Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
v spolupráci s
Ministerstvom zdravotníctva Českej republiky,
kanceláriou Svetovej zdravotníckej organizácie v Slovenskej republike a v Českej
republike,
Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky,
Ministerstvom obrany Slovenskej republiky,
Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,
a Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,
za podpory
Odbornej spoločnosti krízovej pripravenosti zdravotníctva Českej republiky,
Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave a
Kliniky urgentnej a všeobecnej medicíny LF UK Bratislava
usporadúva
XIX. ročník medzinárodnej konferencie
Medicína katastrof v Slovenskej republike
ktorý sa uskutoční
v dňoch 14. až 16. júna 2016
v priestoroch hotela Hutník v Tatranských Matliaroch

Hlavné témy konferencie
Pripravenosť zdravotníctva na poskytovanie neodkladnej zdravotnej
starostlivosti po udalostiach s hromadným postihnutím osôb spôsobených
terorizmom, extrémizmom alebo technologickými haváriami a prírodnými
katastrofami.
Pripravenosť zdravotníctva a ostatných rezortov na možný výskyt vysoko
nebezpečných nákaz zavlečených v súvislosti s exodom utečencov z oblastí
vojnových konfliktov do Európy a špecifické otázky poskytovania zdravotnej
starostlivosti utečencom.

Obsah odborného programu
1. Tematický blok:
Činnosť integrovaného záchranného systému a zdravotníctva pri riešení
udalosti s hromadným postihnutím osôb spôsobených terorizmom,
extrémizmom alebo technologickými haváriami a prírodnými katastrofami
alebo udalosti s hromadným postihnutím osôb na masových podujatiach
2. Tematický blok:
Aktuálne otázky pripravenosti rezortov na biologické, chemické a radiačné
hrozby.
3. Tematický blok:
Špecifické otázky na poskytovania zdravotnej starostlivosti utečencom.
4. Tematický blok:
Ukážkové cvičenie na téma: Činnosť zložiek IZS a zdravotníctva po zistení
osoby s podozrením na VNN v záchytnom utečeneckom tábore.

Časový plán konferencie
14. júna 2016
09.00 – 13.00 hod
14.00 – 14.30 hod
14.30 – 18.00 hod

registrácia a ubytovanie účastníkov
začatie konferencie
1. tématický blok

15. júna 2016
09.00 – 12.00 hod
14.00 – 17.00 hod
od 19.00 hod

2. tématický blok
3. tématický blok
spoločenský večer

konferencie

16. júna 2016
09.00 – 11.00 hod
11.00 – 12.00 hod
12.00 – 12.30 hod

ukážkové cvičenie
diskusia k cvičeniu
záver konferencie

VŠEOBECNÉ POKYNY PRE ÚČASTÍKOV KONFERENCIE
1. Registrácia na konferenciu sa vykonáva prostredníctvom registračného
formulára uvedeného v prílohe. Registrácia je platná od doručenia
vyplneného registračného formulára. Vyplnený registračný formulár sa
odosiela najneskôr do 20.05. 2016 na mailovú adresu: okrz_ba@mail.tcom.sk alebo olgama@mail.t-com.sk .
2. Úhrada nákladov za ubytovanie, stravovanie a účastníckeho poplatku bude
realizovaná priamou platbou pri registrácii v registračnom centre konferencie
v deň začatia konferencie.
3. Prihlášky na prezentáciu v rámci konferencie sa zasielajú záujemcami do
20.02.2016 podľa pokynov uvedených v registračnom formulári. Abstrakt
prednášok podľa vzoru uvedeného v prílohe prihlásení prednášajúci zašlú do
20.05.2016. Prednášky na konferencií budú prezentované vo formáte Power
Point.
4. Rokovacie jazyky v priebehu konferencie sú slovenský jazyk, český jazyk
a anglický jazyk.
5. Usporiadateľ konferencie si vyhradzuje právo zaradiť do odborného
programu prezentácie dodané stanoveným spôsobom.
6. Každý prednášajúci zaradený do programu konferencie si pred začiatkom
tematického bloku zabezpečí prostredníctvom obsluhy audiovizuálnej
techniky jej pripravenosť na prezentáciu.
7. Kredity za účasť a pre autorov a spoluautorov prednášok budú pridelené
v súlade s rozhodnutím SACCME (Slovenská akreditačná rada pre
kontinuálne medicínske vzdelávanie).

