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IX.
KOŠICKÁ
NEONATOLOGICKÁ
KONFERENCIA
Košice
Kasárne Kulturpark

wwww.neoke.sk
www.novorodenec.sk
www.neonatology.sk

Nezisková organizácia NOVORODENEC.SK
Lekárska fakulta, Univerzita PAVla JOZEFa ŠAFÁRIKa v KOŠICiach
Open Medical Institute Salzburg
Slovenská lekárska komora

hostia

Steven Donn (USA)

Tom Wiswell (USA)

1.	Medicínske a právne aspekty celotelovej hypotermie
pri HIE
2.	BPD: Rovnováha v čase EBM?

1. FIRS (Fetal Inflammatory Response Syndrom)
a poškodenie mozgu u donosených novorodencov
2.	Syndróm aspirácie mekónia: Odporúčané postupy
v prevencii a manažmente

Istvan Seri (USA, Maďarsko)
1. Hemodynamika, šok a liečba neonatálnej hypotenzie
2. Prediktívne modelovanie v neonatológii a presná
medicína

Samir Gupta (VB, Katar)
1. Systematické zhodnotenie funkcie pravého srdca
ultrazvukom
2.	Rozhodovanie pri pľúcnej hypertenzii a dysfunkcii
pravého srdca
3.	Včasná cielená liečba PDA

David Adamkin (USA)

Václav Sebroň, Ján Melichar
(Česká republika)
1. Bedside neonatálna ultrasonografia – neinvazívna
verifikácia centrálnych katétrov
2.	Netypický priebeh NEC

Peter Krcho (Slovensko)
1. PPHN a zvýšená PVR – možnosti liečby (NOiNO)
2.	Kazuistika MAS – celotelová hypotermia
a ventilačná podpora
3.	Novorodenci po intrauterinnej intervencii

1. Fortifikácia materského mlieka u novorodencov
s NPH
2.	Stratégia enterálnej výživy na JIS pre novorodencov

registračné poplatky
zahraničný účastník
domáci účastník
sestry a študenti

do 15. apríla 2020
150 €
100 €
50 €

po 15. apríli 2020
180 €
130 €
80 €
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Prví 20 registrovaní lekári vo veku do 35 rokov majú hradený registračný poplatok v rámci
projektu podpory a stabilizácie mladých lekárov na Slovensku podporené Open Medical Institute

Organizačný sekretariát
A-medi management, s. r. o.
Eva Melišová
+421 948 059 239, melisova@amedi.sk
www.amedi.sk

iné poplatky
obed 8. 4. 2020
večera 8. 4. 2020
obed 9. 4. 2020

5€
10 €
5€

Podujatie sa koná v priestoroch investičných projektov, ktoré boli implementované v rámci opatrenia 7.1 prioritnej osi "Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013" Regionálneho
operačného programu a sú spolufinancované Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Viac informácií nájdete na www.ropka.sk, www.mpsr.sk a tiež na www.culture.gov.sk, ERDF: Investícia do vašej budúcnosti.

