Jubilejní XX. ročník mezinárodní konference Medicína katastrof
v České republice
Termín:

13. – 15. června 2017

Místo:

Hotel HARMONIE ***
Jurkovičova alej 857
763 26 Luhačovice
http://www.hotel-harmonie.cz/
GPS: 49.1165358 N, 17.7716933 E

Hlavní téma konference
„Aktuální stav krizové připravenosti ve zdravotnictví se zaměřením na řešení MU s velkým počtem zraněných osob
a součinnost složek IZS“
Bloky konference:
1.

Tematický blok:

20 let krizové připravenosti ve zdravotnictví
2.

Tematický blok:

Medicína katastrof – připravenost na hrozby CBRN
3.

Tematický blok:

Praktické ukázky – chemická a biologická hrozba
4.
Varia

Tematický blok:

Časový harmonogram konference
Úterý 13. června 2017
•

10:00 - 13:00

Registrace a ubytování účastníků konference

•

14:00 - 14:30

Začátek konference

•

14:30 - 18:00

1. tematický blok

•

od 19:00

Zasedání krizových manažerů ZZS ČR

Středa 14. června 2017
•

08:30 - 13:15

2. tematický blok

•

14:00 - 17:00

3. tematický blok - praktické ukázky

•

od 18:00

Společenský večer

Čtvrtek 15. června 2017
•

09:00 - 11:45

4. tematický blok

•

11:45 - 12:00

Diskuze

•

12:00 - 12:30

Závěr konference

 Konference se zúčastní zahraniční sektorové delegace se zaměřením na krizovou připravenost ve
zdravotnictví z 10 ti zemí.
Všeobecné pokyny pro účastníky konference
1. Registrace na konferenci se vykonává prostřednictvím registračního formuláře uvedeného v příloze. Registrace je
platná od doručení vyplněného registračního formuláře. Vyplněný registrační formulář se odesílá nejpozději do 19. 5.
2017 na e-mailovou adresu: smolkova@egozlin.cz.
2. Úhrada registračního poplatku bude uskutečněna bankovním převodem, viz registrační formulář, příloha č. 1. nebo
bude realizována platbou v hotovosti při registraci v registračním a ubytovacím centru konference hotelu Harmonie
I v den začátku konference.
3. Úhrada nákladů za ubytování a stravování bude realizována bezhotovostně či platbou v hotovosti po registraci
v registračním a ubytovacím centru konference hotelu Harmonie I v den začátku konference.
4. Přihlášky vlastních přednášek/příspěvků v rámci konference zasílají zájemci do 2. 5. 2017 dle pokynů uvedených
v registračním formuláři. Abstrakt přednášek dle vzoru uvedeného v příloze přihlášení přednášející zašlou do 19. 5.
2017. Přednášky na konferenci budou prezentovány ve formátu MS Office Power Point.
5. Pořadatel konference si vyhrazuje právo zařadit do odborného programu přednášky/příspěvky zaslané
a zpracované stanoveným způsobem.
6. Každý přednášející zařazený do programu konference si před začátkem tematického bloku zabezpečí
prostřednictvím obsluhy audiovizuální techniky její připravenost na prezentaci.
7. Akce bude zařazena do celoživotního vzdělávání lékařů a do kreditního systému vzdělávacích akcí určených
zdravotnickým i nezdravotnickým pracovníkům, pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

Příloha č. 1 – Registrační formulář
Příloha č. 2 - Abstrakt
Příloha č. 3 – Odborný program – bude zveřejněn po vytvoření

Přílohu 1 a 2 („Registrační formulář“ a „Abstrakt“) po jejich vyplnění zašlete elektronicky na e-mailovou adresu:
smolkova@egozlin.cz do 19. 5. 2017.

Datum: 31. 3. 2017

