Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra
„Výučbová základňa Slovenskej zdravotníckej univerzity“
„Nemocnica podporujúca zdravie“
Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra
Katedra výživy ľudí FAPZ
Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť SLS
Spoločnosť pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí SLS
Spolok lekárov P o n i t r i e
Regionálna lekárska komora
Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek
Slovenská únia proti osteoporóze

Vás pozývajú na

XXXV. Zoborský deň
a na
XVI. Bitterov osteologický deň
pri príležitosti 70 rokov činnosti Špecializovanej nemocnice sv. Svorada
Zobor, n.o.

19. – 20. apríla 2018
Študentský domov A. Bernoláka, Akademická 1, 949 01 Nitra

Podujatie je hodnotené SACCME, SLK a SK SaPA

RÁMCOVÝ PREDPOKLADANÝ PROGRAM:
 70 rokov činnosti Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n.o.
 Pneumológia a ftizeológia
o Novinky v diagnostike a terapii pľúcnych ochorení
o Kazuistiky v pneumológii a ftizeológii
 Osteoporóza a metabolické ochorenia kostí
o Manažment osteoporózy a metabolických chorôb kostí v klinickej praxi.
 Výživa v prevencii chorôb a v klinickej praxi
o Epidemiologické, klinické a organizačné aspekty vo výžive a ich vzťah
ku kardiovaskulárnym, pľúcnym a metabolickým ochoreniam
 Varia
 Ošetrovateľská sekcia

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Miesto konania: Študentský domov A. Bernoláka, Nitra, Akademická 1, 949 01 Nitra
Dátum konania: 19.-20..apríla 2018 (štvrtok-piatok)
Dôležité termíny:
 Prihlášky na aktívnu účasť zaslať do 15.1.2018 a do 31.1.2018 dodanie publikovanej
práce
 Prihláška na pasívnu účasť do 13.4.2018 (možnosť prihlásenia i na mieste)
Vzor prihlášky je na www.snzobor.sk (Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor n.o.)
Odborné informácie: MUDr. Daniel Magula, CSc.
e-mail: magula@snzobor.sk
Zásady pre organizáciu odborného programu:
Rokovací jazyk:

slovenský a český

Forma príspevku:

prednáška alebo poster
posterová prezentácia na paneloch 80 x 120 cm

Stravovanie: Individuálne. V mieste podujatia dostupný bufet.
Účastnícky poplatok:
 lekári
 registrované sestry
 sestry členky
 iní zdravotnícki pracovníci

7 €/deň
6 €/deň
3 €/deň (pri registrácii preukaz nutný)
2 €/deň

Poplatky možné zaplatiť v hotovosti na mieste alebo na účet:
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra, č.ú. 0232706854/0900
IBAN SK07 0900 0000 000232706854 BIC: GIBASKBX
Ubytovanie:
V prípade záujmu si každý účastník zabezpečí ubytovanie sám (kontakty hotelov nájdete na
www.nitra.sk). Objednanie i platbu za ubytovanie si zabezpečí účastník sám v recepcii hotela
Parkovanie:
V okolitých priestoroch konania konferencie
Doprava:
Mestskou dopravou je dostupné miesto konania akcie a ubytovania č.19 (zo železničnej
a autobusovej stanice) a 14, 32, 28.
Adresa kontaktnej osoby zodpovednej za organizačné zabezpečenie podujatia:
MUDr. Daniel Magula, CSc.
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o.
Kláštorská 134, 949 88 Nitra
Tel: 037 / 6941 287, 6941 111
Fax: 037 / 6510 616
E mail: sekretlzs@snzobor.sk ; magula@snzobor.sk
Program bude zaslaný e-mailom na adresu prihlásených účastníkov !

XXXV. Zoborský deň
a
XVI. Bitterov osteologický deň
19.-20. apríla 2018

Prihláška k účasti na odbornom podujatí.

Priezvisko_____________________Meno_________________________Titul____________
Adresa :_________________________________________________PSČ________________
Telefón ______________________________Fax___________________________________

Email________________________________Pracovisko:_____________________________

Prosíme zaslať na kontaktnú adresu:
MUDr. Daniel Magula, CSc.
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o.
Kláštorská 134,949 88 Nitra
Tel: 037 / 6941 287, 6941 111
Fax: 037 / 6510 616
E mail: sekretlzs@snzobor.sk ; magula@snzobor.sk

XXXV. Zoborský deň
a
XVI. Bitterov osteologický deň
19.-20. apríla 2018
Prihláška k aktívnej účasti na odbornom podujatí
(zaslať do 15.1.2018)
Dodanie publikovanej práce do 31.1.2018
(podľa príslušnej šablóny)
Priezvisko_____________________Meno_________________________Titul____________

Adresa :_________________________________________________PSČ________________
Telefón ______________________________Fax___________________________________

Email________________________________Pracovisko:_____________________________
Názov príspevku _____________________________________________________________
prednáška

poster

Podpis _____________________________

Prosíme zaslať na kontaktnú adresu:
MUDr. Daniel Magula, CSc.
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o.
Kláštorská 134,949 88 Nitra
Tel: 037 / 6941 287, 6941 111
Fax: 037 / 6510 616
E mail: sekretlzs@snzobor.sk ; magula@snzobor.sk

