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Úvodní slovo

Vážené  kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

              je naší velkou ctí Vás opět po dvou letech co nejsrdečněji pozvat k účasti na odborné 
konferenci, kterou organizuje kolektiv našeho léčebného centra spolu s odbornou společností hy-
perbarické a letecké medicíny ve spolupráci s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity a partner-
skými odbornými společnostmi sousedních zemí. Navazujeme na nedlouhou tradici Ostravských 
dnů hyperbarické medicíny a přitom bychom chtěli i nadále využívat výborných vztahů s našimi 
zahraničními kolegy a dále rozšiřovat vzájemnou spolupráci v rámci našeho společného evropské-
ho regionu.                      

            Konference je určena především pro odborné pracovníky našeho oboru - personál léčeb-
ných hyperbarických center, personál posuzující zdravotní způsobilost k sportovnímu i profesnímu 
potápění, praktické lékaře, pracovníky letecké medicíny a lékaře posuzující způsobilost k létání. 
Stejně tak jsou zváni i kolegové z ostatních lékařských oborů,  interních i chirurgických, odborný 
personál poskytující péči o obtížně se hojící rány a defekty, odborníci forenzní medicíny, oddělení 
nemocí z povolání apod. Také jsou zváni zájemci z řad profesionálních potápěčů vojenských, poli-
cejních, hasičských a jiných záchranných složek.

            Za místo konference byla zvolena malebná obec Hukvaldy, nacházející se v podhůří Beskyd 
na úpatí Palkovických hůrek a v malebném údolí řeky Ondřejnice. Hukvaldy jsou především známy 
jako rodiště světového hudebního skladatele Leoše Janáčka (1854–1928). Jsou součástí tzv. Laš-
ské brány Beskyd, což je malá turistická oblast ležící na severovýchodě Moravy, která vytváří pomy-
slnou vstupní bránu do Beskyd. Lašskou bránu tvoří Kopřivnice s automobilovými klenoty značky 
Tatra, Štramberk označovaný za moravský Betlém, Freudův Příbor, který je jedním z nejstarších 
měst na severovýchodní Moravě, či právě hudbou protkané Janáčkovy Hukvaldy.

            Doufáme, že nadcházející odborná konference Vás obohatí nejen po odborné stránce, ale že 
v tomto krásném prostředí naberete spoustu čerstvých sil do další práce. Těšíme se na vzájemné 
setkání.  
                                                                          

Michal Hájek s organizačním výborem



Odborný program – tématické okruhy

Potápěčská medicína, potápěčská fyziologie,
DCS, novinky v diagnostice a řešení PFO

Hyperbarická medicína- nové a experimentální indikace,
Hyperbarická fyziologie, experimentální  HBO, 
intoxikace oxidem uhelnatým, toxicita kyslíku, 
Organizace provozu a vzdělávání personálu

Letecká medicína
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

Mezinárodní workshop potápěčské medicíny

Středa 20. 6. 2012

13.00 -15.00 Odborný program - blok I
15.00 - 15.30   Přestávka

15.30-17.00 Odborný program - blok II
17.30-21.00  Výlet do Valašského pivovaru v Kozlovicích speciálním vláčkem s exkurzí,

posezením v pivovarské restauraci a večeří

III. Ostravské dny hyperbarické medicíny

Čtvrtek 21. 6. 2012

10.00-10.15 Slavnostní zahájení konference
10.15-12.00 Odborný program - blok I.

12.00-13.00 Oběd
13.00-14.30   Odborný program-blok II.

14.30 - 15.00   Přestávka
15.00 - 17.00   Odborný program-blok III.

19.00 - 24.00   Společenský večer

Pátek 22. 6. 2012

9.00 - 11.00  Odborný program-blok IV.
11.00- Zakončení konference

12.00 Oběd



Všeobecné informace

Místo konání
Hotel Hukvaldy, Hukvaldy 24

CZ-739 46 Hukvaldy

Ubytování
Ubytování si zajišťují, objednávají a hradí sami účastníci

Hotel Hukvaldy, Hukvaldy 24
CZ-739 46 Hukvaldy

GPS: 49°37‘27.48“N, 18°13‘17.349“E
tel. recepce:+420 558 640 834, +420 725 174 008

tel. ředitel: David Siegelstein +420 725 174 007
tel. provozní: Hana Moravcová +420 774 190 142

e-mail: hotelhukvaldy@gmail.com
www.hotelhukvaldy.cz

Pokoje jsou 2 lůžkové, postele manželské nebo rozdělené, některé z nich s možností 1 přistýlky.

Ceník ubytování:
dvojlůžkový pokoj 1190 Kč

jedna osoba na dvojlůžkovém pokoji 890 Kč.
V ceně je snídaně formou nabídkových stolů.

Wellness – možno dokoupit 200 Kč/den za bazén a vířivku
150 Kč příplatek za vstup do sauny.



