22. – 23. október 2019
Banská Bystrica

XVII.
celoslovenská
konferencia sestier
pracujúcich
v neonatológii
s medzinárodnou účasťou
Sekcia sestier pracujúcich v neonatológii pri SSSaPA o.z. SLS
Neonatologická klinika SZU Banská Bystrica
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici
Občianske združenie Človiečik
A-medi management

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
dovoľte, aby sme Vás v mene organizátorov pozvali na XVII. Celoslovenskú
konferenciu sestier pracujúcich v neonatológii konanej v srdci Slovenska
v Banskej Bystrici.
Nosnými témami odborného programu bude starostlivosť o fyziologického
novorodenca, ktorá zahŕňa prácu sestry v systéme rooming-in, spoluprácu s pôrodnou asistentkou, bonding na pôrodnej sále, observáciu novorodenca prvé dve hodiny po narodení ako aj každodennú starostlivosť o novorodenca. Súčasťou odborného programu je aj starostlivosť o hranične
nezrelých novorodencov, riziká starostlivosti spojené s kategóriou novorodencov s pôrodnou hmotnosťou od 2000 – 2500 gramov.
Veríme, že pripravovaný program bude pre Vás zaujímavý po odbornej ale
aj spoločenskej stránke. Okrem výmeny osobných skúseností bude príležitosť znovu stretnúť kolegyne, priateľky, ale aj možnosť nadviazať nové
priateľstvá.
Tešíme sa na spoločné stretnutie.
MUDr. Jana Nikolinyová, PhD.

PhDr. Renáta Černáková

Miesto konania
DIXON Resort, Švermova 32, 974 04 Banská Bystrica

Dátum konania
22. – 23. 10. 2019

Počet účastníkov
cca 180 účastníkov

Hlavné témy
* Denná starostlivosť o fyziologického novorodenca
* Riziká starostlivosti o hranične nezrelých novorodencov
* Varia

Odborný garant
MUDr. Jana Nikolinyová, PhD.

Organizačný výbor
MUDr. Natália Bíliková
MUDr. Anna Bojová
PhDr. Renáta Černáková
Mgr. Elena Lovhová
Bc. Anna Palgutová
Ing. Eva Húsková

IA
RÁC
T
S
I
REG LINE
ON
k
edi.s
m
a
.
www

Zasielanie prihlášok
Prihláška k aktívnej účasti vrátane zaslania abstraktu: do 31. 8. 2019
Trvanie prednášky: 10 min (pokiaľ nie je dohodnuté s organizátorom inak)
Forma prednášky: PowerPoint
Abstrakty k prednáškam vkladajte v online registrácii, alebo zašlite mailom
na marketing@amedi.sk.
Abstrakty budú slúžiť ako podklad na posúdenie obsahu prednášky pred
zaradením do programu.
Prihlásením k aktívnej účasti dáva autor súhlas so zverejnením prednášky
na stránke neonatologickasestra.sk
Prihláška k pasívnej účasti: do 9. 9. 2019

Kredity
Aktívna a pasívna účasť bude hodnotená kreditmi v zmysle ustanovení
Vyhláška MZ SR 74/2019 o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného
vzdelávania zdravotníckeho pracovníka platná od 15. 3. 2019. Potvrdenie
o účasti obdrží každý účastník po ukončení podujatia.

Abstrakty
Akceptovaný je štruktúrovaný abstrakt, odoslaný v elektronickej podobe
napísaný písmom Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5, dĺžka
150 – 200 slov. Do abstraktu nevkladajte tabuľky, grafy ani obrázky.
Abstrakty nespĺňajúce podmienky nebudú posudzované.

Štruktúra abstraktu:
Názov práce, autori, (priezvisko a iniciálka mena, meno prednášajúceho
autora podčiarknuť), pracovisko bez skratiek. Členenie abstraktu: cieľ, úvod,
súbor a metodika, výsledky, záver.

Konferenčný poplatok
Konferenčný poplatok

do 9. 9. 2019

na mieste

Člen SSSaPA pri SLS

15 €

20 €

Člen SK SaPA

15 €

20 €

Člen SK MTP

15 €

20 €

Nečlenovia

20 €

25 €

Konferenčný poplatok zahŕňa: prenájom priestorov, propagačné
a informačné materiály, technickú podporu podujatia, potvrdenia o účasti.
Prvý autor prednášky registračný poplatok neplatí. V prípade neúčasti sa
konferenčný poplatok nevracia.

Spôsob platby
Majiteľ účtu: Fakultná nemocnica s poliklinikou
F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Číslo účtu / IBAN: SK5081800000007000278303
Variabilný symbol: registračné číslo príslušnej komory
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko účastníka konferencie
Dokladom o zaplatení je potrebné preukázať sa pri registrácii.

