
Clarion Congress Hotel Ostrava****

10. – 12. října 2017

    ČLS JEP Společnost urgentní medicíny
a medicíny katastrof

s podporou
Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR

pořádá

XXIV. Dostálovy dny
urgentní medicíny



Opět po roce si všechny zájemce o problematiku urgentní medicíny 
dovoluji jménem výboru odborné společnosti pozvat do Ostravy
na tradiční národní konferenci Dostálovy dny, letos již dvacáté 
čtvrté. 

Některá témata jsme v programu ponechali, jiná jsou možná 
poněkud netradiční vzhledem k představě o náplni urgentní 
medicíny, avšak vycházejí z každodenní praxe, která na nás klade 
stále vyšší (a tematicky širší) nároky. 

Blok připravený Sekcí nelékařských zdravotnických pracovníků 
naší společnosti se bude konat již potřetí, v programu nebudou 
chybět setkání pracovních skupin a sekcí a podařilo se znovu zařadit
i zatím nejúspěšnější workshop, který se konal v roce 2013: vedení 
překotného porodu a ošetření novorozence. 

Příjem abstrakt končí stejně jako vloni o něco dříve – letos je 
uzávěrka v polovině prázdnin. Zapište si, prosím, toto datum 
červeně do svých diářů, ať mezi odlety a odjezdy do prázdninových 
destinací nezapomenete poslat výsledky své celoroční práce na poli 
medicíny či vědy a přispět do náplně odborného programu.

Stejně jako v minulých letech jsou srdečně zváni studenti lékařských 
fakult a pro ně je účast na kongresu bezplatná – doufáme,
že alespoň některým z nich tento nelehký, ale zajímavý a náročný 
obor učaruje a budeme se s nimi setkávat nejprve v roli školitelů
a poté jako s kolegy.

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

Také v roce 2017 jste srdečně zváni na Dostálovy dny urgentní 
medicíny. I letos je nabídka témat natolik široká, že umožní 
prezentovat jakoukoliv zajímavou  problematiku.

Účast v roce 2016 se přiblížila nejúspěšnějším ročníkům z přelomu 
tisíciletí, konaným ještě v krásném prostředí údolí Moravice a hotelu 
Belária. Budeme rádi, když ta letošní bude stejná nebo ještě větší.

MUDr. Milan Ticháček
Předseda kongresu
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Termín: 10. – 12. října 2017

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

Témata: doporučené postupy, KPR, medicína katastrof, psychiatrická   
 problematika, gerontologie, sepse, paliativní péče, operační středisko,  
 LZS.               

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. 2017

Workshopy: Porod mimo zdravotnické zařízení
 garant MUDr. P. Křepelka
                         termín 10. října. 1. skupina v 15.30, 2. skupina v 18 hod.
 Přednostně pro účastníky kongresu. 
                         Trvání 2 hodiny. Certfikát 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.
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Všeobecné informace
Registrační poplatek:

Nelékaři
Platba do 25. 9. 2017 1.450,- Kč Platba po 25. 9. 2017 1.550,- Kč   

Lékaři – členové odborné společnosti
Platba do 25. 9. 2017 1.750,- Kč Platba po 25. 9. 2017 1.850,- Kč      

Lékaři – nečlenové odborné společnosti   
Platba do 25. 9. 2017 1.950,- Kč Platba po 25. 9. 2017 2.050,- Kč

Studenti medicíny    
Platba do 25. 9. 2017 0,- Kč Platba po 25. 9. 2017 0,- Kč

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

Workshop: člen odborné společnosti  500,- Kč, nečlen  600,- Kč

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) 2.950,- Kč/noc

V ceně je zahrnut parking a 1x za dobu pobytu 125 minutový vstup do Wellness.

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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