Další možnosti ubytování:
v blízkém okolí (do 10-15km) je velké množství velmi kvalitních tří a čtyřhvězdičkových ubytovacích kapacit: 

Hotel Štramberk, Štramberk, tel.: +420 556 808 843
Hotel Olympia, Kopřivnice, +420 556843009

Hotel U Freuda, Příbor +420 556722210
Hotel Terasa, Frýdek-Místek, Olešná +420 558640901

Hotel Gong, Štramberk, +420 556 852 900
Hotel Šipka, Štramberk, +420 556852181

Penzion Freudův sen, Příbor, +420 608775582

Stravování     
Obědy  21. a 22. 6 . 2012 v hotelové restauraci formou menu (výběr z 2-3 hlavních jídel) 

Společenský večer dne 21. 6. 2012     Cena je 350 Kč
Součástí bude večeře formou rautu a společenský program.

Volný čas

Bezprostřední okolí hotelu nabízí relaxaci v podobě procházek v hukvaldské oboře, výlet na nedaleké zříceniny 
hradu Hukvaldy,  nesčetné množství pamětihodných míst a muzeí (Muzeum Tatra v Kopřivnici, rodný dům Sigmun-
da Freuda-muzeum v Příboře, rodný dům Leoše Janáčka s expozicí a Památník Leoše Janáčka, Muzeum Fojtství v 
Kopřivnici, Muzeum Zdeňka Buriana ve Štramberku, Hrad Štramberk-Štramberská Trúba, nové Muzeum hraček ve 
Štramberku), nenáročné cykloturistické trasy a v neposlední řadě pro milovníky golfu několik golfových hřišť, např. 
v Hukvaldech-Horním Sklenově, Čeladné, Ostravici, Ropici apod. Milovníci hudby si mohou pobyt prodloužit a užít 

zahajovací  koncerty tradičního hudebního festivalu Janáčkovy Hukvaldy.

Více informací:       www. lasska-brana.cz    www. janackovyhukvaldy.cz       www. golfhukvaldy.cz   



Informace pro přednášející

Abstrakta:
Prosíme zpracovat 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, konferenční sborník bude mít
charakter publikace včetně ISBN.  Své práce zašlete elektronickou poštou  na kontaktní mailovou adresu

odhm@mnof.cz 
do 31. 5. 2012

Forma presentace:             
a) ústní sdělení vyzvané přednášky 30 minut, ostatní 15 minut včetně diskuse

b) poster

Audiovizuální technika: 
PC dataprojektor,  presentace doporučujeme zpracovat v programu PowerPoint

a uložit na CD, DVD nebo USB flash disk.

Jednací jazyk: 
čeština, slovenština, angličtina 

Výstava
V přilehlých prostorách bude probíhat výstava výrobků a techniky sponzorských firem

Registrační poplatek
 

Člen ČSHLM
do 10. 5. 2012

Člen ČSHLM 
po 11. 5. 2012

a na místě

Ostatní         
do 10. 5. 2012

Ostatní  
po 11. 5. 2012

a na místě

Lékař
3 dny 1 300 Kč 1 500 Kč 1 500 Kč 1 800 Kč

2 dny 900 Kč 1 100 Kč 1 100 Kč 1 400 Kč

Nelékař
3 dny 900 Kč 1 100 Kč 1 100 Kč 1 400 Kč

2 dny 600 Kč 800 Kč 800 Kč 1 100 Kč

Platbu prosíme uhradit bankovním převodem na účet:
Městská nemocnice Ostrava
číslo účtu: 374027793/0300
variabilní symbol: 20062012
specifický symbol: 314101
nejpozději do 13. 6. 2012.

Na místě bude možná platba pouze v hotovosti.
Potvrzení o platbě prosím předložit při registraci. 



V ceně registračního poplatku jsou zahrnuty:

účast na odborném jednání,
konferenční sborník,

občerstvení během přestávek,
výlet do Valašského pivovaru v Kozlovicích speciálním vláčkem s exkurzí,

posezením v pivovarské restauraci a večeří,
obědy 21. a 22. 6.

Při registraci obdrží účastníci certifikát, sborník abstrakt, jmenovku,
lístek na výlet a poukázky na stravování.

Přihlášky

Prosím o vyplnění a zaslání přihlášky k účasti co nejdříve, nejpozději však do 13. 6. 2012.
Možnosti - on-line z formuláře na  stránkách www.hbova.cz, 

E-mailem na kontaktní adresu odhm@mnof.cz.

Přijetí přihlášky Vám potvrdíme mailem do 3 pracovních dnů.

Důležité termíny:

10. 5. 2012          Sleva za včasnou úhradu registračního poplatku
31. 5. 2012          Zaslání abstrakt
13. 6. 2012          Poslední termín zaslání přihlášky a uhrazení poplatků převodem- po tomto datu  
   bude možná jen platba v hotovosti na místě 

Kontaktní adresa

Centrum hyperbarické medicíny
Městská nemocnice Ostrava

p.o., Nemocniční 20
CZ - 728 80 Ostrava 1

telefon 596192483
www.hbova.cz
www.mnof.cz 

e-mail: odhm@mnof.cz


