
vzdelávanie v oblasti “OTC” a “RX” liečiv

partneri podujatia:

v spolupráci so SLK Vás pozýva na sériu seminárov pod názvom

INPED 
JESEŇ 2018
Súčasné trendy v pediatrii

6 kreditovm
ož

nosť získať

za se min
á

r

Termíny a miesta konania (začiatok o 16:00 hod.):

16. 10. 2018 Košice, Hotel DoubleTree by Hilton, Hlavná 1 

17. 10. 2018 Banská Bystrica, Hotel LUX, Nám. Slobody 2 

18. 10. 2018 Bratislava, Holiday Inn, Bajkalská 25/A 



Titul, meno, priezvisko:

Registračné číslo:

Úplná adresa pracoviska:

PSČ:

Mesto:

Telefón:

E-mail:

Na základe tejto prihlášky budete zaregistrovaný medzi účastníkov seminára. 

Kredity za seminár sú pridelené len za účasť.

Máte záujem dostávať od nás informácie o pripravovaných vzdelávacích podujatiach 
e-mailom?

 ÁNO, prajem si zaregistrovať sa na www.edukafarm.sk  a dostávať informácie e-mailom

 NIE, neprajem si registráciu na www.edukafarm.sk / už som registrovaný  

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), e-mailom: seminar@edukafarm.sk,  

prípadne online na našej webovej stránke www.edukafarm.sk

Prosíme vyplniť paličkovým písmom.

Označte, prosím, Vami vybraný termín:
 16. 10. 2018 Košice, Hotel DoubleTree by Hilton, Hlavná 1 

 17. 10. 2018 Banská Bystrica, Hotel LUX, Nám. Slobody 2 

 18. 10. 2018 Bratislava, Holiday Inn, Bajkalská 25/A 

PROGRAM NÁVRATKA

Účastnícky poplatok za seminár je vo výške 2€ s DPH. Poplatok zahŕňa vstup na seminár a občerstvenie počas prestávky. 
Poplatok sa uhrádza v hotovosti na mieste konania semináru.  

learninglearning

SLK pridelila podujatiam 4 kredity. Možnosť získať ďalšie 2 kredity vyplnením AD 
TESTU. Spolu 6 kreditov za seminár. Navštívte našu stránku www.edukafarm.sk  
a vyplňte test on-line.

15:30 – 16:00  REGISTRÁCIA – Otvorenie a predstavenie účastníkov

16:00 – 16:25 Liečba akútnej bronchitídy u detí (zber klinických údajov u 0 – 16 ročných)
 Prof. MUDr. Karol Kralinský, PhD., MUDr. Branko Takáč, PhD.

16:25 – 16:50  Potenciál vitamínu C v liečbe klinického imunideficitu v detskej populácii         
 MUDr. Boris  Hruškovič

16:50 – 17:15  Špecifiká bolesti hrdla u detí – jej príčiny, klinický obraz, diagnostika a liečba
 MUDr. Petra Borsosová, MUDr. Ján Sopko

17:15 – 17:30 Blok komerčných prednášok

17:30  – 17:50 Prestávka, prezentácie firemných stánkov

17:50 – 18:15  Infekcie dýchacích ciest u detí a ich efektívna neinvazívna liečba
 MUDr. Katarína Šimovičová

18:15 – 18:40 Vplyv omega-3 mastných kyselín na neurovývojové ochorenia v pedopsychiatrii
 MUDr. Marianna Garajová

18:40 – 19:10 Úskalia prerezávania zúbkov 
 MUDr. Ivana Poradová 

19:10 – 20:00 Diskusia, záver podujatia
      
Určené pre: pediatrov, alergo-imunológov, ORL a ďalšie špecializácie    
Odborný garant: PDS SLK    
Partneri podujatia: KRKA Slovensko, s. r. o., inPHARM spol. s r. o., DESITIN PHARMA s. r. o.
Krewel Meuselbach s. r. o., CELIMED s. r. o., BOIRON SK, s. r. o. a ďalšie zúčastnené farmaceutické 
spoločnosti 

Semináre sú zaradené do systému kontinuálneho vzdelávania SLK. Účastníci semináru 
dostávajú pri registrácii Zborník prednášok a na záver certifikáty s kreditmi pridelený-
mi SLK. Na registráciu sa používajú karty CME a elektronické načítanie príslušného 
počtu kreditov.


