Press Release
EORNA - European Operating Room Nurses Association
The Organizing Committee and EORNA Board of Directors are happy to announce the 7th Congress of the
European Operating Room Nurses Association, to be held in Rome, Italy on the 7 -10 May 2015. “The Art of
Perioperative Care: Eternally Evolving” is the theme of this congress and will be attended by specialized
perioperative nurses from all countries in Europe as well as representatives from all corners of the world. The
organization expects that approximately 2.000 participants will be present in Rome, many of them experts in
perioperative care within hospitals, private clinics and community areas. The Organizing Committee is
preparing an interesting educational, networking and cultural experience for all. The Scientific Committee is
planning a different programme to provide a rich educational opportunity for all delegates. This will include oral
and poster presentations. Workshops will also be a feature.

The international medical devices industry exhibition will be another key attraction for the delegates giving
access to some of the most up to date technology and information in the field.

This congress offers a great opportunity to renew old acquaintances and meet new friends, share experiences
and information in the interests of expanding the knowledge and enhancement of perioperative patient care.

For further information or clarification on any aspect related to the 7th EORNA Congress, please contact the
secretariat:
Triumph C&C – Studio EGA
e-mail: eornac2015@eornacongress.eu
Tel + 39 06 3553 0219
Website: www.eornacongress.eu
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Booking - eornac2015booking@eornacongress.eu

Překlad:
Tisková zpráva
EORNA - Evropská asociace sester na operačním sále
Organizační výbor a EORNA představenstvo s potěšením oznamuje konání 7. kongresu Evropské asociace
perioperačních sester, který se bude konat v Římě , v Itálii 7 -10 05. 2015 .
"Umění perioperační péče : věčně se vyvíjející " je tématem tohoto kongresu a zúčastní se jej
specializované perioperační sestry ze všech zemí v Evropě, i zástupci ze všech koutů světa. Organizace
očekává, že bude přítomno přibližně 2 000 účastníků, mnoho z nich odborníci v perioperační péči v rámci
nemocnic, soukromých klinik a komunitních oblastí. Organizační výbor připravuje zajímavé vzdělávací a
kulturní zážitky pro všechny účastníky. Vědecký výbor plánuje program, který umožní bohaté vzdělávací
příležitosti pro všechny delegáty. Jedná se o ústní a posterové prezentace.

Mezinárodní výstava lékařských přístrojů bude dalším klíčovým lákadlem pro delegáty, která umožňuje přístup
k některým z nejaktuálnějších technologií a informací v oblasti zdravotnictví .

Tento kongres nabízí skvělou příležitost k obnově starých přátelství a poznání nových přátel, sdílení
zkušeností a informací v zájmu rozšíření znalostí a zvýšení perioperační péči o pacienta.

Pro další informace nebo upřesnění, týkající se jakéhokoliv aspektu ve vztahu k 7. EORNA kongresu, se
obraťte prosím na sekretariát :
Triumph C & C - Studio EGA
e - mail: eornac2015@eornacongress.eu
Tel.
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