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Vážení přátelé,
rád bych vás pozval na 57. diabetologické dny, 
které se staly od roku 1963 místem setkání nejprve 
diabetologů, ale postupně i dalších specialistů 
a nelékařských pracovníků. Onemocnění diabetem 
je  předmětem péče široké škály odborností. Jarní 
diabetologický kongres se stal tradicí, která poutá 
jak letité účastníky, tak mladou generaci, a je tak 
dokladem trvalé cesty za poznáním tohoto onemocnění. Luhačovice se staly 
historickým místem setkání nejen českých, ale i slovenských diabetologů  
a zváni jsou i přední evropští odborníci.
V roce 2020 byl obvyklý řád kongresů poznamenán pandemií koronaviru, takže 
56. diabetologické dny jsme nejprve posunuli z původního jarního termínu 
na podzim s představou, že se sejdeme v Luhačovicích v jiném ročním období. 
Přesto jsme nakonec museli kongres přizpůsobit aktuální situaci a připravili 
jsme jej v distanční formě. Ačkoli jsme si potvrdili, že odborný program je 
technologicky zvládnutelný, a navíc vysílání online i další odborné části lze 
přenést na web s možností návštěvy i v následujících dnech či týdnech, chybí 
bezprostřední setkání kolegyň a kolegů, které je nejen odborné, ale i společenské. 
Odborný program je tak v Luhačovicích rámován též setkáním dobrých přátel.
Vzhledem k aktuální situaci s epidemií coronavirem a očekávaným vývojem 
v nejbližších měsících, nelze plánovat 57. diabetologické dny v Luhačovicích, 
jak bychom si všichni jistě přáli. Výbor naší společnosti proto rozhodl, že 
uspořádáme kongres opět ve virtuální podobě při zachování jarního termínu. 
Věřím, že se zúčastníte naší největší celostátní akce na poli diabetu, a těším se 
na setkání s Vámi, byť v distanční formě.

 Za organizační výbor
 prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA
 předseda České diabetologické společnosti ČLS JEP
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PREZIDENT KONGRESU 
prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA
předseda České diabetologické společnosti ČLS JEP

ORGANIZAČNÍ A PROGRAMOVÝ VÝBOR
prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.
MUDr. Jiří Hradec
prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
doc. MUDr. Silvie Lacigová, Ph.D.
MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D.
prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.
prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D.
MUDr. Eva Račická
prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.
MUDr. Marcela Szabó
prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA
MUDr. Jan Šoupal, Ph.D.
prof. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D.

ORGANIZAČNÍ SEKRETARIÁT KONGRESU
GALÉN - SYMPOSION s.r.o.
Břežanská 10, 100 00 Praha 10
tel.: 222 518 535
www.diadny.cz

KONTAKTNÍ OSOBY:
Hana Středová – organizace kongresu 
e-mail: h.stredova@gsymposion.cz
Nikola Hrabovská – organizace kongresu  
e-mail: n.hrabovska@gsymposion.cz
Jan Krušina – firmy 
e-mail: j.krusina@gsymposion.cz
Zuzana Strouhalová – registrace 
e-mail: registrace@gsymposion.cz
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VŠEOBECNÉ INFORMACE
Způsob konání: online

Datum konání: 14. - 17. dubna 2021

KLÍČOVÁ DATA
do 31. ledna 2021 termín pro zaslání přihlášky k aktivní účasti  
 vč. zaslání abstraktu 

do 31. ledna 2021 termín pro přihlášení vystavujících společností

Akreditovaná akce systému celoživotního vzdělávání je garantována ČLK 
a hodnocena kreditními body. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského 
předpisu č. 16 ČLK.

REGISTRACE
online: www.diadny.cz/registrace
Potvrzení o přijetí přihlášky obdržíte pouze prostřednictvím e-mailu.
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AKTIVNÍ ÚČAST LÉKAŘŮ 
LÉKAŘI
Termín pro zaslání abstraktů: do 31. ledna 2021
Abstrakt je možné přihlásit pomocí online formuláře po zaregistrování  
k aktivní účasti na webových stránkách www.diadny.cz 

ZPRACOVÁNÍ ABSTRAKTŮ: 
• zadání online 
• 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. diskuse 

Postery:  
• posterová sdělení budou prezentována v elektronické formě  budou  

uveřejněny na www.diadny.cz 

O zařazení přihlášených sdělení budou autoři informováni nejpozději  
do 5. března 2021. 

Přijaté abstrakty budou publikovány v přesném znění zaslaném autorem  
v elektronické verzi časopisu DMEV. 



ODBORNÝ PROGRAM  
Součástí odborného programu budou nezávislá sympozia ČDS ČLS JEP,  
workshopy a sympozia farmaceutických společností. 
Informace k 57. diabetologickým dnům budou průběžně aktualizovány 
na webových stránkách kongresu www.diadny.cz. 

ZPŮSOB ÚHRADY REGISTRAČNÍCH POPLATKŮ
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. 

Daňové doklady vystavíme na vyžádání na adrese: p.dubitzky@gsymposion.cz. 

REGISTRAČNÍ POPLATKY:
 cena (vč. úhrady do 12. 4. 2021)
lékař – člen ČDS a SDS nad 30 let 100 Kč
lékař 100 Kč
nelékař – člen ČDS a SDS 100 Kč
nelékař 100 Kč
lékař do 30 let, lékař nad 70 let 100 Kč
student LF 100 Kč
NLZP 100 Kč
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