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Úvodní slovo
Vážení kolegové, milí přátelé,

dovolte nám Vás co nejsrdečněji pozvat na odbornou konferenci hyperbarické a letecké medicíny, kterou organizuje
Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP, pod gescí společností provozujících hyperbarické komory, a to Almedea s.r.o., (Ústí nad Labem) a Kübeck s.r.o. (Kladno), spolu s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity,
Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy a FN Hradec Králové, Cochrane Czech Republic, The Czech Republic (Middle
European) Centre for Evidence-Based Healthcare: The Joanna Briggs Institute Centre of Excellence, a Masaryk University GRADE Centre.
Konference je určena nejen pro odborníky v rámci našeho oboru, ale i pro lékaře z oboru ORL, chirurgie, angiologie,
diabetologie, pediatrie, traumatologie, urgentní a intenzivní medicíny, neurologie, pediatrie či praktické lékaře pro dospělé, děti a dorost. Cenné informace a zkušenosti zde mohou získat i lékaři posuzující způsobilost ke sportovnímu či
profesnímu potápění.
V jedné části letošních přednášek se zaměříme na vliv hyperbarické oxygenoterapie při léčbě sluchových poruch
(přednášet budou kolegové z Fakulty zdravotnictví Trenčínské univerzity Alexandra Dubčeka a doc. MUDr. Aleš Hahn,
CSc.), dále se můžete těšit na HBO preconditioning – perspektiva uplatnění v klinických oborech (přednášející Ing.
Jiří Dejmek, PhD. z Ústavu biofyziky Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy), svou přednášku v pátek 7. 6. 2019
přednese i prof. MUDr. František Novomeský, Ph. D. (Ústav soudního lékařství a medicínských expertíz JLF UK a UNM
v Martině).
Naše odborná společnost zaslala ke schválení garanční komisi AZV ČR, MZ ČR a ÚZIS ČR národního projektu
„Klinické doporučené postupy“ dvě témata. Jedním z nich je Komplexní regionální bolestivý syndrom a použití hyperbarické oxygenoterapie při hojení ran. Na nadcházející konferenci bude prostor pro odbornou diskusi nad dalšími
vhodnými tématy pro tvorbu národních klinických doporučených postupů v oblasti hyperbarické medicíny.
Letošní konference se uskuteční v konferenčním centru Akademie věd ČR v Liblicích, malebné obci, která se nachází zhruba 11 km od města Mělník.
Kongres je garantován ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání (účastníci obdrží certifikát o účasti s kreditním hodnocením dle vyhlášky 423/2004 Sb.)
Na setkání s Vámi se těší

Organizační výbor

Odborný program – tématické okruhy
Hyperbarická medicína,
Experimentální hyperbarická medicína,
Potápěčská medicína

Předběžné časové rozvržení programu
Čtvrtek 6. 6. 2019 - Odborný blok I, II a III
9:00 -16:00 Registrace
11:00 Schůze výboru ČSHLM ČLS JEP
13:00 Zahájení kongresu
13:10 - 14:30 Odborný program - blok I.
14:30 - 14:50 Přestávka, občerstvení
14:50 -16:40 Odborný program - blok II.
16:40 - 17:00 Přestávka, občerstvení
17:00 -18:30 Odborný program - blok III.
19:30 - 24:00 Společenský večer + živá hudba (od 21:00)

Pátek 7. 6. 2019 - Odborný blok IV a V
9:00 - 10:00 Letecká medicína - blok IV.
10:00 - 10:20 Přestávka, občerstvení
10:20 – 11:30 Potápěčská medicína - blok V.
11:30 - 12:15 Shromáždění členů OS ČSHLM ČLS JEP
12:30 Oběd
Změna programu vyhrazena

Ubytování
Zámecký hotel Liblice ****
Liblice 61, 277 32 Byšice

www.zamek-liblice.cz
Email: suchankova@zamek-liblice.cz

Ceník ubytování:
Zámecký apartmán – 2 490 Kč
Dvojlůžkový pokoj /zámek – 2 490 Kč
Dvoulůžkový pokoj / dependance – 1 890 Kč
Ubytování je v hotelových pokojích na zámku či dependance v areálu zámku.
Ubytování si zajišťujte, prosím, na uvedené emailové adrese:

suchankova@zamek-liblice.cz
Důležité upozornění:
Rezervace ubytování je možná až po registraci na kongres!
Parkování
Zdarma pro všechny hosty a návštěvníky zámku.
Stravování
Oběd 7. 6. 2019: polévka + hlavní chod + dezert.
Společenský večer dne 6. 6. 2019, cena je 999,-Kč
Součástí bude večeře formou bufetu a společenský program.

Informace pro přednášející
V letošním roce je možné práce publikovat 2 způsoby:
1) pouze formou strukturovaných abstrakt - Word, 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 abstraktu je minimálně 2000, maximálně 4000 znaků včetně mezer. U abstraktu
se nevyžadují citace. Součástí strukturovaného abstraktu nejsou tabulky a grafy.
2) další rozšířenou možností je forma krátkých sdělení - Word, 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 tabulek), maximální
rozsah je omezen 8 stranami daného formátu. Součástí krátkého sdělení je abstrakt a klíčová slova. 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 permanentním 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.
Vybrané kvalitní práce bude možné nabídnout ke kopublikaci v časopisu indexovaném v databázi SCOPUS.
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
uveřejněny 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 emailovou adresu: info@hyperbarickakomora.cz a v
kopii na michalhajek@email.cz nejpozději do 1. 5. 2019.
Audiovizuální technika:
PC dataprojektor, prezentace doporučujeme zpracovat v programu PowerPoint a uložit na USB flash disk.
Jednací jazyk:
čeština, slovenština, angličtina

Registrační poplatek
Lékař, VŠ

SZP, technik

Hyperbarická medicína (blok I., II. a III.)

950 Kč

800 Kč

Potápěčská medicína (blok IV. a V.)

950 Kč

800 Kč

Společenský večer

999 Kč

999 Kč

Platbu prosíme uhradit bankovním převodem na účet:
Kübeck s.r.o.
číslo účtu: 7229422/0800
variabilní symbol: generován automaticky (obdržíte mailem po registraci)
nejpozději do 15. 5. 2019.
Registrujte se vyplněním a odesláním jednoduchého přihlašovacího formuláře na webových stránkách

www.hyperbarickakomora.cz
Po přihlášení Vám přijde mail s potvrzením Vaší registrace a vygenerovaný unikátní variabilní symbol.
Fakturu Vám zašleme mailem po úhradě registračního poplatku. Originál faktury obdržíte při registraci.
Na místě bude možná platba pouze v hotovosti.
Potvrzení o platbě prosím předložit při registraci.

Kontaktní adresa

Kübeck s.r.o.
Oddělení hyperbarické a potápěčské medicíny
Sídlo: Na Kopci 403, 272 01 Kladno
telefon: 604 116 195

www.hyperbarickakomora.cz
email: info@hyperbarickakomora.cz