Príloha číslo 1
REGISTRAČNÝ A UBYTOVACÍ FORMULÁR
na XIX. ročník medzinárodnej konferencie
Medicína katastrof v Slovenskej republike
Termín konania:
Miesto konania:

14. až 16. júna 2016
Hotel Hutník, Tatranské Matliare, Slovenská republika

Vyplnený formulár zašlite na adresu:
olgama@mail.t-com.sk

Účastník:
Titul

:

Meno:

:

Priezvisko

:

Pracovisko

:

Mesto (obec)

:

Ulica / číslo

:

PSČ

:

E-mail

:

Tel.

:

Účastnícky poplatok:

70,00 €

Zahŕňa občerstvenie v priebehu konferencie, náklady na CD zborník s abstraktmi, náklady
spojené s prípravou konferencie a spoločenského večera.
Aktívni účastníci konferencie hradia účastnícky poplatok vo výške 40,00 €.
Záväzne potvrdzujem, že účastnícky poplatok uhradím v hotovosti pri osobnej registrácii
v registračnom centre konferencie v deň začatia konferencie dňa 14. júna 2016.

Rezervácia hotelového ubytovania:
Cena za ubytovanie (noc/osoba) a za stravovanie bude v predpokladanej výške 40,00 €.
Uveďte:
Deň príjazdu do hotela: ....
Deň odchodu z hotela: ....
Počet nocí: ....
Táto rezervácia slúži ako záväzná objednávka ubytovania a vzťahujú sa na ňu poplatky
za stornovanie.
Prihláška do odborného programu konferencie:
Názov témy prednášky:
Abstrakty prezentácií zaslať autormi prezentácií na adresu: frantisek.knapek@mail.t-com.sk
do 20. 05. 2016:
Usporiadateľ konferencie si vyhradzuje právo rozhodnúť o zaradení prednášky do
odborného programu konferencie, o čom bude účastník informovaný.
Záväzne potvrdzujem správnosť údajov vyplnených v tomto registračnom formulári a svoju
účasť na konferencii.

V .......................

Kontaktné údaje sekretariátu prípravy konferencie:
Samostatný odbor krízového riadenia
zdravotníctva Bratislavského kraja
pri Univerzitnej nemocnici Bratislava
Pažítková 4, Bratislava, 821 01, Slovenská republika
Telefón:+421 2 44880367
E-mail: olgama@mail.t-com.sk

Dňa: .......................

Príloha číslo 2
Pokyny k spracovaniu abstraktu

ABSTRAKT
na XIX. ročník medzinárodnej konferencie
Medicína katastrof v Slovenskej republike
(1 riadok vynechaný)
Názov témy:
(1 riadok vynechaný)
Priezvisko, meno:
(1 riadok vynechaný)
Organizácia:
(1 riadok vynechaný)
Kľúčové slová:
(jednoslovné alebo viacslovné termíny, ktoré charakterizujú vecný obsah prezentácie,
definovať hlavné ciele prednášky, zhrnúť výsledky a závery, uviesť možnosti ich využitia v
praxi).
Text spracovať: vo formáte Word, veľkosť písma 12, typ písma Times New Roman,
riadkovanie 1, bez číslovaní a odsekov, text nepodčiarkovať, zvýraznenie textu len tučným
písmom, maximálny rozsah jedna strana A4, strana - okraje 2,5 cm z pravej a 3,5 cm z ľavej
strany.
Text abstraktu písať súvisle ako jeden odsek.

