
                          

 
 

Zdravotní a sociální akademie Hradec Králové 
Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kra je 
Oblastní spolek Českého červeného k říže Hradec Králové 
Společnost krizové p řipravenosti zdravotnictví ČLS JEP 

Fakulta informatiky a managementu UHK 
 

si Vás dovolují pozvat na  
 

 

12. ročník celostátní konference 
 

MEDICÍNA KATASTROF  
ZKUŠENOSTI, PŘÍPRAVA, PRAXE  

 
 

konaný pod záštitou 
 
 

MUDr. Jiřího Maška  
ředitele Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje 

 
 
 
 

 
 
 

26. - 27. listopadu 2015 v Hradci Králové 



Hlavní témata konference MEKA  
• Mimořádné události v zahraničí (traumatým v Nepálu). 

• Dopady klimatických změn na zdraví - mediální bublina nebo realita? 

• Připravenost systému na stávající i nové hrozby (migrační vlny, ...). 

• Hromadné otravy z potravin a z vody (Praha, Plzeň,...). 

• Vysoce virulentní nákazy (Ebola rok poté,...). 

• Havarijní a traumatologické plánování a příprava. 

• Neodkladná přednemocniční a nemocniční péče – novinky, trendy. 

• Příprava zdravotnických zařízení na mimořádné události. 

• Vzdělávání a v výzkum v oblasti medicíny katastrof. 

Organiza ční informace 

Aktivní ú čast: 
Aktivní účast na konferenci je možná formou ústního nebo posterového sdělení. Rozměry posteru jsou 
z technických důvodů omezeny na 110 x 90 cm  (v x š). Příspěvky do sborníku abstrakt odevzdejte do 
16. 10. 2015 ve formě souboru v MS Word emailem na adresu sbornik@zsa.cz. 

Důležité termíny: 
Termín pro přihlášení k aktivní účasti formou prezentace: .................. 16. 10. 2015 
Vyrozumění o přijetí Vaší přednášky: ................................................. 30. 10. 2015 
Termín pro přihlášení k aktivní účasti v posterové sekci: .................... 16. 10. 2015 
Vyrozumění o přijetí posteru................................................................ 30. 10. 2015 
Termín uhrazení zvýhodn ěného registra čního poplatku  .................31. 10. 2015 
Termín pro přihlášení k účasti: ............................................................ 10. 11. 2015 
Konference. ....................................................................................... 26. – 27. 11. 2015 
 
Kreditní ohodnocení: 
Konference bude pro lékaře hodnocena dle Stavovského předpisu číslo 16 ČLK.                
 
Místo konání konference: 
V modernizované aule, komplex budov Univerzity Hradec Králové, UHK - Budova A, Hradecká 1227, 
500 02 Hradec Králové: 
https://www.uhk.cz/cs-CZ/UHK/O-univerzite/Kontakty- a-budovy/Mapa-a-seznam-
budov/detail-budovy-A#UHK-Article  
 
Doprava k místu konání: 
MHD z autobusového nádraží (Terminál HD), vlakového nádraží (HLAVNÍ NÁDRAŽÍ) - linky č. 1, a 28 do 
zastávky Heyrovského a linka č. 9 a 24 do zastávky Fakultní nemocnice B. 

Parkování: 
Zdarma na parkovišti p řed budovou UHK. 

Registra ční poplatky:  
Registrační poplatek zaplacen převodem na účet ZSA HK do 31. 10. 2015 je..........................1000,- Kč 
Registrační poplatek zaplacen převodem na účet ZSA HK po 31. 10. 2015 nebo na místě je ..1400,- Kč 
Registrace jako student denního studia (prokazuje se indexem) ................................................500,- Kč 
 
Informace o zp ůsobu a identifikaci platby se zobrazí po registraci  na internetové adrese: 
 
http://fim2.uhk.cz/meka/index.php/prihlaska 



Orienta ční plánky místa konání konference: 

 

   
 

Ubytování 
Ubytování si zajišťují účastníci individuálně.  


