byl zde vypuštěn ústavní zákon o vedoucí úloze
Komunistické strany Československa, vystoupili tu významní světoví politici jako
Michail Gorbačov, Francois Mitterrand, Margaret Thatcherová, George Bush starší,
Helmut Kohl nebo britská královna Alžběta II. Ve zdech budovy přijalo Federální
shromáždění v roce 1992 ústavní zákon o zániku České a Slovenské Federativní
republiky. Původně společný stát se 1. ledna 1993 rozdělil na Českou a Slovenskou
republiku. Avšak politické rozhodnutí se nestalo překážkou, aby v této budově později
neprobíhaly významné a opět společné česko-slovenské porodnické kongresy,
sympozia a workshopy, mezi které se řadí i naše XXXVII. konference Sekce
perinatologie a fetomaternální medicíny ČGPS ČLS JEP – Štemberovy dny.
prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
prezident konference
prof. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D.
předseda Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny ČGPS ČLS JEP

www.perinatologie.org

XXXVII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE SEKCE PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY ● 7.- 9. dubna 2022 ● Praha

TERMÍN KONÁNÍ
7.- 9. dubna 2022

MÍSTO KONÁNÍ
Nová budova Národního muzea
Vinohradská 52/1, 110 00 Praha 1

POŘADATEL
Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny (SPFM)
České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS)
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP)

ZÁŠTITA
prof. MUDr. Milena Králíčková, DrSc., MBA – rektor Univerzity Karlovy
prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR – ministr zdravotnictví ČR
Mgr. Petra Pecková – hejtmanka Středočeského kraje

PREZIDENT KONFERENCE
prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. (VFN Praha)

PŘEDSEDA VĚDECKÉ RADY
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. (FN Olomouc)

VĚDECKÁ RADA A ORGANIZAČNÍ VÝBOR
doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc. (KZ Ústí nad Labem)
MUDr. Petr Janků, Ph.D. (FN Brno)
prof. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D. (FN Hradec Králové)
prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D. (FN Olomouc)
doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc. (ÚPMD Praha)
prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. (VFN Praha)
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. (FN Olomouc)
doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D. (FN Ostrava)
MUDr. Petr Velebil, CSc. (ÚPMD Praha)
MUDr. Radovan Vlk (FN Královské Vinohrady Praha)

HLAVNÍ TÉMA
„Perinatologie a fetomaternální medicína v roce 2022“
DŮLEŽITÁ DATA
Otevření aktivní a pasivní registrace
Uzávěrka registrace aktivní účasti (volné sdělení či poster)
Sleva za včasnou registraci
Termín úpravy abstraktů přednášek a posterů do sborníku
Oznámení autorům o zařazení či nezařazení volného sdělení do
programu konference
10. 3. 2022 Zveřejnění finálního programu konference
20. 3. 2022 Termín nahrání elektronického posteru
7.- 9. 4. 2022 XXXVII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE SEKCE PERINATOLOGIE
A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY - ŠTEMBEROVY DNY
1. 2. 2022
28. 2. 2022
28. 2. 2022
1. 3. 2022
7. 3. 2022

www.perinatologie.org

XXXVII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE SEKCE PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY ● 7.- 9. dubna 2022 ● Praha

HARMONOGRAM KONFERENCE
ČTVRTEK 7. 4. 2022
14.00 – 19.00
15.00 – 18.00
13.00 – 15.00
15.00 – 17.00
17.00 – 18.00
18.30 – 20:00

Registrace
Workshop pro porodní asistentky a lékaře
Jednání stávajícího SPFM ČGPS ČLS JEP
Jednání nově zvoleného výboru SPFM ČGPS ČLS JEP
Setkání výboru SPFM s regionálními perinatology
Společná pracovní večeře výboru SPFM s regionálními perinatology

PÁTEK 8. 4. 2022
07.30 – 18.00
08.00 – 18.00
08.30 – 12.30
12.30 – 13.30
13.30 – 18.00
20.00 – 23.00

Registrace
Doprovodná výstava firem a zdravotnické literatury
Odborný program
Oběd
Odborný program
Společenská večeře

SOBOTA 9. 4. 2022
08.00 – 12.30
08.00 – 13.00
08.30 – 12.35

Registrace
Doprovodná výstava firem a zdravotnické literatury
Odborný program

SEKRETARIÁT, INFORMACE A KORESPONDENCE
BOS. org s. r. o.

