
KONFERENCE
VÁLEČNÉ MEDICÍNY

2019

1. 11. odborná část

2. 11. hlavní část

3. 11. WorkshopY

Pátý ročník konference zaměřující se na problematiku 
poskytování všech úrovní zdravotní péče ve válečných 

oblastech a oblastech zasažených katastrofou.
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Ředitele Ústřední vojenské 
nemocnice praha
prof. MUdr. Miroslava Zavorala, ph.d.
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královehradeckého kraje

Ředitele agentury vojenského 
zdravotnictví
brig. gen. MUdr. Zoltána bubeníka

děkana Fakulty vojenského 
zdravotnictví
prof. MUdr. pavla boštíka, ph.d.

Ředitele vojenské nemocnice brno 
plk. Ing. antonína vodáka



O co se jedná?
Kongresovém centru ALDIS, Eliščino 
nábřeží 357, 500 02 Hradec Králové

Místo konání

1. 11. 2019 od 9:00 do 17:00 
2. 11. 2019 od 9:30 do 17:30
3. 11. 2019 v průběhu celého dne

Datum a čas

Dobrou náladu a o zbytek se postaráme my.

Co s sebou 

www.ppvb.cz*
774 102 630
info@viaprotect.cz
Konference Válečné Medicíny 2019

*pro zaměstnavatele a FKSP vygenerujeme faktury
Díky novým znalostem se stáváte pro zaměstnavatele 
lepšími, nechte se na konferenci vyslat. 

Více informací a registrace

Jedná se o největší akci ve střední Evropě, která 
zprostředkovává nejnovější poznatky a zkušenosti 
ze zahraničních operací. Rozebírá kazuistiky, postu-
py, vybavení a materiál používaný na těch nejod-
lehlejších místech, ale zároveň i v nejmodernějších 
zdravotnických pracovištích. 

Smyslem konference je předávání praktických infor-
mací od těch nejlepších, ale také jsme se zaměřili na 
všeobecný rozvoj všech účastníků.

Pro koho je akce určená?

Konference Válečné Medicíny je pro všechny, kteří 
se nechtějí spokojit se svými znalostmi přednemoc-
niční péče, urgentní medicíny, či válečné chirurgie. 
Je pro všechny, kteří si uvědomují, že nabývání ex-
terních znalostí a zkušeností je naprosto nezbytné 
pro záchranu lidských životů.

Odborná část

Odborná část je převážně zaměřená pro zdravotnic-
ký personál, který se chce podělit o své mnohaleté 
zkušenosti formou diskuze a snaží se najít optimální 
a v praxi fungující řešení.

Hlavní část

Hlavní část se bude týkat vyvrcholení 5 let intenzivní 
kooperace mezi mnoha organizacemi a jedinci, kteří 

zasvětili svůj život záchraně ostatních. Na světě ne-
existuje člověk, který všude byl, všechno zná a ví. Na 
druhou stranu existuje konference, která se těmito 
superlativy může pochlubit.

Workshopy

Mnohdy se s krizovou situací setkáme bez dokonalé 
přípravy, a proto se musíme snažit zvládnout věci, 
jak nejlépe umíme. Tyto momenty by však neměly 
být ukázkou naší vysoce specializované medicíny 
a nejnovějších poznatků. Proto Vás tímto vyzývá-
me, abyste se přišli zdokonalit i na naše konferenční 
workshopy.


