
MEDICÍNA KATASTROF
XXIII. ročník mezinárodní konference 
v České republice

14. - 16. září 2021
Hotel HARMONIE I
Jurkovičova alej 857
763 26 Luhačovice
www.hotel-harmonie.cz

Hlavní téma konference

„Poučení z pandemie COVID-19“

Bloky konference:

Tematický blok: Zkušenosti orgánů na ochranu veřejného zdraví z realizace  
     opatření na eliminaci dopadů pandemie.
Tematický blok: Činnost nemocnic a záchranné zdravotní služby v čase  
     pandemie. 
Tematický blok: Opatření a úkoly realizované v čase pandemie v zařízeních  
     sociálních služeb a školství.
Tematický blok: Činnost krizového managementu státu a zdravotnictví v čase  
     pandemie. 
Tematický blok: Praktické ukázky - ochranné prostředky a zařízení využitelné  
     čase pandemie. 
Tematický blok: Strategie očkování a dosažené výsledky v imunizaci 
     obyvatelstva státu. 
Tematický blok: Aktuální úlohy v přípravě na možné další vlny pandemie. 

Pod záštitou:  MZČR, Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch
             Hejtman Zlínského kraje, Ing. Radim Holiš

Pořádá:            UTB FLKŘ, EGO Zlín



Časový harmonogram konference

Úterý 14. září 2021

10:00 – 13:00   Registrace a ubytování účastníků konference
13:30 – 14:00   Oficiální zahájení konference
14:00 – 16:00   Tematický blok
16:00 – 16:30   Studentská posterová sekce
16:30 – 18:00  Tematický blok - pokračování
18:00 – 18:30   Diskuze

Středa 15. září 2021

09:00 – 10:30  Tematický blok
10:30 – 11:30   Přestávka
11:00 – 12:30   Tematický blok 
12:30 – 14:00   Oběd
13:00 – 14:00  Online debata kulatý stůl
14:00 – 17:00   Praktické ukázky
17:00 – 17:30   Diskuze
od 19:00  Společenský večer

Čtvrtek 16. září 2021

09:00 – 10:30   Tematický blok
10.30 – 11:00   Přestávka
11:00 – 12:30   Tematický blok
12:30 – 12:45   Diskuze
12:45 – 13:00   Závěr konference

Konference se zúčastní zahraniční sektorové delegace se zaměřením na 
připravenost ve zdravotnictví z 10 zemí.

V průběhu konference bude instalovaná studentská posterová sekce.

Tisková konference s médii bude upřesněna.
Změna programu vyhrazena. 



Všeobecné pokyny pro účastníky konference

1. Registrace na konferenci se vykonává prostřednictvím registračního formuláře 
uvedeného v příloze. Registrace je platná od doručení vyplněného registračního 
formuláře. Vyplněný registrační formulář se odesílá nejpozději do 15. 7. 2021 na 
e-mailovou adresu: uctarna@egozlin.cz.

2. Úhrada registračního poplatku bude uskutečněna bankovním převodem, viz 
registrační formulář, příloha č. 1. 

3. Úhrada nákladů za ubytování a stravování bude realizována bezhotovostně či 
platbou v hotovosti po registraci v ubytovacím centru konference hotelu Harmo-
nie I v den začátku konference tj. 14. 9. 2021
Pro přednášející:
Téma vlastních přednášek/příspěvků v rámci konference zasílají zájemci do  
15.  7. 2021 dle pokynů uvedených v registračním formuláři z důvodu zpracování 
odborného programu. Abstrakt přednášek dle vzoru uvedeného v příloze č. 2 
zašlou přednášející do 10. 8. 2021. Přednášky na konferenci budou prezentová-
ny ve formátu MS Office Power Point.

4. Pořadatel konference si vyhrazuje právo zařadit/nezařadit přednášky/příspěv-
ky do odborného programu.

5. Každý přednášející zařazený do programu konference před začátkem Tema-
tického bloku předá obsluze audiovizuální techniky prezentaci na přenosném 
nosiči (USB).

6. Akce bude zařazena do celoživotního vzdělávání lékařů a do kreditního systé-
mu vzdělávacích akcí určených zdravotnickým i nezdravotnickým pracovníkům, 
pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.
Příloha č. 1 – Registrační formulář
Příloha č. 2 – Šablona abstraktu
Odborný program – bude zveřejněn po zpracování všech údajů.
Datum: 30. 5. 2021
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