Stručný volný překlad
Vědecký program 7. EORNA kongresu se bude skládat z následujících aktivit:
• Plenární zasedání
• Paralelní Symposia s ústními prezentacemi
• Výstava posterů
Pozornost se zaměřuje především na následující témata:
• Vědecký výzkum
• Perioperační / klinická praxe
• Vzdělávání
• Vedení / Management
• Bezpečnost pacientů
• Inovace v perioperační péči
• Zdravé pracoviště
Kongresový jazyk
Oficiálním jazykem 7. EORNA kongresu je angličtina. Současné jednosměrné tlumočení bude
zajištěno, během plenárních zasedání, následující jednací jazyky: italština / španělština /
francouzština.
Výzva k předkládání abstraktů prezentací
Abstrakta, která řeší nejnovější klinické praxe, vzdělání, inovace, výzkum / založený na důkazech
praxe, vedení a správa, informatika, zdravé pracoviště, řízení rizik a rozvoj služeb, problémy nebo
jakékoli jiné nejnovější trendy a vývoj související s perioperačním ošetřovatelstvím.
Jsou vítány návrhy nebo prezentace posterů.
Klinické zlepšení a inovace, realizace kreativních nápadů, toto vede ke zvýšení produktivity,
efektivity a kvality perioperační péče a k bezpečí pacienta. Výzkum v praxi, založený na důkazech,
přispívá k pochopení výzkumných projektů a našich vědeckých poznatků. EORNA Kongres nabízí
příležitost k přezkoumání výzkumných studií a pomáhá vyhodnotit poznatky v perioperační péči.
Prezentace se mohou lišit v délce. Všechny přijaté příspěvky budou povoleny asi na 20 minut na
prezentaci v angličtině a 10 minut otázek z delegátů. Publikum bude zastoupeno v menším počtu
než 100 do více než 1000 účastníků. Nejlepší přednášející bude oceněn.
Plakát(postery) Prezentace Abstrakta / E plakáty
Plakát prezentace se zobrazí jako eposters na EORNA Kongresu. Plakáty jsou efektivní způsob
komunikace ve veřejném fóru. Představují nápady v grafickém formátu, jsou interaktivní a
podporují produktivní diskusi mezi autory posterů a spolupracovníky v perioperační péči.
Další pokyny pro formát posteru bude uveden v přijetí dopisu. Nejlepší poster bude oceněn.
Se srdečným pozdravem
Liz Waters
předseda
Vědecký výbor EORNACongress 2015
Podání abstrakt
Abstrakta a postery mohou být předkládány k projednání do 30. června 2014. Více informací
získáte na našich webových stránkách : www.eornacongress.eu. Abstrakta ze zemí mimo EORNA

se předkládají na stejnou adresu webové stránky.
Návrhy mohou být předkládány pro ústní, písemnou nebo posterovou prezentaci. Pokud váš
abstrakt nebude přijat k ústní prezentaci, vědecký výbor může navrhnout přijatí jako prezentaci
plakátu/posteru.
Dotazy týkající se abstraktních podání a obecné otázky by měly být zaslány na adresu:
E - mail: abstracteornac@thetriumph.com
Ph. : +39 06 35 53 02 19 begin_of_the_skype_highlighting
+39 06 35 53 02 19 BEZPLATNĚ
end_of_the_skype_highlighting ( od pondělí do pátku od 09:30 do 00:30 )
Přijatelnost každého návrhu bude přezkoumána a bude hodnocena struktura a srozumitelnost
obsahu návrhu a vztah k cílům. Vědecký výbor EORNA bude provádět výběr na schůzi v září
2014.
Žadatelé budou informováni o výsledku jejich předložení do konce října poté, co proces přezkumu
již bude kompletní. Vezměte prosím na vědomí, že všechna přijatá abstrakta budou vytištěna
v knize v plném znění.
Abstract prezentace - formát
Abstrakta budou psána v angličtině. Všechny prezentace budou probíhat v angličtině. Během
kongresu plánujeme překlad v italštině a v hlavním sále ve francouzštině a španělštině.
1. Prezentace by měla být připravena jako premiéra, speciálně pro Kongres EORNA 2015.
2. Následující informace: název abstrakta, jméno (a) autora ( ů), moderátorka ( y ) informací a
pracovišti pouze v konkrétních oblastech. Nezahrnují se do hlavního dokumentu.
3. Abstrakt prezentace by měl obsahovat: název, strukturu, zaměření našeho zájmu, teoretický
rámec, použitá literatura, závěry a důsledky pro perioperační ošetřovatelství.
4. Výzkum, empirické studie nebo praxe založené na důkazech by měly zahrnovat účel studie,
cíle, problémy výzkumu, stručný popis metodiky, teoretický rámec, relevantní odkazy na literaturu,
výsledky a důsledky pro perioperační ošetřovatelství.
5 . Klíčová slova by měla být uvedena buď na začátku nebo na konci tohoto textu.
6. Veškeré zkratky musí být vysvětleny.
7. Na konci abstraktu uveďte preferovaný typ prezentace : ústní nebo poster .
8.EORNA přijímá podání s abstrakty mezi 250 a 300 slovy ( ne včetně názvu nebo názvu
přednášejícího ), představení výzkumu / důkazy o tom, na základě praxe , klinického zlepšení /
inovace nebo informační témata.
9. Parlamentní práce by měly být předloženy v souboru . doc ( Word dokument) nebo RTF ( Rich
Text), Rich Text Format můžete využívat pro všechny funkce MS Word Editor rovnic a MathType
). Práce musí být zpracována ve formátu A4 . Formulář umožňuje poslat pouze 1 dokument (
soubor .
10. Bibliography
Odkazy by měly být uvedeny na konci textu a členěna následujícím způsobem:
• publikace číslované ve stejném pořadí citací v textu
• obsaženo v textu jako číslo v hranatých závorkách , např. . ( 1)
• citováno jako :
◦ časopisy : např. : . Smith DG , Jones AS , Harrison JK . Estriol ve slinách u neplodných žen . Br J
Obstet Gynecol , 2001 , 145 : 34-8
◦ kapitoly v knihách : např. : . Persson F , Rossi S. Vývoj mozku plodu v děloze . In: Magnetická
rezonance v těhotenství . Smith FR , Taylor T ( eds. ) 0,5 th ed . Philadelphia , JP Lippincott , 2003
, 356-9
• uvést všechny autory až do 6, je-li více než 6 , uvádějí první tři a následně et al .

Chcete-li stáhnout abstrakt , prosím kontaktujte správce Congress e-mailem :
abstracteornac@thetriumph.com
Uveďte referenční kód při podání přiřazené k abstraktu .

