Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Ústav zdravotnických věd
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva
Krakowska Akademia Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Vás tímto srdečně zvou na mezinárodní konferenci

Rodina - zdraví - nemoc
dne 13. října 2016

Konference se koná pod záštitou
Děkanky Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
doc. Ing. Anežky Lengálové, Ph.D.
Děkanky Fakulty zdravotníctva Katolíckej Univerzity v Ružomberku
doc. MUDr. Anny Lesňákové, PhD.
Děkana Krakowské Akademie Andrzeja Frycza Modrzewskiego Wydzial Zdrowia i Nauk Medycznych
prof. dr hab. med. Jerzy Jaśkiewicze
Děkanky Wrocławské Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Wydzial Nauk o Zdrowiu
dr hab. Joanny Rosińczuk, prof. nadzw.

Konference je určena zejména pro všeobecné sestry, dětské sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální
pracovníky, fyzioterapeuty, ergoterapeuty, studenty a pedagogické pracovníky v nelékařských
zdravotnických oborech.
Konference bude ohodnocena kredity dle vyhlášky MZ ČR č. 4/2010 Sb.

Vědečtí garanti konference
doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc. (CZ)
doc. PhDr. Mgr. Helena Kadučáková, PhD. (SK)
prof dr hab. med. Jerzy Jaśkiewicz (PL)
dr. n. med. Mariola Seń (PL)
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Organizační pokyny
Místo konání konference:

Centrum pro praktickou výuku zdravotnických oborů
v areálu Krajské nemocnice T. Bati, a.s.
(budova U14)
Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín

Prezence účastníků

13. 10. 2016 v 8:30

Začátek konference

13. 10. 2016 v 9:00

Konec konference

13. 10. 2016 v 18:00

Oficiální jazyk konference

čeština, slovenština, polština, angličtina

Forma prezentace

přednáška

Doprava:
Z vlakového a autobusového nádraží – trolejbus MHD č. 8, 9 – nástupní zastávka U Zámku, výstupní zastávka
Baťova nemocnice.
Vlastní doprava autem – GPS souřadnice: 49°13'21.345"N, 17°39'53.593"E

Ubytování
Hotel Moskva

http://www.hotelmoskva.cz/

Hotel Garni

http://www.hotelgarnizlin.cz/

Aktivní účast s abstraktem
Do 15. dubna 2016

Zaslání přihlášky k aktivní účasti spolu se stručným abstraktem (název příspěvku, autor,
spoluautoři, pracoviště, klíčová slova, text abstraktu) v maximálním rozsahu 2000 znaků.
http://rzn.utb.cz/registrace/

Do 15. května 2016

Rozhodnutí vědeckého výboru o zařazení příspěvku do programu.

Do 15. června 2016

Zaslání plného textu příspěvku zpracovaného podle pokynů pořadatele do recenzovaného
vědeckého sborníku.
Plné texty zasílejte na adresu: conference@post.cz

Pasivní účast
Přihlášky k pasivní účasti zasílejte do 15. září 2016.

Konferenční poplatek
Aktivní účastníci: 1000 Kč
Pasivní účastníci: 1000 Kč
Studenti: 300 Kč

Konferenční poplatek lze uhradit pouze bezhotovostním převodem, fakturou, kterou Vám zašleme
na základě Vaší přihlášky – nutno uvést fakturační adresu. V hotovosti mohou konferenční poplatek uhradit
pouze zahraniční účastníci při registraci ve výši 1000 Kč (pouze v českých korunách).

Splatnost konferenčního poplatku bude uvedena na námi vystavené faktuře.

Poplatek zahrnuje sborník, potvrzení o účasti a občerstvení.
Při registraci předloží účastník potvrzení o zaplacení konferenčního poplatku.

Elektronickou verzi pozvánky a přihlášky naleznete na http://www.fhs.utb.cz

Délka příspěvku 10 minut
Tematické okruhy konference











Zdravá rodina
Rodina a kvalita života
Kvalita života dítěte/seniora a jeho rodiny
Onkologicky nemocný a jeho rodina
Nemocný s chronickým onemocněním a jeho rodina
Rodina pečující o jedince s handicapem
Edukace pacienta/klienta a rodinných příslušníků
Umírání a smrt člověka v rodině aneb co skutečně rodina potřebuje
Multidisciplinární péče o rodinu
Varia

Pokyny pro autory
Do recenzovaného sborníku budou zařazeny pouze příspěvky, které:








Nebyly dosud publikovány.
S řádnou citací a bibliografickými odkazy dle příslušných norem (příklady níže).
Budou zpracovány dle cílů a požadavků organizátorů konference.
Maximální rozsah jednoho příspěvku je 5 stran (bez bibliografických odkazů), tj. 14 000 znaků včetně mezer,
a max. 3 tabulky nebo obrázky.
Ve sborníku bude uveřejněn plný text příspěvků.
Příspěvek bude zaslán e-mailem na adresu conference@post.cz do 15. června 2016 a jejich autoři budou rychle
reagovat na připomínky recenzentů.
Text, který nebude splňovat formu a obsah, nebude přijat do programu konference a recenzovaného sborníku.

