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Nikoli nejkrásnější, ale výjimečnou 
sestru s pěti „S“, tedy sympatickou, 
srdečnou, spolehlivou, společen-
skou a stylovou, hledá od 1. červ-
na 2010 projekt Miss sestra, volně 
navazující na reprezentační plesy 
sester pod heslem „Sestry na sál!“ 

Oba projekty vznikly jako prevence 
syndromu vyhoření, kterým jsou sest-
ry při své namáhavé a obětavé práci 
ohroženy, s cílem rozptýlit je a ales-
poň v době jejich volna je částečně od-
vést od náročných povinností. 

Hlasovat může každý
Do soutěžní ankety Miss sestra se na 
webových stránkách www.misssest-
ra.cz může zapojit široká veřejnost. 
Každý může přihlásit své oblíbené 

sestřičky, ale i ostatní příslušníky ne-
lékařských zdravotnických profesí, 
rozhodovat o jejich postupu do dal-
šího kola a nakonec o výběru deseti 
finalistek. Sestry se samozřejmě mo-
hou hlásit také samy. Finálový večer 
s vyhlášením tří nejlepších se usku-
teční v pražském Obecním domě 14. 
ledna 2011 u příležitosti konání 2. 
reprezentačního plesu sester. Vítěz-
ky získají kromě hodnotných cen 
pro sebe také finanční obnos pro své 
pracoviště – sesternu. Jeho použití 
ale bude opět vázáno výhradně na 
podporu volnočasových aktivit ne-
bo odpočinek sester. 

Harmonogram projektu
Celý projekt zastřešuje web sester-
na.cz, kde budou zveřejňovány veš-

keré informace nejen o anketě 
Miss sestra, ale také plesu „Sest-
ry na sál!“ Přihlášky je možné 
podávat prostřednictvím webu 
misssestra.cz do 31. srpna, bě-
hem září bude veřejnost hlaso-
vat o postupu 30 soutěžících do 
semifinále. Od 11. října do 30. 
listopadu budou lidé vybírat 10 
finalistek – ty budou představe-
ny hned vzápětí, 1. prosince. 
Mediálními partnery projektu 
jsou časopisy Sestra, Zdravotnic-
ké noviny a Pacientské listy z vy-
davatelského domu Mladá fron-
ta, a. s. 

Více informací: 
www.misssestra.cz
 (red)

12th Danube Symposium 
2010
Mezinárodní otorinolaryngologic-
ký kongres
17.–19. 6. 2010/Mikulov
Pořadatel: Česká společnost otori-
nolaryngologie a chirurgie hlavy 
a krku, Klinika dětské otorinolaryn-
gologie LF MU a FN Brno
Kontakt: E-mail: orl@kongresmi-
kulov.cz; http://otolaryngologie.cz/
12th-danube-symposium-2010/

MEET 2010 
Multidisciplinary European Endo-
vascular Therapy
17.–20. 6. 2010/Marseilles, Francie
Místo konání: Palais du Pharo
Kontakt: www.meetcongress.com

Chlamydiová infekce, zákeřný 
nepřítel – konference
18.–19. 6. 2010/Olomouc
Místo konání: Regionální centrum 
Olomouc
Kontakt: www.praktickelekarenst-
vi.cz

Východočeský radiologický 
seminář
Běžný den na rentgenu – kazuisti-
ky
18.–19. 6. 2010/Seč
Místo konání: Hotel Jezerka

Pořadatel: Radiologická klinika LF 
UK a FN Hradec Králové, Radiodi-
agnostické oddělení Pardubické 
krajské nemocnice
Kontakt: Romana Březinová; e-
mail: brezinova@fnhk.cz

9. setkání dětských 
alergologů a klinických 
imunologů
18.–20. 6. 2010/Telč, Krahulčí
Místo konání: Kulturní dům Kra-
hulčí
Pořadatel: Česká společnost alergo-
logie a klinické imunologie ČLS JEP, 
Sdružení na pomoc chronicky ne-
mocným dětem
Kontakt: doc. MUDr. Vít Petrů, 
CSc.; tel.: 257 272 017; e-mail: vit.
petru@homolka.cz

10. antibiotické dny
23. 6. 2010/Mělník
Místo konání: Hotel Ludmila
Pořadatel: Infekční oddělení Ne-
mocnice s poliklinikou Mělník, An-
tibiotické středisko Mělník
Kontakt: prim. MUDr. Jan Galský, 
Ph.D.; tel.: 315 639 255, 315 639 253, 
315 369 256; e-mail: jan.galsky@
nspmelnik.cz

18. Frejkovy dny 
s mezinárodní účastí
23.–25. 6. 2010/Brno

Místo konání: Hotel Žebětínský 
dvůr
Pořadatel: 1. ortopedická klinika LF 
MU a FN u sv. Anny Brno, Česká 
společnost pro ortopedii a trauma-
tologii 
Kontakt: doc. MUDr. Zbyněk Roz-
kydal, Ph.D.; e-mail: zbynek.roz-
kydal@fnusa.cz; Bc. Helena Mode-
rová; tel.: 543 182 719; e-mail: hele-
na.moderova@fnusa.cz

24. olomoucké 
hematologické dny
Hematologie a hematoonkologie, 
morfologická diagnostika, vybraná 
koagulační problematika
24.–26. 6. 2010/Olomouc
Místo konání: Hotel NH Olomouc 
Congress 
Pořadatel: Česká hematologická 
společnost ČLS JEP, LF UP Olo-
mouc, Nadace Haimaom
Kontakt: prof. MUDr. Karel Indrák, 
DrSc.; tel.: 585 428 102; e-mail: ka-
rel.indrak@fnol.cz; www.olhemdny.
cz

2. neurovědní workshop
25. 6. 2010/Brno
Místo konání: Posluchárna Neuro-
logické kliniky LF MU a FN u sv. 
Anny
Pořadatel: Neurologická klinika LF 
MU a FN u sv. Anny

Kontakt: prof. MUDr. Milan Bráz-
dil, Ph.D.; e-mail: milan.brazdil@
fnusa.cz

6th Central European 
Gastroenterology Meeting 
& 2nd Czech and Slovak 
Endoscopy Days
25.–26. 6. 2010/Praha
Místo konání: Hotel Clarion 
Pořadatel: Česká gastroenterologic-
ká společnost ČLS JEP
Kontakt: E-mail: ceurgem2010@gu-
arant.cz; www.ceurgem2010.cz

31. kongres Mezinárodní 
společnosti pro krevní 
transfuzi (ISBT)
26. 6.– 1. 7. 2010/Berlín, Německo
Pořadatel: ISBT
Kontakt: www.isbt-web.org/berlin

News in Traumatology – 
seminář v angličtině
28. 6. 2010/Brno
Místo konání: Laboratoř miniinva-
zivní a robotické chirurgie 1. chirur-
gické kliniky LF MU a FN u sv. An-
ny 
Pořadatel: 1. chirurgická klinika LF 
MU a FN u sv. Anny Brno
Kontakt: MUDr. Petr Vlček, Ph.D.; 
tel.: 543 182 356; e-mail: petr.vlcek@
fnusa.cz

(red)

Pořádá-li vaše společnost odbornou konferenci, seminář, přednáškový večer atd., o kterých by profesní ko-
legové rozhodně měli vědět, zašlete prosím základní informace na e-mail vachova@mf.cz.

Kalendář akcí odborných lékařských 
společností – červen 2010

Hledá se Miss sestra
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