Téma: Chirurgie
12.30 - 13.00

Prezence přihlášených

zasláním přihlášky na e- mail:

13. 00 – 13.05

Zahájení konference

Do přihlášky uveďte Příjmení, Jméno, datum narození
(pro certifikát), rodné číslo (pro kontrolu platby)

13.05 - 13.50
prim. MUDr. Alena Schmoranzová:
Kosmetická chirurgie (Ústav chirurgie ruky a plastické
chirurgie Vysoké nad Jizerou)

Konferenční poplatek zašlete až po našem e- mailovém
potvrzení Vaší účasti.

13.50 – 14.30
Mgr. Kateřina Lisová: Dlouhodobé cévní
vstupy (Vrchní sestra FN Motol)
14.30 – 15.10
MUDr. Pavel Kořínek: Varixy, příčiny,
příznaky, léčba (ON Trutnov)
VOŠZ a SZŠ Trutnov,
Procházkova 303 Trutnov, 541 01
a
Educa Corcontika
při SZŠ Trutnov
pořádá konferenci:

11. Ošetřovatelské dny
dne:

4. 11. 2016

15.10 - 15.40

PŘESTÁVKA

15.40 – 16.10 Mgr. Renata Čížková – Využití
kompresivních punčoch v prevenci a podpůrné léčbě
křečových žil (Aries, a.s.)
16.10 – 16.40 MUDr. Martin Hrubý – Bariatrická
chirurgie (Nemocnice Turnov)
16.40 – 17.20 Mgr. Romana Procházková – Specifika
v managementu léčby ran (Univerzita Pardubice – Fakulta
zdravotnických studií)
17.20 – 17.30

Zakončení konference

Pořadí přednášek se může v průběhu dne změnit.
Konference je určena všeobecným sestrám, porodním
asistentkám. Nabízíme zájemcům možnost aktivní účasti na
příštích ošetřovatelských dnech, název přednášky zašlete na
e- mailovou adresu: trejbalova@szstrutnov.cz

Objednávku účasti lze pouze uskutečnit:

Akce je registrována Českou asociací sester, kreditní body
jsou přiděleny dle vyhlášky MZČR č. 4/2010 Sb. Za každý
den pasivní účasti jsou 4 kreditní body, za aktivní účast na
přednášce 10 bodů autor, 5 bodů spoluautor.
Počet účastníků: 110 /den

tanakra@centrum.cz

Informovat se můžete také u:
Mgr. Kracíková Táňa
tel.: 737925977
e- mail: tanakra@centrum.cz
Mgr. Trejbalová Jana
tel.: 499846373
e- mail: trejbalova@szstrutnov.cz

Místo registrace:
Aula České lesnické akademie, Lesnická 9, Trutnov
Konferenční poplatek: 400 Kč – při platbě předem na
účet
500 Kč – v hotovosti na místě
Konferenční poplatek prosíme uhradit po našem
potvrzení Vaší účasti na číslo účtu:
35 -6111530247/0100 variabilní symbol: rodné číslo
(bez lomítka) nejpozději do 31. 10. 2016
Pokud budete požadovat fakturu o zaplacení, napište
to k přihlašovacímu e- mailu.
Doklad o úhradě prosíme předložit při prezenci.

