Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská spoločnosť pre štúdium a liečbu bolesti
Algeziologická klinika SZU, FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica

Vás pozývajú na
Web - seminár

13. DEŇ
KLINIKY ALGEZIOLÓGIE
Hlavná téma seminára:

„Diagnostika a liečba nekardiogénnych bolestí hrudníka a
krku, komplikácie a kazuistiky“.
Seminár sa bude konať
v piatok, 23. apríla 2021
v čase od 15.30 do 17.30 hod.
LIVE STREAM 120 min vrátane diskusie

partnerské spoločnosti:
- Gedeon Richter SK
- G-L Pharma
- Sandoz d.d.
- Stada Pharma SK
- Woerwag Pharma
- Zentiva SK

Seminár technicky
a organizačne zabezpečuje:

Organizátor: Algeziologická klinika SZU
Kontakt:
doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD.
Algeziologická klinika SZU, FNsP F.D.Roosevelta,
Nám. gen. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
tel. 048/441 2780, E-mail: imartuliak@nspbb.sk
Seminár bude On-line vysielaný z Eduka Centra, Rooseveltova nemocnica, Banská Bystrica
Webinár bude zaradený do kontinuálneho vzdelávania a budú mu pridelené 2 kredity za účasť. Na
získanie kreditov je nutná registrácia vopred na www.eduprofipharm.sk, na daný konkrétny
webinár v sekcii webináre live.
Účastnícky poplatok: 0,- €
Účastníci web seminára sa na jeho vysielaní osobne nezúčastňujú!
Vážení kolegovia, priatelia!
Dovoľujem si Vás v mene Algeziologickej kliniky SZU a samozrejme aj v mene svojom, pozvať na
13. ročník odborného algeziologického podujatia s názvom „Deň kliniky algeziológie“, ktorý sa
bude – vzhľadom na závažnú epidemiologickú situáciu spojenú s pandémiou koronavírusom konať On-line v termíne piatok, 23.4.2021.
Ako sme už avízovali minulý rok, zvoli sme tému „Nekardiogénne bolesti hrudníka a krku“, kde
chceme prebrať diferenciálnu diagnostiku polymorfných chronických bolestivých stavov v oblasti
hrudníka a krku, ich etiológiu a príslušnú liečbu - samozrejme medziodborovo, tento raz z viacerých
uhlov pohľadu pneumológa, neurológa, chirurga, fyziatra a algeziológa s následnou panelovou
diskusiou.
Nakoľko sa jedná o vôbec prvé stretnutie členov našej odbornej spoločnosti SSŠLB v alternatívnom
On-line priestore, verím, že jeho organizáciu v spolupráci s profesionálmi zo spol. EduProfiPharm
v pohode zvládneme ku všeobecnej spokojnosti všetkých účastníkov.
Toto stretnutie je určené pre lekárov – algeziológov, ale aj iných špecialistov so záujmom o liečbu
bolesti. Radi privítame v on-line priestore nášho seminára aj naše algeziologické sestry. Tento webseminár sme oslobodili od kongresových poplatkov, kredity sme však pre účastníkov zabezpečili.
Ucelený blok prednášok špecialistov z rôznych odborov, ktorí sú pre diagnostiku a liečbu
chronických bolesti oblasti hrudníka kľúčoví, iste znovu naplní predpoklad komplexného poňatia
danej témy. Ako vždy, aj teraz bude zrejme najvzácnejším edukačným prvkom seminára bohatá online medziodborová diskusia.
Verím, že kolektív našej kliniky, organizujúci tento už 13. ročník Dňa kliniky pripraví všetko
k Vašej spokojnosti a že aj táto, pre nás ešte zatiaľ neštandardná on-line, forma seminára bude pre
Vás znovu prínosom. Teším sa na naše virtuálne stretnutie!
Držme si všetci palce!
Váš
Igor Martuliak
Program stretnutia:
15.30
Otvorenie seminára
15.30 – 17.00 Blok vyžiadaných prednášok - Diagnostika a liečba nekardiogénnych bolestí
hrudníka a krku a panelová diskusia
17.00 – 17.30 Panelová diskusia všetkých prednášajúcich v On-line priestore
17.30
Ukončenie seminára

