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Rokovacie jazyky:
Registrácia účastníkov:
Dĺžka prednášky:
Diskusia:
Parkovanie:

Slovenský, český, poľský a ruský
08:00 – 09:00 hod.
20 minút
Po odznení jednotlivých prednáškových blokov
Možnosť pred Gymnáziom L. Stöckela /cca 300m od Poľsko –
slovenského domu, platba cez SMS/

MIESTO KONANIA
Poľsko-slovenský dom /PSD/: www.psd.sk
Radničné námestie 24, 085 01 Bardejov
Doprava: vlastná

V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie sa konferencia realizuje online

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE A TERMÍNY
Záväzná prihláška: do 1. augusta 2021 na E-mailovú adresu: monika.barnova@charitake.sk
Kontaktný telefón: 054 474 26 62 // 0911 266 550 // 0910 842 569
Úhrada konferenčného poplatku: pri registrácii v hotovosti.
Aktívnu účasť potvrdiť do 1.júla 2021
Príspevok/prednáška – zaslať: do 1. augusta 2021 na E-mailovú adresu:
antonia.peregrimova@charita-ke.sk
Záujemcovia s aktívnou účasťou (t. j. prednášajúci – autor, alebo spoluautor)
registračný poplatok NEPLATIA!
CIEĽ KONFERENCIE
Hlavnou témou je podpora a rozvoj činnosti hospicu ako moderného zdravotníckeho
zariadenia. Pozornosť bude venovaná aj podstate hospicovej filozofie, tiež komparácii
skúsenosti s hospicovou starostlivosťou na Slovensku a v zahraničí.
Cieľom konferencie je poukázať na potrebu ústavnej paliatívnej starostlivosti v rámci celého
Slovenska.
Zámerom konferencie je poukázať na kvalitnú paliatívnu starostlivosť s dôrazom na
personálne, materiálno-technické, sociálne a spirituálne zabezpečenie potrieb u pacienta v
hospici.
TÉMATICKÉ OKRUHY PREDNÁŠOK
Podiel ošetrovateľstva pri uspokojovaní potrieb pacienta v hospici.
Koncepcia paliatívnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku.
Dostupnosť špecializovanej ústavnej paliatívnej starostlivosti na celom území SR.
Kvalitná paliatívna starostlivosť a jej ukazovatele (dotazníky spokojnosti pacientov, efektivita
symptomatickej liečby, potreba zdravotníckeho personálu).
Pohľad jednotlivých pomáhajúcich profesií v záujme multiodborovej spolupráce v hospici.
Predstavenie fungovania multiodborovej spolupráce hosťami zo zahraničia.
Benefity spolupráce: pacient a odborník z pomáhajúcej profesie, príp. rodina.
KONFERENČNÝ POPLATOK
Registračný poplatok je 16,- € na účastníka (sestry – členky SKSaPA – 11,00 €).
Platba pri registrácii v hotovosti.
Poznámka:
Z poplatku budú hradené náklady na organizačné záležitosti a na vydanie zborníka .
Zborník (knižná forma) bude možné zakúpiť pri registrácii za poplatok 10,- €.

VÝSTUP Z KONFERENCIE
Výstupom bude recenzovaný zborník príspevkov z vybraných tém. Podmienkou publikovania
je ich aktívna prezentácia a absolvovanie recenzného konania.
Konferencia je zaradená do stanoveného systému hodnotenia účasti na odborných podujatiach
v zmysle platných zákonov a predpisov pre ich konanie.

PONUKA SERVISU A SLUŽIEB
Ubytovanie:
Bude rezervované v PSD bezplatne.
Stravovanie:
Bude zabezpečené v blízkosti PSD, úhrada individuálna.

