Nemocnice Jihlava, p.o., oddělení COS
Vysoká škola polytechnická Jihlava
pořádá konferenci pro laickou i odbornou veřejnost

ŘEŠENÍ
KRIZOVÝCH SITUACÍ
V ČR A V ZAHRANIČÍ
Dělej, co umíš, s tím, co máš, tam, kde jsi. - Theodore Roosevelt

14. června 2019
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tosltého 16, 586 01 Jihlava
Záštitu nad pořádáním konference převzal
ředitel Nemocnice Jihlava, p. o., MUDr. Lukáš Velev, MHA
rektor VŠPJ prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D.

ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ V ČR A V ZAHRANIČÍ
RÁMCOVÝ PROGRAM - ODBORNÁ VEŘEJNOST
08:00 - 08:30 Prezence
08:30 - 09:00		 Slavnostní zahájení - aula A
09:00 - 11:30 Blok I.
						Nemocnice Jihlava p.o.
						Lékaři bez hranic - Jemen						
						Lékaři bez hranic
						Těchonín – utajené místo
9:00 – 17:00		 Workshop prezentujících organizací
WORKSHOP – ukázky techniky a vybavení jednotlivých
složek IZS s možností praktického nácviku první pomoci,
ukázky vybavení Armády ČR, vybavení Lékařů bez hranic,
prezentace činnosti Amnesty international, ČČK

12:30 - 13:30		 Oběd
13:30 - 16:00		 Blok II.
						Urgentní příjem
						 IZS – hasiči + policie + ZZS
						Lékaři bez hranic
						Saudská Arábie
Přihlášky zasílejte na adresu www.nemji.cz/konference do 30. 5. 2019. Registrační poplatek
400 Kč uhraďte na účet NJ uvedený v přihlášce, 50 % z registračního poplatku bude věnováno
jako dar pro organizaci Lékaři bez hranic. Oběd není zahrnut v ceně registračního poplatku, nutno
rezervovat v přihlášce. Akce je zařazena do systému vzdělávání ČLK a NLZP, na závěr bude možné
získat certifikát o účasti.

ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ V ČR A V ZAHRANIČÍ
RÁMCOVÝ PROGRAM - LAICKÁ VEŘEJNOST
08:30 - 09:00 Prezence
09:00				 Slavnostní zahájení - aula B
10:00 - 12:00 Blok I.
						Lékaři bez hranic – podáváme pomocnou
						ruku
						 ZZS – opravdu všichni víme jak na to?
						 Lékaři bez hranic – realita v Jemenu
12:00 - 13:00		 Oběd
13:00 - 15:00		 Blok II.
						Nemocnice Jihlava p.o. – pacient
						na urgentním příjmu
						Lékaři bez hranic - Sudán						
						Těchonín – utajené místo biologické
						ochrany

WORKSHOP
prezentujících organizací zdarma přístupný po celou dobu konání akce od 9:00 do 17:00
– ukázky techniky a vybavení jednotlivých složek IZS s možností praktického nácviku první
pomoci, ukázky vybavení Armády ČR, vybavení Lékařů bez hranic, prezentace činnosti
Amnesty international, ČČK.

Přihlášky zasílejte na adresu www.nemji.cz/konference do 30. 5. 2019. Registrační poplatek
100 Kč uhraďte na účet NJ uvedený v přihlášce, 100 % z registračního poplatku bude věnováno
jako dar pro organizaci Lékaři bez hranic. Oběd a občerstvení není pro laickou veřejnost zajištěno.

