
pod záštitou

Vás pozývajú na

JUBILEJNÚ L. VEDECKÚ KONFERENCIU GEMERSKO - NOVOHRADSKÝCH ZDRAVOTNÍKOV

Tématické okruhy konferencie
Kompetencie a vzdelávanie v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii 
Ošetrovateľstvo v klinických odboroch 
Multiodborová kooperácia zdravotníckych odborov
Varia

Miesto a čas konania konferencie
SYNAGÓGA / Zahájenie
27. máj 2016 / 8.00 hod.
Spoločné stretnutie a zahájenie konferencie         
s následným presunom do kina Apolla

KINO APOLLO / Konferencia
9.00 - 16.30 hod.9.00 - 16.30 hod.
Začiatok podľa ukončenia zahájenia
Registrácia účastníkov od 7.00 - 12.00 hod.

Úhrada konferenčného poplatku je potrebná do 14. mája 2016
Konferenčné poplatky za jednotlivé okresy Rimavská Sobota, Rožňava, 
Veľký Krtíš, Revúca odošlú zástupcovia spolkov na účet Spolku SZP 
Lučenec do 14. mája 2016.

Konferenčný poplatok prosíme uhradiť na účet:
Banka:     Tatra banka a.s.
Číslo účtu: Číslo účtu:    2620171280/1100
IBAN:     SK87 1100 0000 0026 2017 1280
Variabilný symbol:   27052016     
Špecifický symbol:   dátum narodenia účastníka
Popis platby:    GNDLC + Meno, priezvisko

Návratky s prihlásením:
na aktívnu účasť zasielajte najneskôr do   24. apríla 2016
na pasívnu účasť zasielajte najneskôr do   10. mája 2016

Zaslanie návratky:
e-mailom:  belkova@lcnsp.sk
poštou:  Anna Belková
      GND - konferencia
   Chirurgické oddelenie VšNsP Lučenec n.o.
   Námestie Republiky 15
   984 39  Lučenec

Prvá informácia a návratka je dostupná aj na webovej stránke 
www.lcnsp.sk v sekcii „L.GND ZDRAVOTNÍKOV“

Konferenčné poplatky
Členovia SSSaPA - OZ SLS   8 €
Nečlenovia SSSaPA - OZ SLS   13 €
Pri registrácii na mieste    15 €
Aktívni účastníci (prvý autor)   bezplatne
Konferenčný poplatok zahŕňa
Konferenčné materiály / Vstup na odborný program / Odborný program konferencie / Občerstvenie v priebehu programových prestávok počas Konferenčné materiály / Vstup na odborný program / Odborný program konferencie / Občerstvenie v priebehu programových prestávok počas 
celého trvania konferencie / Náklady na poštovné.

Kontakty
Anna Belková
belkova@lcnsp.sk
Mgr. Marta Kiapešová
kiapesova@lcnsp.sk

 „ČO SA ZMENILO ZA 50 ROKOV?“
OŠETROVATEĽSTVO A PÔRODNÁ ASISTENCIA V PROCESE ZMIEN

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec, n.o.

Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava
odborný garant podujatia

prof. PhDr. Mária Kilíková, PhD.

Spolok SZP Lučenec RK S a PA v Lučenci



Program konferencie
Pokyny pre prednášajúcich
Prednášku je potrebné zaslať na adresu belkova@lcnsp.sk do 24.4. 2016
Uviesť čas trvania odborného príspevku (max. 10 min.)
Informácie o prijatí príspevku budú účastníkom zaslané e-mailom
Formálna úprava a náležitosti zasielaných príspevkov:
•• Druh písma - Times New Roman
• Veľkosť písma  - 14pt  a 12pt
• Plné meno autora a spoluautorov
• Zoznam použitej literatúry

Program bude k dispozícii v elektronickej  podobe od 02.05. 2016 na www.lcnsp.sk v sekcii „L. GND ZDRAVOTNÍKOV“.

Aktívnym účastníkom bude program zaslaný  e-mailom. 
Organizátori konferencie si vyhradzujú právo výberu prednášok.

Audiovizuálna technika:Audiovizuálna technika:
Multimediálna projekcia (MS Office - Power Point)

Kredity
Sestry, pôrodné asistentky a iní zdravotnícky pracovníci
V zmysle ustanovení vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov 
v znení neskorších predpisov.

Návratky s prihlásením:
na aktívnu účasť zasielajte najneskôr do   24. apríla 2016
na pasívnu účasť zasielajte najneskôr do   10. mája 2016

Zaslanie návratky:
e-mailom:  belkova@lcnsp.sk
poštou:  Anna Belková
      GND - konferencia
   Chirurgické oddelenie VšNsP Lučenec n.o.
   Námestie Republiky 15
   984 39  Lučenec

Prvá informácia a návratka je dostupná aj na webovej stránke 
www.nsplc.sk v sekcii „L.GND ZDRAVOTNÍKOV“

Kontakty
Anna Belková
belkova@lcnsp.sk
Mgr. Marta Kiapešová
kiapesova@lcnsp.sk
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