INFORMACE, AKTIVNÍ ÚČAST

REGISTRACE, UBYTOVÁNÍ

Kekulova 615/38
400 01 Ústí nad Labem

Bc. Květuše Petáková
Tel.: +420 475 214 224
Mob.:+420 702 055 495
petakova@bos-congress.cz

Naděžda Baníková
Tel.: +420 475 207 082
Tel.: +420 475 531 098
info@bos-congress.cz

REGISTRAČNÍ POPLATKY
Účastník člen*
Účastník nečlen
Workshop pro porodní
asistentky a lékaře**

Úhrada
do 28. 2. 2022

Úhrada
od 1. 3. 2022

Jednodenní popl.
účast dne 8.4.2020

Jednodenní popl.
účast dne 9.4.2020

2.400 Kč
2.700 Kč

2.700 Kč
3.000 Kč

1.600 Kč
1.900 Kč

1.500 Kč
1.800 Kč

600 Kč

600 Kč

**Člen Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny ČGPS ČLS JEP
**Workshop pro porodní asistentky a lékaře – registrovaný účastník konference nehradí
poplatek workshopu. Účast na workshopu si objednejte při registraci.
Cena za registrační poplatek obsahuje: vstup na konferenci a výstavu firem, objednaný vstup
na workshop pro porodní asistentky a lékaře, konferenční materiály, certifikát s kreditním
hodnocením (lékaři), potvrzení o účasti (sestry), občerstvení o přestávkách

KREDITNÍ HODNOCENÍ
LÉKAŘI – vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle
Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací akce s
uvedeným počtem kreditů.
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.
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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.

STRAVOVÁNÍ
O přestávkách odborného programu bude podáváno občerstvení.
OBĚD
Obědy budou podávány formou rautu.
Pro zájemce zajistíme vegetariánskou nebo bezlepkovou variantu.
Oběd dne 8. 4. 2022
180 Kč

SPOLEČENSKÁ VEČEŘE
8. 4. 2022 20.00 – 23.00
Místo konání: bude upřesněno
Program: rautové pohoštění

1.000 Kč

Oběd a společenský večer si, prosím, rezervujte při Vaší registraci na konferenci. Žádáme
účastníky, kteří požadují bezlepkové občerstvení o přestávkách a neobjednávají si oběd, aby
tuto skutečnost uvedli do poznámky v registračním formuláři. Při registraci se, prosím,
informujte, kde pro Vás bude občerstvení připraveno.

UBYTOVÁNÍ SE SNÍDANÍ
Hotel Don Giovanni ****
Vinohradská 2733/157a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Pokoje jsou v moderním designu, vybavené klimatizací, samostatnou koupelnou, vysoušečem
vlasů, TV, Wi-Fi připojením. V ceně je bufetová snídaně, 10% DPH a místní poplatky.

Jednolůžkový pokoj standart / 1 noc
Dvoulůžkový pokoj standart / 1 lůžko / 1 noc
Třílůžkový pokoj / 1 lůžko / 1 noc

1.500 Kč
850 Kč
700 Kč

Doprava do Nové budovy Národního muzea:
Tramvaj č. 11 – ze stanice Želivského do stanice Muzeum, doba 10 min.
Metro trasa A – ze stanice Želivského směr Motol, výstup na stanici Muzeum, doba 7 min.
Obě stanice MHD se nachází přímo u budovy hotelu.

EA Hotel Downtown****
Žitná 53, 110 00 Praha 1
Pokoje jsou v moderním designu, vybavené klimatizací, satelitní LCD TV, minibar, Wi-Fi
připojení k internetu ZDARMA, trezor, zatemňovací závěsy, velké pohodlné postele s vysokými
matracemi a nočními stolky, protialergické ložní prádlo, měkké koberce. V koupelně naleznete
sprchový kout, velké umyvadlo, velkoplošné osvětlené zrcadlo, kosmetické zrcátko, vestavěný
vysoušeč vlasů, podlahové vytápění, osvětlení denním světlem,
V ceně je bufetová snídaně, 10% DPH a místní poplatky.

