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Vážené kolegyně a vážení kolegové,

přijměte pozvání na 21. ročník Brněnských dnů urgentní medicíny, které se uskuteční ve dnech 12. – 14. dubna 2022. Pevně věříme, 
že po dvou letech zaměníme virtuální prostředí za  setkání prezenční v tradičním a krásném prostředí jihomoravského Mikulova.

Protože termín nadcházejících Brněnských dnů vychází na týden před Velikonocemi, uzpůsobili jsme tomu program, který bude 
skutečně nabitý. Zahájíme jej netradičně již v úterý setkáním pracovních skupin, hlavní odborná náplň pak bude následovat ve 
středu a čtvrtek.  

Nosným tématem konference bude tentokrát „Atypický pacient“, kterého Vám představíme v pestrém provedení, tedy v tradičním 
i v netradičním formátu.

Věříme, že tematické zaměření bude pro vás zajímavé, přínosné a atraktivní a že si v kalendáři akcí už teď zarezervujete všechny 
tři dny. 

Velmi se těšíme na Vaši účast, diskuzní příspěvky i originální sdělení z Vaší každodenní praxe. I na večerní neformální posezení… 

MUDr. Jana Kubalová
předsedkyně programového a organizačního výboru konference

náměstek pro vzdělávání ZZS JmK, p.o.



Všeobecné informace
Místo konání Hotel Galant, Mlýnská 2, Mikulov
Registrační poplatky do 31. 3. 2022 na místě 

Lékaři Kč 2 350,- / EUR 95,-  Kč 2 650,- / EUR 107,- 
NLZP Kč 2 050,- / EUR 83,-  Kč 2 450,- / EUR 98,-

 V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na konferenci, oběd dne 13.4., soft lunch 14 .4., vstupenka na 
společenský večer, konferenční materiály a DPH.  
Platba převodem je možná do 31. března 2022. Proforma fakturu obdržíte v potvrzovacím e-mailu.

Pro přednášející Ukončení registrace k aktivní účasti (přihlášení přednášky)  15. března 2022 
Ukončení registrace k aktivní účasti (přihlášení posteru)  31. března 2022 
Vyrozumění o přijetí Vaší 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.

Obědy Obědy se vydávají v hotelové jídelně ve III. patře hotelového komplexu dne 13. dubna 2022 od 
12.00 do 14.00 hod. Dne 14. dubna 2022 je pro účastníky konference zajištěn soft lunch.  
Cena za oběd je zahrnuta v registračním poplatku.

Společenský večer Společenský večer formou rautu se koná dne 13. dubna 2022 v sále AURELIUS hotelu Galant. Vstupenku na 
společenský večer, která je zahrnuta v registračním poplatku obdržíte při registraci účastníků.

SYMMA, spol. s r.o., Aleš Martinek, Bohunická 133/50, 619 00 Brno,
Mobil: +420 607 650 654, E-mail: a.martinek@symma.cz, www.symma.cz
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