
                                     II. INFORMACE 
 
                                                     
              Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 
                                  Univerzita Karlova v Praze 3. lékařská fakulta 
                         Ostravská Univerzita,Fakulta zdravotnických studií,Ostrava 
                                          Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 
                                           Hornická poliklinika s.r.o.,Ostrava 
                                           
                                              
 
  
 
                                                 si vás dovolují pozvat na  
 

     SYMPOSIUM  PRACOVNÍHO  LÉKA ŘSTVÍ                                        
                   S  MEZINÁRODNÍ  ÚČASTÍ 
 
 
 
 
                                                     které se uskuteční 
                                  v pátek  8. října a v sobotu  9. října 2010 
 
                  v přednáškových sálech  Společenského domu v Luhačovicích 
 
 

      AKCE SE KONÁ S ODBORNOU GARANCÍ MINISTERSTVA 
                      ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 
 
 
 
 
Hlavní odborná témata: 
 
 

I.       Aktuální problematika pracovního lékařství - panelová diskuse 
II.        Klinické pracovní lékařství a hygiena práce u nás a v zahraničí, 

varia 
III.  Ošetřovatelská a dozorová péče v pracovním lékařství 

 
 
 
 
 



                                      
                                             Odborný garant 
                                      MUDr. Michael Vít, Ph.D. 
                   Náměstek ministra zdravotnictví a hlavní hygienik ČR 
 
 
                           Předseda vědeckého programového výboru 
                               Doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA 
 
 
                    Hlavní koordinátor a předseda organizačního výboru 
                                  MUDr. Rostislav Gromnica, Ph.D. 
 
 
                                   Místopředseda organizačního výboru 
                                         MUDr. Anna Šplíchalová, Ph.D. 
 
 
 
 
Program: 
 
Pátek 8.října 2010 
  9:00  –    9:30  hod.                            zahájení symposia 
  9:30  –  13:00 hod.                             odborný program 
14:30  –  17:00  hod.                            odborný program  
17:00  –  19:00  hod.                            prohlídka lázní s možností využití lázeňských zařízení 
         od  20:00  hod.                            společenský večer  
 
Sobota 9.října 2010 
   9:00 –  12:00 hod.                              odborný program  
               12:15 hod.                              ukončení symposia 
 
 
 
 
 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMACE 
 
 
 1. Formy prezentace: 
a) přednáška v  lékařské nebo sesterské sekci (trvání do 10 minut, se souhlasem vědeckého 
programového výboru do 20minut), 
b) poster velikost 85x150cm (netýká se sesterské sekce), 
Abstrakta budou publikována v časopise Pracovní lékařství. 
 
Poznámka: vědecký programový výbor symposia si z organizačních (zejména časových) 
důvodů vyhrazuje právo zařadit původně přihlášenou přednášku mezi postery. 
 
 2. Sekretariát symposia: 
MUDr. Jiří Hnátek 
vedoucí lékař Lázní Luhačovice,a.s. 
Lázeňský hotel Palace 
Náměstí 28.října 441 
763 26 Luhačovice 
tel.:577 681 102 
E-mail: hnatek@lazneluhacovice.cz 
 
 3. Registrace 
Foyer Společenského domu, Lázně Luhačovice,a.s. 
- dne 7.10.2010 od 15.00hod. do 20.00hod., další dny od 8.00hod až do ukončení symposia. 
 
 4. Účastnický poplatek (splatný při registraci) 
členové Společnosti nemocí z povolání a Společnosti pracovního lékařství             600,-Kč 
zdravotní sestry                                                                                                          600,-Kč 
ostatní účastníci symposia                                                                                          800,-Kč 
první autor předneseného sdělení                                                bez kongresového poplatku 
 
 5. Ubytování 
ceny podle kategorií v rozmezí  350 – 1600,-Kč za lůžko a den. Každý účastník obdrží 
„Rezervaci ubytování“ s podrobnými instrukcemi. 
 
 6. Stravování  (úhrada při registraci) 
snídaně                                                                                                                        80,-Kč 
oběd                                                                                                                           120,-Kč 
večeře                                                                                                                        110,-Kč 
 
 7. Společenský večer  v pátek 8.10.2010  od 20.00hod. 
Live-hudba a rautové pohoštění. Vstup ve společenském oděvu volný pro všechny 
registrované účastníky symposia. Součástí společenského večera bude vyhlášení nejlepších 
prezentovaných sdělení. 
 
 8. Doprovodný program   
v pátek 8.10.2010 od 17:00 do 19:00hodin prohlídka lázní s možností využití lázeňských 
zařízení pro registrované účastníky kongresu (za zvýhodněnou cenu)                                                                         
 



 
 9. Jednací jazyky 
čeština, slovenština, angličtina, němčina 
 
 
10. Projekční technika 
datový projektor s PC, diaprojektor, zpětný projektor, videoprojektor 
 
11.Parkoviště s ostrahou u Lázeňské polikliniky, paušální taxa za oba dny 150,-Kč. 
     Limitovaná možnost parkování přímo u Společenského domu (300,-Kč). 
 
