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II.OSTRAVSKÉ DNY HYPERBARICKÉ MEDICÍNY
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II. OSTRAVSKÉ DNY
HYPERBARICKÉ MEDICÍNY

Termín konání: 17. - 18. června 2010
Místo konání: Velké Karlovice, Spa hotel Lanterna****
Prezident konference
dr. Michal Hájek

Vědecký výbor

Organizační výbor

• dr. med. Roswitha Prohaska, prezidentka ÖGTH, Rakousko
• dr. med. Wilhelm Welslau, prezident GTÜEM, Německo
• dr. Zdsislaw Sicko, PhD, prezident Sekce hyperbarické medicíny PTAIT, Polsko
• dr. Jacek Kot, PhD, generální sekretář ECHM, Polsko
• prof. dr. František Novomeský, PhD, přednosta Ústavu soudního lékařství
JLF UK, Martin, Slovensko
• dr. Peter Knessl, Member at Large 2008, EUBS, Švýcarsko
• dr. Michal Hájek, předseda ČSHLM ČLS JEP, Česká republika
• RNDr. Dittmar Chmelař, PhD, vedoucí Referenční laboratoře
ČR pro anaerobní bakterie, KVM FZS OU, Česká republika

• Bc. Jana Kozubová
• p. Jana Maršálková
• p. Jarmila Tichavská
• p. Ivana Šimková
• p. Markéta Kis Pisti Kozáková
• p. Ivo Němec
• dr. Štefan Kis Pisti
• dr. Lukáš Bil
• dr. Michal Hájek

Mediální partner

Nakladatelství GEUM

Úvodní slovo
Vážení kolegové,
je mi velkou ctí Vás co nejsrdečněji pozvat k účasti na společné mezinárodní konferenci, kterou
organizuje kolektiv našeho léčebného centra spolu s odbornou společností ve spolupráci s partnerskými odbornými společnostmi sousedních zemí. Chceme navázat na konferenci 1. Ostravské dny hyperbarické medicíny,
které se uskutečnily před dvěma lety, současně jsme se však rozhodli pro rozšíření formátu konference na akci s
mezinárodní působností. Chtěli bychom využít výborných vztahů s našimi zahraničními kolegy a dále rozšiřovat
vzájemnou spolupráci v rámci našeho společného evropského regionu a založit dlouholetou tradici vzájemného
setkávání.
Konference je určena především pro odborné pracovníky našeho oboru-personál léčebných hyperbarických center, personál posuzující zdravotní způsobilost k sportovnímu i profesnímu potápění, pracovníky letecké medicíny
a lékaře posuzující způsobilost k létání. Stejně tak jsou zváni i kolegové z ostatních lékařských oborů, využívajících metodu hyperbarické oxygenoterapie pro své pacienty, praktičtí lékaři, odborníci interních i chirurgických
oborů, odborníci zajišťující hojení problematických ran a defektů, odborníci forenzní medicíny, oddělení nemocí z
povolání apod.
V roce 2010 si současně připomeneme 45. výročí zahájení léčebné činnosti v hyperbarické komoře Městské
nemocnice v Ostravě jakožto na jednom z prvních pracovišť bývalého východního bloku. Toto pracoviště má
bohatou tradici, za kterou stojí celá řada vynikajících osobností, které se výraznou měrou podílely na rozvoji
pracoviště- chirurgové docent Ševčík, doktor Holek, doktor Mrázek starší a anesteziologové primář Dostál a
doktorka Krásová. Nemusíme se stydět ani za současné dění v Centru hyperbarické medicíny v Ostravě. Přes
mnohá úskalí se v roce 2008 podařilo dokončit realizaci modernizace veškeré technologie a vybavit pracoviště
špičkovým zdravotnickým, monitorovacím, řídícím a bezpečnostním zařízením. Vzhledem k probíhajícímu rozvoji
medicínských věd obecně, ustanovení samostatné specializace i dalším aspektům je po několika desetiletích
plánována změna organizační struktury a vytvoření samostatného oddělení. Jen tímto způsobem lze zajistit nejen
všestranný a plnohodnotný rozvoj pracoviště, ale zejména poskytování kvalitních a bezpečných služeb pacientům
v souladu s normami a doporučeními v tomto oboru, jak je tomu ve vyspělých zemích světa.
Místem našeho setkání byla zvolena obec Velké Karlovice v Moravskoslezských Beskydech. Leskové je považováno za jedno z nejhezčích údolí v moravském regionu. Chtěli bychom Vám nabídnout nejen kvalitní odbornou
úroveň, ale přáli bychom si, abyste v pěkném horském prostředí a v nádherném wellness hotelu nabrali čerstvé
síly do další práce.
MUDr. Michal Hájek
prezident konference
předseda České společnosti hyperbarické
a letecké medicíny ČLS JEP

