Pozvánka na seminár
1.12.2012 TÁLE

Hotel Stupka, Tále
Hotel si získal obľubu medzi hosťami, ktorým
vyhovuje poloha v blízkosti golfového areálu
Gray Bear a lyžiarskeho strediska Tále. Príjemný
horský hotel poskytuje kvalitné ubytovanie a
množstvo doplnkových služieb. Výnimočne
chutné jedlá umocňujú atmosféru pobytu našich
hostí.
V prípade vyššieho počtu hostí než je kapacita
hotela Stupka, môžu byť hostia ubytovaní aj v
hoteli Golf, ktorý je súčasťou dependence hotela
Stupka a nachádza sa v jeho bezprostrednej
blízkosti. Hosťom sú k dispozícii všetky
doplnkové služby v hoteli Stupka.

TÁLE, A.S. TÁLE 100, HORNÁ LEHOTA,
SK - 977 01 BREZNO
TEL: +421 48 6712 601 – RECEPCIA
SRECEPCIA@TALE.SK

Podrobnosti:
Podujatie je zaradené do systému bodového
hodnotenia o ďalšom vzdelávaní
zdravotníckych zamestnancov.
Registrácia od 6.30 hod.
Vstup na seminár je podmienený
zaregistrovaním sa a zaplatením
konferenčného poplatku 6 Euro
Potrebné je priniesť registračné číslo
komory
Možnosť zaregistrovať sa e-mailom:
vezdurova@nspbr.sk, portálom SKS a PA,
alebo telefónom 0902 713 201
Autobusové spojenie :
o Brezno, aut. stanica 6:10 hod., 7:50
hod.,
o Podbrezová 6:20 hod., 7:55 hod.,

Podujatie podporili:
GlaxoSmithKline
Imunoglukan, s.r.o.
Nutrícia
Nestlé
Salón Pôvab
Johnson&Johnson
Pekáreň Lopej

Foto: http://www.milchzahnseite.de
Foto a zdroj: http://www.tale.sk
Foto: Ján Jagerčík
mapa: maps.google.com
Za obsah zodpovedá: Mgr. Zina Veždúrová
Autor: Ján Jagerčík

ÚZEMNÁ SEKCIA ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV NELEKÁRSKYCH ODBOROV
SSS a PA a o.z. SLS a Detské oddelenie NsP Brezno, n.o.
Vás pozývajú na okresný seminár dňa 1.12.2012 do hotela Stupka na Táloch
Program:
Registrácia : 6.30 hod. - 8.15. hod.
Otvorenie a privítanie :
Veždúrová Zina 8.15 – 8.25 hod. (10 min.)
I. Blok prednášok 8.25 – 9.50 hod.
1) Kónyová Z. (Brezno): Dezinfekcia a hygiena rúk kľúčové nástroje prevencie nozokomiálnych nákaz
(15 min.)
2) Morihládková V. (RÚVZ): Očkovanie – história,
súčasnosť a budúcnosť (15 min)
3) Bílková K. (Žiar nad Hronom): Prebiotiká a ich
význam. Prevencia alergií (15 min.)
4) Fodorová M. (Brezno): Prevencia v neonatológii
(15 min.)
5) Výbohová E. (Johnson & Johnson): Prípravky
Johnson a Johnson na ošetrenie novorodeneckej
pokožky (15 min.)
Diskusia (10 min.)
II. Blok prednášok 10.00 – 11.25 hod
6) Hudec B. (Banská Bystrica): Čo bráni dievčatám
chrániť sa pred rakovinou krčka maternice (15 min.)
7) Bošák Ľ. (GlaxoSmithKline): Invazívne
meningokokové ochorenia a ich prevencia (15 min.)
8) Gajdošová A. (Brezno): Najčastejšie civilizačné
ochorenia v detskom veku a ich prevencia. (15 min)
9) Podhorská E. (Nestlé): Zmeny v dojčeneckej
výžive Nestlé (15 min.)
10) Petríková A. (Kováčová): Motivačné prostredie v
detskej rehabilitácii (15 min.)
Diskusia (10 min.)
III. Blok prednášok 11.30 – 13.10 hod.
11)
12)

Rešutíková J. (Kováčová): Edukácia detského
pacienta s morbus perthes po operácii bedrového
kĺbu (15 min.)
Spodniaková J. (Kováčová): Edukácia detského

pacienta so skoliózou po operácii chrbtice (15 min.)
Kónyová Z. (Brezno): Základné princípy
racionálnej antibiotickej liečby v praxi (15 min.)
Valigurská B. (Kováčová): Ošetrovateľský proces u
pacienta s apalickým syndrómom (15 min.)
Dittrichová D. (Imunoglukan): Význam omega
3MK v prevencii (15 min.)
Kubicová M.(Brezno): Melanóm a iné zhubné
útvary na koži (15 min.)
Diskusia (10 min.)

13)
14)
15)
16)

Obed: 13.10 – 14.00 hod.
Vyhodnotenie minikvízu 14.00 – 14.30 hod.
IV.

Blok prednášok 14.30 hod. - 16.10 hod.

17)

Stankovianska R. (Brezno): Névy a iné nezhubné
útvary vytvárajúce sa počas života na koži (15 min.)
18) Babeľová M. (Sociálna poisťovňa ): Tri zákony v
jednom sociálnom systéme (15 min.)
19) Babeľa J. (Banská Bystrica): Zhubný nádor
prostaty (15 min.)
20) Niklová E. (Brezno): Postantibiotické hnačky
vyvolané toxínom Clostridium difficile (15 min.)
21) Bošeľová A. (Brezno): Liečebná výživa
dialyzovaných pacientov (15 min.)
22) Švantnerová O. (Brezno): Charakteristika
geriatrického veku (15 min.)
Diskusia (10 min.)
Postery:
Bobáková J., Mihalisková B.: Edukácia
resustcitácie novorodenca
Veždúrová Z., Citterbergová M.:
Gastroenteritídy v detskom veku
Bauerová D., Sviteková D.: Laryngitis acuta
Diskusia k posterovým prezentáciám (20 min.)

17:30 Záver. Odovzdanie potvrdenia o účasti.

