
Clarion Congress Hotel Ostrava ****

23. – 25. října 2018

    ČLS JEP Společnost urgentní medicíny
a medicíny katastrof

s podporou
Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR

pořádá

XXV. Dostálovy dny
urgentní medicíny

30 let odborné společnosti
20 let oboru Urgentní medicína

  20 let časopisu Urgentní medicína 



Jako každý rok tak i letos vás srdečně zvu na kongres Dostálovy
dny. Mimo všechna již uvedená výročí vás chci informovat,
že Dostálovy dny se v příštím roce nebudou konat a máme tak 
na dva roky poslední příležitost se na nich setkat. V roce 2019  
v obvyklém termínu Dostálových dnů proběhne v Praze Evropský 
kongres urgentní medicíny a proto další Dostálovy dny budou 
nejdříve v roce 2020. O to víc se těším  na setkání s vámi na letošním 
ročníku plném kulatých výročí.

MUDr. Milan Ticháček
Předseda kongresu

XXV. Dostálovy dny urgentní medicíny

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

srdečně vás zveme do Ostravy v tradičním podzimním termínu,
letos jsme se však rozhodli pro několik změn ve formátu konference. 
Zčásti souvisejí s výročími, kterých je letos opravdu hodně
(a to k nim nepočítáme sto let od vzniku republiky). Uplynulo
30 let od založení odborné společnosti, tehdy ještě jako Sekce
pro přednemocniční neodkladnou péči Společnosti anesteziologie 
a resuscitace, s níž byly počátky oboru svázány.

Letošní Dostálovy dny mají pořadové číslo 25 – již čtvrt století se scházíme 
v Moravskoslezském kraji a několik dní se věnujeme novinkám v našem oboru
a odborným diskuzím během přednášek i mimo ně. 

Dvacet let je v České republice urgentní medicína samostatným oborem, zprvu
ve dvoustupňovém systému postgraduálního vzdělávání byla nástavbovým oborem, 
v posledních letech se podařilo přesvědčit ministerské úředníky i kolegy z ostatních 
odborností o tom, že obor má široký klinický záběr a že je potřebný (což dokazují zejména 
počty pacientů, kteří segmentem urgentní péče prošli), a urgentní medicína se stala 
základním oborem. S tím souvisí i průnik na akademickou půdu, neboť postgraduální 
výuku zajišťují lékařské fakulty; doufejme, že se časem dostane povinně i do pregraduální 
výuky studentů. 

A dvacet let vychází i časopis Urgentní medicína, jediný český odborný časopis věnovaný 
neodkladné péči jak přednemocniční, tak nemocniční. 

Při pohledu na počet výročí vás možná napadne, zda bude prostor i na odborné 
přednášky. Rozhodli jsme se oslovit kolegy z oborů, s nimiž spolupracujeme nejvíce
a pozvali jsme i zahraničního hosta, profesora Dr. Wolfganga Voelckela ze Salzburgu, 
prezidenta rakouské společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof. Část programu 
je samozřejmě jako vždy vyhrazena i volným sdělením, tak se těšíme na vaše abstrakta. 
A zařazujeme i workshopy věnované zase jiným tématům, než v minulých letech, jejich 
seznam najdete na protější straně. 

Doufáme, že vás program zaujme a že se sejdeme v říjnu v Ostravě.

Za vědecký výbor kongresu

MUDr. Jana Šeblová, Ph.D. 
Předsedkyně Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP, z.s.



Termín: 23. – 25. října 2018

Místo konání: Clarion Congress Hotel Ostrava****
 Zkrácená 2703/84, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Témata: doporučené postupy, KPR, medicína katastrof, vária              

Aktivní účast: délka přednášky 10 minut.
 Vária budou zařazena po vypsaných tématech.
 O přijetí práce rozhodne vědecký výbor. Autoři souhlasí s prezentací
 práce ve sborníku. Podmínkou přijetí je kvalitní abstrakt doručený
 v termínu a v rozsahu přibližně 400 slov. Abstrakt musí obsahovat 
 konkrétní a ne obecné údaje vztahující se k práci.
 Přihláška aktivní účasti včetně abstrakta v požadované kvalitě   
 na e-mail: info@sanopharm.cz  do 30. 7. 2018

