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Tematické okruhy 

- Ošetřovatelství 

- Porodní asistence 

- Varia 

 

Témata konference 

Cílem konference je vytvořit prostor pro sdílení myšlenek, zkušeností a výsledků výzkumu 

v oblasti aktivního vyhledávání a uspokojování biologických, psychických a sociálních potřeb 

nemocného i zdravého člověka v péči o jeho zdraví.  

Konference přinese různé pohledy na problematiku ošetřovatelství a porodní asistenci 

z historického pohledu, současnosti a načrtne vizi těchto oborů do budoucnosti. Předpokládá 

se výměna zkušeností v jednotlivých oblastech ošetřovatelství na mezinárodní úrovni. 

Konferenci mohou využít i studenti programu ošetřovatelství, porodní asistence pro získání 

nových poznatků z oblasti vědy a výzkumu ošetřovatelství.  

 

Publikování p řijatých p říspěvků 

Příspěvky budou recenzovány. Celé znění příspěvku bude publikováno ve sborníku v 

elektronické formě s ISBN.  

 

Příspěvky posílejte v elektronické podobě do 15. 2. 2012. Příspěvek upravte podle pokynů 

pro autory, které nejdete na https://most.vspj.cz/aktivity/detail/id/36/ 

Registraci účasti na konferenci najdete na https://most.vspj.cz/aktivity/detail/id/36/; zaslat do 

15. 2. 2012.  

 

Další informace naleznete na stránkách projektu Most k partnerství - VŠPJ tvoří síť 

https://most.vspj.cz/aktivity/detail/id/36/ Prosíme autory o zaslání plného textu 

příspěvku v délce nepřesahující šest stran A4. Příspěvky na konferenci budou 

prezentovány v jednotlivých sekcích dle odborného zaměření. Přijímány jsou příspěvky 

v jazyce českém, slovenském, anglickém, německém a polském.  

Účast na konferenci je hrazena z projektu Most k partnerství - VŠP Jihlava tvoří síť.  

Účastníci nehradí  žádný konferenční poplatek.  


