1. Informácia

13. Slovensko-český

kongres pediatrickej anestéziológie,
intenzívnej a urgentnej medicíny
26. – 27. 10. 2018
Hotel Družba
Demänovská dolina

Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzity Komenského v Bratislave
Univerzitná nemocnica Martin
Klinika detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny JLF UK a UNM
Slovenská pediatrická spoločnosť SLS
Sekcia pediatrickej intenzívnej starostlivosti SPS
Sekcia pediatrickej anestéziológie SSAIM
Sekce intenzivní medicíny při ČPS
OZ na pomoc kriticky chorým deťom severného Slovenska

13. Slovensko-český
kongres pediatrickej anestéziológie,
intenzívnej a urgentnej medicíny

Termín: 26. – 27. 10. 2018
Miesto: Demänovská dolina, Nízke Tatry
Hotel Družba
Prezident kongresu

doc. MUDr. Slavomír Nosáľ, PhD.

Programový výbor

doc. MUDr. Ľubica Kováčiková, PhD., prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.,
doc. MUDr. Vladimír Mixa, PhD., MUDr. Rudolf Riedel, PhD.,
MUDr. Václav Vobruba, PhD., MUDr. Vladimír Zoľák, PhD.,
MUDr. Alena Ľuptáková, PhD., MUDr. Jozef Köppl, MUDr. Marcel Brenner,
MUDr. Kateřina Fabichová, PhDr. Eva Kučerová

Organizačný výbor

MUDr. Marián Fedor, PhD., MUDr. Alena Ľuptáková, PhD.,
PhDr. Eva Kučerová, Elena Mikušová

Organizačný sekretariát
A-medi management, s. r. o.
Ing. Dana Chodasová
mobil: +421 903 224 625
e-mail: marketing@amedi.sk
www.amedi.sk

Hlavné témy
Intenzívna medicína
* Akútne stavy v detskej hematológii a onkológii
* CRRT – kontinuálne metodiky
* Ventilačné stratégie
* Váriá
Anestéziológia
* Bezpečnosť v anestézii
* Anestéza a novorodenec
* Váriá
Urgentná medicína
* Trauma a polytrauma
* Akútne intoxikácie u detí a mladistvých
* Váriá
Sesterská sekcia
* Váriá

Abstrakty
Štruktúra abstraktu prezentácie pôvodnej práce:
Názov práce, autori, (priezvisko a iniciálka mena, meno prednášajúceho
autora podčiarknuť), pracovisko bez skratiek. Členenie abstraktu: cieľ, úvod,
súbor a metodika, výsledky, záver, zoznam použitej literatúry.
Štruktúra abstraktu prezentácie teoretického charakteru:
Názov práce, autori, (priezvisko a iniciálka mena, meno prednášajúceho
autora podčiarknuť), pracovisko bez skratiek. Členenie abstraktu: cieľ, úvod,
vlastný text, záver, zoznam použitej literatúry.
Štruktúrovaný abstrakt: typ písma Times New Roman, veľkosť 12,
riadkovanie 1,5, dĺžka max. 1 A4. Do abstraktu nevkladajte tabuľky, grafy
ani obrázky – označiť v texte abstraktu a odoslať v samostatnom súbore.
Jazyk abstraktu: slovenský, český, anglický
Štruktúrovaný abstrakt pošlite do 15.9.2018 na e-mail: slavonosal@yahoo.com
Abstrakty pre sesterskú sekciu: kucerova@unm.sk
Abstrakty prednášok budú publikované v Suplemente, ktorý obdrží každý
účastník pri registrácii.

REGISTRAČNÝ POPLATOK
Lekár

do 31. 8. 2018

po 1. 9. 2018

15 €

20 €

35 €

Sestra

40 €

Iné poplatky
26. 10. 2018

Obed

Spoločenský večer

8€

15 €

27. 10. 2018
8€

SPÔSOB PLATBY – REGISTRAČNÉHO POPLATKU

– v hotovosti pri registrácii alebo prevodom na účet
– majiteľ účtu – A-medi management, s. r. o.
			
Banka: UniCredit Bank
		
SWIFT: UNCRSKBX
		
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
			
Číslo účtu: 1026852003/1111
			
Variabilný symbol: 251018
		
Poznámka: meno účastníka
V poznámke je potrebné uviesť meno účastníka na účely identifikácie platiteľa.
Aj v prípade platby na účet prosíme o registráciu (elektronicky alebo poštou).

POTVRDENIE O ÚČASTI

Podujatie je zaradené do kreditného systému.
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.

Registrácia je možná online na www.amedi.sk

UBYTOVANIE

Hotel Družba
Ubytovanie v termíne 25. – 27. 10. 2018
zabezpečuje A-medi management, Ing. Dana Chodasová.
Ubytovanie je možné rezervovať mailom na: marketing@amedi.sk
Cenník ubytovania:
Jednolôžková izba
Dvojlôžková izba

82 € – cena za 1 osobu na 1 noc
83 € – cena za 2 osoby na 1 noc

Pri rezervácii prosím uveďte počet nocí, typ izby a mená ubytovaných hostí.
Prosím čakajte na potvrdenie rezervácie.
Rezerváciu Vám potvrdíme mailom alebo telefonicky.
Ubytovanie musí byť vopred uhradené bankovým prevodom v termíne
do 15. 9. 2018. Po tomto termíne je rezervácia záväzná a peniaze nevratné.
Úhradu prosím realizujte až po potvrdení rezervácie.
Po prijatí prostriedkov na náš účet Vám bude zaslaná faktúra.

SPÔSOB PLATBY – ubytovanie

– Majiteľ účtu: A-medi management, s. r. o., Banka: UniCredit Bank,
SWIFT: UNCRSKBX, IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Číslo účtu: 1026852003/1111, Variabilný symbol: 11251018
Poznámka: meno účastníka + ubytovanie
Môžete použiť aj kópiu prihlášky

PRIHLÁŠKA NA PODUJATIE



13. Slovensko-český kongres pediatrickej anestéziológie, intenzívnej a urgentnej medicíny
26. – 27. 10. 2018, Hotel Družba, Demänovská dolina

ID v SLK / SKSaPA (povinné): ................................................................................................
Priezvisko, meno a titul: ...........................................................................................................
Pracovisko: ....................................................................................................................................
Adresa pracoviska: .....................................................................................................................
.. ..........................................................................................................................................................

Telefón: .......................................................... e-mail: ...................................................................
Trvalý pobyt: .................................................................................................................................
Lekár o Sestra o
o Obed 26. 10. 2018 o Obed 27. 10. 2018
o Spoločenský večer

podpis

Týmto dávam súhlas spoločnosti A-medi management, s.r.o., na spracovanie mojich osobných údajov, uvedených v tomto formulári. Dáta budú spracované
v súlade legislatívou platnou pre ochranu osobných údajov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak určité služby a funkcie, ktoré vyžadujú pre
svoje fungovanie poskytnutie osobných údajov, nebudú bez ich poskytnutia fungovať. Súhlas možno kedykoľvek odvolať mailom zaslaným na ekonom@
amedi.sk. Doporučujeme Vám starostlivo preštudovať naše Prehlásenie o ochrane súkromia na http://www.amedi.sk/ochrana-osobnych-udajov-73.html,
kde je podrobne opísané, prečo a ako spracovávame Vaše osobné údaje.

