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Zkušenosti z řešení mimořádných událostí
Letecká záchranná služba
Mimořádné události v zahraničí
Migrační krize a její dopady na zdravotnictví
Dopady klimatických změn
Připravenost zdravotnického systému na stávající i nové hrozby
Havarijní a traumatologické plánování a příprava
Neodkladná přednemocniční a nemocniční péče – novinky, trendy
Příprava zdravotnických zařízení na mimořádné události
Vzdělávání a výzkum v oblasti medicíny katastrof
eHealth v urgentní medicíně
Hromadné intoxikace
Vysoce virulentní nákazy - zkušenosti z cvičení

Organizační informace a odkaz na přihlášení na konferenci
Aktivní účast:
Aktivní účast na konferenci je možná formou ústního nebo posterového sdělení. Rozměry posteru jsou
z technických důvodů omezeny na 110 x 90 cm (v x š).
Z aktivních příspěvků prezentovaných na konferenci bude vydán elektronický sborník abstrakt.
Příspěvky odevzdejte do 31. 10. 2018 ve formě souboru v MS Word dle šablony
(http://www.zsa.cz/vzor_abstrakt.doc), emailem na adresu sbornik@zsa.cz.
Důležité termíny:
Termín pro přihlášení k aktivní účasti formou prezentace
Vyrozumění o přijetí Vaší přednášky
Termín pro přihlášení k aktivní účasti v posterové sekci
Vyrozumění o přijetí posteru
Termín uhrazení zvýhodněného registračního poplatku 1100,- Kč
Termín pro přihlášení k účasti
Konference MEKA 2018

1. 10. 2018
8. 10. 2018
1. 10. 2018
8. 10. 2018
1. 10. 2018
10. 11. 2018
29. – 30. 11. 2018

Informace o způsobu a identifikaci platby se zobrazí po registraci na adrese:
http://fim2.uhk.cz/meka/
Registrační poplatek účastníka konference zahrnuje:






vstup na odborná jednání
vstup na posterovou sekci
konferenční materiály (program)
kávové přestávky v obou jednacích dnech
registrační poplatky ve výši 1100,- Kč a 1600,- Kč zahrnují vstup na společenský večer
konaný 29. 11. 2018

Storno poplatek konference:
do 10. 11. 2018 zdarma, poté 500,- Kč.

Místo konání konference:
V modernizované aule komplexu budov Univerzity Hradec Králové, UHK - Budova A, Hradecká 1227,
500 02 Hradec Králové
https://www.uhk.cz/UHK/O-univerzite/Kontakty-a-budovy/Mapa-a-seznam-budov/detail-budovy-A
Doprava k místu konání:
MHD z autobusového nádraží (Terminál HD), vlakového nádraží (HLAVNÍ NÁDRAŽÍ) - linky č. 1 a č. 8
do zastávky Heyrovského a linky č. 24 do zastávky Fakultní nemocnice B.
Parkování:
Zdarma na parkovišti před budovou UHK do vyčerpání kapacity vyhrazených míst. Místo k parkování
určuje pořadatelská služba UHK.

Orientační plánky místa konání konference:

