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Odborné podujatia

MEDICÍNA PRE PRAX
Kongres lekárov 1. kontaktu

Medicína

• Slovenská spoločnosť

všeobecného praktického
lekárstva SLS

• spoločnosť SOLEN
• časopis Via Practica

PRE PRAX

organizujú

9.

ročník

kongres lekárov 1. kontaktu
20. – 21. september 2013
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Hotel Saffron, Bratislava

Hotel Saffron v centre Bratislavy sa štvrtý septembrový víkend
stal po druhýkrát miestom konania tradičného jesenného podujatia
lekárov prvého kontaktu – Medicína pre prax. Redakcii časopisu Via
Practica a kongresovému oddeleniu spoločnosti Solen sa v spolupráci
s poprednými odborníkmi a pod záštitou Slovenskej spoločnosti
všeobecného praktického lekárstva SLS podarilo pripraviť naozaj pestrý
odborný program v poradí už 9. ročníka tohto podujatia. Odborným
garantom blokov, ako aj jednotlivým prednášajúcim patrí veľké poďakovanie za ich prácu a za prípravu praktických orientovaných prednášok, z ktorých si poslucháči určite odniesli množstvo nových poznatkov,
ktoré budú môcť naplno využiť vo svojej každodennej ambulantnej
práci lekára 1. kontaktu pre dospelých.
Ďakujeme všetkým zúčastneným, i partnerom podujatia za podporu a srdečne vás pozývame na budúci, už 10. ročník, ktorý sa uskutoční
v septembri 2014.

Základné informácie o podujatí:
Termín: 20. – 21. september 2013
Miesto konania: Hotel Saffron, Bratislava
Účastníci: 260 lekárov, z toho 28 aktívnych
Počet získaných kreditov CME: 12
Garant akcie: Slovenská spoločnosť všeobecného praktického
lekárstva SLS

Odborný program
 Nová antitrombotická liečba (protidoštičková a antikoagulačná)
v klinickej praxi
 Rezistentná hypertenzia
 Diabetológia
 Onkológia v ORL
 Urológia
 Osteoporóza
 Aktuálne problémy reprodukčného zdravia žien

Organizátori vyslovujú poďakovanie partnerom, ktorí podporili úspešnú realizáciu
IX. ročníka kongresu lekárov 1. kontaktu MEDICÍNA pre PRAX.
ODBORNÝ PROGRAM PODPORILI
Hlavný partner
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The enclosed colour print is the final reference for matching colour, only for
4 colour process . It must always be used along
with the artwork cd, otherwise we shall not take any responsibility for the result obtained in the final proof. For the
Pantone
colour reference, please use the original Pantone Guide. The artworks contained in the CD are made in
Illustrator CS6 and
Photoshop CS6 . All the pictures or images are in 4 colour process and, if it is neccessary use Pantone colour, the
reprohouse must modify the images to obtain the correct final result by referencing the enclosed colour print. The artworks
do not include allowance for over printing
and bleed between colours that must be considered along with the finalised
technical drawing. FutureBrand require a final colour print or cromalin to give the final approval.
For any questions, please
call: +39 02 2909831 and ask the production manager.
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