Dovolujeme si Vás pozvat na

Sympatibulum České společnosti
pro sexuální medicínu 2018
Městské divadlo Český Krumlov
25. - 26. května 2018
Pořadatel:
Česká společnost pro sexuální medicínu, člen European Society for Sexual Medicine

Akademie ČSSM:
Akademie andrologických studií (AAS)
Akademie feminologických studií (AFS)

I. INFORMACE
www.bos-congress.cz/cssm2018
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TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ
25. – 26. 5. 2018
Městské divadlo Český Krumlov
Horní 2, Český Krumlov

ODBORNÉ ZAJIŠTĚNÍ SYMPOZIA
Česká společnost pro sexuální medicínu, člen European Society for Sexual Medicine

GARANT SYMPOZIA
MUDr. Ondřej Trojan, FECSM – TH klinika s.r.o.

TÉMATA
– Mužské sexuální dysfunkce: diagnostika, terapie, aktuální trendy v léčbě a výzkumu
– Ženské sexuální dysfunkce: diagnostika, terapie, aktuální trendy v léčbě a výzkumu
– Hypo/hypergonadismus: aktuální trendy v léčbě
– Infertilita a hypofertilita: výzkum, diagnostika, terapie, aktuální léčebné postupy
– Hormonální preparáty a sexuální funkce
– Sexuální funkce u onkologických pacientů
– Sexuální funkce u psychiatrických pacientů
– Sexualita a stárnutí
– Dětská a preventivní sexuologie
– Poruchy sexuální preference, parafilie: výzkum, diagnostika a léčba
– Transsexualita: úskalí diagnostiky, léčby, právní aspekty
– Mozek a sexualita
– Zajímavé případy z klinické sexuologie: diferenciální diagnostika a postup řešení
– Etické aspekty sexuální a reprodukční medicíny

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 – vzdělávací akce bude zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester a farmaceutických
asistentů a jako taková bude registrována u České asociace sester.
Sestrám bude předáno potvrzení o účasti.

SEKRETARIÁT – informace, korespondence
BOS. org s. r. o.
Kekulova 38
400 01 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 531 098 / +420 475 207 082
Fax: +420 475 205 169
info@bos-congress.cz

Kancelář Praha
U Michelského mlýna 1535/8a
140 00 Praha 4

Tel.: +420 257 211 354
Fax: +420 257 211 370
praha@bos-congress.cz

HLAVNÍ SPONZOR

AKTUÁLNÍ INFORMACE, REGISTRACE ON-LINE NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH
www.bos-congress.cz/cssm2018
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PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM
pátek 25. 5. 2018
08.00 – 17.30 hod.
08.30 – 09.00 hod.
09.00 – 13.00 hod.
13.00 – 14.30 hod.
14.30 – 17.30 hod.
18.30 hodin

Registrace, prohlídka výstavy firem
Slavnostní zahájení
Odborný program
Polední přestávka
Odborný program
Doprovodný a společenský program

sobota 26. 5. 2018
09.00 – 15.00 hod.
09.30 – 15.00 hod.
15.00

Registrace, prohlídka výstavy firem
Odborný program
Závěr sympozia

PROGRAMOVÉ INFORMACE
Program bude k dispozici od 23. 4. 2018

DŮLEŽITÁ DATA
31. 3. 2018
23. 4. 2018
30. 4. 2018
9. 5. 2018
5.5. - 26. 5. 2018

Uzávěrka přihlášek k aktivní účasti
Program
Termín úpravy/uploadu abstraktu přednášky do sborníku
Sleva za včasnou registraci a úhradu poplatku
SYMPATIBULUM ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO SEXUÁLNÍ MEDICÍNU

