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K účasti na konferenci jsou pozvány významné osobnosti půso-
bící v oblasti ochrany veřejného zdraví a prevence onemocnění, 
zástupci vědeckých institucí, vysokých škol a další odborné 
veřejnosti.
Odborný program bude zaměřen na aktuální témata současnosti, 
zejména 
 • Problémy související s migrací obyvatelstva v současnosti
 • Nutrice, vliv výživy na zdraví, civilizační nemoci, preventivní   
 programy a projekty
 • Správní delikty na úseku OVZ
 • Pracovní prostředí
 • Problematika vody
Termín přijetí přihlášky pro účastníky s aktivní účastí je  
12. 2. 2016. Pro ostatní účastníky je termín přihlášení 27. 2. 2016.
Přednášky budou zařazeny do programu na základě rozhodnutí 
odborné komise nejpozději do 15. 2. 2016. Předběžný program 
konference a další informace budou průběžně k dispozici na 
www.sdpm.cz.  Přednášky nezařazené do programu bude možné 
prezentovat formou posteru.
Konference je pravidelně zařazovaná do systému celoživotní-
ho vzdělávání ve zdravotnictví, má charakter postgraduálního 
vzělávání a je garantována ČLK (ohodnocena kredity) jako akce 
kontinuálního vzdělávání – účastníci obdrží potvrzení o účasti. 

Kredity budou uděleny i KVVOPZ. Počty kreditů budou přiděleny 
na základě účasti na přednáškách. Vzdělávací akce je pořádána dle 
Stavovského předpisu č. 16 ČLK.
Z důvodu omezené prostorové kapacity bude brán zřetel na 
datum odeslání přihlášky. Přihlásit se můžete na internetových 
stránkách konference www.sdpm.cz. Účastnický poplatek ve výši 
1800 Kč bude vybrán při registraci. První aktivní přednášející platí 
900 Kč (tato sleva nebude poskytnuta autorům posterů). Studenti 
s aktivní účastí (s prezentací, nikoliv posterem) poplatek neplatí. 
Účastnický poplatek není ovlivněn počtem dnů účasti, 
v případě neúčasti se nevrací.
Účastnický poplatek můžete uhradit rovněž na účet Raiffeisen-
bank číslo 52840028/5500. Variabilní symbol – 90134, jako speci-
fický symbol použijte datum narození ve formátu DDMMRRRR 
(příklad: datum narození 18. 3. 1980 – SS: 18031980) případně 
uveďte své jméno do poznámky příkazu. Při registraci je nutno 
předložit potvrzení o úhradě. Při platbě do 19. 2. 2016 je cena 
1500 Kč. 
Odborný garant: MUDr. Helena Šebáková, ředitelka Krajské 
hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, 
Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava.


