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Vás tímto srdečně zvou na III. Odbornou konferenci

Paliativní a hospicová péče
Od katedry k lůžku
která se uskuteční dne 9. – 10. 10. 2018
v prostorách Stojanova gymnázia
Konference je určena zejména pro všeobecné sestry, zdravotně sociální pracovníky, lékaře, pracovníky
v sociálních službách, studenty a pedagogy v nelékařských zdravotnických oborech a všechny,
které zajímá problematika paliativní a hospicové péče.

Konference se koná pod záštitou
Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, ministra zdravotnictví České republiky
Michaely Blahové, členky Rady Zlínského kraje
doc. Ing. Anežky Lengálové, Ph.D., děkanky Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně
Tato konference je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
v rámci projektu "PAHOP - podpora procesů ve službách CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007536"
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členka Rady Zlínského kraje
František Elfmark, DiS.
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1. Informace o konferenci
Délka příspěvku 10 minut
Tematické okruhy konference:







Svět hospiců (ČR i zahraničí)
Domácí hospicová péče
Specifika práce sestry v péči o pacienta v paliativní a hospicové péči
Multidisciplinární tým v paliativní a hospicové péči
Vzdělávání v oblasti paliativní a hospicové péči
Vária

Konferenční poplatek:
pasivní účast



lékaři 600,- Kč (platba při registraci 650,- Kč)
nelékařští zdravotničtí pracovníci 300,- Kč (platba při registraci 350,- Kč)

aktivní účast


přednášející bez poplatku

Konferenční poplatek prosíme uhradit do 25. 9. 2018 na číslo účtu: 4273444369/0800 nebo při registraci
první den konference.

Konferenční poplatek zahrnuje:





Informační materiály
Občerstvení
Technickou podporu konference
Potvrzení o účasti

Je možné si uhradit dle individuálního zájmu obědy (120,- Kč/oběd) a společenský večer (200,- Kč), platba
v hotovosti při registraci, ale prosíme Vás o vyznačení zájmu na přihlášce
Program společenského večera
 Komentovaná prohlídka Velehradské basiliky
 Pěvecký sbor Stojanova gymnázia Velehrad
 Cimbálová muzika Kunovjan
Pro zájemce můžeme zajistit ubytování v místě konference (cena se liší podle typu ubytování), pro více
informací kontaktujte paní Kateřinu Fuhrmannovou, e-mail: provozni@centrum-pahop.cz,
tel.: +420 604 809 458.
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Místo konání konference:
Stojanovo gymnázium, Velehrad, Slovanský sál
Velehrad 1
GPS souřadnice – 49.1052100N, 17.3947275E

Datum konference:

9. 10. a 10. 10. 2018

Registrace účastníků:

od 8:00 hodin

Začátek konference:

9:30 hodin

Konec konference:

10. 10. 2018 v 15:00 hodin

Oficiální jazyky konference:

čeština, slovenština, angličtina, němčina
(zajištěno tlumočení z němčiny do češtiny)

Publikační výstup
Plné texty příspěvků budou publikované v odborném recenzovaném časopise Paliatívna medicína
a liečba bolesti.
Rukopis je třeba zaslat do 26. 8. 2018 na adresu kratka@utb.cz.
Závěrečné rozhodnutí o zařazení příspěvku do odborného časopisu je v plné kompetenci vědeckého výboru
konference a redakční rady časopisu Paliatívna medicína a liečba bolesti.

Důležité termíny:

Do 20. 8. 2018 odeslání přihlášky k aktivní účasti
s anotací příspěvku na emailovou adresu:
zahradkovapaja@seznam.cz
Do 26. 8. 2018 odeslání plného textu příspěvku
na emailovou adresu: kratka@utb.cz
Do 25. 9. 2018 odeslání přihlášky k pasivní účasti
na emailovou adresu: zahradkovapaja@seznam.cz
Do 25. 9. 2018 uhrazení konferenčního poplatku
na účet (pokyny výše)

Kontaktní adresy koordinátorů:
Mgr. Helena Schwarczová
ředitelka společnosti
PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, z.ú.
Mariánské náměstí 78,
provozovna Palackého náměstí 293
686 01 Uherské Hradiště
tel.: +420 775 744 588
e-mail: h.schwarczova@centrum-pahop.cz

