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SLOVENSKÁ DIABETOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ
FO

UNDED IN 1968

SLOVAKIAN DIABETES SOCIETY

Vás pozývajú na

26. – 27.
október
2018
Hotel
Holiday
Inn Žilina

16. SLOVENSKÉ
OBEZITOLOGICKÉ DNI
S MEDZINÁRODNOU
ÚČASŤOU

Hlavné témy odborného programu
Slávnostná Sečanského prednáška.
Odporúčania pre manažment obezity.
Centrum pre manažment obezity na Slovensku.
Diétny manažment obézneho pacienta.
Kognitívno-behaviorálna terapia.
Fyzická aktivita (odporúčania pre pohybovú aktivitu).
Obezita a diabetes.
Obezita a jej komplikácie.
Farmakoterapia obezity.
Bariatrická metabolická chirurga.
Zaujímavé kazuistiky v obezitológii.
Obezita u detí a adolescentov.
Varia.
Sekcia zdravotné a diétne sestry.

26. – 27.
október 2018
Hotel Holiday
Inn Žilina

16. SLOVENSKÉ
OBEZITOLOGICKÉ DNI
S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľujeme si Vás pozvať na
16. Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou,
ktoré sa budú konať v hoteli Holiday Inn Žilina.

Organizačný výbor:
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
predsedkyňa
MUDr. Viera Kissová, PhD.
doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.
doc. MUDr. Pavol Holéczy, CSc.
Mgr. Jozef Ukropec DrSc.
MUDr. Martin Schön
doc. MUDr. Peter Minárik, CSc.

Programový výbor – predsedovia:
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
doc. MUDr. Boris Krahulec, CSc.

Programový výbor – členovia:
doc. MUDr. Pavol Holéczy, CSc.
doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.
MUDr. Viera Kissová, PhD.
Mgr. Jozef Ukropec DrSc.
RNDr. Daniela Gašperíková, DrSc.
doc. MUDr. Peter Minárik, CSc.
doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc.
doc. MUDr. Viera Doničová, CSc.

Registrácia

online
www.amedi.sk
Organizačné zabezpečenie
Mgr. Klára Steiningerová
Tel.: 02/55 64 72 47
Mobil: 0911 038 002
e-mail: steiningerova@amedi.sk
A-medi management, s. r. o.,
Stromová 13, Bratislava 831 01

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
milí priatelia,
dovoľte mi, aby som Vás v mene organizačného a programového výboru Obezitologickej sekcie
Slovenskej diabetologickej spoločnosti čo najsrdečnejšie pozvala na 16. Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou, ktoré sa
budú konať v dňoch 26. a 27. októbra 2018
v Žiline.
Situácia na Slovensku je vážna. Asi jedna štvrtina
dospelých Slovákov „žije“ s obezitou, ktorá je po
fajčení druhou najčastejšou preventabilnou príčinou úmrtia. V klinickej praxi sa snažíme s väčším či menším úspechom ovplyvňovať
a liečiť najmä komplikácie spôsobené obezitou (diabetes mellitus 2. typu, artériová
hypertenzia, adipozopatická dyslipidémia, steatóza pečene, kardiovaskulárne a nádorové ochorenia, ochorenia pohybového aparátu, depresie, syndróm spánkového
apnoe…), radšej ako obezitu, ktorá vedie k ich vzniku.
Obezita a jej komorbidity stále sú a ostávajú náročnou a vo veľkej miere aj frustrujúcou výzvou našej klinickej praxe. Myslím, že to takto cíti veľká väčšina z nás, ktorí
sa venujeme obéznym pacientom a ktorým tento problém nie je ľahostajný. Našou
úlohou je pomôcť pacientom ostať motivovaní a angažovaní a poskytnúť im podporu v rozhodovaní o zmene životného štýlu a vo vypracovaní plánu liečby s reálnymi
a dosiahnuteľnými cieľmi.
Práve kongres Obezitologickej sekcie Slovenskej diabetologickej spoločnosti svojim
programom kopírujúcim multidisciplinárny charakter obezity upozorňuje na nepriaznivú situáciu na Slovensku, spája odborníkov zaoberajúcich sa touto problematikou, hľadá riešenia, ktoré by mohli pomôcť k prevencii nadhmotnosti a obezity na
Slovensku (a nielen na Slovensku).
Tešíme na Vás a Vaše podnetné prednášky a diskusné príspevky 26. – 27.
októbra 2018 v hoteli Holiday Inn v Žiline (www.obesitas.sk, www.diaslovakia.sk,
www.amedi.sk).

