
Centrum hyperbarické medicíny, Městská nemocnice Ostrava,
Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP,

Lékařská fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě,
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a FN Hradec Králové,

Lékařská fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy Plzeň

pořádají

VI. OSTRAVSKÉ DNY HYPERBARICKÉ MEDICÍNY

Termín a místo konání
14. - 15. června 2018

BEST WESTERN Hotel Vista**** Ostrava

 VI. OSTRAVSKÉ DNY
HYPERBARICKÉ MEDICÍNY

ODHM
2018

Vědecký výbor

MUDr. Michal Hájek, Ph.D.
prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.
doc. RNDr. Dittmar Chmelař, Ph.D.

prof. MUDr. František Novomeský, Ph.D.
doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA.

Organizační výbor

Prezident
MUDr. Michal Hájek, Ph.D.

Členové
Mgr. Jana Maršálková

Jarmila Tichavská
Markéta Kis Pisti Kozáková

Martina Lutzová
Iveta Neuwirtová

Pavlína Václavíková
Petra Němcová

Ivo Němec
Tomáš Majkus

Mediální partner

Nakladatelství GEUM

http://www.hotelvista.cz/


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 hyperbarického centra Městské nemocnice Ostrava spolu s Českou společností hyperbarické a letecké 
medicíny, Lékařskou fakultou Ostravské univerzity, Lékařskou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, Lékařskou 
fakultou Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Plzni.

     Jedná se již o 6. setkání zdravotníků této odbornosti, organizované v Moravskoslezském kraji kolektivem ostrav-
ského hyperbarického centra. Konference je tradičně určena pro kolegy v rámci našeho oboru hyperbarická a letecká 
medicína, ale měla by být přínosná také pro odborné lékaře různých specializací, podílející se na spolupráci při léčbě 
pacientů hyperbarickým kyslíkem. Jedná se např. o obory jako chirurgie, traumatologie, urgentní a intenzivní medi-
cína, kardiologie, angiologie, diabetologie, podiatrie, dermatologie, ORL, neurologie, pediatrie a další. Informace zde 
získané mohou být cenné jak pro záchranáře, praktické lékaře, lékaře posuzující zdravotní způsobilost k sportovnímu 
i profesnímu potápění, tak pro pracovníky a zástupce z oddílů vojenských, policejních a hasičských profesionálních 
potápěčů.

     Na rozdíl od předchozích ročníků nebude místem společného setkání některá z horských oblastí Moravskoslez-
ských Beskyd, ale poprvé bude hostitelem metropole Moravskoslezského kraje, statutární město Ostrava. Součástí 
konference tak může být překvapení a dárek pro její účastníky, kterým bude návštěva a prohlídka světově unikátního 
prostoru bývalé industriální oblasti Dolní Vítkovice.

     Cílem vědeckého výboru bylo jako obvykle sestavit zajímavý program pokrývající většinu oblastí hyperbarické a 
potápěčské medicíny. Pevně věříme, že letošní konference přispěje nejen k prohloubení Vašich odborných znalostí a 
vzájemné výměně zkušeností, ale bude také přínosná po společenské a kulturní stránce a obohatí Vás o další spole-
čenské kontakty.

     Těšíme se na vzájemné setkání s Vámi.

Michal Hájek s organizačním výborem



Odborný program – tématické okruhy

Hyperbarická medicína,
Experimentální hyperbarická medicína, 

Potápěčská medicína, 
Varia

Předběžné časové rozvržení programu

Čtvrtek 14. 6. 2018

10:00 -16:00  Registrace
10:30 Schůze výboru ČSHLM ČLS JEP

13:00 -14:40   Zahájení konference, zahajovací přednáška,
odborný program - blok I.

14:40 - 14:55   Přestávka, občerstvení
14:55 -16:45   Odborný program - blok II.

17:00 Odjezd autobusu, návštěva a prohlídka oblasti Dolní Vítkovice
20:00 - 24:00   Společenský večer

Pátek 15. 6. 2018

9:00 - 11:00 Odborný program - blok III.
11:00 Zakončení konference

11:10 – 12:00 Shromáždění členů OS ČSHLM ČLS JEP
12:15 Oběd

Změna programu vyhrazena



Ubytování
BEST WESTERN Hotel Vista****

Kpt. Vajdy 3046/2, 700 30  Ostrava - Zábřeh, Česká republika
http://www.hotelvista.cz

Tel.:    +420 597 221 111
Mob.: +420 731 471 932

Ceník ubytování:
jednolůžkový pokoj se snídaní 1.150 Kč
dvojlůžkový pokoj se snídaní 1.400 Kč

Ubytování je nutné rezervovat emailem na adrese:

e-mail: reservation@hotelvista.cz

s uvedením hesla „OSTRAVSKÉ DNY HYPERBARICKÉ MEDICÍNY“ a specifikací,
zda je požadován pokoj jedno nebo dvojlůžkový. Rezervace bude písemně potvrzena.

