Konference „EMIR 2015 – emergency radiology“

Název akce: Konference „EMIR 2015 – EMERGENCY RADIOLOGY“
Pořádá: Karlovarská krajská nemocnice a. s. (KKN)
pod záštitou hejtman Karlovarského kraje JUDr. Martina Havla
a ve spolupráci s Radiologickou společností ČLS J. E. Purkyně
Odborný garant: MUDr. Jiří Hofmann, primář a místopředseda představenstva KKN
Místo konání: Karlovy Vary, Grandhotel Pupp
Termín: pátek 4. 12. 2015 – zahájení 10,00 hod, předpokládané ukončení v 17,00 hod,
předregistrace je možná 3.12.2015 v 18,00 hod před uvítacím večerem (řádná registrace 4. 12.
2015 mezi 9,00 - 10,00 hod)
Hlavními tématy konference budou:
 Emergency USG,
 Emergency CT,
 Emergentní intervence,
 MR a Emergency
 Varia.
Kontakty: konference-radiologie@kkn.cz nebo:
Mgr. Bc. Jana Jirsová
úsek generálního ředitele
Karlovarská krajská nemocnice a. s.
Tel: +420 – 723 360 278 nebo 354 225 663
E-mail: jana.jirsova@kkn.cz

Mgr. Marian Odlevák
úsek generálního ředitele
Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Tel: +420 - 777 076 816
E-mail: marian.odlevak@kkn.cz

Vážená paní, pane
Vážení kolegové,
tak jako v minulých letech bylo i v tomto roce naší nemocnici svěřeno pořádání konference, tentokrát
s mezinárodní účastí „EMIR 2015 – emergency radiology“, kterou pořádáme pod záštitou hejtmana
Karlovarského kraje JUDr. Martina Havla a ve spolupráci s Radiologickou společností ČLS
J.E.Purkyně. Předsedou Výboru garantů konference je prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA.
Bude nám ctí, Vás na této konferenci osobně přivítat.
Těšíme se na Vaši účast.
MUDr. Jiří Hofmann, v. r.
místopředseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.

zasedání výboru konference

Konference bude probíhat v pátek 4. prosince 2015 (10,00 - 17,00 hod) v Karlových Varech,
v prostorách hotelu PUPP.
Příjezd účastníků očekáváme již ve čtvrtek 3. 12. 2015 s tím, že od 18,00 hod se koná uvítací
společenská akce.

