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Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

opravdu netuším, jestli někdo z nás čekal, že po dvou covidových rocích, 
ve kterých jsme čelili významným omezením v pracovní i společenské 
oblasti, bude následovat namísto zklidnění situace a rozvoje společnosti 
po zdravotnické i socioekonomické krizi rok neméně složitý, s válkou 
v Evropě, rok inflační a pro změnu s krizí energetickou. I těmto výzvám 
však čelíme se vztyčenou hlavou a vůči některým dalším spoluobčanům 
máme tu výhodu, že jako zdravotníci dobře víme, kde je naše pevné místo 
ve společnosti. V České diabetologické společnosti máme také jeden 
další velmi pevný bod – jsou jím Diabetologické dny v Luhačovicích. Bude 
se konat jejich již 59. ročník. Zakladatelé kongresu si pro něj nemohli 
vybrat lepší období. Jarní slunce a čerstvý vzduch přináší po zimě teplo, 
radost, naději a dobrou náladu. A vlastně i místo je zvolené ideálně pro 
setkání s kolegy a přáteli nejen v přednáškových sálech, ale i venku 
na promenádě nebo u dobré kávy. Sportovci již vědí, že budou mít možnost 
se i proběhnout. Druhou rovinou kongresu je jeho odborná stránka. 
Diabetologie v České republice zažívá přes všechny krize nebývalý vzestup. 
Díky novým možnostem ve farmakoterapii diabetu a přidružených 
komplikací upevňujeme spolupráci s dalšími obory, jmenovitě s kardiologií 
a nefrologií, razantní technologický pokrok nám potom otevírá prostor pro 
užší spolupráci s oftalmology. Nezapomínáme přitom na jádro našeho 
oboru, kterým je snaha o normalizaci hyperglykemie – i v této oblasti se 
naše možnosti každoročně rozšiřují po stránce terapie i monitorace. Během 
59. Diabetologických dnů v Luhačovicích budete mít příležitost shlédnout 
a vyslechnout nejnovější informace, diskutovat o nových výzvách a potkat 
přátele. Tři dobré důvody, proč vyrazit do Luhačovic. Těšíme se na Vás!

    Martin Prázný
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REGISTRAČNÍ POPLATKY:
 včasná registrace pozdní/na místě 
 (do 11. 3. 2023 vč. úhrady)

člen ČDS a SDS 1 600 Kč 2 200 Kč
nečlen 2 500 Kč 3 000 Kč
lékař do 30 let, lékař nad 70 let 800 Kč 1 000 Kč
student LF 400 Kč 500 Kč

NLZP 400 Kč 500 Kč

jednodenní účast

člen ČDS a SDS 800 Kč 1 100 Kč
nečlen 1 250 Kč 1 500 Kč

ZPŮSOB ÚHRADY REGISTRAČNÍCH POPLATKŮ  
A UBYTOVÁNÍ
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: finance@gsymposion.cz, 
případně přímo při registraci v místě konání.

VŠEOBECNÉ INFORMACE
Místo konání: Městský dům kultury ELEKTRA 
 Masarykova 950, 763 26 Luhačovice
Datum konání: 26. – 29. dubna 2023

KLÍČOVÁ DATA
do 31. ledna 2023 termín pro přihlášení k aktivní účasti  
 vč. zaslání abstraktu 
do 11. března 2023 termín pro přihlášení k účasti a ubytování 
 (vč. úhrady sníženého registračního poplatku)
Podrobnější informace k ubytování na str. 8 – 9.
do 31. ledna 2023 termín pro přihlášení vystavujících společností

Součástí kongresu bude
XXVIII. pracovní setkání Sekce sester ČDS
Datum konání: 28. dubna 2023
Místo konání: Společenský dům Luhačovice
Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Čechová 
 kace@ikem.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.
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NELÉKAŘŠTÍ ZDRAVOTNIČTÍ PRACOVNÍCI  
Termín pro zaslání abstraktů: do 31. 1. 2023

ZPRACOVÁNÍ ABSTRAKTŮ: 
• zadání on-line 
• vložení prostého textu pomocí formulářového pole 
• 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 
Přijaté abstrakty budou publikovány ve sborníku abstraktů (nakladatelství GEUM). 

