Společnost
krizové připravenosti zdravotnictví
Česká lékařská společnost
J. E. Purkyně, z. s.

Organizační pokyny
Místo konání:
Krajský úřad Kraje Vysočina, místnost B 3.16, budova B areálu, 3. NP (2. patro )

Přihlášení účastníka:
Prostřednictvím e-mailu do 15. května 2015 u kontaktní osoby: Mgr. Šárka Nováková,
e-mail: info@skpz.cz, příp. telefon: 775 163 814.

Podmínky přihlášení aktivního účastníka:
Aktivní účastníci zpracují předem krátké shrnutí/abstrakt formou pozitivní a
negativních zkušeností ze svých nácviků a cvičení, který bude zaslán kontaktní osobě do
15. května 2015 prostřednictvím e-mailu.

Registrační poplatek:
Každý účastník hradí registrační poplatek na místě v hotovosti ve výši 450 Kč, pro členy
Společnosti krizové připravenosti zdravotnictví platí snížené vstupné ve výši
300 Kč/osobu. Cena zahrnuje občerstvení v průběhu akce včetně DPH.

Doplňující informace:
Občerstvení v průběhu akce zajištěno, ubytování nikoli.
Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu číslo 16 České lékařské komory
a současně je registrovaná podle vyhlášky MZČR č. 423/2004 Sb., v platném znění,
kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického
povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků, ve
znění vyhlášky č. 321/2008 Sb.
Akce bude hodnocena 6 kredity pro lékaře a 6 kredity pro nižší zdravotnický personál.

Kontaktní osoba pro Vaše dotazy:
Mgr. Šárka Nováková, e-mail: info@skpz.cz

Přihláška účastníka zahrnuje:
- jméno, příjmení, titul
- datum narození
- název a sídlo zaměstnavatele
www.skpz.cz

Shrnutí příspěvku zahrnuje:
- pozitivní a negativní zkušenosti
- přehled uskutečněných nácviků a cvičení
- doporučení, úkoly, požadavky

www.azzscr.cz

www.krajvysocina.cz

Společnost
krizové připravenosti zdravotnictví
Česká lékařská společnost
J. E. Purkyně, z. s.

společně pořádají

workshop zdravotnických složek na téma

Řešení vysoce nebezpečných nákaz v ČR
- zkušenosti a praxe
dne 19. května 2015 v Jihlavě
Motto:
„Být připraven je nejdůležitější předpoklad úspěchu.“ Henry Ford
Program:
09:30 – 10:00 hod.
10:00 – 10:15 hod.
10:15 – 10:45 hod.
10:45 – 11:15 hod.
11:15 – 11:45 hod.

Registrace účastníků
Zahájení, úvodní slovo hostů
Shrnutí procesu implementace IHR(2005) v českých
podmínkách (MUDr. J. Štorek, Mgr. Š. Nováková)
Odborné informace k vývoji materiálového vybavení
BHT ZZS (Ing. P. Častulík)
Zkušenosti z implementace směrnic (Ing. T. Halačka, MUDr.
J. Říha)

11:45 – 12:45 hod.
12:45 – 13:15 hod.
13:15 – 13:45 hod.
13:45 – 14:15 hod.
14:15 – 14:45 hod.
14:45 – 15:15 hod.
15:15 – 15:45 hod.
15:45 – 16:15 hod.
16:15 – 16:45 hod.
16:45 – 17:00 hod.

Přestávka, občerstvení
Zkušenosti ZZS Kraje Vysočina (MUDr. L. Žák)
Zkušenosti ZZS Jihomoravského kraje (MUDr. R. Mezulianik)
Zkušenosti ZZS Plzeňského kraje (M. Brejcha)
Přestávka, občerstvení
Zkušenosti ZZS Královehradeckého kraje (Mgr. K. Kouba)
Zkušenosti ZZS Karlovarského kraje (Mgr. D. Steindl)
Přestávka
Závěry, shrnutí poznatků (MUDr. J. Mašek)
Poděkování účastníkům

