INFORMAÇÕES E PREÇOS
INSCRIÇÃO NAS JORNADAS
Médicos

200,00 €

Médicos Internos/Enfermeiros

150,00 €

A inscrição inclui almoços de trabalho e documentação.
INSCRIÇÃO NOS CURSOS
CIRVM (16 e 17 de Abril)

350,00 €

(Curso Insuficiência Respiratória e Ventilação Mecânica)
SAV (20 e 21 de Abril)

400,00 €

(Curso Suporte Avançado de Vida)
CSIG para Médicos (16 e 17 de Abril)

250,00 €

(Curso Sepsis e Infeção Grave para Médicos)
CAIT (16 e 17 de Abril)

300,00 €

(Curso de Abordagem Integrada no Trauma para Enfermeiros)
Notas:


Os cursos realizar-se-ão no Seminário de Vilar;



É obrigatória a inscrição nas Jornadas para a frequência nos Cursos;



É concedido um desconto de 50,00 € no preço de Inscrição das JMIP para os inscritos
nos cursos; Este desconto não é cumulativo com o desconto para os candidatos do
HSA;



Inscrições Limitadas. Data limite: 4 de Março de 2013. A seleção dos candidato é feita
pela Comissão Organizadora;

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE POSTERS
Normas:
1- Só serão aceites resumos subordinados ao Tema “ Populações Especiais em Cuidados
Intensivos”. Apenas está prevista a apresentação de trabalhos sob a forma de Poster;
2- Os resumos poderão ser remetidos em ficheiro Word, por e-mail: paulanora@acropoleservicos.pt , até às 24h00 do dia 4 de Março de 2013;
3- É obrigatória a inscrição nas JMIP 2013, do autor que apresenta o trabalho;
4- Os resumos deverão ser apresentados na fonte Arial, no tamanho 10 e não deverão exceder as
300 palavras;
Título:
Autor /Apresentador; Outros Autores:
Instituições:
Resumo:
5- Os autores dos resumos serão informados da sua aceitação ou não por e-mail até ao dia 20 de
Março de 2013;
6- Os cartazes não devem exceder 1,20 de altura por 90cm de largura e deverão ser afixados no
dia 19 de Abril e permanecer até ao final das Jornadas.
7- O período de discussão será informado aquando da confirmação da aceitação do trabalho.