Workshopy: I. Medicinsko-právní problematika v kazuistikách.
 Trvání 2 hodiny, 25 účastníků, garant Mgr. MUDr. D. Mlynářová
 II. Point of care laboratorní testování v PNP.
 Trvání 2 hodiny, 20 účastníků, garant MUDr. R. Škulec Ph.D.
 III. Point of care ultrasonografie - minimum pro lékaře UM.
 Trvání 3 hodiny, 15 účastníků, garant Pracovní skupina urgentní   
 ultrasonografie SUMMK ČLS JEP

Předseda kongresu:
 MUDr. Milan Ticháček

Vědecký výbor kongresu:
 MUDr. Ilja Deyl
 MUDr. Ondřej Franěk
                      MUDr. Roman Gřegoř
                      MUDr. Jiří Knor, Ph.D.
                      MUDr. Marek Slabý
                      MUDr. Jana Šeblová, Ph.D.
                      MUDr. Anatolij Truhlář, Ph.D.
                      MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D.

Ve středu 24.10. v 16.30 proběhne shromáždění členů odborné společnosti ČSUM
a MK, na které zveme všechny členy odborné společnosti.
Na programu bude zpráva o činnosti, zpráva o hospodaření a informace o přípravě voleb 
na další 4 leté funkční období. Těšíme se na hojnou účast.
Výbor ČSUM a MK

XXV. Dostálovy dny urgentní medicíny



Všeobecné informace
Registrační poplatek:

Nelékaři – členové odborné společnosti
Platba do 30. 9. 2018 1.400,- Kč Platba po 30. 9. 2018 1.500,- Kč   

Nelékaři – nečlenové odborné společnosti
Platba do 30. 9. 2018 1.500,- Kč Platba po 30. 9. 2018 1.600,- Kč      

Lékaři – členové odborné společnosti   
Platba do 30. 9. 2018 1.800,- Kč Platba po 30. 9. 2018 1.900,- Kč

Lékaři – nečlenové odborné společnosti   
Platba do 30. 9. 2018 2.000,- Kč Platba po 30. 9. 2018 2.100,- Kč

Studenti medicíny    
Platba do 30. 9. 2018 0,- Kč Platba po 30. 9. 2018 0,- Kč

Registrační poplatek zahrnuje vstup na přednášky, kongresové materiály,
certifikát-potvrzení o účasti, občerstvení.

Workshop: I. 500,- Kč / člen, 600,- Kč / nečlen 
 II. 500,- Kč / člen, 600,- Kč / nečlen
 III. 700,- Kč / člen, 800,- Kč / nečlen

Společenský večer: 100,- Kč

Ubytování zajišťuje SANOPHARM CZ s.r.o. v pořadí došlých přihlášek při maximálním 
využití ubytovací kapacity v Clarion Congress Hotelu Ostrava a v hotelu Puls.

Ceník pokojů vč. snídaně a DPH - Clarion Congress Hotel Ostrava
Dvoulůžkový pokoj obsazený jednou osobou 1.950,- Kč / noc
Dvoulůžkový pokoj obsazený dvěma osobami 2.150,- Kč / noc
Třílůžkový pokoj + SUITE (2+1) 3.000,- Kč / noc
V ceně je zahrnut parking, WI-FI a místní poplatky.

Ceník pokojů vč. snídaně a DPH - hotel Puls
Dvoulůžkový pokoj obsazený jednou osobou 1.000,- Kč / noc
Dvoulůžkový pokoj obsazený dvěma osobami 1.400,- Kč / noc

Platba převodem na účet:
UniCredit Bank Ostrava, číslo účtu: 1002056213/2700
IBAN: CZ 51 2700 0000 0010 0205 6213
SWIFT: BACX CZPP
Variabilní symbol: číslo uvedené na potvrzené přihlášce

Organizační zajištění:
SANOPHARM CZ s.r.o., Martinovská 257/111, 725 27 Ostrava – Plesná
IČO: 25374761 DIČ: CZ25374761
Kontaktní osoba: 
Ing. Dana Salomonová, mobil: +420 736 627 792, e-mail: info@sanopharm.cz 
Ing. Petr Salomon, mobil: +420 736 627 799, e-mail: petr.salomon@sanopharm.cz

>>>  Online přihlášky najdete na www.sanopharm.cz  <<<
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