POZVÁNKA

Vzdelávací, vedecký a výskumný inštitút AGEL n.o. a Nemocnica AGEL Komárno s.r.o.
v spolupráci so Slovenskou lekárskou komorou, Slovenskou komorou sestier
a pôrodných asistentiek, Slovenskou komorou medicínsko-technických pracovníkov,
Sekciou nemocničných lekárnikov SLeK, AGEL SK a Perfect Distribution a.s.

Vás pozývajú na celoslovenskú konferenciu s medzinárodnou účasťou

II. KOMÁRŇANSKÁ
ONKOLOGICKÁ KONFERENCIA
KEDY: 1. 12. – 2. 12. 2022
KDE:

Konferenčné centrum, Univerzita J. Selyeho, Hradná 2, Komárno

HLAVNÁ TÉMA:

Onkologické kontraverzie, mýty a povery

URČENÁ SKUPINA:

sestra, lekár, medicínsko – technický pracovník,
farmaceut, fyzioterapeut, klinický fyzik

Konferencia sa uskutoční pod záštitou predsedu predstavenstva AGEL a.s. Ing. Michala Pišoju, MPH,
podpredsedníčky predstavenstva AGEL a.s. MUDr. Marie Marsovej, MBA a riaditeľa Nemocnice AGEL
Komárno s.r.o. Mgr. Miroslava Jašku, MPH

VEDECKÝ VÝBOR KONFERENCIE:
PhDr. Jana Ondrišová, MPH, MUDr. Pavel Demeter, MBA,
PharmDr. Hajnalka Komjáthy, PhD.
ORGANIZAČNÝ VÝBOR KONFERENCIE:
MUDr. Pavel Demeter, MBA, PhDr. Jana Ondrišová, MPH, PharmDr. Hajnalka
Komjáthy, PhD., MUDr. Gabriela Filkóová, PhDr. Bc. Csaba Bozsaky, Beáta
Farkasová, Alžbeta Szabóová, Zuzana Dóczeová, Mgr. Anita Feketeová,
Mgr. Brigita Barková, Ing. Helga Ďurove
ZAMERANIE KONFERENCIE
SEKCIA PRE LEKÁROV A FARMACEUTOV so zameraním na multidisciplinárnu starostlivosť okrem pediatrických pacientov, analýzu výskytu onkologických ochorení
v regióne, manažment starostlivosti o onkologických pacientov, riedenie a aplikácia
systémovej onkologickej liečby, aplikácia liečby žiarením, chirurgická liečba, komplikácie
zhubných nádorov a komplikácie po liečbe.
SEKCIA PRE SESTRY, PÔRODNÉ ASISTENTKY A MEDICÍNSKO-TECHNICKÝCH
PRACOVNÍKOV so zameraním na multidisciplinárnu ošetrovateľskú starostlivosť,
analýzu výskytu onkologických ochorení v regióne, manažment ošetrovateľskej starostlivosti o onkologických pacientov, riedenie a aplikáciu cytostatík, najčastejšie
komplikácie zhubných nádorov a komplikácie po rádioterapii, oblasť komunikácie
s onkologicky chorými pacientmi a následnej zdravotnej starostlivosti v domácom
prostredí a psychickú odolnosť zdravotníckych pracovníkov pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti o onkologických pacientov.

INFORMÁCIE
PREDNÁŠKY
V sekciách podľa časového harmonogramu odborného programu, počítačové
premietanie.
ON-LINE ÚČASŤ
V prípade, že pandemická situácia nedovolí osobnú účasť
ABSTRAKTY
Akceptovaný je štruktúrovaný abstrakt, odoslaný v elektronickej podobe (e-mail)
napísaný písmom Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5, dĺžka max. 1 strana
A4. Vyznačiť prezentáciu formou prednášky alebo posteru. Do abstraktu nevkladať
tabuľky, grafy ani obrázky. Abstrakty nespĺňajúce podmienky nebudú posudzované.
ŠTRUKTÚRA ABSTRAKTU PREZENTÁCIE PÔVODNEJ PRÁCE:
Názov práce, autori, (priezvisko a iniciálka mena, meno prednášajúceho autora
podčiarknuť), pracovisko bez skratiek. Členenie abstraktu: cieľ, úvod, súbor a metodika, výsledky, záver.
ŠTRUKTÚRA ABSTRAKTU PREZENTÁCIE TEORETICKÉHO CHARAKTERU:
Názov práce, autori, (priezvisko a iniciálka mena, meno prednášajúceho autora
podčiarknuť), pracovisko bez skratiek. Členenie abstraktu: cieľ, úvod, vlastný text, záver.
V prípade záujmu o aktívnu účasť je potrebné do 1.10.2022 zaslať tému so stručným
abstraktom na e-mailovú adresu: komarnanskakonferencia@nko.agel.sk a prezentáciu
v programe PowerPoint do 3.11.2022 na rovnakú e-mailovú adresu. Prosíme dodržať
časový limit prezentácie max. 15 minút.

