SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a. s.

Vás pozývajú na celoslovenskú konferenciu
s medzinárodnou účasťou

5.Balneologický deň s medzinárodnou účasťou

14.10.2016 Piešťany, Kúpeľný ostrov

Témy
Ústrednou témou konferencie bude prezentácia dostupných dôkazov o účinnosti a bezpečnosti
balneorehabilitačnej liečby s rešpektovaním princípov Evidence Based Medicine pri liečbe
Vertebrogénnych bolestivých syndrómov
Osteoartrózy
Zápalových reumatických ochorení
Varia

Organizačný výbor konferencie
MUDr. Rastislav Gašpar, Medicínsky riaditeľ SLKP, a.s.
Prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD., Klinika reumatológie LF SZU a NÚRCH Piešťany
MUDr. Tamara Zimanová, Vedúca lekárka SLKP, a.s.
MUDr. Pavol Makovník, Vedúci lekár SLKP, a.s.
PhDr. Viera Hulková, PhD., Manažérka pre ošetrovateľstvo SLKP, a.s.
Prednášky
Premietanie z USB kľúča alebo z CD ROM cez počítač v programe Power Point.
Rokovací jazyk
Rokovacím jazykom je slovenčina, čeština, angličtina (bez simultánneho prekladu)
Pokyny pre prednášajúcich
Prosíme o dodržanie časových limitov, ktoré budú uvedené v odbornom programe.
Označené USB kľúče, CD ROM budú prijímané pol hodinu pred dopoludňajším alebo popoludňajším
programom, najneskôr však počas prestávky - 15 minút pred začiatkom prednáškového bloku
pri stolíku technika.
Časové trvanie prednášky: 20 minút
O zaradení prednášky do odborného programu rozhodne organizačný výbor a aktívny účastník
konferencie bude informovaný emailom.

Aktívna aj pasívna účasť na konferencii bude hodnotená kreditmi v zmysle ustanovení vyhlášky
MZ SR č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych
pracovníkov.

Miesto konania konferencie: Kongresové centrum, Veľká Spoločenská sála
Mapa Kúpeľného ostrova
Kongresové centrum sa nachádza oproti hotela Splendid

Prihlásenie
1. Prihlásenie sa prostredníctvom elektronickej záväznej prihlášky dostupnej
na http://piestany.danubiushotels.sk/destinacie/piestany/konferencie/konferencie
alebo zaslanej emailom (povinné pre všetkých účastníkov konferencie)
Vyplnenú elektronickú prihlášku odoslať na: balneoday@spapiestany.sk
2. Prihlásenie sa prostredníctvom portálu stavovskej organizácie (nelekárske zdravotnícke povolania)
3. Úhrada konferenčného poplatku (pri registrácii je potrebné sa preukázať dokladom o zaplatení
konferenčného poplatku)
Pozn.: V prípade neúčasti sa konferenčný poplatok nevracia. Akceptujeme náhradníka.

Kontaktné informácie
PhDr. Viera Hulková, PhD.
Tel.: +421 33 775 7380
Email: balneoday@spapiestany.sk

Dôležité termíny
Záväznú prihlášku zaslať najneskôr do 30.9.2016
Konferenčný poplatok je potrebné uhradiť do 10.10.2016

Informácie k platbe
Konferenčný poplatok 18 EUR zahŕňa konferenčné materiály a služby, občerstvenie, obed,
parkovanie.

Účastník konferencie s aktívnou účasťou konferenčný poplatok neplatí.
Doklad o zaplatení konferenčného poplatku alebo jeho kópiu môžete poslať emailom alebo
preukázať počas registrácie v deň konania konferencie.
Platba v deň konania konferencie
Konferenčný poplatok 22 EUR uhrádzajte na recepcii hotela Spa Hotel Splendid***

Platba konferenčného poplatku na účet
Tatra banka , a.s.
Hodžovo nám. 3
811 06 Bratislava
Majiteľ účtu:
SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.
Winterova 29
921 29 Piešťany
Číslo účtu: 2922728005/1100
IBAN: SK52 1100 0000 0029 2272 8005
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Variabilný symbol: 34144790
Špecifický symbol: 14102016
Konštantný symbol: 0308
Do správy pre adresáta uveďte svoje meno a priezvisko

Ponuka ubytovania
50% zľava na hotelové ubytovanie s raňajkami podľa cenníka platného od 11. apríla 2016
Danubius Health Spa Resort Esplanade****
Krídlo Esplanade 43,50 EUR
Krídlo Palace
42,50 EUR
Rezervácie: Tel.: +421 33 775 5999
+421 33 775 5111
Fax: +421 33 775 5199
esplanade@spapiestany.sk
Spa Hotel Grand Splendid***
Krídlo Splendid
32.50 EUR
Rezervácie: Tel.: +421 33 775 4211
+421 33 775 4999
Fax: + 421 33 775 4112
splendid@spapiestany.sk
Uvedená cena je po zľave, platí pre osobu a noc v dvojlôžkovej izbe.
Pri požiadavke ubytovania na 3 noci odporúčane zvážiť cenovo zvýhodnený typ pobytu
Chuť Piešťan na 3 noci (1 noc zdarma), vrátane polpenzie a procedúr. Bližšie informácie
na rezerváciách. Mestská daň za ubytovanie nie je zahrnutá v cene pobytu.
Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s., Winterova 29, 921 29 Piešťany
booking@spapiestany.sk
www.piestany.danubiushotels.sk
Pri rezervácii uveďte prosím, názov konferencie ako kód ubytovania.
Úhradu ubytovania faktúrou je potrebné vopred oznámiť spolu s kompletnými
fakturačnými údajmi.

