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Odborné podujatia

Medicína

MEDICÍNA PRE PRAX,
kongres lekárov 1. kontaktu
– krátke zhrnutie 12. ročníka

• Slovenská spoločnosť všeobecného
praktického lekárstva
• Katedra všeobecného lekárstva
LF SZU v Bratislave
• spoločnosť SOLEN
• časopis Via Practica

22. – 23. september 2016

Podujatie bude ohodnotené CME kreditmi
ODBORNÝ PROGRAM

HLAVNÉ TÉMY


Gastroenterológia



Diabetológia



Urgentná medicína



Infektológia/Očkovanie



Epidémie 21. storočia



Konziliárna medicína/Varia



Starostlivosť o onkologického
pacienta v ambulancii
praktického lekára



Právo pre lekárov 1. kontaktu

Odborný program bude priebežne aktualizovaný.
Zmena programu vyhradená.

PRIHLÁŠKA NA KONGRES

Základné informácie
Fakturačná adresa:
o podujatí:
Tel.:

Medicína pre prax – kongres lekárov 1. kontaktu
22. – 23. september 2016, Hotel Holiday Inn, Bratislava

Priezvisko, meno, titul (čitateľne):

e-mail (povinný údaj):

Termín: 22. – 23. september
Reg. číslo 2016
SLK (povinný údaj):
Kongresový poplatok (zaškrtnite vhodnú kolónku):
Miesto konania: Holiday
Bratislava
doInn,
31. 7. 2016
– 30 €
od 1. 8. 2016 – 45 €
Účastníci: 292 lekárov, zZáväzná
toho
32
objednávka ubytovania v Hoteli Bratislava (do 17. 8. 2016)
(Na základe vyplnenej prihlášky vám bude obratom zaslaná zálohová faktúra na kongresový poplatok a ubytovanie.)
aktívnych
dvojlôžková – 99 €
(cena je uvedená s DPH, zahŕňa ubytovanie na 1 noc, raňajky, miestny poplatok)
Počet získaných kreditov CME: 14
Mám záujem o ubytovanie:
z 21. na 22. 9. 2016
z 22. na 23. 9. 2016
Garant akcie: Slovenská
spoločnosť
Chcem byť ubytovaný(á) s:
všeobecného praktického lekárstva
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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. 122/2013 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 17. 8. 2016. Po tomto dátume
bude naúčtovaný 100 % storno poplatok. O možnosti
rezervácie ubytovania po termíne 17. 8. 2016 sa informujte
u organizátora na adrese: kongres@solen.sk.
Vyplnenú prihlášku prosíme zaslať na adresu organizátora
poštou, mailom.
Organizátor: SOLEN, s. r. o., Ambrova 5, 831 01 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.

Podpis

Prihlášky zasielajte najneskôr do 17. 8. 2016 (ubytovanie) alebo do 16. 9. 2016 (účasť).
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Odborný program

 rgentná medicína
U
Gastroenterológia
„Epidémie 21. storočia“
Konziliárna medicína a varia
Starostlivosť o onkologického
pacienta v ambulancii všeobecného
lekára
 Infektológia
 Multifaktoriálne intervencie v znižovaní kardiovaskulárneho rizika
u pacientov s DM 2. typu
 Právo pre lekárov 1. kontaktu






Ďakujeme za podporu odborného programu

Follow the Nature

www.solen.sk

Hotel Holiday Inn, Bratislava
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Hlavní partneri

ročník

kongres lekárov 1. kontaktu

pozývajú na

Vydavateľstvo Solen a redakcia časopisu Via Practica zorganizovali už 12. ročník
obľúbeného jesenného podujatia určeného lekárom prvého kontaktu Medicína
pre prax. Podujatie sa v tomto roku konalo
v termíne 22. – 23. september a po prvýkrát
odborné prednášky odzneli v kongresovej
sále hotela Holiday Inn.
Ako už dlhoročne, v prvom rade patrí
poďakovanie Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva za garanciu, Katedre všeobecného lekárstva
LF SZU za podporu a všetkým garantom
programových blokov – významným odborníkom, za ústretovosť, s ktorou prijali
ponuku na garanciu a s nasadením pripravili príťažlivý odborný program.
Súčasťou programu 12. ročníka bola
aj milá spoločenská udalosť, a to predstavenie novej publikácie vydavateľstva
Solen – Praktická medicína – vychádzajúcej
v edícii Meduca, editorov Beaty a Stanislava
Špánikovcov s kolektívom autorov, odborníkov z rôznych oblastí medicíny.
Veríme, že si účastníci kongresu odniesli domov množstvo nových prínosných
poznatkov z jednotlivých medicínskych
odborov, ktoré dostali priestor na prezentáciu pokrokov a posunov svojho odboru v programe tohto ročníka kongresu
Medicína pre prax.
Zvlášť ďakujeme všetkým zúčastneným
všeobecným lekárom za ich hojnú účasť
a rovnako i partnerom podujatia za podporu a srdečne pozývame na budúci ročník,
ktorý sa uskutoční v septembri 2017 v hoteli
Holiday Inn v Bratislave.

12.

PRE PRAX

Partneri