MUDr. Fábryová Ľubomíra, PhD.
prezidentka Obezitologickej sekcie Slovenskej diabetologickej spoločnosti
a prezidentka 16. Slovenských obezitologických dní s medzinárodnou účasťou

Registračný poplatok
Člen Obezitologickej sekcie SDS:
Nečlen Obezitologickej sekcie SDS
Sestry, asistenti výživy
Prví autori sú oslobodení od platby registračného poplatku.

20 €
30 €
10 €

Strava
Vstupenku na obed a spoločenský večer si môžete zakúpiť v hotovosti
na registrácii.

Bankové spojenie na zaplatenie registračného poplatku
– prevodom na účet (prosíme uhradiť do 19.10. 2018)
– v hotovosti pri registrácii
majiteľ účtu: A-medi management, s.r.o.
Banka: UniCredit Bank
Číslo účtu: 1026852003/1111
Variabilný symbol: 271018
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Poznámka: meno účastníka

Abstrakty
Akceptovaný je štruktúrovaný abstrakt, odoslaný mailom na:
lfabryova@metabolklinik.sk, steiningerova@amedi.sk.
Vzor abstraktu:
1. Formát: • Program: MS Word • Font: Times New Roman • Veľkosť písma: 12 bodov •
Riadkovanie: jednoduché • Zarovnať na oba okraje;
2. Štruktúra abstraktu • Názov práce (veľkými písmenami, boldom) • Mená autorov(meno a
priezvisko) a ich pracovisko; názov abstraktu, mená autorov a ich pracovisko v slovenskom aj
anglickom jazyku • Úvod • Cieľ práce • Súbor a metodika • Výsledky • Záver;
3. Rozsah abstraktu maximálne 2 000 znakov vrátane medzier;
4. Vzor záhlavia abstraktu:
Abstrakty
METABOLICKÁ ACIDÓZA – HRANICE PREŽITIA/ METABOLIC
posielajte do
ACIDOSIS – THE EDGE OF SURVIVAL
23. 9. 2018.
Daruľová S.1, Krivuš J.1, Galajda P.1, Mokáň M.1
1
I. interná klinika Univerzitná Nemocnica Martin/ I. Dept.of Internal
Medicine University Hospital Martin
Do abstraktu nevkladajte tabuľky, grafy ani obrázky. Abstrakty nespĺňajúce podmienky
nebudú posudzované.

Rokovacie jazyky:
slovenský, český, anglický

Potvrdenie o účasti
Podujatie bude zaradené do kreditného systému CME.
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.

Ubytovanie - zabezpečuje sa individuálne:
Hotel Holiday Inn Žilina, Športová 2, 010 01 Žilina
Rezervácia ubytovania najneskôr do 01.10.2018.
Kontakt:
tel.: +421 041/5050120, e-mail: reservations@holidayinn-zilina.sk,
Heslo: SOD 2018, www.holidayinn-zilina.sk

záväzná prihláška

Prosíme o zaslanie vyplnenej prihlášky do 15. 10. 2018
• elektronicky www.amedi.sk
• alebo poštou na adresu organizačného sekretariátu

ID v SLK / SKSaPA (povinné):___________________________________
Priezvisko, meno a titul:_______________________________________
Pracovisko:_______________________________________________
Adresa pracoviska:__________________________________________
______________________________________________________
Telefón:_______________________ e-mail:_____________________
PRIHLASUJEM SA K ÚČASTI:

 pasívnej

 aktívnej

Názov prednášky : __________________________________________
Autori: __________________________________________________
Pracovisko (bez skratiek): ______________________________________
Týmto dávam súhlas spoločnosti A-medi management, s.r.o., na spracovanie mojich osobných údajov, uvedených v tomto formulári. Dáta budú spracované v súlade legislatívou
platnou pre ochranu osobných údajov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak
určité služby a funkcie, ktoré vyžadujú pre svoje fungovanie poskytnutie osobných údajov,
nebudú bez ich poskytnutia fungovať. Súhlas možno kedykoľvek odvolať mailom zaslaným
na ekonom@amedi.sk. Doporučujeme Vám starostlivo preštudovať naše Prehlásenie o ochrane súkromia na http://www.amedi.sk/ochrana-osobnych-udajov-73.html, kde je podrobne
opísané, prečo a ako spracovávame Vaše osobné údaje.

podpis