UBYTOVANIE
Hotel Banderium

Námestie M. R. Štefánika 11, Komárno, tel. č.+421 7730 156,
e-mail: info@banderium.sk

Penzión Litovel

Dunajské nábrežie 10, Komárno, tel. č. +421 903 443 885,
e-mail: litovel@litovel.sk

Bella Penzión

Jókaiho 9, Komárno, tel. č. +421 35 7713 028,
e-mail: info@bellapenzion.sk

Ubytovanie a dopravu si účastníci zabezpečujú a hradia individuálne. Garancia
rezervácie ubytovania do 15.10.2022, resp. do vypredania ubytovacej kapacity.
REGISTRÁCIA
Formou návratky dostupnej na webovej stránke:
https://www.nemocnicakomarno.sk/odbornici/kalendar-akcii.html
Následne zaslať na adresu:
beata.farkasova@nko.agel.sk
Pre sestry a pôrodné asistentky je povinné aj prihlásenie sa cez portál SK SaPA:
https://portal.sksapa.sk
RKS a PA:
Alžbeta Szabóová, e-mail: alzbeta.szaboova2@nko.agel.sk
Pre medicínsko-technických pracovníkov na e-mailovej adrese:
zuzana.doczeova@nko.agel.sk
PRIHLASOVANIE SPONZOROV
beata.farkasova@nko.agel.sk, tel. kontakt: +421 918717739
KREDITY
Konferencia má charakter sústavného vzdelávania a je ohodnotená v zmysle Vyhlášky
MZ SR č. 74/2019 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania
zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov. Aktívna aj pasívna účasť na
podujatí bude hodnotená kreditmi podľa dĺžky programu a úrovne odborného podujatia.
Potvrdenia o účasti sa budú vydávať po ukončení konferencie.
Kredity za účasť v prípade on-line konferencii môžu byť udelené len tým uchádzačom,
ktorí uhradia registračný poplatok.

KONFERENČNÝ POPLATOK
Aktívni účastníci (prvý autor):

bez konferenčného poplatku

Členovia SK SaPA a SK MTP:

20 € pri platbe na účet, 25 € pri platbe na mieste

Nečlenovia SK SaPA a SK MTP:

30 € pri platbe na účet, 35 € pri platbe na mieste

Členovia SLK a SLeK:

25 € pri platbe na účet, 30 € pri platbe na mieste

Nečlenovia SLK a SLeK:

35 € pri platbe na účet, 40 € pri platbe na mieste

Ostatní:

20 € pri platbe na účet, 25 € pri platbe na mieste

INÝ POPLATOK:
Spoločenský večer:

20 €

Konferenčný poplatok zahŕňa: účasť na všetkých odborných prednáškach, poplatky
za prenájom priestorov, konferenčné, propagačné a informačné materiály, technickú
podporu konferencie, občerstvenie počas konferencie.
ÚČASŤ JE MOŽNÉ ZRUŠIŤ NAJNESKÔR DO 15.11.2022.
PO TOMTO TERMÍNE SÚ UHRADENÉ POPLATKY NEVRATNÉ.
KONFERENČNÝ POPLATOK
Názov účtu:

Nemocnica AGEL Komárno s.r.o.

Číslo účtu:

125524203/7500

IBAN:

SK 19 7500 0000 0001 2552 4203

Variabilný symbol:

01122022

Správa pre prijímateľa (poznámka): meno a priezvisko účastníka, názov komory
a registračné číslo – povinný údaj
DÔLEŽITÉ TERMÍNY
01. 10. 2022 Posledný termín na elektronické zaslanie abstraktov originálnych prác
15. 10. 2022

Oznámenie prijatia abstraktov originálnych prác

15. 10. 2022

Posledný termín na zaslanie objednávky ubytovania

03. 11. 2022

Rozposielanie programu elektronickou formou účastníkom konferencie
a ostatným prihláseným účastníkom

Tešíme sa na Vašu účasť na II. KOMÁRŇANSKEJ ONKOLOGICKEJ KONFERENCII v roku 2022.
Vedecký výbor

Organizačný výbor

Fakultná nemocnica AGEL
Skalica

www.agel.sk

www.facebook.com/AGELSK.sk