AKTIVNÍ ÚČAST - informace a registrace
REGISTRACE K AKTIVNÍ ÚČASTI A ZASLÁNÍ ABSTRAKTU
Přihlášku k aktivní účasti zašlete nejpozději do 31. 3. 2018.
Na stránkách www.bos-congress.cz/cssm2018
Menu vlevo: Aktivní účast – Přihláška k aktivní účasti on-line
Zde vypište formulář: Přihláška k aktivní účasti on-line
Formulář je možno po zpětném přihlášení upravovat, vkládat abstrakt. Doručení Vám bude potvrzeno na
Vámi zadaný e-mail. Věnujte prosím pozornost správnému a kompletnímu vyplnění formuláře a e-mailové
adresy. Registrace je možná i bez zaslání abstraktu – možno vložit později.
Hlavní informace – obsahují kompletní informace týkající se účasti.
Jste-li již registrováni - pokračujte pro editaci již odeslané přihlášky "přihlášením zde"
- Vyplňte prosím e-mail a heslo, které jste uvedli v přihlášce (zobrazí se Vám Vámi vyplněný formulář)
- Vložte abstrakt do kolonky Vlastní text -vkládejte soubor pouze ve formátu Word (.doc, .docx)
Pro editaci již odeslané přihlášky nebo abstraktu postupujte stejným způsobem.
Potvrzení o provedení změny Vám bude vždy zasláno na Váš e-mail spolu s Vámi zadanými údaji a odkazem
na vložený abstrakt.
Současně, prosím, proveďte Vaši registraci účastníka v registračním formuláři.
Vyrozumění o přijetí přednášky, e-posteru
O přijetí/nepřijetí příspěvku a jeho zařazení bude autor vyrozuměn e-mailem. Prezentující autor se zavazuje
zúčastnit se sympozia a prezentovat přednášku v sekci a čase, který bude určen programovým výborem
sympozia
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POKYNY PRO PŘÍPRAVU
ABSTRAKTY
MUSTR abstrakt souhrnná přednáška – ke stažení ZDE
MUSTR abstrakt přednáška poster – ke stažení ZDE
ABSTRAKT souhrnná přednáška příklad – ke stažení ZDE
ABSTRAKT přednáška příklad – ke stažení ZDE
Abstrakty se zadávají výhradně v elektronické formě a musejí být podána v termínu.
Abstrakty musejí obsahovat původní konkrétní výsledky dosažené autory. Vyhnete se obecným formulacím
typu "bude diskutováno" nebo "budeme demonstrovat" a vždy čísly uvádějte počty referovaných pacientu,
vyšetření a výsledky.
Souhrnné referáty typu review, nebo state-of-the-art budou přijímány pouze po předchozí domluvě
s organizačním výborem.
Abstrakty nebudou redigovány, prezentující autor odpovídá za obsahovou i formální stránku svého
příspěvku.
POVINNÉ ÚDAJE ABSTRAKTU
– prezentující autor (příjmení, jméno)
– pracoviště
– email autora
– prezentace typu (přednáška, …)
– Kategorie (lékař/VŠ, sestra)
FORMÁT ABSTRAKTU
Název:
max. 150 znaků vč. mezer, zarovnáno na střed
Autoři:
(včetně prezentujícího autora, číslo afilace je uvedeno horním indexem, zarovnáno na střed)
Ve formátu: Titul Jméno Příjmení, číslo afiliace (1), Titul Jméno Příjmení, číslo afiliace (2),titul, Titul Jméno
Příjmení, číslo afiliace (3)
Pracoviště:
Afilace (pro každého autora, jeden autor může mít i více afiliací, afiliace číslovat)
Ve formátu: 1Instituce, Oddělení, Město, Stát, 2Instituce, Oddělení, Město, Stát,
Email:
pouze prezentujícího autora (zarovnáno na střed)
Text abstraktu:
(maximum 4000 znaků vč. mezer - musí se vejít na jednu stranu A4.
Pro prezentaci výzkumné práce: text musí být členěn na tyto části: Úvod, metodika, výsledky, závěr,
podpora projektu (vyplňte pouze v případě, že chcete zmínit grantovou či firemní podporu výzkumu).
Viz. modelový abstrakt.
Pro souhrnnou prezentaci: nemusí být dodržena přesná struktura jako u výzkumné práce, text souhrnné
přednášky by však měl obsahovat jasně formulované cíle sdělení a specifikovat proces hledání zdrojů
v literatuře a/nebo ve výzkumné činnosti autora, vymezit teoretické koncepty, z nichž chce autor vycházet.
Viz. modelový abstrakt.
Použijte 3 - 5 klíčových slov.
Typ písma:
Calibri 12
Struktura abstraktu:
Úvod, metodika, výsledky, závěr, podpora projektu (vyplňte pouze v případě, že chcete zmínit grantovou či
firemní podporu výzkumu).
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PŘEDNÁŠKY
Ke všem přednáškám v rámci programu bude k dispozici dataprojektor s počítačem vybaveným MS Office
Windows. Prosíme omezit užívání vlastní techniky jen na nejnutnější případy. Přednášející mají možnost o
přestávkách kontaktovat obsluhu promítací techniky a dohodnout se na formě a technických požadavcích
pro svou prezentaci.
Počítačová specifikace - Instrukce pro PowerPoint
Prosíme, uložte Vaši prezentaci ve verzi “Prezentace aplikací PowerPoint“ (*.ppt) či (*.pptx), abychom Vám
mohli garantovat úspěšné otevření Vaší prezentace na našich počítačích.
Doporučujeme uložení prezentace ve formátu PPT, PPTX.
Fonty
Pouze fonty, které jsou součástí základní instalace MS-Windows (Czech version of Windows) budou
