
2. pozvánka
Spoločnosť Pfizer,  S.O.S. a SD-IAP 

si Vás dovoľujú pozvať 
na odborné edukačné podujatie

XALKADÉMIA 
4. ročník

Termín: 1.-2. Apríl 2016
Miesto konania: Grand hotel Permon, 

Podbanské

Tešíme sa na Vás.

Účasť na odbornom podujatí 
bude hodnotená kreditmi.

Pfizer Luxemburg SARL o.z., Pribinova 25, 811 09 Bratislava
www.pfizer.sk

SK 16 012

Pre ubytovaných účastníkov:
Účasťou na odbornom podujatí „Xalkadémia” súhla-
sím s  predpokladanou výškou nepeňažného príjmu 
104 €, pričom daň z tejto sumy je 20,80 €.

Pre neubytovaných účastníkov:
Účasťou na odbornom podujatí „Xalkadémia” súhla-
sím s predpokladanou výškou nepeňažného príjmu 
23 €, pričom daň z tejto sumy je 4,6 €.

Nepeňažný príjem zahrnie účastník medzi príjmy podľa  
§ 8 ods. 1 písm. l) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z prí-
jmov a zdaní zrážkovou daňou podľa platného zákona 
(výška dane je 19 % z výšky nepeňažného plnenia). Po-
tvrdenie o výške nepeňažného plnenia Vám bude vydané 
na odbornom podujatí.

Odborný garant: Slovenská onkologická spoločnosť

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

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

Registrácia:
Edukafarm, spol. s r.o., VIENNA GATE, 
Kopčianska 8/A, Bratislava 851 01, 
tel. (02/44 630 400), e-mail:seminar@edukafarm.sk



Program:
Otvorenie                                                                                                           09.00-9.05 (5 min)
MUDr. Peter Kasan

EGFR nemutovaný NSCLC: poznámky a skúsenosti z testovania         09.05-9.35 (30 min)
proteín-kódujúcich génov ALK a ROS1
Prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.

Diagnostika nádorov hrudníka - aké máme možnosti?     09.35-10.00 (25 min)
MUDr. Ivan Kocan

Xalkademia from Day 1 in Lung cancer       10.00-10.50 (50 min)
Prof. Nir Peled M.D.

Diskusia                                                                                                        10.50-11.00 (10 min)

Coffee break           11.00-11.15 (15 min)

Liečebné výsledky krizotinibu po zlyhaní predchádzajúcej liečby    11.15-11.45 (30 min)
Doc. MUDr. Igor Andrašina, CSc.

Liečba ALK+ nemalobunkového karcinómu pľúc po oligoprogresii    11.45-12.15 (30 min)
MUDr. Mária Černá

Možnosti liečby ALK+ pacientov s NSCLC novými molekulami     12.15-12.45 (30 min)
po zlyhaní krizotinibu
MUDr. Peter Kasan

Diskusia                                                                                                        12.45-13.00 (15 min)

OBED            13.00-14.00 (60 min)

Dlhodobá liečba krizotinibom u pacientov s ALK+ NSCLC – kazuistika    14.00-14.20 (20 min)
MUDr. Juraj Mazal

Testovanie ALK a liečba ALK+ pacientov v SR - pohľad z klinickej praxe    14.20-14.40 (20 min)
Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.

Nová zdravotnícka legislatíva – oznamovanie a zverejňovanie peňažných  
a nepeňažných plnení a zmeny zrážkovej dane účinné od 1.1.2016     
JUDr. Marko Polakovič

Diskusia, záver           15.20-15.30 (10 min)
MUDr. Peter Kasan

14.40-15.20 (40 min)


