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Vážení priaznivci gynekologickej endoskopie, vážené kolegyne a kolegovia,
milí priatelia,
nadišiel čas, keď sa ako každý rok pripravujeme na celoštátny kongres gynekologickej endoskopie. Pre nás Bratislavčanov je nesmiernou cťou, že práve
jubilejný XX. ročník tohto významného podujatia organizujeme tu, v hlavnom
meste Slovenska.
Pri plánovaní kongresu sme uvažovali o tom, či vedecký program tematicky
smerovať do niektorej špecializovanej nosnej oblasti endoskopie, alebo či dáme
príležitosť čo najširšiemu výberu tém. K výberu tejto druhej koncepcie nás viedol
práve fakt, že ide o jubilejný kongres. Stáva sa tým totiž ideálnou príležitosťou
na rekapituláciu historického vývoja slovenskej endoskopie v priebehu posledných desaťročí a zároveň by sme radi ukázali i aktuálny prehľad všetkých oblastí,
do ktorých slovenská gynekologická endoskopia zasahuje.
Je pozoruhodné, že endoskopia v našom odbore sa za posledných dvadsať
rokov rozšírila plošne do všetkých regiónov našej malej krajiny, gynekologické
oddelenia mnohých okresných nemocníc vynikajú v mini-invazívnej chirurgii
a taktiež vznikajú aj neštátne zdravotnícke zariadenia, ktoré poskytujú túto
starostlivosť na vysokej úrovni. Aj preto sú štandardné mini-invazívne výkony
dostupné našim pacientkam po celom Slovensku a to v porovnateľnej kvalite.
Niektoré oblasti operatívy v našom odbore si zase vyžadujú špecializované vybavenie i skúsené zohraté tímy, preto je správny a perspektívny trend centralizácie týchto zložitých alebo zriedkavých výkonov na pracoviská, kde sú splnené
tieto podmienky. Ide najmä o oblasť gynekologickej onkológie, urogynekológie
a reprodukčnej mini-invazívnej chirurgie včítane riešenia vrodených chýb genitálií.
V porovnaní s okolitými európskymi krajinami Slovensko výrazne zaostáva
v rozvoji robotickej gynekologickej chirurgie. Zo skúseností z celého sveta vidíme, že ide o mimoriadne perspektívny smer rozvoja mini-invazívnej chirurgie.
Cestou na zlepšenie smutnej situácie v slovenskej robotike by bola koncentrácia finančných prostriedkov a vytvorenie niekoľkých regionálnych multidisciplinárnych centier.
Vážení priatelia,
sme radi, že naša I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a UNB v Bratislave dostala príležitosť organizovať tento jubilejný kongres. V mene výboru
Sekcie gynekologickej endoskopie SGPS Vás naň všetkých srdečne pozývam.
Teším sa na Vašu účasť, odborné prednášky, postery, ale i zaujímavé diskusné
príspevky. Verím, že Vám v Bratislave vytvoríme príjemné prostredie na odbornom programe aj na spoločnej večeri.
Dovidenia v Bratislave,
Martin Petrenko
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Registrácia účastníkov
Piatok 12. 4. 2019 7.00 – 17.00 hod.
Sobota 13. 4. 2019 8.00 – 12.00 hod.

Slávnostné otvorenie
Piatok 12. 4. 2019 8.45 hod.

Odborný program
Piatok 12. 4. 2019 9.00 – 18.00 hod.
Sobota 13. 4. 2019 9.00 – 13.00 hod.

Spoločenský večer
Piatok 12. 4. 2019 19.00 hod.

Aktívna účasť
Prihlášky na aktívnu účasť zasielajte mailom
na steiningerova@amedi.sk do 15. 3. 2019.

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

Registrácia

online
www.amedi.sk
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Registračný poplatok
Do 10. 3. 2019

Po 10. 3. 2019

Člen sekcie

50 €

70 €

Nečlen sekcie

70 €

90 €

Aktívny účastník

50 €

50 €

Mladý gynekológ do 33 r.

25 €

45 €

Sestra

20 €

40 €

Iné poplatky
Spoločenský večer 12. 4. 2019

30 €

Obed 13. 4. 2019

15 €

Spôsob platby

• prevodom na účet (prosíme uhradiť do 5. 4. 2019)
• majiteľ účtu: A-medi management, s.r.o
Banka: UniCredit Bank
Variabilný symbol: 12419
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Poznámka: meno účastníka
• v hotovosti pri registrácii
V prípade online registrácie Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra. Prosíme, ako variabilný symbol použiť číslo
faktúry. V poznámke je potrebné uviesť meno účastníka
na účely identifikácie platiteľa. Aj v prípade platby na účet
prosíme o registráciu (elektronicky alebo poštou).
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Ponuka ubytovania

Ubytovanie sa zabezpečuje individuálne.

Hotel Bratislava

Seberíniho 9, 821 03 Bratislava
Kontakt: +421 (0) 2 20 606 150, 151
reservation@hotelbratislava.sk

Iné možnosti ubytovania
Holiday Inn
Bajkalská 748/25A, 825 03 Bratislava
02/482 451 11, reservation@holidayinn.sk
Aston Business
Bajkalská 715/22, 821 09 Bratislava
02/536 320 38, hotelaston@hotelaston.sk
Astra Hotel
Prievozská 1318/14, 821 09 Bratislava
02/582 381 11, hotel@hotelastra.sk
Double Tree by Hilton
Trnavská cesta 27/A, 831 04 Bratislava
02/323 401 11, bratislava.reservations@hilton.com

ZÁVäZNÁ PRIHLÁšKA
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Registrácia

online
www.amedi.sk

Dôležité dátumy

• 15. 3. 2019 – prihláška na aktívnu účasť
• 5. 4. 2019 – prihláška na pasívnu účasť
ID v SLK: .............................................................................................................................................................................................................................
Priezvisko, meno a titul: ....................................................................................................................................................................
Pracovisko: ....................................................................................................................................................................................................................
Adresa pracoviska: ........................................................................................................................................................................................
Telefón: ...................................................................................... e-mail: .............................................................................................................
Trvalý pobyt: .............................................................................................................................................................................................................
Prihlasujem sa k účasti: o pasívnej o aktívnej
Názov (prednáška): ......................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................

Mám záujem o: o Spoločenský večer 12. 4. 2019 – 30 €
o Obed 13. 4. 2019 – 15 €
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.

