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XXVII. Dostálovy dny urgentní medicíny
Když jsme vás v loňském roce zvali na netradiční a vybočující
jednodenní Dostálův den, který byl součástí 25. kongresu EUSEM,
netušili jsme, jak rok 2020 otřese naší vírou v plány (včetně těch
odborných a kongresových) a našimi jistotami. Většina odborných
akcí byla zrušena, některé se posunuly o rok, a další se konaly
nebo budou konat online. Takto proběhly posunuté Brněnské dny
urgentní medicíny a virtuální bude i letošní kongres EUSEM.
Původní termín XXVII. Dostálových dnů v místě jejich tradičního
konání v Ostravě se však nyní (již a zatím ještě) zdá bezpečný. Dovolujeme si vás tedy
pozvat na skutečnou „face-to-face“ konferenci a věříme, že si na ni najdete čas ve svých
diářích.
Doufáme, že program, sestavený jak z reflexí čerstvě nabytých zkušeností z jarních
měsíců, tak z obvyklých i méně frekventovaných témat oboru, bude pro účastníky natolik
přínosný, že se do Ostravy za urgentní medicínou opět po roční pauze vydají.
A hlavně doufáme, vyšší moc si už své pro letošek vybrala.
MUDr. Jana Šeblová, Ph.D.
Vědecký sekretář Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolte, abych Vás všechny pozval na v pořadí již 27. Dostálovy
dny urgentní medicíny, které by měly proběhnout v termínu
od 20. do 22. října 2020 na tradičním místě - v Clarion Congress
Hotelu Ostrava. Podmiňovací způsob v předchozí větě samozřejmě
naráží na skutečnost, kdy v letošním roce epidemiologická situace
ohledně výskytu a šíření viru COVID-19 vedla ke zrušení nebo
zásadní modifikaci většiny letos plánovaných hromadných akcí
a aktivit. Současná situace nám zatím dává důvod k opatrnému optimismu a chceme
věřit, že alespoň taková, jako nyní, bude i v době plánovaného konání kongresu.
V tomto případě bude dodržen i klasický, léty prověřený formát Dostálových dnů.
Úterý 20. října bude vyhrazeno prekongresovým aktivitám, jako jsou workshopy
a setkání různých odborných skupin a sekcí. Na středu a čtvrtek pak plánujeme vlastní
odborný program v celkem 8 sekcích, které budou zaměřeny tématicky na vybranou
problematiku urgentní medicíny a medicíny katastrof. Svůj prostor, tak jako v minulých
letech dostanou mladí lékaři a také nelékařští zdravotničtí pracovníci. Součástí programu
bude každoroční vyhlášení a předání cen Asociace zdravotnických záchranných služeb
ČR a samozřejmě nebude chybět společenský večer.
Věřím, že si na kongres vyhradíte čas a těším se na setkání v Ostravě.
MUDr. Roman Gřegoř, MBA
Předseda Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP

XXVII. Dostálovy dny urgentní medicíny
Termín:

20. – 22. října 2020

Místo konání:

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

Témata:

COVID-19, traumata, popáleniny, urgentní příjmy, medicína katastrof,
varia; samostatné bloky budou mít k dispozici sekce mladých lékařů
a NLZP

Aktivní účast:

Přihlášku k aktivní účasti včetně abstrakta zašlete
na e-mail: info@sanopharm.cz do 31. 8. 2020
Délka přednášky je 10 minut (pokud není dohodnuto jinak),
o přijetí práce rozhodne vědecký výbor.

Předseda kongresu:
MUDr. Roman Gřegoř, MBA
Vědecký výbor kongresu:
MUDr. Jaromír Kočí, Ph.D., FACS
MUDr. Jiří Knor, Ph.D.
MUDr. Jana Kubalová
MUDr. Vladislav Kutěj
MUDr. Marek Slabý, MBA, L.LM
MUDr. Eva Smržová
MUDr. Jana Šeblová, Ph.D., FESEM
MUDr. Anatolij Truhlář, Ph.D., FERC
Rámcový program kongresu:
Úterý 20. října 2020
– setkání pracovních skupin, schůze výboru UMMK ČLS JEP
Středa 21. října 2020
– odborný program v blocích (9.00 – 16.00 hod.)
– společenský večer (19.30 hod.)
Čtvrtek 22. října 2020
– odborný program v blocích (9.00 – 13.00 hod.)
Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a registrovaná
Českou asociací sester.

XXVII. Dostálovy dny urgentní medicíny
Všeobecné informace
Registrační poplatek:
Nelékaři – členové odborné společnosti
Platba do 30. 9. 2020
1.400,- Kč
Platba po 30. 9. 2020

1.600,- Kč

Nelékaři – nečlenové odborné společnosti
Platba do 30. 9. 2020
1.500,- Kč
Platba po 30. 9. 2020

1.700,- Kč

Lékaři – členové odborné společnosti			
Platba do 30. 9. 2020
1.800,- Kč
Platba po 30. 9. 2020 2.000,- Kč
Lékaři – nečlenové odborné společnosti			
Platba do 30. 9. 2020
2.000,- Kč
Platba po 30. 9. 2020 2.200,- Kč
Studenti medicíny				
Platba do 30. 9. 2020
0,- Kč
Platba po 30. 9. 2020
0,- Kč
Registrační poplatek zahrnuje vstup na přednášky a výstavu firem, kongresové
materiály, potvrzení o účasti, občerstvení.
Společenský večer: 200,- Kč
Ubytování zajišťuje SANOPHARM CZ s.r.o. v pořadí došlých přihlášek
při maximálním využití ubytovací kapacity v hotelu.
Ceník pokojů Clarion Congress Hotel Ostrava, standard a superior
Dvoulůžkový pokoj obsazený jednou osobou
2.000,- Kč/noc – 2.200,- Kč/noc
Dvoulůžkový pokoj obsazený dvěma osobami
2.200,- Kč/noc – 2.450,- Kč/noc
Třílůžkový pokoj+ SUITE (2+1)
3.050,- Kč/noc – 3.100,- Kč/noc
Cena zahrnuje: DPH, parking, snídani bufetovou formou
Cena nezahrnuje: místní poplatek ve výši 21 Kč/os/noc
Ceník pokojů hotelu PULS vč. DPH a snídaně, nezahrnuje místní poplatek
ve výši 21 Kč/os/noc
Dvoulůžkový pokoj obsazený jednou osobou
1.050,- Kč/noc
Dvoulůžkový pokoj obsazený dvěma osobami
1.500,- 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 <<<