Mgr. Pavla Zahrádková, DiS.
koordinátor sociální péče PAHOP, z.ú.
PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, z.ú
Mariánské náměstí 78,
provozovna Palackého náměstí 293
686 01 Uherské Hradiště
tel.: +420 605 589 209
e-mail: zahradkovapaja@seznam.cz
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Informace pro autory
Plné texty příspěvků budou publikované v odborném recenzovaném časopise Paliatívna medicína
a liečba bolesti.
Rukopis je třeba zaslat do 26. 8. 2018 na adresu kratka@utb.cz.
Závěrečné rozhodnutí o zařazení příspěvku do odborného časopisu je v plné kompetenci vědeckého výboru
konference a redakční rady časopisu Paliatívna medicína a liečba bolesti.
Do odborného recenzovaného časopisu budou zařazeny pouze příspěvky, které:
 Nebyly dosud publikovány.
 Budou zpracovány dle požadavků redakční rady. Rozsah jednoho příspěvku je 5 – 8 stran.
 Budou uveřejněny výhradně plné texty příspěvků s řádnou citací a bibliografickými odkazy
dle pokynů uvedených v požadované struktuře příspěvku.
 Příspěvky budou v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.
 Příspěvek v plném znění bude zaslán elektronicky na e-mailovou adresu: kratka@utb.cz nejpozději
do 26. 8. 2018 a jejich autoři budou rychle reagovat na připomínky recenzentů.

Pokyny pro přednášející (autory abstraktu):
 Zaslat v elektronické podobě, e-mailem do stanoveného termínu (o zařazení/nezařazení
do programu budete informováni nejpozději do 21. 8. 2018
 Textový editor MS WORD
 Písmo: Times New Roman, velikost písma 12, řádkování 1
 První řádek: NÁZEV PŘEDNÁŠKY (VELKÝMI PÍSMENY)
 Druhý řádek: vynechat
 Třetí řádek: JMÉNA A PŘÍJMENÍ AUTORŮ BEZ TITULŮ (VELKÝMI PÍSMENY)
 Čtvrtý řádek: nezkrácený název pracoviště
 Pátý řádek: vynechat
 Šestý řádek: vlastní text abstraktu česky/slovensky/anglicky (max. 1500 znaků včetně mezer)
 Sedmý řádek: klíčová slova česky/slovensky/anglicky (5 – 7 slov)

Náležitosti rukopisu do odborného recenzovaného časopisu:
 Název práce (v českém/slovenském jazyce, stručný a výstižný - max. do 10 slov, vystihující podstatu
článku)
 Jméno a příjmení hlavního autora (včetně titulů, pracoviště, úplná adresa včetně telefonického
a e-mailového kontaktu, jména, příjmení, tituly a pracoviště spoluautorů)
 Souhrn předložené práce (v českém/slovenském jazyce, krátký a výstižný, v rozsahu max. 10 řádků)
 Klíčová slova (v českém/slovenském jazyce, cca 5 slov)
 Anglický překlad názvu práce, souhrnu a klíčových slov
 Text + tabulky nebo grafy a obrázky jako samostatné přílohy v co nejkvalitnějším provedení (min.
150 dpi) s přesnými legendami (max. 5 tabulek a 5 obrázků se zřetelně vyznačeným jejich umístěním
v textu)
 Seznam citované literatury (max. 20 citací uvedených abecedně a číslovaných v textu chronologicky
v kulatých závorkách. Vyhýbat se odkazům na abstrakty, nepublikovaná pozorování, osobní
oznámení. Preferovat současné citace za poslední 3 roky a citace slovenských autorů)
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Zpracování rukopisu:
 Písmo Times New Roman, velikost 12, řádkování 1,5, rozsah cca 6 stran
 Text psát plynule na celou šířku, běžným písmem, neupravovat text do sloupců (kromě textu
v tabulkách)
 Článek členit na menší přehlednější odstavce, v případě potřeby požít podnadpisy a jednoduché
členění
 Všechny zkratky musí být při prvním použití vysvětleny
 Zdomácnělé cizí výrazy psát v souladu s pravidly českého/slovenského pravopisu nebo v původní
latinské podobě
Příklady citací:
1. Riegel B, Dickson V. A situation-specific theory of heart failure of self-care. Journal of Cardiovascular
Nursing. 2008;23(3):190-196.
2. Leventhal H, Nerenz DR, Steele DJ. Illness representation and coping with health threats. In: Baum
A, Singer JE. Handbook of Psychology and Health. New York, Hillsdale: 1984:219-252.
Přílohy k rukopisu:
 Portrétová fotografie autora článku (je-li víc spoluautorů, jen prvního – hlavního autora)
 Prohlášení, že článek nebyl uveřejněný ani nabídnutý na uveřejnění v jiném časopise
 Prohlášení, že autor i spoluautoři se seznámili s pravidly publikační etiky (dostupné v plném znění
na internetové stránce časopisu a že neexistuje žádná překážka k publikování článku
Více pro autory: https://www.paliativnamedicina.cz/artkey/inf-999916-0001.php
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