Vědecký výbor bude z kapacitních důvodů akceptovat každému přihlášenému účastníkovi pouze jeden příspěvek,
který bude odprezentován autorem.

Struktura příspěvku



Použít textový editor MS Word, písmo Times New Roman, velikost písma 12, řádkování 1.
Nedělit slova, neukončovat řádky klávesou Enter (pouze odstavce), první řádek odstavce neodsazovat, nepsat
barevně, omezit používání zkratek, první zkratku vždy vysvětlit.

Vlastní struktura:







první řádek – NÁZEV PŘEDNÁŠKY VELKÝMI PÍSMENY (výstižný a boldem)
druhý řádek – vynechat
třetí řádek – celá jména autorů a bez titulů (boldem)
čtvrtý řádek – pracoviště autorů kurzívou (pracoviště rozlišujte číselně – horní index).
pátý řádek – vynechat
šestý řádek – vlastní text dle této struktury:

Originální teoretická práce

Originální empirická studie:











souhrn (200 slov) v českém/slovenském a
anglickém jazyce, vystihující podstatu
příspěvku
klíčová slova (5-8 slov) v českém/slovenském
a anglickém jazyce
úvod
metodika (cíle, soubor, metody)
výsledky
diskuse
závěr
seznam literatury seřazené podle abecedy
(dle níže uvedených příkladů citací)
kontaktní adresa autora (včetně e-mailu)

(bez dat empirického šetření):









souhrn (200 slov)
klíčová slova (5-8 slov)
úvod
obsah
závěr
seznam literatury seřazené podle abecedy
(dle níže uvedených příkladů citací)
kontaktní adresa autora (včetně e-mailu)

Vzor
EDUKACE OSOB S ……………
Pavel Nový1, Věra Černá2, ….
1 Ústav zdravotnických věd Fakulty humanitních studií………
2 Chirurgické oddělení Nemocnice v …
Úvod: ........
Metodika:…
Výsledky:…
Diskuse:…
Závěr:…

Příklady bibliografických citací v textu





…jak uvádí Nový (2001, s. 58)
…jak uvádí autorky (Moravcová, Přívratová, 2001, s. 5-9)
…zajistí další případné kontroly (Rybka a kol., 2006; Vyhláška č. 55/2011 Sb.)
…člověk je živý organismus (Mellanová, Čechová a Rozsypalová, 2014, s. 19)

Soupis literárních pramenů
Kniha a monografie
RYBKA, Jaroslav a kol., 2006. Diabetologie pro sestry. Praha: Grada Publishing. ISBN 80-247-1612-7.

Elektronická monografie
TILLEY, Stephen, 2005. Psychiatric and mental health nursing the field of knowledge [online]. Oxford (UK): Blackwell
Science [cit. 2016-02-24]. ISBN 9780470774427. Dostupné z:
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9780470774427.

Článek v tištěném periodiku
MORAVCOVÁ, Jana a Lenka PŘÍVRATOVÁ, 2001. Terminologie v ošetřovatelství. Sestra. 11(5), 5-9. ISSN 1210-0404.

Článek v elektronickém periodiku
FLORIN, Jan, Anna EHRENBERG a Margareta EHNFORS, 2006. Patient participation in clinical decision-making
in nursing: a comparative study of nurses' and patients' perceptions. Journal of Clinical Nursing [online]. 15(12),
1498-1508 [cit. 2016-02-24]. ISSN 09621067. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1111/j.1365-

2702.2005.01464.x
Příspěvek v tištěném sborníku
JÍLEK, Petr a Kateřina HRUBÁ, 1999. In: HÁNA, Ivo a Martin BILEJ. Dnešní pohled na imunomodulační praxi v klinice
i v laboratoři: Sborník 16. imunomodulační konference, Karlova Studánka, 27. - 30.5.1999. Praha: Česká
imunologická společnost, s. 47-55. ISBN 978-80-7965-208-8.

Příspěvěk v elektronickém sborníku
BRETŠNAJDROVÁ, Milena, 2015. Význam dobré multioborové spolupráce u geriatrického pacienta. In: MIKŠOVÁ,
Zdeňka. Profesionalita v ošetřovatelství II: Sborník příspěvků konference [online]. Olomouc:
Univerzita Palackého v Olomouci, s. 30-35 [cit. 2016-02-24]. Online ISBN 978-80-244-4863-3.
Dostupné
z:
http://www.fzv.upol.cz/fileadmin/user_upload/FZV/dokumenty-normy/2015/Profesionalita-vosetrovatelstvi_II.pdf.

Patenty a normy
ČSN ISO 690, 2011. Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních
zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Třídící znak 01 0197.
Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických
povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších právních předpisů.

V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ VÝŠE UVEDENÝCH POKYNŮ A TERMÍNŮ NEBUDE PŘÍSPĚVEK PŘIJAT.

Kontakty
Mgr. Andrea Filová
Ústav zdravotnických věd
Fakulta humanitních studií
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Mostní 5139, 760 01 Zlín

Tel: +420 576 038 163
Email: filova@fhs.utb.cz

