Fakultní nemocnice v Motole,
Ústav ošetřovatelství 2. lékařské fakulty
Univerzity Karlovy v Praze
a
Česká asociace sester, region Motol – Praha
si Vás dovolují pozvat na odbornou
konferenci s mezinárodní účastí

CESTA
K MODERNÍMU OŠETŘOVATELSTVÍ XVII.
která se uskuteční dne 17. září 2015

pod záštitou
JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA, ředitele Fakultní nemocnice v Motole
prof. MUDr. Vladimíra Komárka, CSc., děkana 2. LF UK v Praze

TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI !

TÉMATICKÉ ZAMĚŘENÍ KONFERENCE:
Společné jednání – dopolední program:
Vzdělávání - získávání a rozvíjení kompetencí všeobecných sester a jiných
nelékařských zdravotnických pracovníků
Příklady dobré praxe a mezioborové spolupráce
Jednání v sekcích – odpolední program (workshopy):
Rehabilitační ošetřovatelství v prevenci komplikací
Invazivní cévní vstupy
Komplexní péče o kůži neznamená pouze prevenci a léčbu dekubitů
Podpora komunikace s využitím nových technologií
Inovace v kvalifikačním a v postkvalifikačním vzdělávání nelékařských zdravotnických
pracovníků
(změna programu vyhrazena)
PŘIHLÁŠKY NA KONFERENCI – PASIVNÍ ÚČAST:
Přihlášky pro pasivní účast na konferenci přijímá Lucie Křapková, nejpozději do 31.08.
2015, na adrese:
Fakultní nemocnice v Motole
Sekretariát náměstkyně pro ošetřovatelskou péči
V Úvalu 84
150 06 Praha 5
Tel.: 224431051, fax: 224431020, e-mail: lucie.krapkova@fnmotol.cz
Konferenční poplatek činí 400,- Kč a lze jej uhradit na účet č.: 17937051/0100
variabilní symbol 001606 (doklad o zaplacení je třeba předložit při registraci v den
konference – jako doklad o zaplacení neakceptujeme kopii příkazu k úhradě realizovanou u
samoobslužného boxu, např. Česká spořitelna a.s.). Pro úhradu konferenčního poplatku
v den konference se jeho výše stanovuje na 500,- Kč. První autor příspěvku konferenční
poplatek nehradí, druhý a další autor ano.
Zaměstnanci FN Motol se na konferenci přihlašují výhradně přes portál Vema
(postup je uveden v příloze pozvánky). Jiné přihlášky nebudou akceptovány. Při
nerespektování těchto pokynů, nebude vydáno potvrzení o účasti na vzdělávací akci.
PŘIHLÁŠKY NA KONFERENCI – AKTIVNÍ ÚČAST:
Přihlášky pro aktivní účast na konferenci zasílejte nejpozději do 30.06. 2015 PhDr.
Danielu Jirkovskému Ph.D., MBA na adresu:
Fakultní nemocnice v Motole
Samostatné oddělení vzdělávání
V Úvalu 84
150 06 Praha 5
Tel.: 224439030, e-mail: daniel.jirkovsky@fnmotol.cz
Do 01.07. 2015 budou aktivní účastníci konference informováni o zařazení příspěvku do
programu konference. Na základě oznámení aktivní účastníci zpracují a zašlou nejpozději
do 31.07. 2015 plný text příspěvku do sborníku. Požadavky na zpracování textu do
recenzovaného sborníku jsou uveřejněny na webových stránkách FN Motol v rubrice
Odborná veřejnost – Konference a semináře. Později zaslané příspěvky nebude možné do
sborníku zařadit.
Děkujeme za pochopení.

UBYTOVÁNÍ:
Ubytování si zajišťuje každý účastník sám. Níže uvádíme jen některé možnosti zajištění
ubytování nedaleko Fakultní nemocnice v Motole:
Hotel Golf Praha ****
http://www.guideprague.com/golf/hotel-golf-praha.php
Hotel Fortuna West Praha ***
http://www.hotelfortunawestprague.com/
Hotel Adalbert ***
http://www.hoteladalbert.cz
Hotel Krystal Praha ***
http://www.ceskachutovka.cz/hotel-krystal/
Případně jiné ubytování v Praze je možné nalézt a zajistit prostřednictvím následujících
internetových stránek:
http://www.guideprague.com/
http://www.phl.cz/

REKAPITULACE TERMÍNŮ:
30.06. 2015 termín pro doručení přihlášek pro aktivní účast na konferenci společně
s krátkou anotací příspěvku;
01.07. 2015 vyrozumění aktivních účastníků konference o zařazení (nezařazení)
příspěvku do programu konference a zaslání pokynů pro zpracování textu
do recenzovaného sborníku;
31.07. 2015 zaslání odborných textů autorů jednotlivých příspěvků do recenzovaného
sborníku;
31.08. 2015 ukončení příjmu přihlášek pro pasivní účast na konferenci;
31.08. 2015 ukončení recenzního řízení;
17.09. 2015 zahájení prvního dne konference.

DĚKUJEME ZA VAŠI PŘÍZEŇ A TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI.
Elektronickou verzi pozvánky na konferenci, včetně přihlášky, naleznete na
www.fnmotol.cz
(v rubrice Odborná veřejnost – Konference a semináře).

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA KONFERENCI
Cesta k modernímu ošetřovatelství XVII.
Příjmení:
Jméno:
Titul/y:
Pracoviště + adresa:
Email:
Telefon / fax:
Kontaktní adresa (pokud je jiná
než na pracoviště):
Číslo bank. účtu (pro případné
vrácení konfer. poplatku):
Forma účasti:
(zaškrtněte)

 aktivní*

pasivní

Mám zájem o zařazení do
workshopu:
* V případě aktivní účasti přiložte krátkou anotaci Vašeho sdělení, která bude
obsahovat jeho název, jméno a příjmení autora/ů, pracoviště autora/ů a výstižný
předpokládaný obsah sdělení do 10ti řádků textu.

Datum:

Podpis:

Přihlášky pro pasivní účast na konferenci přijímá Lucie Křapková do 31.8. 2015 na
adrese: Fakultní nemocnice v Motole, Sekretariát náměstkyně pro ošetřovatelskou péči,
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, 224431051, fax 224431020, e-mail:
lucie.krapkova@fnmotol.cz. Zaměstnanci FN Motol se na konferenci přihlašují
výhradně přes portál Vema. Jiné přihlášky nebudou akceptovány. Při
nerespektování těchto pokynů, nebude vydáno potvrzení o účasti na vzdělávací akci.
Přihlášky pro aktivní účast na konferenci společně s krátkou anotací Vašeho sdělení,
prosím, zašlete PhDr. Danielu Jirkovskému, Ph.D., MBA nejpozději do 30.6. 2015 na
adresu: Fakultní nemocnice v Motole, Samostatné oddělení vzdělávání, V Úvalu 84, 150 06
Praha 5, 224439030, e-mail: daniel.jirkovsky@fnmotol.cz

Děkujeme Vám, že respektujete tyto pokyny.

