
 1

 
 

                     

            
 
 
 

Centrum hyperbarické medicíny, Městská nemocnice Ostrava, 
Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP, 
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Ostravice, Horský hotel Sepetná 
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Úvodní slovo 

 
 
 

Vážené dámy a pánové, milí přátelé, 
 
 
je nám velkou ctí Vás srdečně pozvat k účasti na odborné konferenci, kterou organizuje 
kolektiv ostravského léčebného centra spolu s Českou společností hyperbarické a letecké 
medicíny, Lékařskou fakultou Ostravské univerzity, Lékařskou fakultou Univerzity Palackého 
v Olomouci a Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Hradci Králové. 
 
Jedná se již o 5. setkání zdravotníků této odbornosti, organizované v Moravskoslezských 
Beskydech kolektivem ostravského hyperbarického centra. To v loňském roce na podzim 
oslavilo 50. let od jeho zprovoznění a bylo jedním ze zakladatelů tradice této medicínské 
disciplíny v ČR v  novodobé historii. 
 
Konference je určena pro kolegy nejen v rámci našeho oboru hyperbarická a letecká 
medicína, ale také pro ostatní odborné lékaře, praktické lékaře, lékaře posuzující zdravotní 
způsobilost k sportovnímu i profesnímu potápění, stejně jako pro pracovníky z řad 
profesionálních potápěčů vojenských, policejních, hasičských a jiných záchranných složek. 
 

Cílem vědeckého výboru je sestavit zajímavý program pokrývající většinu oblastí 
hyperbarické a potápěčské medicíny. Doufáme, že pro Vás bude letošní kongres znamenat 
nejenom rozšíření a prohloubení zkušeností, ale také rozšíření a obohacení společenských 
kontaktů. 
 
Místem letošního setkání je obec Ostravice, taktéž nazývaná bránou Beskyd, která patří k 
atraktivním destinacím cestovního ruchu a leží v údolí stejnojmenné řeky mezi dvěma 
nejvyššími horami Beskyd - Lysou (1 324 m n. m.) a Smrkem (1 276 m n. m.). 
 

Těšíme se na vzájemné setkání s Vámi. 
 

 
Michal Hájek s organizačním výborem 
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Odborný program – tématické okruhy: 

 
Hyperbarická medicína, hyperbarická fyziologie 

Potápěčská medicína, potápěčská fyziologie, 
Varia 

 
 

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a bude 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 16. 6. 2016 

13.00-15.00   Zahájení konference, odborný program-blok I. 
15.00 - 15.30   Přestávka, občerstvení 

15.30 - 17.30   Odborný program-blok II. 
17.30 - 19.00   Zasedání výboru ČSHLM 

19.30 - 24.00   Společenský večer 
 

Pátek 17. 6. 2016 
9.00 - 11.15  Odborný program-blok III. 

11.15-11.30  Zakončení konference 
12.00 Oběd 

 
Registrace bude probíhat 16.6.2016 od 10.00 

 
 

Ubytování 
 

Ostravice, Horský hotel Sepetná nebo Depandance Ondráš 
Ostravice 0956, 739 14 Ostravice 

http://hotel.sepetna.cz/ 
telefon: +420 558 682 108, +420 603 852 111, +420 731 444 355 

GPS: 49°32'58.602"N, 18°24'15.851"E 
Emailový kontakt: sepetna@sepetna.cz 

 
 

Ubytování v Ostravici v srdci Moravskoslezských Beskyd 
Horský hotel Sepetná nabízí komfortní ubytování ve 34 dvoulůžkových pokojích, 7 pokojích 
Lux a 5 stylových apartmá. Všechny pokoje jsou v samostatné, klidné části hotelu a mají zde 
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přístup pouze hoteloví hosté. Hotel je vybaven novým výtahem, který dopravuje hosty přímo 
do pater. Součástí některých pokojů je balkón, ze kterého jsou Beskydy vidět jako na dlani. 

Ceník ubytování 
osoba v dvoulůžkovém pokoji 800,- Kč/noc 

dvoulůžkový pokoj obsazený jednou osobou 1200,- Kč/noc 
 

Doporučený způsob rezervace: emailem na sepetna@sepetna.cz 
Důležité upozornění- nezapomeňte sdělit, že jste účastník/ce této konference! 

 
Stravování 

Oběd 17. 6. 2016 v hotelové restauraci formou menu (výběr z 2 masitých a 1 vegetariánského 
jídla) 

 
 

Společenský večer dne 16. 6. 2016, cena je 350,-Kč 
Součástí bude večeře formou rautu a společenský program. 

 
 

Volný čas 
Ideální poloha uprostřed Beskyd přímo pod nejvyšší vrcholem - Lysou horou. 

Rekreační centrum Sepetná leží na hranici CHKO Beskydy. Zvlněná horská krajina nabízí 
spoustu možností k aktivnímu trávení volného času v zimě i v létě. Z RC Sepetná je možné 

podniknout mnoho výletů, procházek a vyjížděk za krásami Beskyd. Můžete jít pěšky s 
holemi na nordic walking, jet na kole, na eko vozítku nebo na segwayi. 