dostupné. Použití jiných fontů může způsobit špatné zobrazení stylu Vaší prezentace.
Doporučené fonty: Arial, Times New Roman, Tahoma
Jestliže trváte na použití speciálních fontů, musíte tyto fonty uložit společně s prezentací. Použijte
následující postup
(Klikněte na “nástroje” pak “možnosti” pak “ukládání” a zaškrtněte políčko “Vložit písma True Type”,
následně prezentaci uložte).
Obrázky / Videa
 JPG formát je nejpoužívanější program pro „vkládaní“ obrázků do prezentace.
 GIF, TIF nebo BMP formáty jsou též akceptovatelné.
 Pro kvalitní zobrazení obrázků při prezentaci je dostačující rozlišení do 250 dpi. Větší rozlišení obrázků
pouze zvětšuje velikost souboru a nezlepší rozlišení bodů na plátně. Prosíme, komprimujte uložené
obrázky v prezentaci v doporučeném rozlišení.
 Jestliže máte v prezentaci uložené video, prosíme, dostavte se s vyšším časovým předstihem do sálu, ve
kterém proběhne Vaše přednáška, kde vyzkoušíme, zda je Váš formát videa kompatibilní s naším
softwarem.
 VIDEO SOUBORY: Windows Media Player (*.mpeg MPEG Movie, *.avi Video for Windows, *.wmv
Windows Media Video File) - přineste si vlastní codec SAMOSPUSTITELNÉ SOUBORY: Macromedia Flash
Player apod. (*.exe)
Na čem přinést prezentaci na sympozium
 Prosíme, přineste své soubory a na jednom z uvedených medií CD-ROM (CD-R/RW), DVD- ROM
(DVD±R/RW) nebo USB flash disc
 Uložte všechny soubory spojené s prezentací do jedné složky. (PowerPoint, film /video soubory, etc.).
 Jestliže přednášíte více prezentací v průběhu sympozia, uložte si prezentace do odlišných složek a
pojmenujte tak, aby nemohlo dojit k nedorozumění při ukládání do našeho systému.
 Vždy si udělejte zálohu Vaší prezentace a na druhé medium či přenosný disk.
Kam přehrát Vaší prezentaci na sympozium
 Prosíme, přijďte do sálu, ve kterém proběhne Vaše prezentace, ráno před začátkem sekce (sály budou
otevřeny minimálně 60 min před začátkem ranních sekcí), během kávové přestávky nebo v obědové
pauze, avšak nejméně 1 ½ hodiny před začátkem Vaší sekce. Pokud máte přenášku plánovanou na
první ranní sekci, je lépe přinést prezentaci odpoledne předchozího dne. Technici v sále Vaší prezentaci
nahrají do systému tak, aby měli čas prezentaci vyzkoušet a zkontrolovat zda se zobrazuje správně.
Berte prosím na vědomí, že při nahrání přímo na sále o přestávce před Vaší sekcí, nebývá čas na
kontrolu.
 Během Vašeho vystoupení budete moci svoji prezentaci ovládat pomocí dálkového ovládání, které Vám
o přestávce předvede přítomný technik.
 Po skočení kongresu, budou všechny prezentace z našich počítačů odstraněny.
VŠECHNY ŘEČNÍKY ZDVOŘILE ŽÁDÁME O DODRŽOVÁNÍ ČASU PREZENTACE.
K dispozici bude časomíra.
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E – POSTERY
Vzor 1 – ke stažení ZDE
Vzor 2 – ke stažení ZDE
Vzor 3 – ke stažení ZDE
E-postery budou prezentovány v elektronické formě na monitorech PC.
Elektronická verze posterů bude nahrána na virtuální knihovnu, která bude k dispozici v průběhu celého
sympatibulu na počítačích umístěných v prostoru kongresová centra. Účastníci si mohou samostatně
procházet jednotlivé e-postery na připraveném PC.
Pro vypracování Vaší e-posterové prezentace, prosím, dodržujte pokyny pro přípravu e-posteru.
E-posterovou prezentaci zašlete nejpozději do 31. 3. 2018 přes registrační formulář
ON-LINE REGISTRACE AKTIVNÍ ÚČASTI.
Vědecký výbor si vyhrazuje právo zařazení přednášky do programu, případné přesunutí do e-posterové
sekce.
V případě pozdního zaslání negarantuje zařazení do programu.
Výroba e-posteru: Příprava e-posteru je totožná jako příprava přednášky v programu MS PowerPoint.
Přečtěte si prosím následující pokyny pro přípravu E-posteru:
Počítačová specifikace - Instrukce pro PowerPoint
Prosíme, uložte Vaši prezentaci ve verzi “Prezentace aplikací PowerPoint“ (*ppt) či (*.pptx), nebo uložená
v PDF formátu, abychom Vám mohli garantovat úspěšné otevření Vaší prezentace na našich počítačích.
Každý E-poster může obsahovat až 10 snímků.
Obrázky
JPG formát je nejpoužívanější program pro „vkládaní“ obrázků do prezentace.
GIF, TIF nebo BMP formáty jsou též akceptovatelné.
Pro kvalitní zobrazení obrázků při prezentaci je dostačující rozlišení 250 dpi. Větší rozlišení obrázků pouze
zvětšuje velikost souboru a nezlepší rozlišení bodů na plátně. Prosíme, komprimujte uložené obrázky v
prezentaci v doporučeném rozlišení.
Videa
Do e-posterové prezentace, která je prezentována v elektronické formě na PC nevkládejte videa
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ORGANIZAČNÍ INFORMACE
REGISTRACE
Pátek
25.5.2018
Sobota 26.5.2018

