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konferenci zdravotnických záchranných služeb

22. Brněnské dny urgentní medicíny
19. – 21. dubna 2023 
Mikulov, hotel Galant
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Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

budeme rádi, přijmete-li pozvání na 22. ročník Brněnských dnů urgentní medicíny, které se uskuteční ve dnech 19. – 21. dubna 2023 
tradičně v malebném prostředí Mikulova. Konferenci pořádáme opět jako třídenní. Zahájíme ji setkáním pracovních skupin, hlavní 
odborná náplň pak bude následovat ve čtvrtek a pátek. Akce je pořádána za garance Společnosti urgentní medicíny a medicíny 
katastrof ČLS JEP. 
Každým rokem je obtížnější nabídnout program s tématy současnými a neotřelými. Věříme však, že i tentokrát vás náplň konference 
zaujme a bude pro vás přínosem. A samozřejmě počítá se s večerním posezením, třeba u číše dobrého vína v příjemném prostředí 
jihomoravského městečka. 
Motto 22. ročníku konference zní: „Jde o čas…“ 
Tedy tak, jak to v naší profesi chodí. Výše uvedená citace bude pojítkem všech vybraných přednášek v hlavních blocích.
Těšíme se na vaši účast, na zajímavé diskuze i originální sdělení z vaší praxe. 
Věříme, že si zarezervujete čas ve vašich kalendářích a v dubnu se uvidíme,  
na odborném setkání i na neformálním večerním posezení.

PhDr. Mgr. Vladimír Husárek, MBA 
předseda programového a organizačního výboru 

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o.



Všeobecné informace

Místo konání Hotel Galant, Mlýnská 2, Mikulov

Registrační poplatky  do 12. dubna 2023 na místě 
Lékaři Kč 2 750,- / EUR 115,- Kč 3 150,- / EUR 132,- 
NLZP Kč 2 450,- / EUR 103,- Kč 2 850,- / EUR 120,- 
Studenti denního studia bez registračního poplatku

 V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na konferenci, oběd na den 20. dubna 2023 vstupenka na 
společenský večer, konferenční materiály a DPH.

 Platba převodem je možná do 12. dubna 2023. Proforma fakturu obdržíte v potvrzovacím e-mailu..

Pro přednášející Ukončení registrace k aktivní účasti (přihlášení přednášky) 10. března 2023 
Ukončení registrace k aktivní účasti (přihlášení posteru)  31. března 2023 
Vyrozumění o přijetí přednášky obdržíte   31. března 2022

Akreditace Konference bude zařazena v centrální databázi vzdělávacích akcí České lékařské komory a bude ohodnocena 
kredity dle platných předpisů. NLZP obdrží potvrzení o účasti.
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