Jednolůžkový pokoj / 1 noc
Dvoulůžkový pokoj / 1 lůžko / 1 noc

2.150 Kč
1.200 Kč

Doprava do Nové budovy Národního muzea:
Hotel se nachází 350 m od budovy Národního Muzea.
Parkování
Možnost parkování na hotelovém parkovišti za poplatek 670 Kč/den. Rezervujte prosím přímo
na recepci hotelu. Telefon +420 222 900 099 downtown@eahotels.cz
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DŮLEŽITÁ INFORMACE K REZERVACI A ÚHRADĚ UBYTOVÁNÍ
Ubytování si, prosím, rezervujte při Vaší rezervaci na konferenci. Odesláním objednávky je
tato považována za závaznou. Žádáme Vás o úhradu ubytování nejpozději do 7 dnů
od provedení objednávky. Zaplacené ubytování bude při Vašem příjezdu rezervováno na Vaše
jméno v hotelové recepci. Pokud v registračním formuláři neuvedete, s kým chcete být
ubytován/a, bude další lůžko obsazeno jinou osobou stejného pohlaví.
Poplatky za registraci a společenský večer jsou včetně 21% DPH, ubytovaní a oběd včetně
10% DPH.

REGISTRACE K ÚČASTI
REGISTRACE ON-LINE
z přihlašovacího formuláře na www.perinatologie.org/registrace
Odkaz vpravo – Registrace Vás přesměruje na registrační formulář. Zde vypište formulář
Registrace on-line, objednejte si prosím veškeré, Vámi požadované služby. Po odeslání
je možno formulář uložit nebo vytisknout.
Při registraci prosím vyznačte Vaši objednávku společenské večeře a oběda.
Po obdržení Vaší registrace Vám bude nejpozději do 3 pracovních dnů zaslána e-mailem
potvrzená rezervace s předpisem a informacemi k platbě. Věnujte pozornost správnému
vyplnění formuláře a e-mailové adresy.

AKTIVNÍ ÚČAST
Registraci k aktivní účasti zašlete nejpozději do 28. 2. 2022, k dispozici on-line na stránkách
www.perinatologie.org/aktivni-ucast

ON-LINE se přihlaste prostřednictvím formuláře ON-LINE REGISTRACE
AKTIVNÍ ÚČASTI (viz. v horní části stránky obdélník vpravo Aktivní účast –
REGISTRACE, upload abstrakt a vložení e-posteru).
Formulář je možno po zpětném přihlášení upravovat, vkládat abstrakt, e-posterovou
prezentaci. 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 či e-posterovou
prezentaci.
Věnujte prosím náležitou pozornost správnému a kompletnímu vyplnění formuláře a
e-mailové adresy. Registrace je možná i bez zaslání abstraktů, e-posterové prezentace možno vložit dodatečně.
Termín dodání abstrakt je nejpozději do 1. 3. 2022.
Termín nahrání elektronického posteru nejpozději do 20. 3. 2022.
UPOZORNĚNÍ!!! Odeslání registrace k aktivní účasti neznamená, že jste přihlášeni
k účasti na konferenci. Pro registraci na konferenci prosím zvolte registraci účastníků
v registračním formuláři.

INFORMACE K ÚHRADĚ POPLATKŮ
Úhradu plateb proveďte, prosím, co nejdříve na účet firmy BOS. org s. r. o. ve prospěch účtu:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Číslo účtu: 1002040764/2700
Variabilní symbol: 202203
Do zprávy pro příjemce uveďte prosím příjmení a jméno účastníka. Dokladem o zaplacení
se prokažte u registrace, zde Vám bude předán daňový doklad.
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: 202203
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IBAN: CZ3620100000002300539226
SWIF/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy pro příjemce uveďte, prosím: 202203 + 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.)
INFO: 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.
Doklad o zaplacení předložte na požádání 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.ES
BOS.org s. r. o., Kekulova 615/38, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 64049876, DIČ: CZ64049876.

STORNO OBJEDNÁVKY A STORNO POPLATKY:
Registrační poplatek
• do 2.3.2022 bez storno poplatků
• od 3.3.2022 do 20.3.2022 storno poplatek 50 % ze stornované objednávky
• od 21.3.2022 storno poplatek 100 % ze stornované objednávky

Společenská večeře a stravování

• do 24.3.2022 bez storno poplatků
• od 25.3.2022 storno poplatek 100 % ze stornované objednávky

Ubytování
•
•
•
•
•

do 3. 3. 2022 bez storno poplatků
od 4. 3. 2022 do 12. 3. 2022 storno poplatek 30 % ze stornované objednávky
od 13. 3. 2022 do 21. 3. 2022 storno poplatek 60 % ze stornované objednávky
od 22. 3. 2022 do 28. 3. 2022 storno poplatek 80 % ze stornované objednávky
od 29. 3. 2022
storno poplatek 100 % ze stornované objednávky

Storno Vaší objednávky bude provedeno pouze na základě zaslání písemné žádosti
e-mailem na sekretariát konference BOS. org s.r.o.; sekretariat@bos-congress.cz. Přijetí
storna obdržíte e-mailem.

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.
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