
 

 

Místo konání: 

Kampus UJEP, budova MFC, Pasteurova 1, Ústí nad Labem 

 

Spojení: 

Trolejbusové linky č. 52, 58, 59 směr Klíše lázně, zastávka Kampus, nebo 

autobusová linka č. 11 směr Všebořice (Chlumec), zastávka Kampus 

 

Pořádají: 

Fakulta zdravotnických studií UJEP 
Velká Hradební 13, 400 96 Ústí nad Labem 

www.fzs.ujep.cz 
 

Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove  

Partizánska 1, 080 01 Prešov 

http://www.unipo.sk 

 
Krajská zdravotní, a.s. Masarykova nemocnice, o.z. 

Sociální péče 3316/12A, 401 13, Ústí nad Labem 
www.kzcr.eu 

 
 

 

          

 

 

 
Programový výbor konference 

  vás zve 

 

na mezinárodní vědeckou konferenci 

  „Nové trendy ve zdravotnických vědách VI“ 

 18. října 2018 

Multifunkční centrum Kampus UJEP  

Ústí nad Labem, Pasteurova 1 

 

 

 

http://www.fzs.ujep.cz/
http://www.kzcr.eu/


Konference je pořádána Fakultou zdravotnických studií, Fakultou zdravotnických 
odborov Prešovskej univerzity v Prešove a Masarykovou nemocnicí v Ústí nad 
Labem, o. z. 
Témata konference odrážejí aktuální stav vědeckých poznatků ve zdravotnických 
vědách, v oblasti nelékařských zdravotnických oborů vyučovaných na FZS: 
Ergoterapie, Fyzioterapie, Porodní asistentka a Všeobecná sestra 
 
Konference je určena pro akademické pracovníky a odborníky z praxe, kteří působí 
v oblasti zdravotnictví nebo sociální sféry a studenty nelékařských zdravotnických 
oborů a je podpořena významnými regionálními aktéry z oblasti zdravotnictví.  
 
Sekce A  
NOVÉ TRENDY V ERGOTERAPII A FYZIOTERAPII 
Sekce se zaměřuje především na oblast diagnostiky poruch pohybového aparátu 
pomocí biomechanických přístrojových metod, fyzioterapeutických a 
ergoterapeutických vyšetřovacích testů, technik a postupů a na možnosti 
hodnocení a následné intervence. 
 
Sekce B  
NOVÉ TRENDY V OŠETŘOVATELSTVÍ A  PORODNÍ ASISTENCI 
Sekce se zaměřuje na uplatňování nových poznatků a postupů v oborech 
Ošetřovatelství a Porodní asistence, na problematiku vzdělávání nelékařských 
profesí, prostředí klinické praxe, výzkum a praxi založenou na důkazech. 
Záměrem je deklarovat význam propojení klinické praxe všech oborů s 
teoretickými poznatky, které jsou nezbytným předpokladem pro další rozvoj 
profese Všeobecné sestry a Porodní asistentky. 
 
Sekce C 
STUDENTSKÁ 
Sekce je určena pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů 
studovaných na FZS Univerzity J. E. Purkyně a FZO Prešovskej univerzity. Umožňuje 
studentům prezentaci jejich tvůrčí činnosti podporující jejich další profesní rozvoj. 
 
Sekce D 
POSTERY 
 
*Poznámka 
Program v sekcích bude upřesněn Vědeckým výborem konference podle počtu a druhu příspěvků. 

 

Přihláška 

Přihlášení a registrace probíhá prostřednictvím webových stránek FZS UJEP, na 
adrese http://konference.fzs.ujep.cz 
 
Autoři full textů   do 11. června 2018  
Autoři abstraktů a studentská sekce do 7. září 2018  
Pro pasivní účast    do 1. října 2018 
 
Výstupem konference bude tištěný recenzovaný plnotextový sborník a tištěný 
sborník abstraktů, s přiděleným ISBN. Plnotextový sborník bude předložen pro 
posouzení indexace do vědeckých databází. 
 
O zařazení příspěvků do sborníku rozhoduje Vědecký výbor konference. 
 
Termín konání:  18. října 2018 
 
Registrace  08:00 – 09:00 
Odborný program 09:00 – 16:30* 
 
Konference je podpořena dotací z Ústeckého kraje 
 

Není vybírán účastnický poplatek. 
 

 
 

Kontaktní osoba: 
Bc. Lenka Křížová 

tel.: +420 475 284 266 
e-mail: lenka.krizova@ujep.cz 