Pěší turistika po kopcích Moravskoslezských Beskyd, koupání v krytém bazénu nebo 
dohřívaném venkovním koupališti Sluníčko, golf, nebo jen relaxace v krásné přírodě, kterou 

Moravskoslezské Beskydy nabízejí. 
 

Přihlášky 
Prosím o vyplnění a zaslání přihlášky k účasti co nejdříve, nejpozději však do 9. 6. 2016   

z on-line formuláře na stránkách www.hbova.cz 
 

Přijetí přihlášky Vám potvrdíme emailem do 3 pracovních dnů. 
 

Informace pro přednášející 
Krátká sdělení prosím zpracovat a zaslat ve Wordu, formát A4, typ písma Times New Roman, 

velikost písma 12, řádkování 1,5 řádku, citační styl pro bibliografické zdroje APA 6. 
V záhlaví uvést název příspěvku (česky a anglicky), jména autorů (prezentujícího autora 

podtrhnout) a instituci. 
Abstrakt minimálně 200 maximálně 300 slov (česky a anglicky) 

Klíčová slova 3-5 (česky a anglicky) 
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Krátké sdělení v rozsahu minimálně dvě maximálně osm normostran (Times New Roman 12, 
řádkování 1,5) včetně seznamu všech bibliografických zdrojů a abstraktu. Jazyk krátkého 

sdělení může být buď česky, nebo anglicky. 
Doporučená struktura krátkého sdělení: Úvod (Introduction), Metodika (Methods), Výsledky 

(Results), Diskuse a závěry (Discussion and conclusion), Referenční seznam (References) 
Sborník bude indexován v prestižní databázi Web of Science.  Sborník bude obsahovat také 

ISBN. 
 

Všechny příspěvky projdou recenzním řízením. 
Při odeslání příspěvku zadejte preferovanou formu prezentace: 

a) Ústní sdělení 15 minut včetně diskuse 
b) Poster 

c) Nemám preferenci 
 

Nejkvalitnější příspěvky budou vyzvány k ústnímu sdělení. 
Příspěvky budou po úspěšném recenzním řízení, uveřejněny ve sborníku bez literární korekce 

ve formě, v jaké budou přijata. Při nedodržení pokynu pro autory budou takové příspěvky 
obratem poslány zpět k dopracování. 

 
Své práce zašlete elektronickou poštou na kontaktní adresu odhm@mnof.cz nejpozději 

do 10. 5. 2016. 
 

Audiovizuální technika: PC data projektor, prezentace doporučujeme zpracovat v programu 
PowerPoint a uložit na CD, DVD nebo USB flash disk. 

 
Referenční seznam – příklad (citační styl APA 6) 
 
Článek v odborném periodiku: 
Klugar, M., Nytra, I., Bocková, S., Klugarová, J., Kelnarová, Z., & Marečková, J. (2015). The 
effectiveness of hyperbaric oxygen therapy on mortality in adults with craniotrauma: a 
systematic review protocol. The JBI Database of Systematic Reviews and Implementation 
Reports, 12(12), 54-66. 
 
Kniha: 
Sackett, D. L. (2000). Evidence‐based medicine: Wiley Online Library. 
 
Kapitola v knize: 
Klugar M. (2014) Evidence-Based Healthcare, jeho role v českém právním systému a 
mezinárodní srovnání. In: Jakešová et al. (Eds.), Právní gramotnost v medicine: VUP. 
 
Sborník: 
Hájek, M., Novomesky, F., Beran, V., Klugar, M., (2014) Hyperbarická a potápěčská 
medicína, Collection of lectures from international workshop of Evidence-Based Hyperbaric  
Medicine and IV.th Ostrava days of hyperbaric medicine. Ostrava : X-media s.r.o., 100 s. 
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Jednací jazyk: 
čeština, slovenština, angličtina 

Registrační poplatek 

Člen ČSHLM Člen ČSHLM          Ostatní  Ostatní 
do 7.5              po  7.5 do 7.5.   po 7.5. 

Lékař  1100,- Kč 1300,- Kč          1300,- Kč 1600,-Kč 
SZP, technik    700,-Kč   900,- Kč            900,- Kč 1250,- Kč 

Platbu prosíme uhradit bankovním převodem na účet Městské nemocnice Ostrava, číslo 
účtu 374027793/0300, variabilní symbol 16062016, konstantní symbol 308, specifický 

symbol 314101, nejpozději do 9. 6. 2016.  
Uvést účel platby: 5.ODHM 2016/jméno a příjmení 

V případě nutnosti vystavení faktury k platbě prosíme o včasné zaslání fakturačních 
údajů na naši mailovou adresu odhm@mnof.cz :  IČO, DIČ, fakturační adresa, 

jméno(a) účastníka(ů) 

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

Při registraci obdrží účastníci sborník abstrakt, visačku se jmenovkou a poukázku na 
stravování. 

Důležité termíny:   7. 5. 2016 Sleva za včasnou úhradu registračního poplatku 

10. 5. 2016 Zaslání abstrakt
  9. 6. 2016 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 

Ostrava 1, 728 80, telefon 596192483,  www.hbova.cz, mail: odhm@mnof.cz 


