
 
Česká asociace sester, Londýnská 15, 120 00 Praha 2, IČO: 00537161 

Pneumologická sekce ve spolupráci se sesterskou sekcí ČSAKI  

pořádá XXIII. Konferenci sester na téma:  

Co můžete chytnout nebo získat během dovolené 

19. 5. 2018 v 10.00 – 15.00 v Kinosále FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5 
 
Program konference: 

 

  9.30-10.00    Registrace 

 

10.00 -12.25     1. blok přednášek 

10.00-10.05 Cestováním ke zdraví? (E. Kašáková) 5 min 

10.05-10.35 Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí (Doc. MUDr. V. 

Koblížek) 30 min 

10.35-11.05 Respirační projevy akutní horské nemoci (Doc. MUDr. V. Koblížek) 30 min  

11.05-11.25    Když dovolená končí v nemocnici – kazuistiky (Mgr. J. Kollarová) 20 min  

11.25-11.45 Jak astmatici u moře nejen ke zdraví přišli (J. Šimoníčková) 20 min 

11.45-12.15    Očkovací rychlokurz aneb co je dobré vědět před cestou do zahraničí  

  (MUDr. V. Horáková) 30 min       

12.15–12.25   Diskuse 

 

12.25-13.10    Přestávka - oběd 

 

13.10-15.50     2. blok přednášek 

13.10-13.40 (Ne)bezpečná letecká doprava pro nemocné s plicním onemocněním (MUDr. 

V. Kašák) 30 min 

13.40-13.50    Je možné létat s kyslíkem? (M. Macháčková) 10 min 

13.50-14.10    Nástrahy koupání (Mgr. J. Zelenková) 20 min 

14.10-14.30    Jak dopadla italská svatba české astmatičky?(J. Fuchsová) 20 min 

14.30-14.40    Krásný čas adventní? – kazuistika (E. Kašáková) 10 min 

14.40-14.50    Diskuse 10 min 

 

14.50 – 15.00   Zakončení konference a rozdání Potvrzení o účasti 

 

15.00 – 16.00  Volby do výboru a RK pneumologické sekce ČAS (jen členky sekce) 

 

Akce bude ohodnocena kreditními body ČAS (4 body pasivní účast, 10 aktivní, 8 spoluautor). 

Registrační poplatek pro členky ČAS a ČSAKI 200 Kč a 300 Kč pro ostatní, bude možno 

platit pouze bankovním převodem na účet pneumologické sekce ČAS. 

Za členky sesterské sekce ČSAKI (doklad o zaplacení členských příspěvků za rok 2018 

předloží u registrace) platí registrační poplatek ČSAKI. 

Přihlášky posílejte on-line www.cnna.cz , na mail kasakova@lerymed.cz nebo na mail 

jana.zelenkova@fnmotol.cz do 15.5.2018 

Po obdržení vyplněné elektronické přihlášky bude každému zasláno na uvedenou e-mailovou 

adresu bankovní spojení s variabilním symbolem pro platbu registračního poplatku. 

. 

 

http://www.cnna.cz/
mailto:feketeova@lerymed.cz


 

 

 