12. Písemné přihlášky k ubytování a pasivní účasti:            do 15.9.2010 
      Písemné přihlášky k ubytování a aktivní účasti:            do 15.6.2010 
 
Zasílejte prosím písemně nebo e-mailem na adresu: 
Doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA 
přednosta Kliniky pracovního a cestovního lékařství 
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 
Šrobárova 50 
100 34  Praha 10. 
E-mail: hrncir@fnkv.cz 
 
13. Symposium je registrovanou a akreditovanou akcí, účast bude bodově ohodnocena 
ČLK  a  ČAS. 
 
14. Další informace jsou k dispozici na sekretariátu symposia, eventuálně přímo u hlavního 
koordinátora akce: 
MUDr. Rostislav Gromnica, Ph.D. 
primář oddělení nemocí z  povolání 
Hornická poliklinika, s.r.o., akreditované zdravotnické zařízení. 
Sokolská třída 81 
702 00 Moravská Ostrava 
tel: 597 454 152, 597 454 149 
E-mail: rostislav.gromnica@horpol.cz 
 
 
 
Vážené kolegyně a kolegové, vážení účastníci symposia, 
     při přípravě si dovolíme těžit z našich zkušeností s  pořádáním obdobných akcí 
v posledních deseti letech. Naší ambicí je navázat na tradiční pracovní a společenská setkání 
odborníků pro celé pracovní lékařství v prostředí nejkrásnějších moravských lázní! 
 
                                            Za organizační tým                                       Váš   Rosťa  Gromnica 
 
 
 
 
 
 
 



 

ZÁVAZNÁ  P ŘIHLÁŠKA 
A  REZERVACE  UBYTOVÁNÍ 

 
SYMPOSIUM PRACOVNÍHO LÉKAŘSTVÍ 

S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ 
 

Luhačovice  8.-9. října 2010 
 
 
 
Jméno, příjmení, titul(y): …………………………………………………………………….. 
 
Adresa:                           ……………………………………………………………………… 
 
Telefon (mobil):             ………………………….e-mail:…………………………………… 
 
Účast (nehodící se škrtněte):          aktivní                                   pasivní                
 
Prezentace:                                     přednáška                              poster 
Sekce:                                              lékařská                                sesterská  
 
Autoři sdělení: 
Název sdělení:  
 
Pokyny autorům:  
 
Abstrakta  budou publikována v časopise Pracovní lékařství, přihlášku zasílejte (písemně 
nebo elektronickou formou) předsedovi vědeckého programového výboru.  
Typ písma: Arial, velikost písma: 12. 
Autor (autoři): příjmení, čárka, iniciála křestního jména, tečka. Je-li autorů více, jejich jména 
se oddělí čárkou. Jde-li o autory z několika pracovišť, za iniciálu křestního jména autora se 
jako horní index přiřadí číslice odpovídající pracovišti. 
Pracoviště: název pracoviště, město (nikoliv adresa). Je-li pracovišť více, označí se číslicemi 
v podobě horního indexu umístěného před jejich názvy. 
Název sdělení: tučným písmem 
Vlastní text sdělení: maximálně 3000 znaků. 
 
Poznámka: redakční rada časopisu Pracovní lékařství si vyhrazuje právo nezbytných úprav             
a korekcí textu.  
 
Požadovaná technická asistence:            diaprojektor                    zpětný projektor 
(nehodící se škrtněte) 
                                                                   dvojprojekce                   video 
                                                                 
                                                                   datový projektor 



 
Rezervace ubytování 

 
 
Termín ubytování:                           od ……………………….do …………………..... 
 
 
Kategorie ubytování:                       2 lůžkový pokoj s příslušenstvím nadstandardní kategorie 
(nehodící se škrtněte) 
                                                         2 lůžkový pokoj s příslušenstvím 
 
                                                         2 lůžkový pokoj bez příslušenství 
 
(Cena ubytování v rozmezí 350,- až 1600,-Kč za jedno lůžko) 
 
 
Žádám o společné ubytování s:………………………………………………………………… 
 
Ostatní požadované služby:     …………………………………………………………………. 
 
Předpokládaný příjezd autem:          ANO                                  NE 
  
Po odeslání závazné přihlášky obdrží každý účastník písemnou „Rezervaci ubytování“ 
s podrobnými instrukcemi. 
 
Informace ohledně ubytování:                                  tel:      577 682 248 
                                                                                  fax:     577 132 526 
                                                                                  e-mail: krcmova@lazneluhacovice.cz 
                                                                                              hnatek@lazneluhacovice.cz 
                                                                                  
 
 
 
 
 
                                                                             ………………………………………………. 
                                                                                              datum a podpis účastníka 


