Společnost pracovního lékařství ČLS JEP
Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK v Praze
Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze
Státní zdravotní ústav v Praze
Klinika pracovního lékařství LF UP a FN v Olomouci
pořádají pod záštitou
děkana 1. LF UK Praha a hlavního hygienika ČR

s mezinárodní účastí, jehož součástí bude i
30. TEISINGERŮV DEN PRŮMYSLOVÉ TOXIKOLOGIE a
39. BENŮV DEN FYZIOLOGIE A PSYCHOFYZIOLOGIE PRÁCE

15.–16. října 2015
JIHLAVA, Hotel Gustav Mahler

Prezident kongresu

doc. MUDr. Milan Tuček, CSc.
předseda
Společnosti pracovního lékařství ČLS JEP

Vědecký sekretář kongresu

prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.

Organizační výbor
MUDr. Petr Svačinka – předseda
MUDr. Ivan Kučera, Ph.D.
doc. MUDr. Marie Nakládalová, Ph.D.
MUDr. Jana Šalandová
Kontaktní adresa kongresu
Kamila Sobotková
Vrchlického 57 5860l Jihlava
Tel 567574745
kamila.sobotkova@doktorsvacinka.cz

Tematické okruhy:
Nová poškození zdraví z práce
Pracovnělékařské služby
Rizikové faktory práce
Nemoci z povolání
Bezpečnost nanotechnologií
Fyziologie a psychologie práce
Toxikologie a genetická toxikologie
Ošetřovatelství v pracovním lékařství
Varia

Organizační pokyny
Termín konání kongresu: 15.–16. října 2015
Místo: Jihlava, Hotel Gustav Mahler
http://www.hotelgmahler.cz/

Termíny
Závazná přihláška k aktivní účasti a k zaslání abstraktu nebo textu do sborníku
a platbě konferenčního poplatku:
do 20. 8. 2015
Závazná přihláška k pasivní účasti a platbě konferenčního poplatku:
do 15. 9. 2015

Program kongresu
1. den – 15. 10. 2015
9:00–12:30 odborný program
12:30–14:00 polední přestávka
14:00–17:00 odborný program
19:00–24:00 společenský večer
2. den – 16. 10. 2015
9:00–12:30 odborný program
12:30–13:00 zakončení kongresu

Konferenční poplatky

pro členy SPL a SSPrL

pro nečleny SPL (VŠ)

Ostatní (sestry, SZP)

1.500 Kč

1. autor sdělení

2.200 Kč

další autoři + pasivní účast

2.200 Kč

1. autor sdělení

2.500 Kč

další autoři + pasivní účast

1.200 Kč

1. autor sdělení

1.500 Kč

další autoři + pasivní účast

Poplatky zahrnují

Účast na přednáškách, sborník abstraktů/příspěvků na CD disku, certifikát o účasti,
občerstvení a zajištění cateringových služeb po celou dobu konání kongresu (snídaně je
součástí ubytování) a vstupu na společenský večer s doprovodným programem včetně rautu
dne 15. 10. 2015. Účastníci obdrží kredity ČLK dle platných předpisů.

Platbu prosím poukažte

Z ČR na číslo účtu: 500617613/0300, variabilní symbol: 2515066
Do zprávy pro příjemce prosím napište své příjmení, jméno a variabilní symbol: 2515066.
Číslo účtu pro platby ze zahraničí IBAN: CZ84 0300 0000 0005 0061 7613, BIC: CEKOCZPP
V případě neúčasti se poplatek nevrací.

Přihláška
Jen elektronicky, k dispozici je na internetové adrese:
http://www.pracovni-lekarstvi.cz/kongres.php
Pro aktivní účast do 20. 8. 2015, současně se zasláním abstraktů nebo plných textů příspěvků
Pro pasivní účast do 15. 9. 2015.

a případné dotazy zasílejte na adresu: kamila.sobotkova@doktorsvacinka.cz
Po obdržení Vaší přihlášky s platbou Vám potvrdíme registraci.

Forma prezentace
Přednáška (max. 10 min)
Poster šířka do 90 cm, výška do 120 cm.

Formát abstraktu
Pište prosím v textovém editoru MS Word, formát A4,
písmo Arial, velikost 12, levý okraj 3 cm, ostatní 2,5 cm,
řádkování jednoduché. Rozsah souhrnu
max. 2000 znaků (bez mezer). Hlavička podle vzoru.

Formát plného textu
příspěvku (vědecké práce in extenso) do sborníku s ISBN
Pište prosím v textovém editoru MS Word,
formát A4, levý okraj 3 cm, ostatní 2,5 cm, písmo Arial,
velikost 12, řádkování jednoduché. Rozsah příspěvku
max. 7 stran včetně tabulek a grafů. Text příspěvku
s klasickým členěním (abstrakt, úvod, metodika, výsledky,
diskuse, závěr, literatura). Hlavička podle vzoru.

Vzor hlavičky
VÝZNAM STANOVENÍ KOPROPORFYRINŮ V MOČI
1

TEISINGER J, 2 BARDODĚJ Z.

1 Klinika
2

nemocí z povolání FVL UK a FN, Praha 2
Ústav lékařské chemie LFH UK, Praha 10

Profesionální intoxikace olovem jsou v České republice již relativně vzácné.
V roce 2014...

Ubytování
Ubytování si účastníci kongresu rezervují a hradí individuálně. Při rezervaci ubytování uveďte,
prosím, heslo „Kongres pracovního lékařství“. Do 15. 9. 2015 budou níže uvedené hotely
rezervovány k potřebám účastníků kongresu a to za zvýhodněné ceny. Po tomto termínu
nebudou garantovány ceny ani rozsah ubytovací kapacity.

Seznam doporučených ubytovacích zařízení:


EA Business hotel Jihlavské Terasy: pěšky 7 minut, 1300–1600 Kč/pokoj, u hotelu je
parkovací dům za zvýhodněnou cenu (50 Kč/auto/den) při platbě na recepci - na
náklady ubytovaných hostů (zvýhodněnou cenu nelze uplatnit při platbě v parkovacím
automatu v garážích).



Hotel Gustav Mahler Jihlava: místo kongresu, 1300–1600 Kč/pokoj, kapacita parkování
omezena pro ubytované hosty (možno využít obě veřejná parkoviště v Křížové ulici).



Grandhotel Garni Jihlava: pěšky 3 minuty, 1000–3200 Kč/pokoj, kapacita parkování
omezena dle rezervací. Možno využít veřejná parkoviště v Křížové ulici.



Hotel Milenium: pěšky 3 minuty, 800–1100 Kč/pokoj, možno využít veřejná parkoviště
v Křížové ulici.



Hotel Villa Eden: pěšky 15 minut, 1000–1500 Kč/pokoj, parkoviště (17 míst) je součástí
hotelu, parkování zdarma.



Penzion Atrium: pěšky 10 minut, 1000–1300 Kč/pokoj, možno využít veřejná parkoviště
v Křížové ulici.



Penzion U sv. Jakuba: pěšky 7 minut, 1000–1200 Kč/pokoj, parkoviště (asi 30 míst) je
součástí penzionu (vjezd ze spodní části Masarykova náměstí) na náklady ubytovaných
hostů.