POKYNY NA NAPÍSANIE PRÍSPEVKU DO ZBORNÍKA
V príspevkoch využívame písmo Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1.
Súbory príspevkov musia byť vo formáte doc, súbory typu pdf neakceptujeme.
Okraje:
Zľava: 2,5 cm
Zprava: 2 cm
Zhora: 2,5 cm
Zdola:
2,5 cm
Vzor rozloženia príspevku

Názov príspevku v slovenskom jazyku
Title of the paper in English language
MENO PRIEZVISKO

Abstrakt
Abstrakty príspevkov budú taktiež publikované, preto je potrebné dodržať nasledovnú formu.
Abstrakt písaný v slovenčine (češtine) a anglickom jazyku.
Štruktúrovaný abstrakt:
Názov práce, autor(i), pracovisko(á).
Úvod.
Metodika a materiál.
Výsledky.
Záver.
Kľúčové slova.
Literatúra (minimálne tri a maximálne 5 literárnych zdrojov).
Abstrakt: zhrnutie základných myšlienok Vášho príspevku v rodnom jazyku (max. 5 riadkov)

Kľúčové slová: zoznam kľúčových slov v rodnom jazyku v abecednom poradí (kľúčové
slová oddeľujte od seba bodkou), napr.: Chudoba. Rodina. Kríza.
Abstract: summary of main ideas of the paper in English (max. 5 lines)
Keywords: list of the keywords in English (the keywords separated by a comma)

Príspevok
Názov časti textu
Príspevky je možné písať v slovenskom, českom, poľskom alebo ruskom jazyku.
Rozsah príspevku je 5-10 normostrán textu (vrátane tabuliek, obrázkov, grafov, zoznamu
literatúry a kontaktnej adresy autorov).
Na zvýraznenie vybraných častí textu môžete využiť tučné písmo.
Pri členení jednotlivých častí textu využite nasledujúci štýl:
1 Text
1.1 Text
2 Text
2.1 Text
Pri členení zoznamov využite číslovanie arabskými číslicami (1 Text, 2 Text...) alebo
členenie v odrážkach, kde odporúčame využiť nasledujúci štýl:
Text
Text
Text
Tabuľky, grafy a obrázky
Očíslované tabuľky, grafy a obrázky vložte priamo do textu (vložené tabuľky, grafy
a obrázky nesmú presahovať zvolené okraje dokumentu).
Bibliografické odkazy sa píšu priamo v zátvorke za textom (nie pod čiarou) s odkazom na
použitú literatúru. Pod čiarou sa píšu len vysvetlivky, príp. význam slova.
Vzor zoznamu bibliografických odkazov:
STEINOVÁ, E.: Myšlenky a dopisy. Praha : Zvon, 1991. 121 s. ISBN 80-7113-034-6.
SORČ, C.: Trojičný pluralizmus v oblasti medziľudských vzťahov. In: Verba theologica, roč.
1, 2002, č. 1, s. 4 – 18. ISSN 1336-1635.
Vzor kontaktov v závere príspevku:
Titul, meno, priezvisko, titul
Názov pracoviska
Adresa pracoviska
E-mail
Príspevky posielajte E - mailom na adresu: antonia.peregrimova@charita-ke.sk
Očakávame, že príspevky budú orientované do oblasti cieľov konferencie.

Záväzná prihláška
na XII. Vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou

„Hospic – moderné zdravotnícke zariadenie 21. storočia“
usporiadanú dňa 8. októbra 2021 /piatok/ v Bardejove

ZÁKLADNÉ ÚDAJE
Titul, meno, priezvisko, titul:
Organizácia, zamestnanie:
Bydlisko, adresa:
Telefónny kontakt:
E-mailová adresa:
Registračné zdravotnícke číslo:
ÚČASŤ
Aktívna

Pasívna

PRÍSPEVOK/PREDNÁŠKA
Názov:
Autor:
Spoluautor/i:
UBYTOVANIE
zo 7.10. na 8.10.2021:

áno

nie /grátis/

ZBORNÍKY
Knižná forma /za poplatok 10,- € vrátane porta/:

áno

nie

Poznámka: Záujem o vyššie ponuky záväzne vyznačte v predtlači v každom prípade /áno,
resp. nie/. Prihlášku posielať emailom na adresu monika.barnova@charita-ke.sk
Platby sú realizované pri registrácii.

