Česká asociace sester, Londýnská 15, 120 00 Praha 2, IČO: 00537161
Pneumologická sekce
pořádá XXII. Konferenci sester na téma:
Co dělat, aneb Pat a Mat v pneumologii a alergologii.
4. 11. 2017 v 10.00 – 16.00 v konferenčním sále Restaurant & Desing Hotel Noem Arch,
Cimburkova 9, Brno – Královo Pole

Program konference:
9.30-10.00

Registrace

10.00 -12.20
10.00-10.30
10.30-10.50
10.50-11.10
11.10-11.40
11.40-11.50
11.50-12.10
12.10-12.20

1. blok přednášek: Vyšetřovací metody v diagnostice a léčbě CBO
Vyšetřování pacientů s bronchiální obstrukcí (MUDr. V. Koblížek) 30 min
Bronchoskopie a biopsie z pohledu sestry (Mgr. B. Duchoňová) 20 min
Dotazníky – známe je? (Mgr. J. Kollarová) 20 min
Spirometrie a bronchodilatační test (M. Macháčková) 30 min
Co nám řekne správně provedené FENO? (E. Kašáková) 10 min
Co dělat, když hrozí smog? (MUDr. V. Kašák) 20 min
Diskuse

12.20-13.10

Přestávka - oběd

13.10-15.40
13.10-13.30
13.30-13.50
13.50-14.10
14.10-14.30
14.30-15.00
15.00-15.30
15.30-15.40

2. blok přednášek: Vliv okolního prostředí na zdraví plic
Co dělat, když chcete přestat kouřit? (Mgr. J. Zelenková) 20 min
Co dělat s inhalačními alergeny, lze se jim vyhnout? (J. Šimoníčková) 20 min
Co dělat, když vás bodne hmyz? (Bc. A. Voříšková) 20 min
Co dělat, když dítě vdechne burák? (J. Fuchsová) 20 min
Co dělat, když vy nebo váš partner chrápe? (MUDr. J. Vyskočilová) 30 min
Edukace pacienta – jak efektivně? (PhDr. P. Banýrová)
Diskuse 10 min

15.40–15.50 Zakončení konference a rozdání Potvrzení o účasti
Akce bude ohodnocena kreditními body ČAS (4 body pasivní účast, 10 aktivní, 8 spoluautor).
Registrační poplatek pro členky ČAS 200 Kč a 300 Kč pro ostatní, bude možno platit pouze
bankovním převodem na účet pneumologické sekce ČAS.
Přihlášky posílejte on-line www.cnna.cz , na mail kasakova@lerymed.cz nebo na mail do
1.11.2017
Po obdržení vyplněné elektronické přihlášky bude každému zasláno na uvedenou e-mailovou
adresu bankovní spojení s variabilním symbolem pro platbu registračního poplatku.
.

