III. mezioborový kongres

Spolupráce IZS při MU a katastrofách

– bezpečnost v regionech – cvičení vs. realita
28. února 2019, Brno, hotel Myslivna

www.symma.cz/krizoverizeni

Vážené dámy a pánové,
dovolte, abych Vás jménem svým, ale i jménem programového výboru, co nejsrdečněji pozval k účasti na mezioborový kongres
„Spolupráce IZS při MU a katastrofách“, který je v pořadí již třetí. Podtitulem třetího ročníku je „bezpečnost v regionech – cvičení
vs. realita“. Akce se koná dne 28. února 2019 v kongresových prostorách hotelu Myslivna v Brně.
Hlavními tématy třetího ročníku jsou „Rizika v regionech a jejich eliminace, Traumatologické plány krajů a nemocnic, Evakuační
plány nemocnic, Mimořádné události - cvičení vs. praxe, Likvidace následků chemických a biologických MU, VNN – organizace
péče v ČR, ošetření a transport postižených, Teroristické útoky - rizika, připravenost bezpečnostních složek, Migranti v ČR –
příjem a zajištění následné a zdravotní péče, Bezpečnost nemocnic, Mezikrajská spolupráce při MU a Varia“.
Druhého ročníku se zúčastnilo více než 200 odborníků zabývajících se problematikou krizového řízení. Našim cílem je podat
účastníkům kongresu informace, které významnou měrou přispějí ke zkvalitnění profesní činnosti.
Spolu s programovým výborem kongresu věříme, že Vás tematické zaměření akce zaujme, a že i Vy přispějete svou odborností ke
kvalitnímu programu kongresu.
			

Těšíme se na Vaši účast a setkání s Vámi

								
								

za programový výbor
prim. MUDr. Petr Nestrojil, CSc.
vedoucí lékař Traumateamu ČR

Všeobecné informace
Místo konání

Hotel Myslivna, Nad Pisárkami 276/1, 623 00 Brno

Registrační poplatky

Lékaři, státní správa, samospráva, akademici

do 21. 2. 2019

Kč 850,-

na místě

Kč 1 000,-

NLZP

do 21. 2. 2019

Kč 650,-

na místě

Kč 800,-

V registračním poplatku je zahrnuto vstupné kongres, občerstvení v průběhu akce, kongresové materiály a DPH .
Pro přednášející

Oběd

Přednášku je možné přihlásit

do 1. února 2019

Vyrozumění o přijetí přednášky obdržíte e-mailem nejpozději

do 7. února 2019

Formou menu, cena Kč 120,- vč. DPH.
Zájemce o bezmasou / bezlepkovou stravu žádáme, aby svůj požadavek sdělili registrujícím osobám.

Akreditace

Kongres bude zařazen v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory a bude ohodnocen kredity
dle platných předpisů. NLZP obdrží potvrzení o účasti. Certifikáty se budou vydávat po ukončení kongresu.
SYMMA, spol. s r.o., Aleš Martinek, Olomoucká 797/80, 618 00 Brno,
Mobil: +420 607 650 654, E-mail: a.martinek@symma.cz, www.symma.cz

