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Predbežný odborný program

zmena miesta
konania podujatia

Neurológia

Garant bloku: doc. MUDr. Peter Valkovič, PhD.
• Parkinsonova choroba: klinický obraz a diagnostika – Valkovič P.
• Parkinsonova choroba: aktuálne trendy v terapii – Benetin J.
• Syndróm nepokojných nôh: diagnostika a terapia – Minár M.

ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE
Ing. Monika Liedlová
SOLEN, s. r. o.
Lovinského 16, 811 04 Bratislava
tel.: 02/5413 1365,
fax: 02/5465 1384
e-mail: kongres@solen.sk
www.solen.sk sekcia
Kongresy a semináre

Kardiológia

Programové zabezpečenie
Magdaléna Žiaková
redakcia VIA PRACTICA,
SOLEN, s. r. o.
Lovinského 16, 811 04 Bratislava
e-mail: ziakova@solen.sk
mobil: 0911 904 599

Garant bloku: MUDr. Boris Šteňo, PhD.

Garant bloku: prof. MUDr. Peter Mitro, PhD.
• Kardiomyopatie v klinickej praxi – Mitro P.
• Diagnostické a terapeutické prístupy u pacientov s kardiomyopatiami – Valočik G.
• Manažment srdcových arytmií u pacientov s kardiomyopatiami – Spurný P.

Ortopédia

• Osteoartróza – rozdelenie, etiopatogenéza ochorenia a možnosti liečby – Šteňo B.
• Diagnostika artrózy, indikácie na operačnú liečbu, primárna a revízna endoprotetika – Papšo M.
• P
 reartróza a športový traumatizmus – diagnostické a indikačné kritériá,
artroskopická operačná liečba – Filan P.

Viac informácií o podujatí
nájdete na www.solen.sk

Otorinolaryngológia

Garant bloku: doc. MUDr. Pavel Doležal, CSc.
• Funkčné a estetické operácie nosa – Doležal P.
• Operácie štítnej žľazy – Tedla M.
• Komplikácie tonzilitíd – Doležal P.

Gastroenterológia

Garant bloku: MUDr. Peter Minárik, PhD.
• Obezita ako rizikový faktor kolorektálneho karcinómu – Minárik P.
• V
 ýznam stanovenia adipocytokínov (leptín, rezistín a adiponektín)
pri určení rizika a prognózy KRK – Sanisló J., Zuzulová M., Bella V.
• S
 účasné trendy v chirurgickej liečbe hepatálnych metastáz
kolorektálneho karcinómu – Sabol M.

Probiotiká ako prirodzená súčasť zdravia človeka
Garant bloku: doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.

• Probiotiká a zdravie z pohľadu imunológie – Hrubiško M.
• Probiotiká a gastrointestinálne zdravie – Huorka M.
• Probiotiká a zdravie žien – Kliment M.
• Nie je probiotikum ako probiotikum – Mučaji P.

Dermatológia

Garant bloku: prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD.
• Psoriáza etiopatogenéza, klinika a terapia – Šimaljaková M.
• Nemelanómové nádory kože a nové spôsoby terapie – Heizerová M.
• Hidradenitis suppurativa – diagnostika a možnosti terapie – Kozub P.

Právo a praktický lekár

Garant bloku: doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD.

Kongresový poplatok
Vopred prihlásení: lekáripredplatitelia časopisu Via Practica,
sestry, študenti 30 €, lekári 40 €,
aktívni účastníci zadarmo.
Registrácia na mieste: lekáripredplatitelia časopisu Via Practica,
sestry, študenti 40 €, lekári 50 €.
Poplatok zahŕňa účasť na odbornom
vzdelávacom programe, potvrdenie
o účasti s kreditmi CME, kongresové
materiály a občerstvenie počas
prestávok.
Na základe prihlášky vám zašleme
zálohovú faktúru v danej výške.
Ubytovanie
Pre účastníkov kongresu je
zabezpečené v Hoteli Saffron,
Bratislava. Ubytovanie je možné
si zarezervovať prostredníctvom
organizátora podujatia, spoločnosti
Solen, s. r. o., ktorá vám obratom
zašle zálohovú faktúru. Rezervácia
je záväzná, zmena je možná
bez účtovania storno poplatku do
31. 8. 2012. Po tomto dátume bude
naúčtovaný 100 % storno poplatok.
Prihlášky na účasť
a ubytovanie
Zašlite poštou, e-mailom, faxom
najneskôr do 31. augusta 2012
(ubytovanie) a 10. septembra 2012
(účasť) na adresu organizátora.
Akceptujeme aj prihlášku cez web
stránku spoločnosti SOLEN, s. r. o.,
na adrese: www.solen.sk v sekcii
Kongresy a semináre.

Prednáška denného centra Plamienok:

• P
 omoc pre zdravotníkov a miesto úľavy pre rodiny – Jasenková M.,
Bachoríková D., Gómez I.

PRIHLÁŠKA NA KONGRES

Medicína pre prax – kongres lekárov 1. kontaktu
14. – 15. 9. 2012, Hotel Saffron, Bratislava

Priezvisko, meno, titul (čitateľne):
adresa pracoviska:
Tel.:				

e-mail (povinný údaj):

Reg. číslo SLK (povinný údaj):
Kongresový poplatok (zaškrtnite vhodnú kolónku):
Lekár
LEKÁR – PREDPLATITEĽ ČASOPISU VIA PRACTICA, SESTRA, ŠTUDENT
         do 30. 6. 2012 – 40 €
         od 1. 7. 2012 a na mieste – 50 €

         do 30. 6. 2012 – 30 €
         od 1. 7. 2012 a na mieste – 40 €

Záväzná objednávka ubytovania v Hoteli Saffron, Bratislava (do 31. 8. 2012)
(Na základe vyplnenej prihlášky Vám bude obratom zaslaná zálohová faktúra na kongresový poplatok a ubytovanie.)

Standard:
Deluxe:

jednolôžková – 70 €
jednolôžková – 80 €

dvojlôžková izba – 90 €
dvojlôžková izba – 100 €

(cena je uvedená s DPH, zahŕňa ubytovanie na 1 noc, raňajky, miestny poplatok)

Mám záujem o ubytovanie:

z 13. na 14. 9. 2012

Týmto dávam súhlas spoločnosti SOLEN, s. r. o.,
na spracovanie mojich osobných údajov, uvedených v tomto
dokumente na účel spracovania prihlášok a rozosielanie
informačných e-mailov v zmysle zákona  č. 428/2002 Z. z.
o ochrane osobných údajov a rovnako na poskytovanie údajov
tretím osobám v zmysle zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch
a zdravotníckych pomôckach. Tento súhlas je možné
kedykoľvek odvolať písomnou formou.
Rezervácia ubytovania je záväzná, zmena je možná bez
účtovania storno poplatku do 31. 8. 2012. Po tomto dátume
bude naúčtovaný 100 % storno poplatok.
Vyplnenú prihlášku prosíme zaslať na adresu organizátora
poštou, mailom, faxom (02/5465 1384).  
Organizátor: SOLEN, s. r. o., Lovinského 16,
811 04 Bratislava, e-mail: kongres@solen.sk
Akceptujeme aj prihlášku cez web stránku spoločnosti
SOLEN, s. r. o., na adrese: www.solen.sk
v sekcii Kongresy a semináre.
Telefonické prihlásenie na podujatie nie je možné.

zo 14. na 15. 9. 2012

Chcem byť ubytovaný(á) s:
Prihlášky zasielajte najneskôr do 31. 8. 2012 (ubytovanie) alebo do 10. 9. 2012 (účasť).

Podpis

