ZÁVäZNá PRIHLÁŠKA K účASTI

Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť SLS
Slovenská pediatrická spoločnosť SLS
Ústav verejného zdravotníctva JLF Martin, UK Bratislava
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Martine
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline

ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT – Ing. Dana Lakotová
e-mail: marketing@amedi.sk, mobil: 0903 224 625
A-medi management, s.r.o., Stromová 13, 831 01 Bratislava

Prihláška na podujatie on-line: www.amedi.sk

XXII. Vakcinačný deň Slovenskej republiky

pod záštitou Hlavného hygienika Slovenskej republiky
usporiadajú

pod názvom

Očkovanie - hodnota pre všetky generácie

XXII. Vakcinačný deň Slovenskej republiky

určený pre lekárov a odborných zdravotníckych pracovníkov

pod názvom

Dňa 24. 09. 2016, 9,00 – 14,30 hod., kongresová hala Mestského úradu v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

Očkovanie - hodnota pre všetky generácie
určený pre lekárov a odborných zdravotníckych pracovníkov

ID v SLK: ___________________________________________________________________________________________________________________________

Dňa 24. 09. 2016, 9,00 – 14,30 hod.

Priezvisko, meno a titul: _________________________________________________________________________________________________

Kongresová hala Mestského úradu v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Účasť na odbornej konferencii je hodnotená kreditmi CME – pasívna účasť 5 kreditov

Pracovisko: ________________________________________________________________________________________________________________________

07:30 - 09:00 Registrácia

Adresa pracoviska:____________________________________________________________________________________________________________

Hudečková H.: Otvorenie XXII. Vakcinačného dňa SR

5 min.

Hudečková H.: Ochrana rodiny – očkovanie všetkých jej členov
Diskusia

30 min.
15 min.

Krištúfková Z.: Vzťah očkovania detí a starých rodičov
Diskusia

30 min.
15 min.

Solovič I.: Tuberkulóza a jej výskyt v komunitách
Diskusia

30 min.
15 min.

Oleár V.: Očkovanie detí – vakcíny a schémy používané v EÚ/EEA
Diskusia

30 min.
15 min.

tel.: _______________________________________________________________________________________________________________________________________
e-mail: _________________________________________________________________________________________________________________________________
Trvalý pobyt: _____________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Otázky do diskusie:__________________________________________________________________________________________________________

Prestávka
Ukončenie XXII. Vakcinačného dňa SR
Účastnícky poplatok: pri platbe prevodom do 18. 09. 2016
Pre členov SEVS
7,- €
Pre nečlenov SEVS
20,- €
v prípade výnimočnej platby pri registrácii v mieste konania
Pre členov SEVS
14,- € Pre nečlenov SEVS
40,- €
Zľavnený registračný poplatok platí len pre tých členov SEVS, ktorí majú uhradené členské.
Občerstvenie je zahrnuté v cene registračného poplatku.

prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH

Pracovné zaradenie:

10 min.

lekár

sestra

iné__________________________________________________

HLAVNÍ PARTNERI



majiteľ účtu: Vydavateľstvo A-medi management, s.r.o
Banka: UniCredit Bank • Číslo účtu: 1026852003/1111 • Variabilný symbol: 240916
SWIFT: UNCRSKBX • IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003 • Poznámka: meno účastníka
V prípade platby prevodom je potrebné:
• v poznámke uviesť meno a priezvisko účastníka na účely identifikácie platiteľa
• preukázať sa pri registrácii potvrdením o zaplatení účastnického poplatku

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

2 hod.

Môžete použiť aj kópiu prihlášky

Panelová diskusia: Aktuálne problémy Národného imunizačného programu v SR

Zaslané otázky budú zaradené do diskusie. Otázky zasielajte spolu s návratkou
do 18. 09. 2016 na adresu: A-medi management s.r.o., Stromová 13, 831 01 Bratislava alebo

prostredníctvom online registrácie na www.amedi.sk

Registráciou dávam súhlas spoločnosti A-medi management, s.r.o., na spracovanie mojich osobných údajov, uvedených v tomto
formulári v zmysle Zák. č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z. z o ochrane osobných údajov.
Súhlas možno kedykoľvek odvolať písomnou formou.

