Mezinárodní vědecká konference „Ekonomická racionalita v prostředí armády“
Termín: 25.listopadu 2010
Místo konání: Univerzita obrany, Kounicova 44, Brno
Ve čtvrtek 25. listopadu se na Univerzitě obrany uskuteční mezinárodní vědecká konference
„Ekonomická racionalita v prostředí armády“, kterou pořádá katedra ekonomie Fakulty
ekonomiky a managementu Univerzity obrany.
Cíl konference:
Prezentace praktických poznatků, zkušeností a návrhů ambiciózních řešení, zajišťujících
transparentní, úsporná a efektivní řešení při řízení ekonomických procesů v armádě.
Publikované návrhy budou poskytnuty pro podporu přípravných prací na tzv. Bílé knize
v obraně.
Konference se koná pod záštitou plk. Ing. Vladana HOLCNERA, Ph.D., děkana Fakulty
ekonomiky a managementu UO a ve spolupráci se Sekcí ekonomickou MO.
Konference se koná od 9,00 hodin do 16,00 hodin v aule 50, Kounicova 44, Brno. Po hlavním
referátu budou následovat programová vystoupení účastníků konference a řízená diskuse.
Kontaktní osoba: Svatopluk Kunc, katedra ekonomie Fakulta ekonomiky a managementu
Univerzita obrany, tel.: 973 443 013, e-mail: svatopluk.kunc@unob.cz

7. ročník celostátní
PŘÍPRAVA, PRAXE

konference MEDICÍNA KATASTROF

-

ZKUŠENOSTI,

Termín: 25.-26. listopadu 2010
Místo konání: Univerzita Hradec králové
Ve dnech 25.-26. listopadu 2010 pořádá Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany
ve spolupráci se Zdravotní a sociální akademií Hradec Králové, Zdravotnickou záchrannou
službou Královéhradeckého kraje, Zdravotnickou záchrannou službou Pardubického kraje,
Oblastním spolkem Českého červeného kříže Hradec Králové a Fakultou informatiky a
managementu Univerzity Hradec Králové 7. ročník celostátní konference MEDICÍNA
KATASTROF - ZKUŠENOSTI, PŘÍPRAVA, PRAXE.
Konference se koná pod záštitou děkana Fakulty vojenského zdravotnictví UO plk. doc.
MUDr. Romana Chlíbka, Ph.D. a rektora Univerzity Hradec Králové doc. RNDr. Josefa
Hynka, MBA, Ph.D.

Hlavní témata konference MEDICÍNA KATASTROF:














Koncepce rozvoje oboru Medicíny katastrof
Nepokoje ve městech a dopad na zdravotnické zabezpečení
Příprava zdravotnických zařízení na mimořádné události
Řešení mimořádné události - kazuistiky
Zkušenosti ze cvičení IZS
Problematika CRBNE (chemické, radiační, biologické, nukleární a výbušné)
Asymetrická válka
Zahraniční zkušenosti z mimořádných událostí
Psychologické aspekty mimořádné události
Média a komunikace
Příprava a vzdělávání
Moderní trendy ve vybavení v přednemocniční a urgentní péči

Konference se koná od 11.00 hodin v komplexu budov Univerzity Hradec Králové, Budova č.
3, Hradecká 1227, Hradec Králové. Více o konferenci na
http://www.vojenskaskola.cz/skola/uo/fvz/vyzkum_vyvoj/Stranky/konference.aspx.
Kontaktní osoba: podplukovník Miroslav Procházka, Fakulta vojenského zdravotnictví
Univerzity obrany, tel. 973 253 110, e-mail: miroslav.prochazka@unob.cz

