ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Kredity
Aktívni aj pasívni úþastníci vedeckého podujatia získajú 9 – 15 kreditov podĐa platných
smerníc. Podrobnosti budú oznámené prihláseným úþastníkom.
Miesto konania
V priestoroch konferenþnej miestnosti a expozície LFUK vo výstavnej hale A1
SLOVMEDICA – NON HANDICAP
Viedenská cesta 3 – 7
852 51 Bratislava 5
Termín konania
Štvrtok 23.9.2010 od 10:00 do 18:00 hod. Piatok 24.9.2010 od 10:00 do 17:00 hod.
Registrácia zaþína 1 hod. pred zaþiatkom vedeckého podujatia.
Konferenþný poplatok
Konferenþný poplatok za jeden deĖ konferencie je 20 EUR, platí sa prevodom
na þ.ú.: 2626742654/1100, špecifický symbol: 0088 alebo na mieste.
Prihlásenie úþasti
Názov posterovej prezentácie a pasívnej úþasti na kontaktnej e-mailovej adrese obratom,
najneskôr do 10. 9. 2010.
Ubytovanie
Ubytovanie si zabezpeþuje každý úþastník sám.
Kontaktná adresa:
prof. MUDr. Elena Kukurová, CSc.
ÚLFBFITM LFUK
Sasinkova 2/III. posch.
813 72 Bratislava
tel.: 02/59357530
e-mail: elena.kukurova@fmed.uniba.sk

POZVÁNKA
na IV. medzinárodné konferencie

CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE
ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV,
ZDRAVOTNÍCKYCH ZÁCHRANÁROV
A EDUKÁCIA PACIENTA
Manažérske, marketingové a legislatívne kompetencie lekárov
prvého kontaktu v podmienkach implementácie eHealth
do súþasných zdravotníckych služieb v SR
Princípy fototerapie v humánnej a veterinárnej medicíne
pod záštitou
dekana LF UK
Prof. MUDr. Petra Labaša, CSc.

Postery

prezidenta RLK, Bratislava
MUDr. Juraja Hanzena

 Žiadame všetkých autorov posterov, aby pri ich tvorbe dodržali rozmery
86 – 90 cm x 160 cm a inštalovali ich najneskôr 22.9.2010 od 13:00 do 16:00 hod.
vo výstavnej hale A1 na oþíslované panely na ploche vedĐa expozícii LFUK.

generálneho riaditeĐa INCHEBA, a.s,
Ing. Alexandra Rozina, CSc.

 Na prezentáciu sú urþené maximálne 3 min v odborných sekciách priamo pri posteroch
(koordinujú predsedajúci sekcií).

23-24. 9. 2010

 Presný þas vyhlásenia výsledkov súĢaže o najlepšiu prezentáciu sa úþastníci dozvedia
na otvorení konferencie.
 kontakt pri posteroch: externí doktorandi

SLOVMEDICA NON-HANDICAP 2010
INCHEBA EXPO BRATISLAVA

Rámcový program
23.9.2010
IV. medzinárodná konferencia
Manažérske, marketingové a legislatívne kompetencie lekárov prvého kontaktu
v podmienkach implementácie eHealth do súþasných zdravotníckych služieb v SR
(gestori: LFUK, RLK, NCZI, PHZZ SR, IBM SR)
Tematické okruhy:
1. Integrovaný záchranný systém ako súþasĢ eHealth (ukážka záchrannej akcie
v spolupráci s PHZZ SR)
2. Digitalizácia prístrojovej techniky ako nevyhnutná podmienka eHealth
3. Zdravotnícka dokumentácia pacienta ako medicínska interpretácia výsledkov
fyzikálno-chemických a zobrazovacích podporných a diagnostických metód
4. Legislatívny rámec eHealth
5. Štandardizovaná lekárska terminológia v eHealth a SNOMED
6. Marketingová komunikácia & úspešnosĢ implementácie eHealth
7. ePreskripcia ako súþasĢ Národného zdravotníckeho portálu

24.9.2010
V. medzinárodná konferencia Európskej asociácie pre fototerapiu
(gestori: prof. MUDr. Elena Kukurová, CSc., PhDr. et PhDr. Radek Ptáþek, PhD., Praha)
Princípy fototerapie v humánnej a veterinárnej medicíne
Tematické okruhy:
Ɣ Fototerapia viditeĐným svetlom a biologické rytmy na celulárnej a systémovej úrovni
Ɣ Súþasný stav fototechnológií
Ɣ Kedy možno považovaĢ metódu FOTONYX za spoĐahlivú doplnkovú metódu
klasickej lieþby v podmienkach optimálnej mikroklímy
Ɣ VIP fototerapia ako doplnková metóda v ošetrovateĐskej starostlivosti, vo fyzioterapii,
balneológii a kozmetológii
Ɣ FOTONYX vo vybraných chirurgických a internistických odboroch
Ɣ Využitie fototechnológií v zubnom lekárstve
Ɣ Využitie VIP fototerapie v domácej ošetrovateĐskej starostlivosti
Ɣ Využitie VIP fototerapie vo veterinárnej medicíne
Ɣ Mobilita FOTONYX technológie

8. Integrovaný záchranný systém a služby mobilných operátorov v situáciách prírodných
a hromadných katastrof a pandémií

Manažment, marketing a legislatíva v zdravotníctve

9. Telemedicína a robotické technológie v humánnej a veterinárnej medicíne

(gestor: PhDr. Libor Lubelec, CSc., riaditeĐ CĆV UK)

10. Výzvy stojace pred zdravotníctvom þlenských krajín EÚ a možný príspevok eHealth
k ich riešeniu

Ɣ Princípy marketingu v medicínskej praxi

11. Akreditované elektronické vzdelávanie lekárov, zdravotníckych pracovníkov
a zdravotných záchranárov na Slovensku

Ɣ Sprievodca legislatívou pre medicínsku prax

12. Telemost s Mayo Clinic – genomické registre

III. konferencia RLK v Bratislave
(gestor: MUDr. Juraj Hanzen, prezident RLK v Bratislave)
Komplexná elektronizácia mikrobiologických a biochemických laboratórií
pre potreby eHealth

Ɣ Manažment v podmienkach implementácie eHealth

Panelová diskusia s prednášajúcimi odborníkmi
Posterová sekcia

Vedecká kaviareĖ
(gestori: prof. MUDr. Elena Kukurová, CSc., Bc. Štepánka Adamcová)
Úvodná prednáška a diskusia na témy:

Posterová sekcia

Ɣ Využitie metódy FOTONYX v projektoch EÚ “Zdravá škôlka”, “Zdravá škola”
Ɣ Využitie metódy FOTONYX v balneológii
Ɣ Využitie metódy FOTONYX vo welness
Ɣ Odlišnosti využitia metódy FOTONYX v prevencii chorôb u detí, dospelých a seniorov
Ɣ Kombinácia metódy FOTONYX s výživovými doplnkami