08.00 – 17.30 Registrace
09.00 – 13.00 Registrace

REGISTRAČNÍ POPLATKY

Úhrada do 9. 5. 2018

Úhrada od 10. 5. 2018

Lékař, psycholog, VŠ pracovník - člen ČSSM
400 Kč
500 Kč
Lékař psycholog, VŠ pracovník - nečlen
500 Kč
600 Kč
Sestra – člen ČSSM
300 Kč
400 Kč
Sestra – nečlen
400 Kč
500 Kč
Součástí registračního poplatku je vstup na odborný program, materiály sympozia, malé občerstvení.
Ceny poplatků jsou uvedeny včetně 21% DPH.

REGISTRACE A PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI
Přihlášku k účasti zašlete, prosím, co nejdříve.
Registrace on-line
Na stránkách www.bos-congress.cz/cssm2018
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.

STRAVOVÁNÍ
Coffee break
Během přestávek odborného programu bude podáváno malé občerstvení.
Oběd
Individuální zajištění

DOPROVODNÝ PROGRAM
25. 5. 2018 od 18.30 hodin
MAGICKÝ KRUMLOV - Prohlídka města s průvodcem (90 – 120 min.)
odchod od Městského divadla Český Krumlov v 18.30 hodin

100 Kč

25. 5. 2018 od 18.30 hodin
VOROPLAVBA (50 min.)
450 Kč
Zažijte nevšední zážitek - plavbu na vorech historickým jádrem Českého Krumlova.
Během plavby obeplujete celé historické centrum města Český Krumlov ve stylu vorařů z dávných dob.
odchod od Městského divadla Český Krumlov v 18.20 hodin

SPOLEČENSKÝ VEČER - Koncert
25. 5. 2018 od 20.00 hodin, Divadelní kavárna Ántré, Městské divadlo Český Krumlov
Koncert kapely „Black Bottom“
Objednávku účasti na společenském večeru vyznačte v přihlášce.
Registrovaný účastník / Doprovodná osoba
400 Kč
Ceny společenského a doprovodného programu jsou uvedeny včetně 21% DPH.
Společenský večer a doprovodný program si prosím objednejte při registraci, nejpozději do 4.5.2018.

UBYTOVÁNÍ
Zájemci o ubytování mohou kontaktovat infocentrum Českého Krumlova.
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INFORMACE K ÚHRADĚ
REGISTRAČNÍCH POPLATKY, SPOLEČENSKÝ A DOPROVODNÝ PROGRAM
Po obdržení Vaší registrace Vám bude e-mailem zaslána potvrzená rezervace s předpisem a informacemi k
platbě. Žádáme Vás o včasnou úhradu plateb, Vaši rezervaci po odeslání Vaší registrace považujeme za
závaznou.
Úhrada poplatků, společenského programu
Název banky: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Adresa majitele účtu: BOS. org s.r.o., Kekulova 615/38, 400 01 Ústí nad Labem
Číslo účtu: 1002040764/2700
Variabilní symbol: 201830
Do zprávy pro příjemce uveďte prosím příjmení a jméno účastníka.
Doklad o zaplacení předložte na požádání u registrace, zde Vám bude předán daňový doklad.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
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: 6404987, DIČ: CZ64049876

STORNO OBJEDNÁVKY A STORNO POPLATKY
Registrační poplatek
• do 17.5.2018 bez storno poplatků
• od 18.5.2018 storno poplatek 100 % ze stornované objednávky
Společenský a doprovodný program
• do 14.5.2018 bez storno poplatků
• od 15.5.2018 storno poplatek 100 % ze stornované objednávky
Storno Vaší objednávky bude provedeno pouze na základě Vašeho písemného nahlášení (faxem, e-mailem:
sekretariat@bos-congress.cz) na sekretariát sympozia BOS. org s. r. o., přijetí storna Vám bude zpět
písemně potvrzeno.
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.

