
Česká obezitologická společnost ČLS JEP 
ve spolupráci
s Traumatologicko-ortopedickou 
a Interní sekcí České asociace sester
pořádá

13.–15. 10. 2016
Tábor, Hotel DVOŘÁK

www.ob2016.cz
www.obesitas.cz

Celostátní konferenci  
s mezinárodní účastí

OBEZITOLOGIE 
A BARIATRIE 
2016



Organizační výbor

Prezident konference
prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., předseda ČOS 

Organizační výbor
prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.
prof. MUDr. Martin Fried, CSc.
MUDr. Jitka Kytnarová 
MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
PhDr. Šárka Slabá, Ph.D.
MUDr. Petr Sucharda, CSc.
PhDr. Dagmar Škochová, MBA

Programový výbor
prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.
prof. MUDr. Mojmír Kasalický, CSc.
prof. MUDr. Marie Kunešová, CSc.
PhDr. Jitka Herlesová
doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.
MUDr. Petr Sucharda, CSc.
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA
PhDr. Dagmar Škochová, MBA

Sekretariát konference
Galén-Symposion s.r.o.
Břežanská 10, 100 00 Praha 10
Tel.: 222 513 053, Fax: 222 516 013
www.gsymposion.cz

Hana Středová – organizace kongresu (e-mail: h.stredova@gsymposion.cz)
Jan Krušina – organizace kongresu (e-mail: j.krusina@gsymposion.cz)
Pavel Dubitzký – registrace (e-mail: p.dubitzky@gsymposion.cz)

Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jménem České obezitologické společnosti ČLS JEP si vás dovoluji 
pozvat do Tábora na další ročník celostátní konference Obezitologie 
a Bariatrie 2016, která se v letošním roce uskuteční opět v tradičním 
formátu jako třídenní akce.

Připravujeme pro Vás kvalitní odborný program s aktuálními, prakticky 
orientovanými a přínosnými tématy, například novinky v konzervativní 
a  chirurgické léčbě obezity, metabolické komplikace obezity, obézní 
diabetik, psychologické aspekty péče o obézní či výzkum v obezitologii. 
Poprvé zařazujeme také novou sekci Kontroverze v obezitologii, jejímž 
cílem je odborné a  objektivní zhodnocení některých kontroverzních 
metod v  léčbě obezity. Ve  spolupráci s  Českou společností pro 
aterosklerózu bude součástí konference také blok Dyslipidémie a obezita 
zaměřený na novinky v terapii dyslipidémií a blok České hepatologické 
společnosti s tématem obezity a jaterních onemocnění.

Součástí konference bude také slavnostní uvedení nového antiobeziti-
ka na český trh. 

Informace o  konferenci budou k  dispozici na  webových stránkách  
www.ob2016.cz.

Těším se na Vaši účast a setkání s Vámi.

S přátelským pozdravem

prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.
předseda České obezitologické společnosti ČLS JEP



Informace o konferenci
Místo konání: .......................................... Hotel Dvořák, Hradební 3037, 390 01 Tábor

Datum konání: .......................................................................................................13.-15. 10. 2016

Sekce NLZP: ............................................................................................................. 13.-15. 10. 2016

Důležité termíny
4. 9. 2016 ................................................................................... termín pro zaslání abstraktů

4. 9. 2016 .................................................................................termín pro včasnou registraci

Témata konference
1. diabetes obézních/metabolický syndrom

2. metabolická/bariatrická léčba

3. fyzická aktivita a tělesná hmotnost

4. antidiabetická léčba a tělesná hmotnost

5. obezita a jaterní onemocnění

6. kontroverze v léčbě obezity

7. psychologická péče o obézní

8. nadváha a obezita v dětství a dospívání

9. výzkum

10. varia

Sekce zdravotnických pracovníků nelékařských profesí
1. Obezitologická ambulance a kompetence nutričního terapeuta

2. Pooperační péče u obézního pacienta 

3. Potřeby obézních pacientů

4. Role fyzioterapeuta při léčbě obezity

5. Výzkum

6. Varia

Registrace
Registrace na konferenci je dostupná on-line na www.ob2016.cz

Potvrzení o přijetí přihlášky obdržíte prostřednictvím e-mailu.

Registrační poplatek zahrnuje účast na odborném programu konference, 
konferenční materiály, přístup na výstavu farmaceutických společností, 
občerstvení.

Platba poplatků na místě je možná pouze v hotovosti.

Uhrazené registrační poplatky se v případě neúčasti nevracejí. Doklad 
o platbě vezměte s sebou, v případě potřeby může být vyžádán.

ZPŮSOB ÚHRADY:

bank. převodem na účet: Galén-Symposion 0082493389/0800

konstantní symbol: 0308

variabilní symbol: Vám bude přidělen v rámci potvrzení registrace 
a naleznete jej v detailu své přihlášky.

Daňový doklad bude vystaven na vyžádání.

Aktivní účast
Programový výbor vyzývá účastníky k zaslání abstraktu pro aktivní účast 
na konferenci ve formě ústní přednášky či posteru. Termín pro zaslání 
abstraktů je 4. 9. 2016.

Abstrakt je možné přihlásit pomocí on-line formuláře po zaregistrování 
k aktivní účasti na webových stránkách www.ob2016.cz.

Autoři budou informováni o zařazení do programu nejpozději do 30. 9. 2016. 

Časový limit pro přednášku je 15 min. včetně diskuse.

Přijaté abstrakty budou účastníkům kongresu distribuovány v elektronické formě.

REGISTRAČNÍ POPLATKY Včasná registrace  
(do 4. 9. 2016 vč. úhrady)

pozdější  
a na místě

členové ČOS, SOS a SBMCH ČCHS 1 200 Kč 1 500 Kč 

nečlenové 1 500 Kč 1 800 Kč 

lékaři do 30 let 750 Kč 1 000 Kč 

lékaři – jednodenní účast 750 Kč 800 Kč 

NLZP (člen ČAS) – dvoudenní účast 500 Kč 700 Kč 

NLZP – dvoudenní účast 600 Kč 800 Kč 

NLZP – jednodenní účast 300 Kč 500 Kč 

doprovod 600 Kč 600 Kč 



ZPRACOVÁNÍ ABSTRAKTŮ:

- zadání on-line

- maximální rozsah 1600 znaků (včetně mezer)

POSTEROVÁ SDĚLENÍ:

Postery budou prezentovány v klasické formě.

Pokyny pro přípravu posteru naleznete na www.ob2016.cz

Výstava firem
Součástí konference bude výstava farmaceutických společností 
a vydavatelů odborné literatury, která bude probíhat po celou dobu 
konference.

Termín pro přihlášení vystavujících společností: 10. června 2016.

Ubytování
Hotel Palcát – www.hotelpalcat.cz
jednolůžkový ........................................................................................................................ 1.200,-
dvoulůžkový obsazen 1 osobou ................................................................................ 1.400,-
dvoulůžkový ............................................................................................................................800,-
třílůžkový ...................................................................................................................................650,-
třílůžkový obsazen 2 osobami ...................................................................................... 850,-

Hotel Dvořák – www.dvoraktabor.cz
jednolůžkový .........................................................................................................................1.350,-
dvoulůžkový ............................................................................................................................800,-
apartmán obsazen 2 osobami ................................................................................... 1.250,-

Ceny jsou uvedeny za osobu a noc včetně snídaně a místních poplatků při 
obsazení celého pokoje.

Termín pro přijetí přihlášky k ubytování včetně úhrady: 5. 9. 2016




