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Odborné podujatie sa koná pod záštitou 

Riaditeľa 

Národného ústavu detských chorôb 

MUDr. Petra Bartoňa 
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Hlavný organizátor a odborný garant: 

Slovenská lekárska spoločnosť (SLS) 

Sekcia detskej onkológie a hematológie Slovenskej 

pediatrickej spoločnosti, o.z. SLS 

 

Spoluorganizátori: 

Hematologické a transfúziologické pracovisko OLM NÚDCH 

Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH 

 
Koordinátor: 
RNDr. Martina Oslancová, tel: 02/59371439  

e-mail: martina.oslancova@nudch.eu 

 

Programový a organizačný výbor: 

MUDr. Monika Grešíková, PhD.,  RNDr. Martina Oslancová, 

prof. MUDr.  Alexandra Kolenová, PhD.,  MUDr. Peter Švec,  PhD., 

MUDr. Judita Puškáčová, PhD.,  MUDr. Eva Bubanská, PhD.,  

MUDr. Viktória Halušková 

 

Hlavné témy: 

 

• Onkológia – Wilmsov nádor - kazuistiky   

• Fetálna a neonatálna trombocytopénia – 

minulosť, súčasnosť a perspektívy;  

• Akútna hemolytická anémia 

v novorodeneckom a detskom veku  - novinky 

v diagnostike a liečbe;  

• Vzácne hematologické ochorenia vs varia; 

Organizačno-technické zabezpečenie: 

Slovenská lekárska spoločnosť        

Valéria Petrovičová          

Cukrová 3, 813 22 Bratislava 

Tel.: +421 2 5292 20 20; 20 19 
Mobil: +421 905 530 372 

petrovicova@sls.sk 

www.sls.sk 

 

Miesto konania: NÚDCH poslucháreň prof. MUDr. J. Brdlíka, 

   Limbová 1, 

   833 40  Bratislava 

 

Ubytovanie: 

- hradí účastník 

- ubytovanie v: Ubytovňa SZU, Limbová 12, Bratislava  

- záujem nahlásiť pri registrácii 

 

Účastnícky poplatok: 10€ (uhradiť do 20.03.2023) 

 
Úhrada účastníckeho poplatku: 
Úhrada možná len bankovým prevodom - Bankové spojenie: 

číslo účtu SLS vo VÚB, a.s., Bratislava: 4532 012/0200,  

VS: 2310104098 

Uviesť meno účastníka 

IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012,  

DIČ: 2020795689,  

IČO: 00178624,  

BIC/SWIFT CODE: SUBASKBX 

 
Kredity CME: 

Podujatie je zaradené do kreditného systému hodnotenia účasti zdravotníckych 

pracovníkov na sústavnom vzdelávaní, v súlade s Vyhl. MZ SR č. 366/2005 Z.z. 

Registrovaným účastníkom budú vydané „Potvrdenia o účasti“. Priznaná výška 

kreditov bude zaregistrovaná v Elektronickom kreditnom systéme ARS CME 

(www.kreditycme.sk), spravovanom Lekár, a.s. 

 

 

 

Registrácia účastníkov: 
- všetci aktívni aj pasívni účastníci musia byť zaregistrovaní  

- prihlasovanie prostredníctvom registračného formulára dostupného aj                    

na mailovej adrese www.sls.sk 

- registračný formulár a názov prednášky spolu s abstraktom zaslať na mail: 

martina.oslancova@nudch.eu 
- registrácia možná do: 20.03.2023 

- prednášky prihlásiť do: 01.03.2023 

- vzor prihlásenia prednášky: 

 Názov 

Autor 
Spoluautori 
Pracovisko 

 

(Liečba žilovej trombózy u detských pacientov 

L. MatiaškO1 

K. FabiÁN2 

1 Klinika detskej chirurgie FNsP, 2 Klinika detskej hematoonkológie FNsP) 

- štruktúrovaný abstrakt spracovať v bežnom textovom formáte, max. 2 000 

znakov, vrátane medzier 

- abstrakty zasielať v slovenskom jazyku, nebudú redakčne upravované a budú 

vytlačené v súhrne abstraktov 

- do tlače budú zaradené len abstrakty zaslané do 01.03.2023 24:00 CET 

 
Program: 
- bude zverejnený na www.sls.sk  

- predpokladaný termín zverejnenia programu: 13.03.2023 

 

 

Informácie online: www.sls.sk 

mailto:petrovicova@sls.sk
http://www.sls.sk/
http://www.sls.sk/

