Vás v spolupráci so SLK pozýva na sériu seminárov pod názvom

RESPIRO
FÓRUM
2018
Multidisciplinárny pohľad na problematiku respiračných ochorení

vzdelávanie v oblasti “OTC” a “RX” liečiv

Termíny a miesta konania (začiatok o 16:00 hod.):
30. 1. 2018 Košice, DoubleTree by Hilton, Hlavná 1
31. 1. 2018 Bratislava, Hotel Bratislava, Seberíniho 9
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Pozvánka

RESPIRO FÓRUM 2018

PROGRAM

NÁVRATKA

15:30 – 16:00

REGISTRÁCIA – Otvorenie a predstavenie účastníkov

16:00 – 16:30

Skúsenosť s kyselinou hyalurónovou v súvislosti s hojením po endoskopickej chirurgii
nosa a paranazálnych dutín
MUDr. Renáta Kučerová, MUDr. Gabriela Medová

Titul, meno, priezvisko:

Musíme zomierať na zápal pľúc? (Košice)
Doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc.

Registračné číslo:

16:30 – 17:00

Prosíme vyplniť paličkovým písmom.

Prednáška podporená spoločnosťou Pﬁzer

Trendy vo výskyte AOM u detí po zavedení PCV očkovania na Slovensku (Bratislava)
MUDr. Matúš Mačaj

Úplná adresa pracoviska:

Prednáška podporená spoločnosťou Pﬁzer

PSČ:

17:00 – 17:30

GERD ako nepoznaná príčina respiračných ochorení
Doc. MUDr. Martin Huorka, CSc.

Mesto:

17:30 – 18:00

Meningokoky: Nové možnosti prevencie
MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH, Prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.

Telefón:

Prednáška podporená spoločnosťou Pﬁzer

18:00 – 18:10

Blok komerčných prednášok

18:10 – 18:30

Prestávka

18:30 – 19:00

Kašeľ hypertonika – zdanlivo jednoznačný a predsa dokáže prekvapiť
MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH

19:00 – 19:30

Antibiotická liečba ako iracionálny prístup v liečbe bolesti hrdla
MUDr. Ján Sopko, MUDr. Petra Borsosová

19:30 – 20:00

Lipozomálna forma vitamínu C – vyššia účinnosť pri liečbe chorobných stavov
MUDr. Boris Hruškovič

20:00 – 20:30

Diskusia, záver podujatia

Určené pre: pneumológov, alergo-imunológov, ORL, pediatrov, všeobecných lekárov a ďalšie špecializácie
Odborný garant: SVL SLK
Partneri podujatia: Krka Slovensko s. r. o., PFIZER LUXEMBOURG SARL, o. z., IBSA Slovakia s. r. o., inPHARM s. r. o.
a ďalšie zúčastnené farmaceutické spoločnosti
Semináre sú zaradené do systému kontinuálneho vzdelávania SLK. Účastníci seminára dostávajú
pri registrácii zborník prednášok a na záver certiﬁkáty s kreditmi pridelenými SLK.
Na registráciu sa používajú karty CME a elektronické načítanie príslušného počtu kreditov.
SLK pridelila podujatiu 4 kredity.

learning

E-mail:

Na základe tejto prihlášky budete zaregistrovaní medzi účastníkov seminára.
Kredity za seminár sú pridelené len za účasť.

Vyplnenú prihlášku pošlite poštou na našu adresu:
Edukafarm, spol. s r. o., VIENNA GATE, Kopčianska 8/A, 851 01 Bratislava
alebo Vašu účasť potvrďte telefonicky (02/44 630 400).

Najjednoduchší spôsob prihlásenia:
online na našej webovej stránke www.edukafarm.sk
alebo e-mailom: seminar@edukafarm.sk

Možnosť získať okrem kreditov za účasť na seminároch aj ďalšie 2 kredity za vyplnenie
AD TESTU. Navštívte sekciu E-LEARNING na stránkach www.edukafarm.sk a vyplňte
AD TEST po seminári on-line.

Účastnícky poplatok za seminár je vo výške 2€ s DPH. Poplatok zahŕňa vstup na seminár a občerstvenie.
Poplatok sa uhrádza v hotovosti na mieste konania semináru. Zaplatením poplatku odpadá účastníkovi povinnosť odvodu zrážkovej dane za nepeňažné plnenie podľa Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Označte, prosím, Vami vybraný termín:
30. 1. 2018 Košice, DoubleTree by Hilton, Hlavná 1
31. 1. 2018 Bratislava, Hotel Bratislava, Seberíniho 9

