
   Vážené kolegyně a kolegové, 
 

jménem předsednictva ČAS sekce ARIP si Vás dovoluji pozvat na  

Dvoudenní kongres sester pracujících v oboru ARIM 

s mezinárodní účastí 
konaný ve dnech    21. – 22.10.2016  v prostorách hotelu Olšanka*** 

Praha 3, Táboritská 23, ( www.hotelolsanka.cz ) 

Téma kongresu : Ošetřovatelství v intenzivní, přednemocniční a 

urgentní medicíně 
 

Program:   Pátek :  Prezentace a novinky v intenzivní péči, kazuistiky 

                   Sobota :  Prezentace přednemocniční a urgentní péče, praktické nácviky  

                                

 

Organizační informace:  Kongres začíná v pátek 21.10.2016 v 10.00 hod zprávou 

předsedkyně sekce o činnosti sekce ARIP  a končí v sobotu 22.10.2016 cca v 13.00 hod. 

Sobotní blok je zaměřený na přednemocniční a urgentní péči s praktickým nácvikem. 

Ubytování na pokojích hotelu Olšanka*** je možné v odpoledních hodinách, do té doby bude 

vyhrazen prostor pro zavazadla účastníku kongresu. Kapacita je omezena na 100 účastníků 

kongresu a přednostně se akceptují platící členové sekce ARIP.  

Uzávěrka přihlášek je do 15.9.2016 

 

Poplatky:     1500,- Kč – nečlen ČAS ARIP 

                      1000,- Kč - člen ČAS-ARIP s ubytováním na 1 noc 

                      1000,- Kč – člen SKSaPA s ubytováním na 1 noc 

                        800,- Kč - člen ČAS-ARIP bez ubytování 

 

zašlete na účet : 

ČAS – sekce ARIP 43-6857760217/0100, adresa : Londýnská 15, Praha 2, PSČ 120 00. 

Zahraniční účastníci platí na místě.  

 

Při platbě, ve zprávě pro příjemce je pro identifikaci nutné uvést jméno a příjmení 

konkrétního účastníka kongresu, za kterého je platba provedena a variabilní symbol uveďte 

svoje členské číslo ČAS. Každý účastník předloží při registraci doklad o zaplacení. 

Přihlášky posílejte on-line, prostřednictvím webových stránek ČAS (www.cnna.cz).  

Do poznámky napiště zda žádáte ubytování, případně s kým.  

Ubytování zajišťujeme pouze na noc kongresu tj. 21.10.2016. 

Po zaplacení poplatku a Vaší neúčasti na kongresu, Vám nebudou peníze vráceny!!! 

Poplatek zahrnuje účastnický poplatek, páteční oběd, večerní raut a ubytování včetně sobotní 

snídaně (***hotel), 2x coffee break.  

Aktivní přednášející (pouze první autor) nehradí žádný poplatek. 

Sborník přednášek bude na CD nosiči. V odborném programu budou přednášky prezentovány 

přes dataprojekci v PowerPoint. Organizátor si vyhrazuje právo výběru a zařazení přednášek 

do odborného programu kongresu.  

Podrobný program bude zveřejněn na stránkách ČAS sekce ARIP.  

Za účast budou přiděleny kreditní body dle platných směrnic.  

 
S pozdravem, za organizační tým kongresu          PhDr. Miroslav Hmirák  

                                                                                 tel. +420 737 276 924 

                                               

http://www.hotelolsanka.cz/
http://www.cnna.cz/


 

 

 

Pokyny pro aktivní přednášející :  

 
Formát : A4, levý okraj 3cm 

Písmo : Times New Roman, velikost písma 12 

Hlavička zarovnat vlevo: Název příspěvku,  

                        autor a spoluautor vč. titulů,  

                                  plný název pracoviště 

Konec : kontaktní (emailová ) adresa autora 

 

 

Úplný text přednášky zašlete jako přílohu na emailovou adresu:   

kongres.sester.ARIM@seznam.cz 

 

Text přednášky zpracovaný dle pokynů, zašlete v elektronické podobě na uvedenou  

e-mailovou adresu do 15.09.2016 
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