ODBORNÝ PROGRAM  
Součástí odborného programu budou nezávislá sympozia ČDS ČLS JEP,  
workshopy a sympozia farmaceutických společností. 
Informace k 59. diabetologickým dnům v Luhačovicích budou průběžně 
aktualizovány na webových stránkách kongresu www.diadny.cz. 

AKTIVNÍ ÚČAST LÉKAŘŮ A NELÉKAŘSKÝCH 
ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ 
LÉKAŘI
Termín pro zaslání abstraktů: do 31. 1. 2023
Abstrakt je možné přihlásit pomocí on-line formuláře po zaregistrování  
k aktivní účasti na webových stránkách www.diadny.cz 

ZPRACOVÁNÍ ABSTRAKTŮ: 
• zadání on-line 
• vložení prostého textu pomocí formulářového pole 
• 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. diskuze 

Postery:  
• posterová sdělení budou prezentována v tištěné i 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 11. března 2023. 
Přijaté abstrakty budou publikovány v přesném znění zaslaném autorem  
v časopise DMEV. 
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NABÍDKA UBYTOVÁNÍ
Ceny jsou uvedeny za osobu a noc včetně DPH a místních poplatků při obsazení celého 
pokoje. Účtován bude pobyt po celou dobu konání kongresu, tj. 3 noci,  
pokud není uvedeno jinak.

UBYTOVÁNÍ BEZ SNÍDANĚ
Apartmány U Jarky - Hrazanská 24 (www.ubytovaniluhacovice.com) 
dvoulůžkový obs. 1 os.  1 160 Kč
dvoulůžkový  880 Kč 

Penzion Hanačka – Solné 487 (www.penzionhanacka.cz)
jednolůžkový 940 Kč
jednolůžkový malý 720 Kč
dvoulůžkový obs. 1 os. 1 380 Kč
dvoulůžkový  720 Kč

Učitelský dům – Zatloukalova 682 (www.udl.cz)
jednolůžkový 1 020 Kč
dvoulůžkový obs. 1 os. 1 350 Kč
dvoulůžkový  910 Kč

UBYTOVÁNÍ SE SNÍDANÍ
Hotel Harmonie I.*** - Jurkovičova Alej 857 (www.hotel-harmonie.cz) 
– ubytování možné na 2 noci 
dvoulůžkový obs. 1 os.  1 320 Kč
dvoulůžkový 990 Kč

Hotel Harmonie II.*** - Jurkovičova Alej 858 (www.hotel-harmonie.cz) 
– ubytování možné na 2 noci 
dvoulůžkový obs. 1 os. 1 320 Kč
dvoulůžkový 990 Kč

Hotel Pohoda – Antonína Václavíka 203 (www.pohoda-luhacovice.cz) 
– ubytování možné na 2 noci 
dvoulůžkový obs. 1 os.  3 890 Kč
dvoulůžkový 2 790 Kč

Vila Viola – Bílá Čtvrť 431 (www.hotel-viola.cz)
dvoulůžkový Standard obs. 1 os.  2 860 Kč
dvoulůžkový Standard      1 650 Kč
dvoulůžkové Studio obs. 1 os. 3 540 Kč
dvoulůžkové Studio 1 950 Kč
dvoulůžkový Superior obs. 1 os. 3 540 Kč
dvoulůžkový Superior 1 950 Kč

Vila Vyšehrad – Betty Smetanové 391 (www.vysehrad-luhacovice.cz)
– ubytování možné na 2 noci 
jednolůžkový 1 380 Kč
dvoulůžkový obs. 1 os.  2 260 Kč
dvoulůžkový  1 270 Kč

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.

Zrušení ubytování je možné pouze písemnou formou. 

VÝSTAVA FIREM
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. 2023

Kongres je určen výhradně pro odbornou veřejnost.
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