
• Sekcia paliatívnej medicíny  
	 Slovenskej	spoločnosti	pre	 
	 štúdium	a	liečbu	bolesti	SLS
• Česká	společnost	paliativní	 
	 medicíny	ČLS	JEP
• Slovenská	spoločnosť	pre	 
	 štúdium	a	liečbu	bolesti	SLS
• Slovenská	gerontologická	 
	 a	geriatrická	spoločnosť	
• Slovenská	spoločnosť	všeobecného	 
	 praktického	lekárstva	SLS

 pozývajú na

Podujatie	bude	ohodnotené	CME	kreditmi

www.solen.sk
27. október 2010
City	Hotel	Bratislava,	Bratislava

2. česko-slovenská  
     konferencia  
     paliatívnej medicíny

Dátum konania

27. október 2010 (streda)

Miesto konania

Bratislava

Hlavní organizátori podujatia 

• Sekcia paliatívnej medicíny  
   Slovenskej spoločnosti pre  
   štúdium a liečbu bolesti SLS

• Česká společnost paliativní  
   medicíny ČLS JEP

Spoluorganizátori podujatia

• Slovenská spoločnosť pre štúdium  
   a liečbu bolesti SLS

• Slovenská gerontologická  
   a geriatrická spoločnosť 

• Slovenská spoločnosť všeobecného  
   praktického lekárstva SLS

Odborný garant podujatia

• Sekcia paliatívnej medicíny  
   Slovenskej spoločnosti pre  
   štúdium a liečbu bolesti SLS

• Bolestivé stavy u nevylie - 
	 čiteľne	chorých	onkolo- 
	 gických	a	neonkologických	 
	 pacientov

• Možnosti	liečby	obštrukcie	 
	 tráviaceho	traktu	pri	 
	 nádorových	ochoreniach			

• doMáca	paliatívna	 
	 starostlivosť	

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE HlaVNÉ tÉMy

Priezvisko, meno, titul (čitateľne):

adresa pracoviska:

Adresa pre fakturáciu:

Tel., fax:                          e-mail:

IČO:                           DIČ:                                

Reg. č. Slovenskej lekárskej komory:

Kongresový poplatok:

         12 €  vopred                                               15 €  na mieste

prihlášky na aktívnu účasť:

prim. MUDr. Kristína Križanová, Oddelenie paliatívnej medicíny, NOÚ Klenová 1, Bratislava 
tel.: 02/59378 871, mobil:  0903 271 611, e-mail: kristina.krizanova@gmail.com

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 zák. č. 428/2002 Z. z. 
o ochrane osobných údajov. Tento súhlas je možné  
kedykoľvek odvolať písomnou formou.

Vyplnenú prihlášku pošlite na adresu organizačného 
sekretariátu. Na základe prihlášky Vám zašleme 
zálohovú faktúru. 
 
Telefonické prihlásenie na podujatie nie je možné. 

Podpis:

PRIHlÁŠKa NA PASÍVNU ÚČASŤ 2. česko-slovenská konferencia paliatívnej medicíny
27. október 2010, Bratislava

Prihlášky zasielajte najneskôr do 31. 8. 2010 (aktívna účasť) a do 20. 10. 2010 (pasívna účasť).



UBytOVaNIE

Kongresový poplatok

Vopred prihlásení: 12 €,  
aktívni účastníci zdarma

Registrácia na mieste: 15 € 
V cene poplatku sú zahrnuté  
kongresové materiály, občerstvenie 
počas prestávok.

Na základe prihlášky Vám zašleme 
zálohovú faktúru v danej výške.

City Hotel Bratislava ***

Seberíniho 9, Bratislava
www.cityhotels.sk
tel.: +421 (0) 2/206 06 150

Hotel Junior

Drieňová 14, Bratislava
www.juniorhotel.sk
tel.: +421 (0) 2/ 433 38 000

Hotel Nivy ***

Líšie Nivy 3, Bratislava
www.hotelnivy.sk
tel.: +421 (0) 2/554 10 390

Holiday Inn ****

Bajkalská 25/A, Bratislava
www.holidayinn.sk
tel.: +421 (0) 2/482 45 111

ubytovanie	si	účastníci	 
zabezpečujú	individuálne.

Vopred prihlásení účastníci  
z Českej republiky uhradia  
kongresový poplatok 12 €  
pri registrácii.

Prihlášky na pasívnu účasť

Zasielajte poštou, mailom, faxom na 
adresu organizačného sekretariátu 
najneskôr do 20. októbra 2010.

Organizačný sekretariát

Michaela Malová 
SOLEN, s. r. o. 
Lovinského 16, 811 04 Bratislava
tel.: 02/5465 1385 
fax:02/5465 1384 
e-mail: malova@solen.sk 

Aktuálne informácie na:

www.solen.sk

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE

Odborný program

Odborný program bude prebiehať od 
9.00 do 16.00 hod. a bude pozostávať  
z prednáškovej časti a posterovej sekcie.

Informácie o aktívnej účasti

Záujemcovia o zaradenie odbornej 
práce do programu 2. česko-slovenskej 
konferencie paliatívnej medicíny môžu 
zaslať svoju prihlášku na aktívnu účasť 
na adresu organizačného sekretariátu 
poštou, mailom, faxom, resp. prostred-
níctvom on-line formulára (názov pred-
nášky a autorov vyplniť v poznámke) 
najneskôr do 31. augusta 2010.

Súčasťou prihlášky bude skrátený ab-
strakt prednášky (max. pol strany  A4),  
na základe obsahu ktorého sa bude 
rozhodovať o zaradení práce do 
programu podujatia.

Skrátený abstrakt prednášky v štruktúre:  
názov, úvod, metodika, výsledky  
a diskusia (závery) zašlite poštou na 
CD alebo diskete na adresu organizač-
ného sekretariátu, resp. v mailom na 
adresu: malova@solen.sk najneskôr  
do 31. augusta 2010.
Prihláška bez dodaného abstraktu nebude 
akceptovaná.

Odborný program a prihlášky  

na aktívnu účasť

prim. MUDr. Kristína Križanová 
Oddelenie paliatívnej medicíny, NOÚ 
Klenová 1, Bratislava 
tel.: 02/59378 871 
mobil:  0903 271 611 
e-mail: kristina.krizanova@gmail.com

ODBORNÝ PROGRaM