Doprava
Trolejbus č. 1
Železničná stanica – Rooseveltova nemocnica

Námestie slobody, Štefánikovo nábrežie, Národná, Štadlerovo nábrežie,
Švermova – ESC, Úsvit, Wolkerova, Úrad PV SR, Plážové kúpalisko (Dixon resort)

Trolejbus č. 3
Vozovňa – Rooseveltova nemocnica

Sládkovičova, Poľná – rázcestie, Poľná, Moskovská – rázcestie, Tulská,
Tulská – stred, Tulská – záhradky, Nad Tulskou, Nad Moskovskou, Moskovská,
Kyjevské námestie, Nové Kalište, Úrad PV SR, Plážové kúpalisko (Dixon resort)

Taxi
Stanovisko taxíkov je priamo na autobusovej alebo železničnej stanici.
inTAXI
+421/940 777 757, +421/944 686 968, +421/948 887 988
IMPULZ TAXI +421/915 700 747, +421/911 656 545, +421/940 656 545

Možnosti ubytovania
DIXON Kongres Hotel
Resort&Aqualand
Švermova 32,
974 04 Banská Bystrica
tel.: +421/48 471 78 00
e-mail: recepcia@dixon.sk
https://dixonresort.sk/
Zľava 15% pre účastníkov
konferencie

PenzionBella
Sládkovičova 6969/9,
974 05 Banská Bystrica
recepcia: +421/48 471 05 00
prevádzka: +421/48 471 05 10
e-mail: penzion@eurokontakt.sk
http://www.penzionbella.sk

Hotel Lux

Penzión Kúria

Námestie Slobody 397/2,
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421/48 437 03 14
fax: +421/903 650 069
e-mail: lux@hotellux.sk
http://www.hotellux.sk

Bakossova 469/4,
974 01 Banská Bystrica
tel: +421/48 412 32 55
mobil: +421/905 260 867
fax: +421/48 412 32 56
e-mail: kuria@kuria.sk
http://www.kuria.sk

Národný dom

Penzión Expo

Národná 790/11,
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421/48 412 37 37
fax: +421/48 412 57 86
e-mail: hotelnarodnydom@
hotelnarodnydom.sk
http://www.hotelnarodnydom.sk

Jána Bottu 502/5,
974 01 Banská Bystrica
tel: +421/48 412 42 80
mobil: +421/905 428 015
e-mail: penzionexpo@penzionexpo.sk
http://www.penzionexpo.sk

Kontaktná osoba
PhDr. Renáta Černáková
tel. č.: +421/48 441 27 49 / mobil: +421/91 583 15 43
e-mail: rcernakova@nspbb.sk

Organizačný sekretariát
Ing. Dana Chodasová
e-mail: marketing@amedi.sk / mobil: +421/903 224 625 / www.amedi.sk
A-medi management, s.r.o., Stromová 13, 831 01 Bratislava

Záväzná prihláška k účasti
Ing. Dana Chodasová
e-mail: marketing@amedi.sk / mobil: +421/903 224 625
A-medi management, s.r.o., Stromová 13, 831 01 Bratislava

Preferujeme zasielanie prihlášky prostredníctvom ONLINE
registrácie na stránke WWW.AMEDI.SK

XVII. Celoslovenská konferencia
sestier pracujúcich v neonatológii

22. – 23. október 2019
Banská Bystrica

ID v SLK / SKSaPA (povinné):...........................................................................................................................
Priezvisko, meno a titul:..........................................................................................................................................
Pracovisko:...........................................................................................................................................................................
Adresa pracoviska:.......................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

Tel.:.......................................................................... e-mail:..................................................................................................
Trvalý pobyt:........................................................................................................................................................................
aktívnej

Prihlasujem sa k účasti:

pasívnej

Názov prednášky:..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

Autori a pracoviská autorov: ............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

Prihlasujem sa na:
obed 22. 10. 2019
obed 23. 10. 2019
spoločná večera
22. 10. 2019

9€
9€
20 €

Konferenčný poplatok:
člen SSSaPA pri SLS
člen SK SaPA
člen SK MTP
nečlen

15 €
15 €
15 €
20 €

Týmto dávam súhlas spoločnosti A-medi management,
s.r.o., na spracovanie mojich osobných údajov, uvedených v tomto formulári. Dáta budú spracované v súlade
legislatívou platnou pre ochranu osobných údajov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak určité
služby a funkcie, ktoré vyžadujú pre svoje fungovanie
poskytnutie osobných údajov, nebudú bez ich poskytnutia fungovať. Súhlas možno kedykoľvek odvolať mailom
zaslaným na ekonom@amedi.sk. Doporučujeme Vám starostlivo preštudovať naše Prehlásenie o ochrane súkromia
na http://www.amedi.sk/ochrana-osobnych-udajov-73.
html, kde je podrobne opísané, prečo a ako spracovávame Vaše osobné údaje.
Svojou registráciou potvrdzujete súhlas s uverejnením
fotiek z podujatia vo fotogalérii webstránky podujatia, prípadne s možnou účasťou médií a následným spracovaním
záberov z podujatia. Svojou registráciou potvrdzujete súhlas so spracovaním osobných údajov a fotiek z podujatia
na účely marketingovej komunikácie.

..............................................................................................

podpis

Môžete použiť aj kópiu prihlášky



