Festival
NEURO
KAZUISTÍK

A-medi management, s.r.o.

Žilina
Hotel
Holiday
Inn

15.-16.

marec
2019

Pod záštitou:
Slovenskej neurologickej
spoločnosti SLS

VÝBOR

TÉMY

Vedecký a programový výbor
doc. MUDr. Miroslav Brozman, CSc.
prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.
prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.

Cerebrovaskulárne ochorenia (Stroke)
Pohybové ochorenia (Movement disorders)
Sclerosis multiplex (Multiple sclerosis)
Varia

Termín k prihláseniu na aktívnu účasť:
10. 2. 2019
Prihlášky na aktívnu účasť a abstrakty
prosím zasielajte elektronicky cez online
registráciu na www.amedi.sk, alebo mailom
na steiningerova@amedi.sk pri dodržaní
stanoveného termínu.
Pokyny k prihláseniu na aktívnu účasť nájdete
na www.amedi.sk.

ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT
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Mgr. Klára Steiningerová
steiningerova@amedi.sk
0911 038 002
A-medi management, s.r.o., Stromová 13, Bratislava 831 01

REGISTRÁCIA
MIESTO KONANIA

Hotel Holiday Inn Žilina, Športová 568/2, 010 10 Žilina

REGISTRÁCIA
15. marec 2019
od 12:00 hod.

16. marec 2019
08:00 – 13:00 hod.

REGISTRAČNÝ POPLATOK ZAHŔŇA

– účasť na odborných prednáškach
– všetky materiály, program, kongresová taška
– DPH
– materiály garantujeme len prihláseným účastníkom pri dodržaní stanovených termínov

SPÔSOB PLATBY

REGISTRAČNÝ POPLATOK

Prví autori prednášok sú oslobodení od platby registračného
poplatku.
Zvýhodnené poplatky je potrebné uhradiť prevodom na účet
k stanovenému termínu.
Uhradený registračný poplatok je nevratný.

– v hotovosti pri registrácii
– prevodom na účet (prosíme uhradiť do 24. 2. 2019)
majiteľ účtu: A-medi management, s.r.o.
Banka: UniCredit Bank
Číslo účtu: 1026852003/1111
Variabilný symbol: 150319
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Poznámka: meno účastníka

POPLATKY

POTVRDENIE O ÚČASTI

Diskusný večer 15. 3. 2019
10 €
Obed a občerstvenie 16. 3. 2019
5€

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

PREDNÁŠKY

Z účasti na podujatí neplynie nepeňažné plnenie.

V sekciách podľa časového harmonogramu,
počítačové premietanie

Členovia SNeS SLS
Ostatní

do 31. 1. 2019
50 €
60 €

od 1. 2. 2019
70 €
80 €
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POKYNY
POKYNY PRE AUTOROV

● Kazuistika na témy: Cerebrovaskulárne ochorenia, Pohybové ochorenia, Sclerosis multiplex, Varia.
● Abstrakt musí obsahovať názov prezentácie, autorov (priezvisko a iniciálka mena, prednášajúceho podčiarknuť), pracoviská.
● Akceptuje sa výlučne abstrakt, odoslaný v elektronickej podobe (e-mail), napísaný písmom Times New Roman, veľkosť písma
12, riadkovanie 1,5, maximálny rozsah 1 strana formátu A4. Ako prílohu je možné vložiť dôležitý obrázok, tabuľku alebo graf.
● Názov prezentácie a jej obsah môžu obsahovať len názvy účinných látok liekov, ale nesmú obsahovať ich obchodné názvy.
● Prezentácie môžu obsahovať otázky pre auditórium, ktoré bude odpovedať prostredníctvom hlasovacích zariadení.
● Akákoľvek obrazová dokumentácia a videodokumentácia nesmie obsahovať potenciálne identifikátory pacienta.
● Prihlášky na aktívnu účasť a abstrakty zasielajte elektronicky cez online registráciu na www.amedi.sk alebo mailom na
steiningerova@amedi.sk, najneskôr do 10. 2. 2019.
● Všetci autori prezentácií sa musia vopred zaregistrovať prostredníctvom online registrácie na www.amedi.sk.
● Maximálny časový rozsah prednášky je 10 min., e-poster 3 min.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

online
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Upred

● O prijatí ponúknutej kazuistiky na prezentáciu rozhoduje vedecký výbor.
● Vedecký výbor si vyhradzuje právo zaradiť zaslanú prezentáciu do programu ako
prednášku alebo e-poster. Vedecký výbor si vyhradzuje právo zaradiť kazuistiky do
blokov.
● O prijatí práce do programu budete informovaní mailom po zostavení programu.
Autori, ktorí majú spracovať kazuistiky formou e-posteru, dostanú ihneď pokyny k
spracovaniu.
● Abstrakty všetkých prijatých prác budú uverejnené v zborníku abstraktov, ktorý
dostanú všetci registrovaní účastníci podujatia.
● Súťaž o najlepšie prezentácie vyhodnotí nezávislá porota a výsledky budú zverejnené počas podujatia.
● V prípade súhlasu autora bude videozáznam a audiozáznam z prezentácie zverejnený na www.amedi.sk.
● Prví autori prezentácií sú oslobodení od platby registračného poplatku.
● Práce, ktoré sa umiestnia v jednotlivých blokoch na 1. až 3. mieste, budú po náležitom spracovaní uverejnené ako kazuistiky v časopise Neurológia.
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Hotel Holiday Inn Žilina

UBYTOVANIE

Športová 568/2, 010 10 Žilina
1-lôžková izba / noc
90 €

2-lôžková izba / noc

105 €

UBYTOVANIE ZABEZPEČUJE

Mgr. Klára Steiningerová
steiningerova@amedi.sk
0911 038 002
Ubytovanie je možné rezervovať mailom na steiningerova@amedi.sk
Prosím čakajte na potvrdenie rezervácie. Rezerváciu Vám potvrdíme mailom.
Ubytovanie musí byť vopred uhradené bankovým prevodom v termíne do 10. 2. 2019.
Úhradu prosím realizujte až po potvrdení rezervácie. Po prijatí prostriedkov na účet A-medi management, s.r.o.,
Vám bude zaslaná faktúra. Rezerváciu ubytovanie je možnú zrušiť najneskôr do 31. 1. 2019.
Po tomto dátume sú uhradené poplatky nevratné.

SPÔSOB PLATBY UBYTOVANIA

A-medi management, s. r. o.,
Banka: UniCredit Bank
Číslo účtu: 1026852003/1111
Variabilný symbol: 22150319
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Poznámka: meno účastníka
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Prihláška na 3. FESTIVAL NEUROKAZUISTÍK, 15.-16. marec 2019
ID v SLK: .. ......................................................................................................................................
Priezvisko, meno a titul: ..............................................................................................................
Pracovisko: ...................................................................................................................................
Adresa pracoviska: ......................................................................................................................
tel.: .................................................................................................................................................

Upred

online
registrácia

www.

amed

no

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.
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Objednávam si:
Diskusný večer – 15. 3. 2019.................. 10 € 
Obed – 16. 3. 2019.................................. 5 € 

Môžete použiť aj kópiu prihlášky

e-mail: ............................................................................................................................................

u

PRIHLÁŠKA

