CHRUDIMSKÁ NEMOCNICE, a.s.
pořádá dne

23. a 24 října 2008
I. ročník Chrudimských sesterských dnů
na téma

„Co nám ještě chystá ošetřovatelství?“
Témata:

Domácí a hospicová péče, paliativní péče
Sociální lůžka ve zdravotnickém zařízení
Problematika pádů, bolesti a dekubitů ve zdravotnických zařízeních
Právní problematika v ošetřovatelství
Rizika u imobilních pacientů (imobilizační syndrom, prevence trombózy,
embolie, pneumonie,...)
Diabetes mellitus a nové trendy léčby
Prevence onemocnění imunitního systému
Co vy a alergie?
Nové trendy a metody v laboratořích
Varia

Datum konání:

23. a 24. října 2008

Místo konání:

Hotel Bohemia v Chrudimi

Přihláška:

závaznou přihlášku zašlete na adresu Chrudimské nemocnice, a.s. nebo
e-mailem na adresu vackova@nemcr.cz do Předmětu vyplňte
„vzdělávání“ do 31.srpna 2008

Účastnický poplatek: 300,- Kč při jednodenní účasti nebo 550,- Kč při dvoudenní účasti
 při bankovním převodu do 31.srpna 2008 na účet číslo
216583495/0300, variabilní symbol 3333, specifický symbol: datum
narození ve formátu rr.mm.dd (72 12 06);
 při platbě organizací uveďte její IČO;
 300,- Kč při jednodenní účasti a 550,- Kč při platbě v hotovosti při
registraci pokud bude volné místo;
 daňový doklad za uhrazení účasti Vám na požádání vystavíme u
registrace.
Zrušení účasti:

Ubytování:

v případě zrušení, prosím, podejte písemnou zprávu.
 Při písemném zrušení účasti do 10. září 2008 Vám bude poplatek
vrácen v plné výši.
ubytování nabízí Hotel Bohemia v přiloženém informačním letáku.

Informace o dopravě: informační leták je přílohou pozvánky
Zajištění přednášek: PC a dataprojektor pro prezentace v programech PowerPoint nebo Open
Office Impress. Formát DVD – pro prezentaci videa.
Techniku je možné si vyzkoušet před zahájením sesterských dnů nebo
v průběhu přestávek. Technik bude k dispozici v dopolední projekci.
Další informace:

jako definitivní potvrzení Vaší účasti obdržíte program.
Přílohou pozvánky jsou: závazná přihláška k účasti, plánek města
s vyznačeným místem konání konference a informace o ubytování.

Organizační výbor:

Mgr. Vacková Martina
Bc. Chmelíková Romana
Kubíková Monika
Bc. Medunova Gabriela
Bc. Seifertová Petra

vackova@nemcr.cz
chmelikova@nemcr.cz
kubikova@nemcr.cz
medunova@nemcr.cz
seifertova@nemcr.cz