Odborný program – tématické okruhy
• Potápěčská medicína, potápěčská fyziologie, potápěčské nehody, dekompresní onemocnění, novinky v
diagnostice a řešení PFO
• Hyperbarická medicína - ověřené, nové a experimentální indikace
• Problematika otravy oxidem uhelnatým
• Hyperbarická fyziologie, experimentální HBO
• Toxicita kyslíku
• Bezpečnostní, technická a organizační problematika provozu, vzdělávání personálu
• Letecká medicína
• Hojení problematických ran a defektů
• Varia

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání - účastníci obdrží certifikát o účasti s kreditním hodnocením dle vyhlášky č. 423/2004 Sb.

Předběžné časové rozvržení programu
Čtvrtek 17. 6. 2010
10.00 - 17.00 Registrace účastníků
12.00 – 13.00 Oběd
13.00 - 15.30 Zahájení kongresu, Odborný program - blok I.
15.30 - 16.00 Přestávka, občerstvení
16.00 - 18.30 Odborný program - blok II.
19.30 - 24.00 Společenský večer

Pátek 18. 6. 2010
7.00 - 9.00 Snídaně
9.00 - 10.30 Odborný program - blok III.
10.30 - 11.00 Přestávka, občerstvení
11.00 - 12.00 Odborný program - blok IV.
12.00 - 12.15 Shromáždění členů ČSLHM
12.15
Ukončení konference
12.30 - 13.00 Oběd

Všeobecné informace
Datum konání: 17. - 18. června 2010
Místo konání:
		

Kongres, ubytování i společenský večer bude probíhat v prostorách Spa hotelu Lanterna****
(GPS navigace: N 49°22´2,19´´, E 018°21´1,14´´)
Vzdálenost od mezinárodních letišť: ČR - Praha 400km, Brno 190km, Ostrava 70km
Rakousko - Vídeń 250km, Polsko - Katowice 200km, Krakow 230km, Slovensko - Žilina 60km

Mapa:

Jednací jazyk : čeština, slovenština, angličtina, podle množství a složení zahraničních účastníků bude zajištěn
překlad do/z angličtiny
Výstava:

v přilehlých prostorách bude probíhat výstava produktů sponzorských firem

Ubytování:

Ubytování si zajišťují, objednávají a hradí sami účastníci
Spa hotel Lanterna****

Moderně zrekonstruovaný stylový horský hotel, vyhoví i požadavkům náročnější klientely vyhledávající komfortní
ubytování a špičkovou kvalitu poskytovaných služeb. Hotel nabízí ubytovací kapacitu 53 dvoulůžkových pokojů,
tedy 106 lůžek. U pokojů typu Suite a větších pokojů je navíc možnost využití přistýlek. Spa hotel Lanterna je
místem stvořeným pro odpočinek a relaxaci uprostřed čisté horské přírody a to díky relaxačnímu wellness centru
L-SPA které je bezesporu největším hotelovým lákadlem. Slovo SPA (Sanitas per aquam) znamená zdraví skrze
vodu, proto se v nabídce L-SPA setkáte s relaxačním bazénem s hydromasážemi, whirlpool bazénem naplněným
slanou vodou s mořskou solí, multifunkčními sprchami a ochlazovacím bazénkem nebo vědrem patřícím k finské
sauně a parní lázni. Mimo jiné L-SPA nabízí celou řadu tradičních i exotických masáží( švédskou, reflexní, medovou či thajskou masáž) a nově také kosmetické studio pro ženy i muže.

Pokoje jsou 2 lůžkové, některé z nich s možností 1-2 přistýlek.
Cena za lůžko je 850,- Kč,- , obsazení pokoje jednou osobou 1350,- , přistýlka 600,-kč.
Ceny jsou včetně snídaně, bez „SPA“ služeb, které lze objednat za příplatek. Ceny jsou smluvní, výrazně nižší
oproti běžnému tarifu na rok 2010.
Kontaktní údaje k rezervaci ubytování:
Spa hotel Lanterna****, Léskové 659, 756 06 Velké Karlovice , Tel: 571 477 300, Fax: 577 055 420
www.valachy.cz, E-mail: lanterna@valachy.cz
V případě plného obsazení kapacity hotelu je možnost ubytování ve Wellness hotelu Horal, který je vzdálen cca
3km od Spa hotelu Lanterna, kvalitativně i cenově na stejné úrovni.
Stravování:

Možnost zajištění obědů 17. a 18. 6. v hotelové restauraci formou menu
(výběr ze 2-3 hlavních jídel) v ceně 85,-Kč.

