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Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje,
Územní odbor Opava
Vás zve na

XIV. Dostálovy dny
urgentní medicíny
Témata: Doporučené postupy /aktualizace, zkušenosti, nové DP/
Typové činnosti
Soudní a znalecká kasuistika
Varia
Autor přihlášením přednášky poskytuje souhlas s její publikací ve sborníku
nebo na CD.
Varia budou v programu řazena po předchozích tématech.
Pořadatel si vyhrazuje právo přednášku odmítnout nebo ji prezentovat
formou posteru.
Přijaty budou jen práce přednášené lékaři.
Délka přednášky maximálně 15 minut.
Vzhledem k tradičně vysoké kvalitě a hodnotě sborníku je podmínkou
dodání kvalitního abstrakta v termínu a požadovaném rozsahu, nejlépe
plný text, nebo alespoň 1000 slov /plně využité 2 strany formátu A4/
Formát MS Word.
Termíny: Přihlášky k aktivní účasti do 20.9.2007 viz str. 4
Závazná informace autorovi o přijetí přednášky nejpozději
do 30.9.2007
Zaslání abstrakta do 15.10.2007 na adresu:
milan.tichacek@uszsmsk.cz
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Satelitní kurz

„Verbální a neverbální komunikace
s agresivním pacientem”
Kurz je přístupný lékařům i nelékařům. Jeho trvání je asi 2 hodiny.
Lektoři, zabývající se touto problematikou, upozorní na způsob komunikace, slova, gesta, chování, která mohou konﬂikt vyvolat a chování,
slova, gesta, která mohou naopak hrozícímu konﬂiktu předejít. Záměrem
je střetu se za každou cenu vyhnout. Pro situace, kdy přes veškerou snahu
došlo k fyzickému napadení, předvedou lektoři některé, pro zdravotnictví
přijatelné, prvky šetrné sebeobrany.
Kurz proběhne 6.11. podle počtu zájemců v 19.30 a 17 hod., v případě
velkého zájmu i 7.11.
Cena 300 Kč.
Kurz bude pořádán ve spolupráci se Zdravotně sociální fakultou Ostravské
univerzity. O jeho absolvování bude vydáno potvrzení pro postgraduální
vzdělávání.
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Přihlášky odesílejte na adresu organizátora konference poštou
(viz přiložená přihláška) nebo se přihlaste elektronicky:
www.e-sanopharm.cz
Přihlášky k aktivní účasti s uvedením názvu přednášky a jménem autora
odešlete do 20.9.2007.
Přihlášky k pasivní účasti příjímáme do naplnění kapacit.
Účastnický poplatek:
platba do 30.09.2007 . . . . . . . . . .
platba po 30.09.2007 . . . . . . . . . .

1.200,-Kč
1.500,-Kč

Poplatek zašlete:
Živnostenská banka Ostrava, č.ú.: 1002056213/0400
IBAN: CZ 30 0400 0000 0010 0205 6213 BIC: ZIBA CZPP
Variabilní symbol: IČ organizace (je nutné uvést i do přihlášky),
do zprávy pro příjemce uveďte název územní oblasti(střediska), k.s.: 558
Ubytování zajišťuje SANOPHARM CZ s.r.o. v hotelech Belaria, Sonáta,
Koruna, Iberia, Opava a na Červeném zámku.
Důležité upozornění: z důvodu každoročního velkého zájmu o ubytování
v hotelu Belaria a Sonáta není možné zde zajistit ubytování 1 osoby na
samostatném pokoji. K dispozici je 22 jednolůžkových pokojů v hotelu
Koruna, dále pak doporučujeme Hotel Opava ****
Organizační zajištění:
SANOPHARM CZ s.r.o., Martinovská 257/111, 725 27 Ostrava – Plesná
IČO: 25374761
DIČ: CZ25374761
Kontaktní osoba: Ing. Dana Salomonová
Tel.: 597 374 005, fax: 597 374 002, mobil: 736 627 792
e-mail: info@sanopharm.cz

DD_07_pozv.indd 4

6/14/07 12:41:35 PM

