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Úvodní slovo předsedkyně organizačního výboru:
Vážené kolegyně a kolegové,
přijměte prosím pozvání na XII. Kongres kardiologický sester v Ostravě
(4. - 5. 10. 2018). V odborných blocích budou zastoupena následující témata: klinická kardiologie, intervenční
kardiologie, práce sestry v ambulantní sféře, kardiochirurgie, primární i sekundární prevence, výzkum
v ošetřovatelství.
Do odborného programu, jako novinku chceme zařadit práce studentů z magisterského studia.
Letos opět připravujeme workshop s tématikou akutní medicíny, pod vedením Mgr. Jana Pospíchala
(vedoucí katedry Klinických oborů, Univerzita Pardubice).
Ošetřovatelství v kardiologii, je významným článkem pro komplexní péči o kardiologicky nemocné.
Přejeme si, aby se tato odborná platforma promítla do ošetřovatelské péče, kterou denně poskytujeme na
svých pracovištích.

Budeme se těšit na Vaši účast na odborném poli kardiologie
Mgr. Ludmila Klemsová, PhD.
Vrchní sestra Kardiovaskulárního oddělení FN Ostrava

Mgr. Ludmila Klemsová, Ph.D.
Vrchní sestra Kardiovaskulárního oddělení FN Ostrava

Témata:
Okruhy témat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

akutní péče v kardiologii
intervenční kardiologie, arytmologie
kasuistiky
srdeční selhání
práce sestry v kardiologické ambulanci
kardiochirurgie dětí a dospělých
vzdělávání sester
urgentní péče v terénu
ošetřovatelský výzkum

• workshop s tématikou akutní medicína

Všeobecné informace
Místo a datum konání:
•
•

4.-5. října 2018 zahájení od 8.45 hodin
Clarion Congress Hotel Ostrava

Akce bude registrována ČAS a hodnocena kredity, účastníci obdrží
Certifikát.

Registrace
Registrační poplatek činí:
-

platba převodem
platba v hotovosti na místě

200,- Kč
300,- Kč

Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete prosím na účet číslo:
MONETA Money Bank:
224802619 / 0600
Variabilní symbol: uveďte variabilní symbol uvedený ve Vaší registraci

Registrace : do 28.9.2018 na www.kardiokongresy.cz
4. října 2018 – od 7.30 -8.45 hod v místě konání
5. října 2018 – od 8.30 -9.30 hod v místě konání

Registrace zahrnuje:
•
•
•
•
•
•

vstup na odborný program během celého kongresu
kongresové materiály
volný vstup na výstavu firem
vstup na společenský večer
šatna a parkování zdarma
občerstvení během přestávek a oběd

Pokyny pro aktivní účast a k přípravě abstrakt
•
•
•

Rozsah: max. 3000 znaků s mezerami
Typ písma: Times New Roman
Řádkování: 1
Struktura:

•
•
•
•
•

Název abstraktu: velikost písma 12, velká písmena, písmo tučné
Autor (autoři): velikost písma 12, písmo obyčejné (zkratka křestního jména a celé příjmení bez uvedení
titulů, v pořadí zvoleném autory, prezentujícího autora podtrhnout)
Pracoviště: velikost písma 12, písmo kurzíva
Hlavní text: velikost 12, písmo obyčejné
Struktura členěná na: úvod, metody, výsledky, závěr

Přihlášení k aktivní účasti do: 26. 8. 2018
Kontakt k zasílání abstrakt:
Mgr. Ludmila Klemsová, Ph.D. vrchní sestra kardiovaskulárního oddělení FNO
email: ludmila.klemsova@fno.cz,
tel.: +420 721 607 848

Ubytování:
Nabídka ubytování v místě konání akce:

Clarion Congress Hotel Ostrava
Zkrácená 2703/84, 700 30 Ostrava
www.clarioncongresshotelostrava.com
• Jednolůžkový pokoj za zvýhodněnou cenu 1.950,- Kč/ 1 noc včetně
snídaně
• Dvoulůžkový pokoj za zvýhodněnou cenu 2.300,- Kč/ 1 noc včetně snídaně
V případě zájmu rezervace možná na : reservation.ccho@clarion-hotels.cz
nebo telefonicky u Pavlíny Sekerášové

Phone.: +420 596 702 807
Fax:
+420 596 702 860
Mobile.: +420 736 628 307

Společenské setkání

• Dne 4. října 2018 od 17.00 bude v prostorech Clarion Congress
Hotelu Ostrava připraveno pro účastníky kongresu společenské
setkání.
• Při registraci prosím uveďte, zda se zúčastníte či nikoliv
společenského setkání.

Organizace
Organizační výbor:

Pořadatelský výbor:

• Mgr. Ludmila Klemsová,
Ph.D.
• MUDr. Miroslav Homza,
MBA
• Bc. Eva Zvolánková
• Renáta Pavelková
• Jana Kupčíková
• Bc. Marta Vajdová
• Radka Kusová

• Pavel Žůrek
• Pavla Chodorovská, DiS.

