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Informace o konferenci

Registrace

Místo konání:

Registrace na konferenci je dostupná on-line na www.konferenceOB.cz
Potvrzení o přijetí přihlášky obdržíte prostřednictvím e-mailu.

Olomouc

Datum konání: 3. – 4. 11. 2022

Důležité termíny
5. 9. 2022

termín pro zaslání abstraktů

8. 8. 2022

termín pro včasnou registraci

Tématické okruhy konference
1. Obezita jako chronické onemocnění
2. COVID-19 a obezita
3. Obezita v dětství a dospívání
4. Farmakoterapie obezity a jejích komplikací
5. Bariatrická a metabolická chirurgie
6. Psychoterapie obezity
7. Výživa v prevenci a léčbě obezity
8. Fyzická aktivita v prevenci a léčbě obezity

Registrační poplatky:

Včasná registrace

pozdější a na místě

(do 8. 8. vč. úhrady)

Členové ČOS, SOS a SBMCH ČCHS
Nečlenové 	
NLZP 	

900 Kč
1 100 Kč
400 Kč 	

1 200 Kč
1 500 Kč
500 Kč

Registrační poplatek zahrnuje účast na odborném programu konference, konferenční materiály, přístup na výstavu farmaceutických společností, občerstvení.
Uhrazené registrační poplatky se v případě neúčasti nevracejí. Doklad o platbě
vezměte s sebou, v případě potřeby může být vyžádán.

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 5. 9. 2022.

9. Varia

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

Sekce zdravotnických pracovníků nelékařských profesí

Autoři budou informováni o zařazení do programu nejpozději do 13. 9. 2022.

1. Efektivní postupy v léčbě obezity (kompetence sestry)
2. Jak může ovlivnit stav výživy hojení rány?
3. Edukace obézních pacientů (fyzioterapeut, všeobecná sestra,
    nutriční terapeut)

Časový limit pro přednášku je 15 min. včetně diskuze.
Zpracování abstraktů:
Zadání on-line
Vložení prostého textu pomocí formulářového pole

4. Obezita v dětství a v dospívání

Maximální rozsah 2000 znaků (včetně mezer)

5. Varia

Text abstraktu strukturovaný na úvod, metodiku, výsledky a závěr

Posterová sdělení:
Postery budou prezentovány v klasické formě.
Pokyny pro přípravu posteru naleznete na www.konferenceOB.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: do 31. 5. 2022.

Ubytování
Ceny jsou uvedeny za osobu a noc včetně snídaně a DPH při obsazení
celého pokoje.
CENTRAL PARK FLORA, Krapkova 439/34, Olomouc
dvoulůžkový obs. 1 os. . ..................................................................... 1 620 Kč
dvoulůžkový  ................................................................................. 1 030 Kč/os
Theresian hotel, Javoříčská 674/5, Olomouc
dvoulůžkový obs. 1 os. . ..................................................................... 2 380 Kč
dvoulůžkový  ................................................................................. 1 350 Kč/os

Storno ubytování
Zrušení ubytování je možné pouze písemnou formou na adrese
registrace@gsymposion.cz.
V případě, že ubytování nebude uhrazeno do data stanoveného u příslušného
ubytovacího zařízení, bude rezervace automaticky (bez dalšího připomenutí)
zrušena. Platba ubytování na místě při registraci není možná.

Úhrada registračních poplatků
Bankovním převodem na účet:
Galén – Symposion vedený u České spořitelny a.s.
číslo účtu: 0082493389
kód banky: 0800
konstantní symbol: 0308
IBAN: CZ27 0800 0000 0000 8249 3389
Swift Code: IBACZPX
Pro identifikaci platby použijete prosím variabilní symbol přidělený
během registrace. Naleznete jej v detailu své přihlášky.

Možnost rezervace včetně úhrady do 16. 10. 2022.

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a ohodnocena
kreditními body.