Důležité upozornění:
Rezervace s touto zvýhodněnou cenou je dohodnuta a garantována pouze do 15. 4. 2018.

Parkování
pro ubytované hosty 100,- CZK /1 noc, pro hosty, kteří přijedou na konferenci a nebudou ubytovaní 50,- CZK

Stravování
Oběd 15. 6. 2018 v hotelové restauraci - polévka + hlavní chod

Společenský večer dne 14. 6. 2018, cena je 350,-Kč
Součástí bude večeře formou rautu a společenský program.

Přihlášky
Prosím o vyplnění a zaslání přihlášky k účasti co nejdříve, nejpozději však do 7. 6. 2018 z on-line formuláře

na stránkách www.hbova.cz

Přijetí přihlášky Vám potvrdíme emailem do 3-5 pracovních dnů.

mailto:reservation%40hotelvista.cz?subject=
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Informace pro přednášející

Své práce formou krátkých sdělení prosíme zpracovat a zaslat ve Wordu, formát A4, typ písma Times 
New Roman, velikost písma 12, řádkování 1,5 řádku. V záhlaví uvést název přednášky, jména autorů 
(prezentujícího autora podtrhnout) a instituce. Rozsah minimálně 2 strany čistého textu (bez grafů a tabu-
lek), maximální rozsah je omezen na 8 stran daného formátu.  Lze zaslat i tabulky a grafy. Jazyk krátkého 
sdělení může být buď česky, slovensky nebo anglicky. 

Doporučená struktura krátkého sdělení:
                   Úvod,  Metodika, Výsledky, Diskuze a závěry, Referenční seznam.

Doporučujeme metodu citování formou číselného odkazu.

Odkaz v textu:
Na bibliografické citace odkazujeme pořadovým číslem citace. Číslo musíme odlišit od vlastního textu 
použitím závorek (kulatých). Odkaz na práci bude mít vždy v textu stejné číslo.

Příklad odkazů v textu:
„Naproti tomu webové publikace existují pouze na serverech svých tvůrců, a proto jsou závislé na per-
manentním publikování těmito tvůrci (1). Jednou z možností je trvalé přepsání odkazů přímo v kódu 
stránek, což je poměrně snadné uvnitř HTML, ale uvnitř komplexních skriptů je to téměř neřešitelný 
problém (2)“.

Příklad bibliografických citací: 
1. MASANES, Julien. Web archiving: issues and methods. In: Julien MASANES, ed. Web archiving. 
Berlín: Springer, 2006, s. 1 53. ISBN 978 3 540 23338 1. 
2. ROCHE, Xavier. Copying websites. In: Julien MASANES, ed. Web archiving. Berlín: Springer, 2006, 
s. 93 114. ISBN 978 3 540 23338 1.

Při odeslání příspěvku zadejte preferovanou formu prezentace:             
a) ústní sdělení

b) poster

Nejkvalitnější příspěvky budou vyzvány k ústnímu sdělení. Příspěvky budou po úspěšném recenzním řízení uveřej-
něny ve sborníku konference 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 mailovou adresu odhm@mnof.cz 
nejpozději do 1. 5. 2018.

Audiovizuální technika: 
PC dataprojektor,  prezentace doporučujeme zpracovat v programu PowerPoint a uložit na USB flash disk.

Jednací jazyk: 
čeština, slovenština, angličtina 
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Registrační poplatek
 

Člen ČSHLM
do 1. 5. 2018

Člen ČSHLM
po 1. 5. 2018

Ostatní
do 1. 5. 2018

Ostatní
po 1. 5. 2018

Lékař, VŠ 1 300 Kč 1 500 Kč 1 600 Kč 1 850 Kč

SZP, technik 900 Kč 1 100 Kč 1 200 Kč 1 450 Kč

Platbu prosíme uhradit bankovním převodem na účet:
Městská nemocnice Ostrava
číslo účtu: 374027793/0300
variabilní symbol: 14062018
specifický symbol: 314101

Uvést účel platby: 6.ODHM 2018/jméno a příjmení
nejpozději do 7. 6. 2014.

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 prosím předložit při registraci. 

Důležité termíny:

15. 4. 2018      Rezervace ubytování se zvýhodněnou cenou

1. 5. 2018       Sleva za včasnou úhradu registračního poplatku

1. 5. 2018       Zaslání abstrakt

7. 6. 2018      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

Nemocniční 20, 728 80 Ostrava 1
telefon: 596 192 483
www.hbova.cz
www.cshlm.cz

e-mail: odhm@mnof.cz
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