KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU - FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA
v spolupráci s
ÚSTREDNOU VOJENSKOU NEMOCNICOU SNP RUŽOMBEROK - FAKULTNOU NEMOCNICOU
VYSOKOU ŠKOLOU POLYTECHNICKOU V JIHLAVĚ – KATEDROU ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ
UNIWERSYTETOM JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH - WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

Slovenská lekárska komora
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov
Slovenská komora fyzioterapeutov
Slovenská komora zdravotníckych záchranárov
ORGANIZUJÚ MEDZINÁRODNÚ KONFERENCIU

RUŽOMBERSKÉ ZDRAVOTNÍCKE DNI
2016 - XI. ROČNÍK
na ktorú Vás srdečne pozývame

10. – 11. november 2016
RUŽOMBEROK
SLOVENSKO

CIELE KONFERENCIE
•

informovať zdravotníkov a verejnosť o vlastných skúsenostiach z vývoja
a aplikácií najnovších vedeckých poznatkov v oblasti medicínskych vied,
ošetrovateľstva, bioetiky, verejného zdravotníctva, vojenského zdravotníctva,
urgentnej
zdravotnej
starostlivosti,
pôrodnej
asistencie,
fyzioterapie
a laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve

•

prezentovať doterajšie výsledky vedeckej práce

•

vytvoriť základy pre udržanie stálej komunikácie odborníkov v daných oblastiach

TEMATICKÉ OBLASTI JEDNOTLIVÝCH SEKCIÍ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medicínske vedy (medicínske problémy súčasnosti)
Ošetrovateľstvo
Gynekológia a pôrodná asistencia
Urgentná zdravotná starostlivosť a vojenské zdravotníctvo
Verejné zdravotníctvo
Fyzioterapia
Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Bioetika a pastorálna medicína
Rádiologická technika

ORGANIZAČNÉ POKYNY
•

Svoju účasť na konferencii potvrďte najneskôr
do 30. septembra 2016
tlačivom prihláška 2016.doc na emailovú adresu: monika.olosova@ku.sk

•

Rokovacie jazyky: slovenský, český, poľský, anglický

•

Miesto konania konferencie: Fakulta zdravotníctva Katolíckej
v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 48, 034 01 Ružomberok.

•

Ubytovanie: pre prihlásených je možné zarezervovať ubytovanie v penziónoch
v Ružomberku a najbližšom okolí (ubytovanie si hradí účastník sám).

•

Konferenčný poplatok: 40,- EURO , člen SKS a PA: 25,- EURO bankovým
prevodom na číslo účtu v tvare SK05 8180 0000 0070 0024 0604 , SWIFT:
SPSRSKBA, var. symbol: dátum narodenia (v tvare: DDMMRRR), v poznámke
text – meno a priezvisko.

univerzity

Konferenčný poplatok priamo na mieste v dňoch konania konferencie 50,EURO. Konferenčný poplatok zahrňuje účastnícky poplatok, zborník príspevkov,
program konferencie a potvrdenie o účasti.
Obedy (7,- EURO) a spoločenský večer (15,- EURO) bude možné uhradiť podľa
individuálnej požiadavky pri prezentácii, ale žiadame o vyznačenie záujmu
o obedy, nocľah a spoločenský večer v prihláške.

VEDECKÝ PROGRAM
Konferenčný vedecký program
z jednotlivých oblastí zdravotníctva.

bude

obsahovať

plenárne

prednášky

Audiovizuálna technika: multimediálny projektor (premietanie cez počítač
v programe MS Office Powerpoint).

KONFERENČNÉ PRÍSPEVKY
Znenia celých príspevkov na konferenciu zasielajte
najneskôr do 30. septembra 2016 na adresu člena organizačného výboru:
vladimir.littva@ku.sk

+421 918 722 177

Všetky príspevky budú po recenzii redakčnou radou publikované v zborníku
z konferencie.
Príspevky (v slovenčine, češtine, poľštine alebo angličtine) zasielajte na vyššie
uvedenú e-mailovú adresu vo formáte *doc., obrázky vo formáte *jpg.
Príspevky, ktoré nebudú doručené do 30. septembra 2016 na e-mailovú
adresu vladimir.littva@ku.sk nebudú publikované a ani zaradené do programu
konferencie.
Od každého účastníka konferencie bude akceptovaný len jeden
príspevok ako hlavného autora a jeden príspevok ako spoluautora.
Ďalšie informácie sú uvedené v súbore prihláška 2016.doc

