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Štvrtok 8. 4. 2021
16:00 - 19:00 - ODBORNÝ PROGRAM
16:00 – OTVORENIE PODUJATIA KAZUISITKY
V GYNEKOLÓGIÍ A PÔRODNÍCTVE
Predsedníctvo: doc. MUDr. Martin Redecha, PhD.,
doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc.
1. Nové poznatky o kombinácii E2/NOMAC................................................... 10 min.
Borovský, M.
„Prednáška podporená hlavným partnerom podujatia spoločnosťou Theramex“

2. USG diagnostika adenomyózy a možnosti jej konzervatívnej liečby...... 15 min.
Dankovčík, R.
„Prednáška podporená generálnym partnerom podujatia spoločnosťou Gedeon Richter“

3. Heterogenita endometriózy si vyžaduje individualizáciu diagnózy
a liečby........................................................................................................... 10 min.
Ben Oun, M., Redecha, M. sen., Janáč, P.
4. Preventívna gynekologická prehliadka - cesta aj k včasnej diagnostike
karcinómu močového mechúra................................................................... 10 min.
Bankó-Varga, E., Janek, Ľ. sen., Földes, K.
5. Liečba HPV infekcie krčka maternice......................................................... 15 min.
Janek, Ľ. jun., Redecha, M. jun., Hederlingová, J., Božíková, S.
„Prednáška podporená generálnym partnerom podujatia spoločnosťou Gedeon Richter“

6. „Comedo-like“ kožné lézie prítomné u 65 ročnej pacientky
s pokročilým štádiom rakoviny krčka maternice....................................... 10 min.
Kozubík, E., Pribulová, T., Rokos, T., Slávik, P., Kúdela, E., Biringer, K.
7. Epiteloidný proximálny sarkóm vulvy........................................................ 10 min.
Redecha, M. jun.
8. Pošvová metastáza obličkového karcinómu v 32. týždni tehotnosti....... 10 min.
Dókuš, K., Melicherčík, J., Sýkora, A., Tomová, K.
9. Peritoneálne implantácie trofoblastového tkaniva po tubárnej gravidite .... 10 min.
Harbuláková, M., Procházka, R., Korbeľ, M., Jány, Z., Čunderlík, A., Rusňák, I.

19:00 ZÁVER PROGRAMU

Piatok 9. 4. 2021
16:00 - 19:00 - ODBORNÝ PROGRAM
Predsedníctvo: doc. MUDr. Martin Redecha, PhD.,
doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc.
1. Raritný prípad gravidity neznámej lokalizácie........................................... 10 min.
Bielik, P., Varga, Cs., Korbeľ, M., Nižňanský, B., Danicsek, T.
2. Prenatálna diagnostika a genetické pozadie ichtyózy.............................. 10 min.
Bořucká, L., Lacková, E., Čunderlík, A., Rusňák, I.
3. „Harlekýn“, najťažšia forma ichtyózy......................................................... 10 min.
Čunderlík, A., Harbuláková, M., Rusňák, I.
4. Prenatálna diagnostika spina bifida aperta................................................ 10 min.
Ben Oun, M., Václavová, Z., Janáč, P.
5. Gravidita pacientky v coma vigile............................................................... 10 min.
Brillová, M., Dzurilla, J., Vargová, A.
6. Pľúcna artériová hypertenzia v gravidite................................................... 10 min.
McCullough L., Scholtz E., Nováková Z., Luknár M., Goncalvesová E.
7. Hypertyreóza tehotnej – riziká pre plod a novorodenca........................... 10 min.
Valapková A., Košťálová Ľ, Čičová S., Jahodková Z., Šimurka P, Kaščák P.
8. Postpartálna trombóza ovariálnej vény ..................................................... 10 min.
Ben Oun, M., Korbeľ, M.
9. Nekróza maternice po cisárskom reze so závažným krvácaním ............ 10 min.
Adamec, A., Kosibová, Z., Redecha, M.
10. Použitie vaginálneho inzertu s dinoprostónom v pôrodníckej praxi....... 10 min.
Petrišin, J.

19:00 - VYHLÁSENIE VÍŤAZOV A UKONČENIE KONGRESU

 POKYNY PRE AUTOROV
	
prihlášky na aktívnu účasť a abstrakty prosím zasielajte
elektronicky cez online registráciu na www.amedi.sk alebo mailom
na melisova@amedi.sk najneskôr do 14. 3. 2021
	
všetci autori prezentácií sa musia vopred zaregistrovať prostredníctvom
online registrácie na www.amedi.sk
	
formulujte prednášku na max. 10 minút.
	
trvanie diskusie max. 5 minúty.
	
majte na pamäti, že počas 10 minút môžete ukázať do cca 13 slidov.
	
kazuistika nemá obsahovať dlhý prehľad súčasných poznatkov. Tieto si
môžete pripraviť ako „zálohu“ do diskusie.
	
prezentácie môžu obsahovať otázky pre auditórium – je potrebné informovať
o nich technika vopred
	
prezentácie musia obsahovať vyhlásenie o konflikte záujmu
	
akákoľvek obrazová dokumentácia a video dokumentácia nesmie obsahovať
potenciálne identifikátory pacienta
	
záznam z prednášok bude zverejnený na webe podujatia
	
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; do abstraktu nevkladajte tabuľky,
grafy ani obrázky
	
abstrakt musí obsahovať názov prednášky, autorov (priezvisko a iniciálka
mena, priezvisko a meno prednášajúceho podčiarknuť), pracoviská
	
o prijatí ponúknutej kazuistiky na prezentáciu rozhoduje vedecký výbor, autori
budú o prijatí informovaní po zostavení programu
	
názov prednášky a jej obsah môžu obsahovať len názvy účinných látok
liekov, ale nesmú obsahovať ich obchodné názvy

 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
	
abstrakty všetkých prijatých prác budú uverejnené v elektronickom zborníku
abstraktov, bude dostupný na stiahnutie účastníkom podujatia
 vedecký výbor si vyhradzuje právo zaradiť kazuistiky do blokov
	
videozáznam z prednášok bude zverejnený na webe podujatia
	
podujatie je zaradené do kreditného systému CME

 SÚŤAŽ O NAJLEPŠIE KAZUISTIKY


Hodnotenie odbornou porotou
(vedecký, programový výbor)



Hodnotenie publika

Autor výhernej kazuistiky bude honorovaný
nasledovne:
prvé miesto 100 €
druhé miesto 80 €
tretie miesto 50€
Výsledky tejto kategórie budú vyhlásené hneď
po skončení podujatia.
Autori víťazných prác získajú odbornú
publikáciu.
V pondelok 12.4. rozošleme mailom
všetkým účastníkom dotazník na hlasovanie
o najlepšiu kazuistiku. Hlasovanie bude
otvorené do piatku 16.4. Výsledky budú
zverejnené na stránke podujatia a víťazov
budeme kontaktovať.

Výsledky budú vyhlásené na mieste po skončení prednášok

Registrácia
online na
www.amedi.sk

 KREDITY
Podujatie je zaradené do kreditného systému CME. Podmienkou získania
kreditov je online registrácia sledovanie podujatie v plnom rozsahu.
Akreditácia je platná len pre lekárov.
Štvrtok 8.4.2021 .................................................................................... 3 kredity
Piatok 9.4.2021 ...................................................................................... 3 kredity

