
                     ČESKÁ ASOCIACE SESTER 

 

 

  
 

                                                sekce zdravotně sociální (022)                    

Vás zve na 

Konferenci 
 

která se koná dne 12. prosince 2017 

 v Psychiatrické nemocnici Bohnice v Modrém salonku Divadla za plotem.  

PROGRAM 

                                                                  8:00 – 9:00 

Registrace 
 

9:00 – 9:30 
 Barbora Blažková 
Peer konzultantka 

 FOKUS Mladá Boleslav z.s.., středisko Nymburk 
Seznámení s prací peera a vlastním příběhem 

 
                                                                       9:30 – 10:15 

Mgr. Markéta Dubnová, PhD. 
Vedoucí katedry sociální práce VŠ Polytechnické Jihlava 

Výsledky dotazníkového šetření na psychiatrických odděleních nemocnic ČR   
 

10:15 – 11:15 
Bc. Michal Krč 

Představení EQR systému 
 

11:15 - 12:00 
Oběd  

 
12:00 – 12:30 

Jitka Zachariášová  
Ředitelka organizace 

A Doma – organizace pomáhající seniorům a zdravotně postiženým v domácím 
prostředí 

 
12:30 – 13:30 

                                                            Lenka Víznerová, DiS., 
Vedoucí Tísňové péče AREÍON 

 Mgr. Ivana Procházková 
Manažerka sekce marketing a PR 

Život 90  
 

                                                              Diskuse, Závěr 
                                                                        
Účastnický poplatek převodem na účet činí pro členy sekce 100,- Kč, členy jiné sekce 150,- Kč, 

nečleny 250,- Kč.  
 

PLATBA PŘEVODEM: 

Číslo účtu 107-1465070257/0100 

v.s. datum konání akce 

do zprávy pro příjemce: jméno, příjmení, zaměstnavatel 



                     ČESKÁ ASOCIACE SESTER 

 

 

  
 

k.s. 0308 

 
Platba na místě při registraci: člen sekce 150,- Kč, člen jiné sekce 200,- Kč, nečlen 300,- Kč 

 
Dopravní spojení do PL Bohnice:  

MHD  ze stanice metra Kobylisy: autobusem č. 177 nebo 200 až do stanice Odra, poté projděte parčíkem 

směrem k hlavnímu vchodu léčebny, autobusem č. 152 až do zastávky Libeňská a cca po 50 m dojdete k 

Čimické vrátnici léčebny.  

Autem: Jeďte směrem na Čimice podél plotu areálu léčebny, kde zhruba v polovině přijedete do vjezdové 

vrátnice z ulice Čimická. 
 

 
Kredity: Podle vyhlášky MZČR č. 4/2010 Sb., kterou se mění vyhláška 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání 

osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků, ve znění 

vyhlášky č. 321/2008 Sb. 
 

 
Akce je určena  zdravotně - sociálním pracovníkům, sociálním pracovníkům,  
svoji účast potvrďte na mail helena.slenkrtova@ftn.cz, do 6. 12. 2017  

 

S pozdravem 

                                     Předsednictvo sekce zdravotně sociální 022 

mailto:helena.slenkrtova@ftn.cz

