Pozvánka

Pfizer Luxembourg SARL, o.z., v spolupráci s Pediatrickým oddelením
Nemocnice s poliklinikou Levice pod vedením prim. Daniely Virgovej
Vás pozýva na

Pediatrický seminÁr 2017
Termín a miestO konania
13.03.2017 o 14:30 hod. – Business hotel ASTRUM Laus,
P.O.Hviezdoslava 5859/2A, 93401 Levice
Garant podujatia
MUDr. Daniela Virgová

Levice

SK 17 042

Organizačný sekretariát
Mgr. Klára Steiningerová
telefón: 02/5564 7247
mobil: 0911 038 002
e-mail: steiningerova@amedi.sk
Amedi management, s.r.o.
Stromová 13, 831 01 Bratislava
www.amedi.sk

Program
14.30 – 14.40 Privítanie, úvod do problematiky
	MUDr. Daniela Virgová
14.45 – 15.45 Desatoro čo by mal vedieť pediater z detskej endokrinológie
Doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc.
15.45 – 16.00 Diskusia k prednáške
16.00 – 17.00 	Akútne zápaly stredného ucha (AOM) u detí po zavedení očkovacieho
programu proti pneumokokom na Slovensku
	MUDr. Matúš Mačaj
17.00 – 17.15 Diskusia k prednáške
17.20 – 18.20 Kazuistiky
	MUDr. Daniela Virgová: Diabetes v našom regióne
	MUDr. Kamila Frajtová: Dôsledky jedného požiaru
	MUDr. Erika Kĺbiková, MUDr. Kristína Forgáčová: Prečo deti boleli nožičky
	MUDr. Zuzana Kopanicová: Gastritída a boj o život
18.20 – 18.30 Diskusia
Podujatie je hodnotené kreditným systémom CME
Pasívna účasť – 4 kredity
Aktívna účasť – domáci autor prednášky............................. 3 kredity
domáci spoluautor prednášky..................... 2 kredity
(Kredity možno priznať najviac 2 spoluautorom)
Registračný poplatok 0 €
Registrácia online na

www.amedi.sk

Registrácia Poštou na adresu: A-medi management, s.r.o., Stromová 13, 831 01 Bratislava,
Telefonicky: 02/5564 7247, 0911 038 002, e-mail: steiningerova@amedi.sk
Nepeňažné plnenie

Toto podujatie podlieha nepeňažnému plneniu. Automaticky Vám bude zaslané nepeňažné plnenie za
coffee break vo výške 5,70 €. Touto cestou by sme Vás chceli informovať, že v zmysle § 43 ods. 3 písm.
o) zákona o dani z príjmov v aktuálnom znení, ste povinní vykázať nepeňažný príjem a odviesť zrážkovú
daň vo výške 19 % hodnoty nepeňažného príjmu. Oznámenie o nepeňažnom príjme ste povinný podať
daňovému úradu do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom sa podujatie
konalo. V tomto termíne ste povinný oznámenú daň aj odviesť daňovému úradu.

ZÁVäZNÁ PRIHLÁŠKA: Pediatrický seminÁr 2017

13.03.2017 – Business hotel Astrum Laus, P.O.Hviezdoslava 5859/2A, 93401 Levice
Titul, meno, priezvisko: ________________________________________________________________
ID v SLK: __________________________________________________________________________
Pracovisko: _________________________________________________________________________
Adresa pracoviska: ___________________________________________________________________
Telefón:

_______________________________________

e-mail:

_______________________________

Prihlášku na seminár odošlite najneskôr týždeň pred konaním podujatia.
Na adresu: A-medi management, s. r. o., Stromová 13, 831 01 Bratislava, telefonicky alebo e-mailom
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. Svojou registráciou potvrdzujem súhlas s uverejnením fotiek z podujatia vo fotogalérii webstránky podujatia.

