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Vážené dámy a páni, kolegyne a kolegovia, milí priatelia,

dovoľte mi, aby som Vás v mene organizačného výboru pozval na 9. stredoeurópsky 
popáleninový kongres a 23. výročnú konferenciu spoločnosti popáleninovej medicíny 
už tradične do Košíc, ktorý sa bude konať v 21. - 22. 9. 2023 pri príležitosti 52. výročia 
založenia Centra popálenín a rekonštrukčnej chirurgie v Nemocnici AGEL Košice-Šaca.

Veríme, že aj tohtoročný odborný program poskytne predovšetkým miesto pre prezentáciu 
najaktuálnejších výsledkov v oblasti popálenín od slovenských aj zahraničných kolegov a 
prispeje k výmene odborných poznatkov, skúseností a stane sa aj zaujímavou spoločenskou 
udalosťou na vytvorenie nových priateľských kontaktov.

Hlavnou témou tohto ročníka pre lekárov bude liečba termických úrazov so zameraním na 
protišokovú liečbu, chirurgické riešenie popálenín, popáleniny elektrickým prúdom, ako aj 
novinky pri odstraňovaní chorobne zmeneného tkaniva a kultivácie kožných buniek.

Hlavnou témou sesterskej sekcie bude starostlivosť o detského pacienta s termickým  
úrazom a dospelých pacientov s rozsiahlymi popáleninami, význam práce sestier na operačných 
sálach a liečba pacientov v hyperbarickej komore.

Po skončení kongresu pre Vás chystáme ochutnávku vín v známej tokajskej oblasti.

Dovidenia na 9. stredoeurópskom popáleninovom kongrese v Košiciach.

MUDr. Peter Lengyel, PhD.
prezident kongresu

Kongres sa uskutoční pod záštitou predsedu predstavenstva AGEL a.s., Ing. Michala Pišoju, MPH, LL.M,  
podpredsedníčky predstavenstva AGEL a.s., MUDr. Marie Marsovej, MBA, LL.M, riaditeľa Vzdelávacieho, vedeckého 
a výskumného inštitútu AGEL n.o., MUDr. Jozefa Pribulu, PhD., MBA, generálneho riaditeľa Nemocnice AGEL 
Košice-Šaca a.s., MUDr. Pavla Rusnáka, MBA, dekana LF UPJŠ v Košiciach, prof. MUDr. Petra Jarčušku, PhD.



Vzdelávací, vedecký a výskumný inštitút AGEL n.o., Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.  
a Slovenská spoločnosť plastickej a estetickej chirurgie - Sekcia popálenín v spolupráci  
so Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek, Slovenskou lekárskou komorou, 
Slovenskou komorou medicínsko-technických pracovníkov, AGEL a Perfect Distribution a.s.

MUDr. Peter Lengyel, PhD.

prof. MUDr. Ján Koller, CSc. - predseda

MUDr. Erik Eliáš

Mgr. Brigita Barková

brigita.barkova@nke.agel.sk, helga.durove@nke.agel.sk

Double Tree by Hilton Košice, Hlavná 1, Košice, 
tel. č. + 421 55 3251 100, email: recepcia@hiltonkosice.sk

Congress Hotel Centrum, Južná trieda 2/A, 040 01 Košice, 
tel. č. +421 55 622 03 50, tel. č.+421 902 755 755, e-mail: info@hotel-centrum.sk

Gloria Palace, Bottova 3100/1, 040 01 Staré Mesto, 
tel. č. +421 55 625 73 27, email: hotel@gloriapalac.sk

Pri rezervácii uvádzajte heslo: AGEL. Garancia rezervácie ubytovania je do 30. 6. 2023, resp. do 
vypredania ubytovacej kapacity.

Ubytovanie a dopravu si účastníci zabezpečujú a hradia individuálne.

Hlavná téma: Termické úrazy v súčasnosti
Ostatné témy: Chirurgická liečba popálenín, Popáleniny elektrickým prúdom, Termické  
   úrazy u detí, Vojenské termické úrazy, Varia, Posterová sekcia

doc. MUDr. Eugen Frišman, PhD.

MUDr. Soňa Babjaková
Mgr. Anna Tóthová
Terézia Vavreková

MUDr. Ján Babík, CSc.

Mgr. Mária Petríková

Ing. Helga Ďurove

MUDr. Peter Bukovčan, PhD.

Mgr. Brigita Barková
Ing. Helga Ďurove

ORGANIZÁTOR:

PREZIDENT KONGRESU

VEDECKÝ VÝBOR KONGRESU:

ORGANIZAČNÝ VÝBOR KONGRESU:

KOORDINÁTORI KONGRESU:

KONTAKTY NA ORGANIZÁTORA:

UBYTOVANIE



Formou registračného formulára dostupného na webovej stránke: 
https://kongres-popaleniny.agel.sk/registracia
Spustenie registrácie: 1. 3. 2023 Pre sestry a pôrodné asistentky je prihlasovanie povinné 
aj cez portál SK SaPA: https://portal.sksapa.sk/

Kongresový poplatok zahŕňa: účasť na všetkých odborných prednáškach, poplatky za 
prenájom priestorov, kongresové, propagačné a informačné materiály, technickú podporu 
kongresu, občerstvenie počas kongresu.

Diskusný večer:        40 €

Názov účtu:        Vzdelávací, vedecký a výskumný inštitút AGEL n.o.
Číslo účtu:         SK24 7500 0000 0002 2508 6853
Variabilný symbol:       2192023
Špecifický symbol:       dostanete e-mailom po registrácii
Správa pre prijímateľa (poznámka):    meno a priezvisko účastníka

Abstrakty je potrebné zaslať elektronicky na emailovú adresu 
kongres.popaleniny@nke.agel.sk od 1. 3. 2023 do 31. 5. 2023.

Tešíme sa na Vašu účasť na 9. stredoeurópskom popáleninovom kongrese v roku 2023.

Vedecký výbor                   Organizačný výbor

Aktívni účastníci (prvý autor):     bez kongresového poplatku
Lekári:         100 € prevodom na účet (do 31. 8. 2023)
         110 € pri platbe na mieste
Sestry/iný zdravotnícky pracovník:    60 € prevodom na účet (do 31. 8. 2023)
         65 € pri platbe na mieste
Ostatní:         50 € prevodom na účet (do 31. 8. 2023)
         55 € pri platbe na mieste

REGISTRÁCIA

INÝ POPLATOK:

ÚHRADA KONGRESOVÉHO POPLATKU

ABSTRAKTY:

KONGRESOVÝ POPLATOK

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.

KREDITY


