ČLS JEP Společnost urgentní medicíny
a medicíny katastrof
s podporou
Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR
pořádá

XXIII. Dostálovy dny
urgentní medicíny

Clarion Congress Hotel Ostrava****
17. – 19. října 2016

XXIII. Dostálovy dny urgentní medicíny
Dovolujeme si vás opět pozvat do Ostravy na Dostálovy dny
urgentní medicíny, již po třiadvacáté. Pozvánku posíláme dříve
než v minulých letech, rádi bychom měli více času na přípravu
odborného programu; uzávěrka příjmu abstrakt tak nebude
v čase vrcholící prázdninové sezóny. Tradiční součástí konference
jsou workshopy, témata z medicíny katastrof, posterová sekce
či novinky v doporučených postupech. V loňském roce měl premiéru
samostatný blok Sekce nelékařských zdravotnických pracovníků,
letos chceme dát prostor i kolegům z ostatních odborných
společností. Zatím nevíme, zda bude program rozdělený do více
sálů nebo pouze v následných blocích v hlavním sále – oboje má
své výhody a nevýhody. V případě souběžných prezentací se zvýší
počet příspěvků, ve druhém případě stihne posluchač vše a není
vystavován dilematům, co si vybrat a co oželet.
Každopádně doufáme, že tak jako v minulých letech se podaří
sestavit zajímavý odborný program a zároveň se v přátelské
atmosféře setkat s kolegy, na které v letu všedních dní nemáme –
k naší škodě – tolik času, jak bychom chtěli.
Za výbor ČLS JEP – Společnosti urgentní medicíny a medicíny
katastrof i za vědecký výbor konference se na vás všechny těší
MUDr. Jana Šeblová, Ph.D.
Předsedkyně ČLS JEP společnosti UM a MK

Vážené kolegyně, vážení kolegové.
Tak jako posledních dvacet let vás i letos srdečně zvu
na už XXIII. Dostálovy dny urgentní medicíny.
V tomto roce si na mateřském pracovišti v Opavě připomeneme
40 roků /zahájen 1976/ provozu Zdravotnické záchranné služby,
tehdy samozřejmě v podobě RZP.
Témata pro Dostálovy dny jsou opět široká a dávají možnost
prezentovat lékařům i nelékařům téměř cokoliv z naší obsáhlé
problematiky a pestré praxe.
MUDr. Milan Ticháček
Předseda kongresu

XXIII. Dostálovy dny urgentní medicíny
Termín:

17. – 19. října 2016

Místo konání:

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

Témata:

doporučené postupy, KPR, medicína katastrof, chyby a omyly v UM,
soudně znalecká problematika, vária. Nelékaři mohou přihlásit práce
do lékařského nebo nelékařského bloku.

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. 2016

Workshopy:

proběhnou odpoledne 17. 10. 2016, hodiny budou upřesněny
podle počtu zájemců. Jsou určeny přednostně účastníkům
XXIII. Dostálových dnů.
Klinická etika v urgentní medicíně
garant MUDr. Jana Šeblová Ph.D.
Skupina max. 20 osob, trvání 2 hodiny, certifikát o absolvování.
Praktický postup při traumatické zástavě oběhu
s nácvikem torakostomie
garant MUDr. Anatolij Truhlář, Ph.D., MUDr. Jaromír Kočí, Ph.D.,
MUDr. Jana Kubalová
Skupina max. 20 osob, trvání 2 hodiny, certifikát o absolvování.

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.

XXIII. Dostálovy dny urgentní medicíny
Všeobecné informace
Termín konání:

17. 10. – 19. 10. 2016

Místo konání:

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

Registrační poplatek:
Nelékaři – členové odborné společnosti
Platba do 25. 9. 2016
1.400,- Kč
Platba po 25. 9. 2016

1.500,- Kč

Nelékaři – nečlenové odborné společnosti
Platba do 25. 9. 2016
1.500,- Kč
Platba po 25. 9. 2016

1.600,- Kč

Lékaři – členové odborné společnosti			
Platba do 25. 9. 2016
1.750,- Kč
Platba po 25. 9. 2016 1.850,- Kč
Lékaři – nečlenové odborné společnosti			
Platba do 25. 9. 2016
1.950,- Kč
Platba po 25. 9. 2016 2.050,- Kč
Studenti medicíny				
Platba do 25. 9. 2016
0,- Kč
Platba po 25. 9. 2016
0,- Kč
Registrační poplatek zahrnuje vstup na přednášky, kongresové materiály, certifikátpotvrzení o účasti, občerstvení.
Workshop: člen odborné společnosti 400,- Kč, nečlen 550,- 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
1.900,- Kč/noc
Dvoulůžkový pokoj obsazený dvěma osobami
2.100,- Kč/noc
Třílůžkový pokoj + SUITE (2+1)
2.900,- Kč/noc
V ceně je zahrnut parking a 1x za dobu pobytu 105 minutový vstup do Wellness.
Ceník pokojů vč. snídaně a DPH - hotel Puls
Dvoulůžkový pokoj obsazený jednou osobou
Dvoulůžkový pokoj obsazený dvěma osobami

1.000,- Kč/noc
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 <<<

