
I. INFORMACE 

1.–2. 6. 2023 / OLOMOUC
40. dny mladých internistů

Pořádá ČESKÁ INTERNISTICKÁ SPOLEČNOST  
ve spolupráci se SLOVENSKOU INTERNISTICKOU SPOLOČNOSŤOU,  
LÉKAŘSKOU FAKULTOU UP V OLOMOUCI, FAKULTNÍ NEMOCNICÍ V OLOMOUCI,
SPOLKEM LÉKAŘŮ ČLS JEP V OLOMOUCI a III. INTERNÍ KLINIKOU LF UP A FN OLOMOUC

Termín konání 	� 1. 6. – 2. 6. 2023

Místo konání 	� Velká a malé posluchárny Teoretických ústavů LF UP, Hněvotínská 3, Olomouc 
areál Fakultní nemocnice

Jednací jazyk 	� česky

	� slovensky

	� anglicky

Garant setkání 	� prof. MUDr. Pavel Horák, CSc. / přednosta III. interní kliniky FN Olomouc a LF UP Olomouc

Vědecký výbor 
konference

Předseda:
	� prof. MUDr. David Karásek, Ph.D. / zástupce přednosty pro léčebnou péči III. interní kliniky LF UP a FN Olomouc

Členové:
	� prof. MUDr. Richard Češka, CSc. / předseda České internistické společnosti

	� prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc. / předsedkyně Slovenskej internistickej spoločnosti

	� prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc. / děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

	� prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc. / přednosta I. internej kliniky, Jesseniova lekárska fakulta UK

	� prof. MUDr. Petr Galajda, CSc. / I. interná klinika, Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine

	� MUDr. Jiří Orság, Ph.D. / III. interní klinika LF UP a FN Olomouc

Koordinátoři 	� Michal Slánský / III. interní klinika LF UP a FN Olomouc

	� Bc. Marcela Janů / III. interní klinika LF UP a FN Olomouc

Tematické okruhy 	� vnitřní lékařství včetně dílčích a navazujících oborů

Podmínky Aktivní účast: 
	� lékaři/lékařky do věku 35 let včetně

	� studenti/studentky lékařských fakult, zapojení do vědeckovýzkumné práce (SVOČ) v oborech vnitřního lékařství 

Pasivní účast: 
	� bez omezení



Nejlepší sdělení 
budou odměněna 
cenami

	� cena předsedy České internistické společnosti

	� cena předsedy Slovenské internistické společnosti

Forma přednášky 	� ústní sdělení v délce 10 minut + 5 minut diskuze (vymezený čas je nepřekročitelný)

Kritéria hodnocení 
přednášky

	� originálnost a aktuálnost tématu

	� úroveň abstraktu, přednesu a dokumentace

	� dodržení časového limitu a pohotovost v diskuzi

Technické  
zabezpečení

	� počítač, dataprojektor, prezentér, ozvučení

	� zajištění zpětného projektoru či zapojení vlastního notebooku není možné!

Odborný program 	� bude rozčleněn do odborných sekcí odpovídajících zaměření přihlášených sdělení

	� registrovaným účastníkům bude zaslán e-mailem předem

	� všechna přihlášená sdělení budou přijata k ústní prezentaci

Účastnický 
poplatek

	� 1 500 Kč

	� zahrnuje účast na vědeckém jednání a konferenční materiály

Registrace 
účastníků

	� Vestibulum Teoretických ústavů LF UP, Hněvotínská 3, Olomouc (areál Fakultní nemocnice)

	� evidence členství v ČIS a SIS

	� předání dokladu o účasti

Ubytování 	� nabízíme zajištění ubytování v hotelu Flora a na kolejích Generála Svobody

	� více informací na webu

Společenský 
program

	� 1. 6. 2023 v 19.00 hod., Morgan‘s Restaurant, Mlýnská 952

	� cena 500 Kč

Důležité termíny 	� termín pro zaslání přihlášky a příspěvku k aktivní účasti do 20. 3. 2023

	� termín pro zaslání žádosti o ubytování do 30. 4. 2023

KONTAKT
	� Mgr. Kateřina Dostálová 

e-mail: k.dostalova@solen.cz 
tel.: +420 775 855 572

Více informací  
a možnost přihlášení on-line na 
www.dnymladychinternistu.cz

http://www.dnymladychinternistu.cz