uvítací večer
registrace

Konference je vzdělávací akcí a bude kreditována dle věštníku ČLK – aktivní účast přednáška 7 bodů,
poster 5 bodů, pasivní účast 6 bodů. Zároveň plánujeme vydat „sborník příspěvků“, který je kreditován
dalšími 5 - 7 body. Každý účastník obdrží certifikát na ceninovém papíře.
Konferenční poplatek činí 1.800 Kč, pro členy RS 20 % sleva.
Přihlášku vyplňte a zašlete:
 elektronicky na konference-radiologie@kkn.cz do 10. 11. 2015
Konferenční poplatek:
 bude účtován po přihlášení na konferenci
 zahrnuje náklady na organizaci konference, vydání sborníku příspěvků a občerstvení
podávané během konference (uvítací večer, oběd, coffebreak)
 výše konferenčního poplatku je:
 1.800,- Kč / 65,- EUR při úhradě nejpozději do 30. 10. 2015
 1.440,- Kč pro členy RS ČLS JEP (po slevě 20 %) při úhradě nejpozději do 30. 10. 2015
 2.100,- Kč / 75,- EUR při úhradě od 1. 11. 2015,
 partnerské subjekty (v rámci uzavřené Smlouvy o spolupráci s KKN) mají na konferenci
vyhrazeno 1 místo/subjekt nepodléhající konferenčnímu poplatku.
 konferenční poplatek uhraďte:
a) bezhotovostním převodem na bankovní účet Karlovarské krajské nemocnice číslo
účtu: 35-227290217/0100, variabilní symbol: 41215, do zprávy pro příjemce uveďte
vaše „jméno a příjmení“
Důležitá upozornění:
 U plateb uhrazených bezhotovostním převodem po datu 15. 11. 2015 je nutno předložit
potvrzení o platbě převodem nejpozději při prezenci.
 Fakturu obdržíte na vyžádání.
 Platbu konferenčního poplatku nelze hradit hotově.
 V případě nepublikování příspěvku (např. z důvodu nedodržení termínů, nedodržení
předepsaného formátu apod.) či neúčasti na konferenci se konferenční poplatek nevrací.
Podmínkou zařazení příspěvku do recenzovaného sborníku příspěvků (s přiděleným ISBN) je:
 vystoupení s příspěvkem v rámci konference,
 obsahové dodržení vypsaných témat konference,
 dodržení požadované formální úpravy příspěvku a pokynů pro autory,
 dodržení termínu odevzdání příspěvku: elektronicky nejpozději do 28. 10. 2015 na email:
konference-radiologie@kkn.cz
Pravidla prezentace příspěvků:
 délka prezentace 10 - 20 minut,
 požadujete-li při prezentaci příspěvku využít dataprojektor, je nutno tuto skutečnost označit v
přihlášce na konferenci,
 prezentace určená k projekci bude ve formátu MS Office na CD, DVD, USB nosičích,
 prezentace bude zaslána v elektronické podobě na email: konference-radiologie@kkn.cz, nebo
předána nejpozději 30 minut před zahájením konference
Ubytování:
 Rezervaci ubytování je nutno provést prostřednictvím KKN a pokynů, abyste získali
zvýhodněnou cenu. Současně upozorňujeme, že kapacita smluvních hotelů je omezená, proto
nás kontaktujte co nejdříve; v případě pozdější rezervace Vám nabídneme jiný odpovídající
hotel v blízkosti. Ubytování si každý účastník hradí přímo v hotelu, bezplatné storno ubytování
je možné do 20. 11. 2015, poté si hotel účtuje poplatek.
 Pozvaní hosté z partnerských subjektů (v rámci uzavřené Smlouvy o spolupráci) mají
na konferenci vyhrazeno bezplatné ubytování pro maximálně 1 účastníka/subjekt.



Ostatní účastníci konference si ubytování hradí sami. Lze využít speciální nabídky
na ubytování:

Grandhotel PUPP
Mírové nám. 1, 360 01 Karlovy Vary
GPS: N 50°13´12´´; E 12°52´43´´
www.pupp.cz
zvýhodněná cena 3.500,- Kč za dvě osoby na dvoulůžkovém pokoji Comfort se snídaní,
zvýhodněná cena 2.500,- Kč za jednolůžkový pokoj se snídaní, hotel má vlastní parkoviště, které je
v ceně ubytování.
Krásná Královna – Maltézský kříž
Stará Louka 48, 360 01 Karlovy Vary
GPS pozice hotelu: 50°13'15.896"N, 12°52'47.414"E
www.krasnakralovna.cz
zvýhodněná cena 1.650,- Kč za dvě osoby na dvoulůžkovém pokoji se snídaní,
zvýhodněná cena 1.050,- Kč za jednolůžkový pokoj se snídaní, hotel nemá vlastní parkoviště.
Hotel Embassy
Nová Louka 21, 360 01 Karlovy Vary
GPS pozice hotelu: 50°13'13.270"N, 12°52'48.071"E
www.embassy.cz
zvýhodněná cena 2.500,- Kč za dvě osoby na dvoulůžkovém pokoji se snídaní,
zvýhodněná cena 2.000,- Kč za jednolůžkový pokoj se snídaní, hotel má vlastní parkoviště, které je
v ceně ubytování.
Hotely jsou v kategorii 4* a nacházejí se v samotném historickém lázeňském centru Karlových Varů.
Hotely se nachází naproti sobě a k oběma není povolen vjezd motorových vozidel z důvodu zákazu
vjezdu do lázeňského území. V případě, že si rezervujete včas ubytování, obdržíte naším
prostřednictvím také potvrzení s voucherem, který Vás bude opravňovat v den příjezdu a odjezdu
k zajetí Vaším osobním vozidlem do lázeňského území: tím se vyhnete případným sankcím ze strany
městské policie
Změna programu vyhrazena

