Fakulta zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
pořádá ve spolupráci
s Krajskou zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

V. mezinárodní vědeckou konferenci
NOVÉ TRENDY VE ZDRAVOTNICKÝCH VĚDÁCH V.
Témata konference odrážejí aktuální stav vědeckých poznatků ve zdravotnických vědách, v oblasti
nelékařských zdravotnických oborů vyučovaných na FZS: Ergoterapie, Fyzioterapie, Porodní
asistentka a Všeobecná sestra.
Spolupartner: Krajská zdravotní, a. s.- Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Místo konání:
Kampus UJEP Ústí nad Labem
Pasteurova 1
400 96 Ústí nad Labem
Termín: 19. října 2017
Zahájení konference: 9:00
Jednací jazyky: čeština, slovenština, angličtina
Kontaktní informace:
Bc. Lenka Křížová
telefon: +420 47 528 4266
e-mail: lenka.krizova@ujep.cz
Přihláška a registrace probíhá prostřednictvím webových stránek FZS UJEP,
na adrese http://fzs.ujep.cz/veda-a-vyzkum/konference-fzs/
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Akce bude zařazena do kreditního systému a řídí se vyhláškou MZ ČR č. 4/2010 Sb.

Důležitá data a poplatky
Datum konání:
19. října 2017
Příjem přihlášek a strukturovaných abstraktů do elektronického sborníku:
Aktivní účast:

15. září 2017

Pasivní účast:

2. října 2017

Výstupem z konference bude elektronický sborník na CD s přiděleným ISBN.
Abstrakty do sborníku musí být strukturované, rozsah max. 3000 znaků včetně mezer. Podrobnější
instrukce jsou zveřejněny v kapitole pokyny autorům.
Vědecký výbor konference si vyhrazuje právo na zamítnutí zařazení konferenčního příspěvku do
sborníku.
V případě informací k ubytování se informujte na adrese lenka.krizova@ujep.cz, telefon: +420 47 528
4266.
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Organizační výbor konference:
PhDr. Hana Kynštová, Ph.D. – předseda
Miroslava Bernášková
Mgr. Zdeněk Čeřovský
RNDr. Karel Hrach, Ph.D.
Karolína Kolaříková
Bc. Lenka Křížová
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Program a konferenční sekce
Registrace: 8:00 – 9:00
Odborný program a jednání v sekcích: 9:00 – 16:30*
Sekce A
NOVÉ TRENDY V ERGOTERAPII A FYZIOTERAPII
Sekce se zaměřuje především na oblast diagnostiky poruch pohybového aparátu pomocí
biomechanických přístrojových metod, fyzioterapeutických a ergoterapeutických vyšetřovacích testů,
technik a postupů a na možnosti hodnocení a následné intervence.
Sekce B
NOVÉ TRENDY V OŠETŘOVATELSTVÍ A PORODNÍ ASISTENCI
Sekce se zaměřuje na uplatňování nových poznatků a postupů v oborech Ošetřovatelství a Porodní
asistence, které jsou předpokladem podpory zdraví a kvalitní a profesionální péče o jedince a komunitu.
Záměrem je deklarovat význam propojení klinické praxe všech oborů s teoretickými poznatky, které
jsou nezbytným předpokladem pro další rozvoj profese Všeobecné sestry a Porodní asistentky.
Sekce C
POSTERY
*Poznámka
Program v sekcích bude upřesněn Vědeckým výborem konference podle počtu a druhu příspěvků.

Pokyny autorům
Strukturované abstrakty jsou přijímány v češtině, slovenštině nebo angličtině.
Strukturovaný abstrakt - úvod, cíl, metodika, výsledky, (diskuze), závěr, popř. poděkování a literární
zdroje. Abstrakt musí obsahovat název, jména autora/ů včetně titulů, název pracoviště autora/ů, kontakt.
Používejte textový editor MS Word (soubory s příponou doc, docx). Font: Times New Roman, 12 pts,
jednoduché řádkování, zarovnání do bloku (oboustranně). Okraje vlevo, vpravo, nahoře i dole 2,5 cm.
Nepoužívejte žádné číslování stránek.
Název příspěvku (tučně, velikost 14 pts, centrovat)
Pod názvem příspěvku vynecháte řádek a uvedete text vycentrovaný vlevo v následujícím pořadí:
Autor/autoři (jako prvního uvést hlavního autora).
Adresa instituce autora (ů), případně použijte horní index k odlišení různých institucí.
E-mailová adresa korespondenčního autora (nemusí jít o autora hlavního).
Např. tedy:
1
1
2
Tichý, M. , Havel, Z. , Zeman, M.
1
UJEP, Fakulta zdravotnických studií, Velká Hradební 13, 40096 Ústí nad Labem.
2
Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A, 40011 Ústí nad Labem.
Závěrečný přehled literatury uvádějte v abecedním pořadí dle autorů. Např.:
Horák, J. (2001). Civilizační choroby – nové hrozby. Praha: Academica.
Novák, I., & Novotný, A. (2008). Civilizační choroby v české populaci: Výsledky pětileté studie.
Therapy Review, 52, 100-107.
Pokyny pro postery:
Stojany budou umístěny v předsálí (vstupní hala rektorátu UJEP, Pasteurova 1) v den konání akce
19. 10. 2017 od 8:00. K dispozici bude plocha o velikosti A0 (max. rozměry 120 x 80 cm), orientované
standardně na výšku.
Pokyny k odeslání:
Finální soubor pojmenujte příjmením hlavního autora (bez diakritiky), např. Hrach.docx. V případě, kdy
by jeden hlavní autor zasílal více příspěvků (ať již najednou, nebo v různých e-mailových zásilkách),
rozlište je pořadovými čísly, např. Horak1.doc, Horak2.doc, apod. Zároveň soubor vždy uložte pod
stejným jménem, ale ve formátu pdf, např. tedy Hrach.pdf. Oba soubory (v obou formátech, tedy např.
Hrach.docx i Hrach.pdf) odešlete jako přílohy téhož e-mailu na adresu: lenka.krizova@ujep.cz, jako věc
e-mailu uveďte „Konference FZS 2017“. E-mail odesílatele musí souhlasit s e-mailovou adresou
korespondenčního autora, uvedenou v záhlaví článku – korespondenční autor tímto způsobem odeslání
potvrzuje, že všichni autoři s publikováním souhlasí, a že autoři dodrželi standardní pravidla
publikování odborných textů.

Technické vybavení







Počítač
Internet
Projektor
Přehrávání formátu MS Office (Word, Excel, PowerPoint) a PDF
Přehrávání multimédií (AVI, MPEG)
Ozvučení poslucháren

Doprava
MHD
Jízdenky je možné zakoupit v autobusových terminálech, přímo u řidiče v autobusu či v trolejbusu nebo
prostřednictvím SMS.
Jednorázová jízdenka přestupní
18,- Kč na 45 min.; při prodeji u řidiče 25,- Kč na 60 min.
Podrobnější informace na http://www.dpmul.cz
SMS jízdenka
20,- Kč na 60 min.;
Objednání: Text MDJ na číslo 90206
Důležitá místa a trasy
Ústí nad Labem hlavní vlakové nádraží, pěšky na Mírové náměstí autobus MHD č. 11 nebo trolejbus č.
52, 58 a 59 stanice Kampus. Jízda trvá cca 10 minut.
Adresa:
Kampus UJEP, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem
Mapa
Mapa zde