Společenský večer : 17. 6. 2010
19.30 - 24.00 hod.
Součástí společenského večera bude večeře formou rautu a společenský program.
Cena 350,-Kč
Volný čas:

Okolní louky, pastviny a lesy nabízejí nesčetně možností pro turistiku, cyklistiku, houbaření a
procházky průmyslem nedotčenou krajinou. Rodinky s dětmi budou jistě nadšeny setkáním s
ovečkami, kterých jsou na okolních pastvinách celá stáda nebo možností vyjížděk na koni.
Prostá krása valašského kraje a valašské tradice a zvyklosti, uchvátily nejednoho z
návštěvníků, kteří se sem často a rádi vracejí. Hotel je díky možnosti hlídání dětí a řadě
každoročních akcí nejen pro děti, vhodný i pro pohodovou rodinnou rekreaci. Objevte i Vy
rozmanitost a přírodní krásy Valašska.
Rožnov pod Radhoštěm - Valašské městečko s ukázkami lidových tradic a života na dědině www.roznovpodradhostem.unas.cz.

Informace pro přednášející
Pokyny pro vytvoření a zaslání abstrakt: Abstrakta prosím zpracovat v angličtině a zaslat ve WORDu, formát
A4, typ písma Times New Roman, velikost písma 11. V záhlaví uvést název přednášky, jména autorů (presentujícího autora podtrhnout), instituci. Preferován je fultext, možno zaslat tabulky i grafy, nezapomenout připojit
seznam použité literatury. Rozsah textu minimálně na 1 stranu, maximální rozsah je omezen 5 stranami daného formátu, sborník bude mít charakter publikace včetně přiděleného ISBN.
Abstrakta zašlete, prosím, elektronickou poštou na kontaktní mailovou adresu odhm@mnof.cz
Abstrakta budou uveřejněna bez odborné a literární korekce ve stejné formě, v jaké budou přijata.
Termín zaslání abstrakt: 30. 4. 2010
Forma presentace: • ústní sdělení 15 minut včetně diskuse závěrem každého bloku
• poster
Audiovizuální technika:

PC dataprojektor, presentace doporučujeme zpracovat v programu PowerPoint
a uložit na CD, DVD nebo USB flash disk.

Registrační poplatek
Člen ČSHLM
do 30. 4. 2010

Člen ČSHLM
po 1. 5. 2010

Ostatní
do 30. 4. 2010

Ostatní
po 1. 5. 2010

Lékař

700,-

850,-

850,-

1000,-

SZP, technik

500,-

650,-

650,-

800,-

Platbu za registrační poplatek a společenský večer prosím uhraďte bankovním převodem na účet:

Městská nemocnice Ostrava
číslo účtu 374027793/0300
variabilní symbol 17062010
specifický symbol 312 002
nejpozději do 10. 6. 2010
Na místě bude možná platba pouze v hotovosti. Potvrzení o platbě prosím předložit při registraci.
V ceně registračního poplatku je zahrnuta: účast na odborném jednání, sborník abstrakt, občerstvení během
přestávek, certifikát o účasti. Při registraci obdrží účastníci certifikát, sborník abstrakt a jmenovku.
Přihlášky:

Prosím o vyplnění a zaslání přihlášky k účasti co nejdříve, nejpozději však do 10. 6.
Formulář přihlášek bude ke stažení z webových stránek www.hbova.cz, lze jej vyplnit
a zaslat přímo (on-line) nebo e-mailem na kontaktní adresu odhm@mnof.cz.
Přijetí přihlášky Vám potvrdíme e-mailovou zprávou. V případě, že potvrzení neobdržíte
do 5 pracovních dnů, prosíme o urgenci (pro případ, že by přihláška nedorazila).

30. 4. 2010
30. 4. 2010
		
10. 6. 2010
					
					
Důležité termíny:

Kontaktní adresa:

Sleva za včasnou úhradu registračního poplatku
Zaslání abstrakt
Poslední termín zaslání přihlášky a uhrazení poplatků
převodem - po tomto datu bude možná jen platba v
hotovosti na místě

Centrum hyperbarické medicíny,
Městská nemocnice Ostrava, p.o., Nemocniční 20
728 80 Ostrava 1
Telefon: 596 192 483
E-mail: odhm@mnof.cz
www.hbova.cz

2010.

