
 

 

 
 

Fakultní nemocnice v Motole, 
Ústav ošetřovatelství 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 

a 
Česká asociace sester, region Motol – Praha 

 
si Vás dovolují pozvat na odbornou konferenci  

s mezinárodní účastí 
 
 

C E S T A   
K MODERNÍMU OŠETŘOVATELSTVÍ XIX. 

 
která se uskuteční dne 14. září 2017 

 

 

 

 

 

TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI !  

 



 

 

OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ KONFERENCE:  
 
Sestra a její profese  
Příklady dobré praxe a mezioborové spolupráce 
Management a kvalita péče  
Etické a psychosociální aspekty ošetřovatelské péče  
Věda, výzkum a vzdělávání v ošetřovatelství 
Varia 
 
Součástí konference budou rovněž tematicky zaměřené workshopy, které budou probíhat v 
v odpoledních hodinách.  
 
 
 
PŘIHLÁŠKY NA KONFERENCI – PASIVNÍ ÚČAST:  
 
Přihlášky pro pasivní účast na konferenci přijímá Lucie Křapková, nejpozději do 31.08. 2017, 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 400,00 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 500,00 Kč. První autor příspěvku konferenční poplatek nehradí, druhý a další 
autor ano.  
 
Zaměstnanci FN Motol se k pasivní účasti na konferenci přihlašují výhradně přes portál 
Vema od dne vyhlášení na Intranetu FN Motol. 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 společně se strukturovaným souhrnem 
Vašeho sdělení  nejpozději do 28.06. 2017 PhDr. RNDr. Danielu Jirkovskému Ph.D., MBA 
emailem na adresu: daniel.jirkovsky@fnmotol.cz 
 
Do 30.06. 2017 budou aktivní účastníci konference informováni o zařazení příspěvku do 
programu konference.  

Na základě oznámení aktivní účastníci zpracují a zašlou nejpozději do 28.07. 2017 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. Nezaslání příspěvku do 
sborníku neznamená automatické vyřazení sdělení z programu konference.  
 

Děkujeme za pochopení. 
 



 

 

UBYTOVÁNÍ: 
 
Ubytování je možné zajistit v rekonstruované ubytovně hotelového typu přímo v areálu FN 
Motol. Ubytování lze objednat u paní Marie Kubíkové, tel.: 224437135, email: 
marie.kubikova@fnmotol.cz 
 
 
 
UPOZORNĚNÍ: 
 
Vzhledem ke stále probíhající rekonstrukci posluchárenského bloku bude kapacita pro pasivní 
účastníky konference nižší než v uplynulých letech. Konference proběhne v kinosále v budově 
ředitelství FN Motol odkud bude přenášena do učeben a poslucháren v různých částech FN 
Motol. Děkujeme za pochopení.  
 
 
 
REKAPITULACE TERMÍNŮ: 
 
28.06. 2017 termín pro doručení přihlášek pro aktivní účast na konferenci společně se 

strukturovaným souhrnem příspěvku; 
 
30.06. 2017 vyrozumění aktivních účastníků konference o zařazení (nezařazení) příspěvku do 

programu konference a zaslání pokynů pro zpracování textu do recenzovaného 
sborníku; 

 
28.07. 2017 zaslání odborných textů autorů jednotlivých příspěvků do recenzovaného 

sborníku; 
 
31.08. 2017 ukončení příjmu přihlášek pro pasivní účast na konferenci; 
 
31.08. 2017 ukončení recenzního řízení; 
 
14.09. 2017 zahájení 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). 
 

 


