
                                                             

 

 

Komora záchranářů ZZS ČR 

ve spolupráci se 

Schola 3L 

pořádá a zve na 

 

II. konferenci 

URGENTNÍ MEDICÍNY  

v Ostravě 

 
 

 

 
7.6.2010  Ostrava 

 

 



12.15 – 13.00 hod.   Prezence  

13.00 – 17.30 hod.   Odborný program 

 

ODBORNÝ PROGRAM: 

 

13.00 - 13.05 hod.  Úvod 

 

 Analgosedace v PNP: MUDr. DIVÁK Jan, FN Ostrava 

 Lokální hemostatika; kdy a proč: Bc. KRUTIŠ Jan, MUDr. MATOUŠEK Radovan; 
FVZ UO HK 

 Škrtidla v PP: ano, či ne?: Bc. MACHÁLEK David, MACHÁLKOVÁ Andrea; ÚSZS 
MSK Ostrava, FN Ostrava 

 

14.00 – 14.10 hod.  Přestávka 

 

 Jak mohou slova zachránit ţivot - Telefonicky asistovaná první pomoc a 

telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace: MICHALŮ Lucie; ÚSZS - ZZS HMP 

 Kolaps - denní rutina?: Bc. HOLEK Radim; ÚSZS MSK Ostrava 

 Intraoseální inzerce-alternativní přístup do cévního řečiště pro kaţdého: TOMÁŠ 

Petr, DiS; ÚSZS SK 

 

15.10 – 15.45 hod.  Přestávka 

 

 Vyuţití pacientského simulátoru pro nácvik neodkladné i ošetřovatelské péče a 
týmové spolupráce: HORN Dominik, DiS; ÚSZS - ZZS HMP 

 Alternativní zajištění DC: Bc. JEŢEK Tomáš, ÚSZS HK 

 Popáleninové trauma-PP a správné zajištění pacienta: RŮŢIČKA Lukáš, DiS, 

MUDr. CRKVENJAŠ Zdenka; FN Ostrava 

 

16.45 – 16.55 hod.  Přestávka 

 

 Syndrom CAN (syndrom týraného a zneuţívaného dítěte); ZELINKOVÁ Tereza, DiS; 
ÚSZS OK 

 Dětské úrazy: Bc. HOLEK Radim; ÚSZS MSK Ostrava 

 

17.30 hod.   Závěr   + vydání Osvědčení s kreditními body 



Souběţně s přednáškami bude v předsálí probíhat doprovodná výstava partnerů. 

Účastníci konference budou mít moţnost si na modelech vyzkoušet: 

 intraoseální přístup do cévního řečiště 

 zajištění DC pomocí moderních pomůcek 

 nácvik koniotomie pomocí setu quicktrach 

 

PARTNEŘI KONFERENCE: 

 VBM 

 

 

 

VŠEOBECNÉ INFORMACE 

 

Termín:  07.06.2010, 13:00 hod - 17:30 hod 

 
Místo konání:  Dům Kultury AKORD, Nám. SNP 1, Ostrava – Zábřeh 

 
Konference je ohodnocena  čtyřmi kredity  pro nelékařské profese.   
 
Kontakt a přihlášky:  Lucie Hovjacká - SCHOLA 3L 

                                   Čujkovova 2727/50 

                                   700 30 Ostrava - Zábřeh 
                                   IČ: 71991930 

Telefon:  Lucie Hovjacká, +420 732 779 439 

Email: Prihlasky@Schola3L.cz nebo 
Lucie.Hovjacka@Schola3L.cz   

www: http://www.Schola3L.cz 

                                   číslo účtu: 670100-2201197849/6210   
 

Informace k programu:  Bc. David Machálek, +420 724 911 911 

Email: davy.macho@centrum.cz 
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Účastnický poplatek:   

 
Při bezhotovostní platbě předem (převodem či pošt.poukázkou) je poplatek ve výši 400,- Kč 
při platbě do 30.4.2010; ve výši 450,- Kč při platbě od 1.5.2010. V případě platby v 
hotovosti na místě 500,- Kč (na místě, pouze v případě volné kapacity!).  

MIMOŘÁDNÁ AKCE - Přihlašte se v termínu a ve dvou a ušetříte! 

Při přihlášení a platbě akce v období 24.5.-31.5.2010, a to 2 a více osob najednou 
zaplatíte pouze 350,-Kč na osobu! (Musíte se přihlásit alespoň ve dvou osobách i uhradit 
poplatek, samotná přihláška v termínu nestačí). 
 

SLEVY:  Slevy se nesčítají! 

Kaţdá pátá akce (od 1.1.2010)  s 50% slevou. /  5% s kartou SestraIN (po slevě 425,-). 

Členové Komory záchranářů mají také moţnost získat slevu na účastn.poplatku – bliţší 
informace přímo na emailu studium@komorazachranaru.cz. 

Jak se přihlásit: 

 online na: http://www.Schola3L.cz  
 emailem - vyplňte přihlášku (opište údaje) do emailu a ten zašlete na adresu 

prihlasky@Schola3L.cz -  
 poštou - vyplněnou přihlášku zašlete na adresu: Lucie Hovjacká - Schola 3L, 

Čujkovova 2727/50, 700 30 Ostrava 
 telefonicky - zavolejte na číslo 733 724 549.  
 Vyplňte prosím všechny údaje (povinný je alespoň jeden kontakt adresa/email/telefon) 

Přihlášky jsou závazné. Zašlete nejpozději 3.června 2010. 

Platba účastnického poplatku: 

 Platit je moţné převodem z účtu nebo poštovní poukázkou na číslo účtu: 670100-

2201197849/6210, VS: 07062010, SS: Datum narození účastníka, KS: 0308.   
 Platbu  zašlete nejpozději 3.6.2010.  V případě, ţe se nemůţete zúčastnit, prosím o 

včasné odhlášení, jinak platí storno podmínky -  Storno podmínky: 14 dní předem 

20%, 7 dní předem 50%, v den konání akce 100%. Je moţné za sebe poslat 
náhradníka.  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Závazná přihláška na akci 7.6.2010 
 

Jméno a příjmení *…………………………………………………………………….…  

Datum narození:……………………..…       Povolání: ....……………..…..…………………………. 

Kontakt (tel/email/adresa): ……………………………………………….………………….....……… 

Zaplaceno dne (event.jakým způsobem)**……………………………………..…..………………….    

Pozn.  ………………………………………..…….         Podpis…..….........…........................... 

*   Poskytnutím osobních údajů zahrnutých do přihlášky dáváte souhlas k jejich zpracování a uchování pro účely 
poskytované sluţby v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., a to na dobu do odvolání vašeho souhlasu. 

**  Doklad o zaplacení si ponechte pro kontrolu a pro případ proplacení zaměstnavatelem. 
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