Slovenská kardiologická spoločnosť
Pracovná skupina Sestry v kardiológii
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Vás pozýva na
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sestier pracujúcich v kardiológii
Piešťany, hotel Park, 20. – 21. apríl 2018
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prof. MUDr. Robert Hatala, CSc., FESC
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doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC
MUDr. Jozef Beňačka, PhD.
MUDr. Andrej Bystriansky
MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA, MPH
Mgr. Iveta Lazorová

Predseda programového a organizačného výboru
PhDr. Monika Labudová, PhD.

Programový a organizačný výbor
Mgr. Margita Mikátová
Eva Kniežová
PhDr. Gabriela Šuttová
Mgr. Štefan Babej
doc. PhDr. Mgr. Róbert Ochaba PhD., MPH
PaedDr. Silvia Horváthová, MBA
Témy konferencie:
Manažment a edukácia pacienta s kardiovaskulárnym ochorením
Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti v kardiológii
Rehabilitácia v kardiológii
Kazuistiky, varia
Prihlásenie:
-

Prostredníctvom online registračného systému na: portal.sksapa.sk

-

Návratku pošlite e-mailom na adresu: kardiosestry@gmail.com

Termíny k prihláseniu
Aktívna účasť: do 15.2.2018
Pasívna účasť: do 25.3.2018 + úhrada poplatku

Konferenčný poplatok hradený

do 25.3.2018

v deň konania

Člen SKS a SKSaPa

16,- €

22,- €

Nečlen SKS a SKSaPa

23,- €

29,- €

Aktívni účastníci (prvý autor)

0,- €

Registračný poplatok možno zaplatiť bankovým prevodom na účet SKS (Slovenskej
kardiologickej spoločnosti), alebo v hotovosti pri registrácii. Potvrdenie o zaplatení
registračného poplatku si uschovajte a v prípade potreby predložte pri registrácii. V prípade
neúčasti sa konferenčný poplatok nevracia.
Bankové spojenie:

TATRA BANKA a. s.
Číslo účtu vo forme IBAN: SK 55 1100 0000 0029 4803 1759

VS: 1100 0000 (posledné štvorčíslie je Vaše ID člena SKS, Slovenskej
kardiologickej spoločnosti)
Pre nečlenov SKS a ne/členov SKSaPa: variabilný symbol v tvare 1100.
Pri všetkých platbách prosíme uviesť do poznámky priezvisko, meno a VI. KS
(konferencia sestier).
Registrovaní účastníci konferencie dostanú certifikát o účasti.
Konferencia je zaradená do systému kreditného hodnotenia účasti na odborných podujatiach
v rámci sústavného vzdelávania podľa vyhlášky 366/2005 Z.z. Počet kreditov bude doplnený
po schválení odborného programu.

Pokyny pre prípravu abstraktov
Štruktúrovaný abstrakt (názov, autori, pracovisko, úvod a cieľ práce, materiál a
metodika, výsledky, záver) zašlite v elektronickej forme na kardiosestry@gmail.com
najneskôr do 15.2.2018. Abstrakt napíšte vo formáte Microsoft Word pre PC, v rozsahu 150 –
250 slov, písmo Times New Roman, veľkosť 12pt. Abstrakt nemá obsahovať obrázky,
tabuľky ani grafy. V závere uveďte čas trvania príspevku.
Informácie o prijatí abstraktu budú zaslané aktívnym účastníkom emailom. Abstrakty
budú publikované v Zborníku abstraktov na CD nosiči, ktorý dostane aktívny účastník
konferencie, pasívny účastník na vyžiadanie. Program v elektronickej podobe bude k
dispozícii od polovice marca 2018 na webovej stránke SKS www.cardiology.sk
Audiovizuálna technika
Multimediálna projekcia – prezentácie v MS Office PowerPoint.

Ubytovanie
Ubytovanie

je

potrebné

si

rezervovať

samostatne

len

písomnou

formou

na

adrese: office@hotelpark.sk, kde treba uviesť, že ste účastníkmi konferencie kardiosestier,
aby ste obdržali zľavnené ceny za ubytovanie.
Jednolôžková izba stojí 52 € / noc s raňajkami.
Dvojlôžková izba stojí 72 € / noc s raňajkami.
Daň mestu: 1,10 € / osoba / noc.

Úhrada ubytovania bude pri príchode do hotela, alebo pri odchode individuálne.
Storno poplatok pri zrušení rezervácie:
30 a viac dní pred nástupom na pobyt

0 % z ceny ubytovania

29 - 7 dni pred nástupom na pobyt

50% z ceny ubytovania

6 dni a menej pred nástupom na pobyt

100% z ceny ubytovania

Ubytovanie je možné rezervovať do 15.1.2018.
Parkovanie
Parkovanie osobných áut je možné na parkovisku v areáli hotelového komplexu zdarma.
Spoločenský večer
20. apríla v hoteli Park od 19,30 hod s hudobnou produkciou, platba 15,- € (platí sa na
mieste).

Pokyny pre vystavovateľov
Expozície vystavujúcich firiem a spoločností budú v priestoroch hotela. Expozíciu je možné
inštalovať dňa 20. 4. 2018 od 08:00 hod. Na začiatku inštalácie expozície je nutná prítomnosť
zástupcu vystavujúcej spoločnosti.
Kontaktná osoba za organizačný výbor
PhDr. Monika Labudová, PhD.
Kardiologická ambulancia, Centrum Medicus
Javorová 25, 92101 Piešťany
tel. 0905 911 857
e-mail: labudovamonika@azet.sk

