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Vás pozývajú na

12. K O N G R E S
SLOVENSKÁ

SONOGRAFIA

‘ 17

konaný pod záštitou
MILOŠA TAMAJKU, PRIMÁTORA PIEŠŤAN

Piešťany, 20.- 22. októbra 2017
Spoločenské centrum, Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s.

Milé kolegyne a kolegovia, priatelia ultrazvuku,
ultrazvuková diagnostika slúži lekárom desiatky rokov a postupne sa stala
neoddeliteľnou súčasťou klinickej práce lekára v mnohých odboroch. Technika je
stále sofistikovanejšia a výkonnejšia, umožňuje zobrazovať aj také štruktúry, ktoré
boli ešte pred desiatkami rokov skryté pred pohľadom lekára. Zjednocujúce prvky
nášho rokovania budú nielen nové softvérové modality, ale aj klinický pohľad na
miesto sonografie v modernej a rýchlej diagnostike nielen v humánnej, ale znova aj
vo veterinárnej medicíne.
Menia sa nielen možnosti diagnostiky, ale aj generácie lekárov, ktoré sa
ultrazvukovej diagnostike venujú. Je potešiteľné, že sonografia oslovuje stále
mladšie ročníky lekárov. Preto sme sa v tomto roku rozhodli koncipovať hlavnú
časť programu nášho kongresu ako prehľad súčasných možností ultrazvukovej
diagnostiky abdomenu, ktorý tvorí významnú časť sonografie v klinickej praxi.
Prednášky reprezentantov našej odbornej spoločnosti, ako aj ďalších pozvaných
prednášajúcich zo spolupracujúcich odborných spoločností, ponúknu hlavne
začínajúcim lekárom komplexný prehľad sonografie jednotlivých orgánov brušnej
dutiny. Veríme, že to bude inšpirujúce pre všetkých začínajúcich kolegov, aby sa
ultrazvukovej diagnostike venovali ešte intenzívnejšie.
V posledných rokoch je súčasťou povinného vzdelávania lekárov aj nie
celkom obľúbená téma: nepeňažné plnenie. Tak ako to bolo v posledných rokoch,
aj teraz môžem za seba a členov výboru prisľúbiť, že organizačne bude kongres
pripravený tak, aby ste nemali s celým tým nezmyselným a hlavne diskriminačným
predpisom žiadne problémy.
Verím, že plánovaný program 12. kongresu „Slovenská sonografia 2017“
Vás zaujme. Pozývam Vás preto k návšteve jesenných Piešťan, aby ste sa mohli
oboznámiť s novinkami ultrazvukovej diagnostiky a znova stretnúť s kolegami a
predebatovať nielen pracovné problémy a profesionálne skúsenosti, ale aj civilné
zážitky a radosti. Jesenné Piešťany sú k tomu priam stvorené.
J. Beňačka

Program – humánna medicína :
Piatok 20. októbra 2017 (9.00 – 18.30 hod.)
Témy prednášok
Kováčova prednáška Š. Hrušovský: USG heparu – state of the art
Difúzne a ložiskové zmeny pečene a pankreasu
Elastografia, textúrna analýza, dynamická kontrastná sonografia
Portálna hypertenzia, renovaskulárna hypertenzia
Retroperitoneum, nadobličky, malá panva
Zápalové ochorenia GITu, akútne brucho, pneumoperitoneum
Transrektálna sonografia prostaty, inkontinencia a USG
Parenchýmové orgány a cievy krku (disekcie, stenózy)
Kazuistiky - chyby a omyly pre poučenie iných
Technické novinky, hodnotenie kvality sond, fusion imaging
Valné zhromaždenie členov SSUM

Sobota 21. októbra 2017

(9.00 – 15.30 hod.)

Témy prednášok
Kováčova prednáška P. Kleskeň:
Prenatálna USG: minulosť, súčasnosť, budúcnosť
Normálna anatómia plodu v I. trimestri, prvotrimestrové markery
CVT, NIPT a amniocentéza v roku 2017, trisomy test
Manažment najčastejších vrodených srdcových chýb v prenatálnom období
Ultrazvuk pri onkogynekologických nálezoch a endometrióze
Rázštepy neurálnej trubice – etiológia, diagnostika, manažment
Skríning preeklampsie a FGR
Intrauterinná liečba plodu

Program – veterinára medicína :
Sobota 21. októbra 2017

(9.00 – 17.30 hod.)

Témy prednášok
Topografická anatómia brušnej dutiny z pohľadu USG vyšetrenia
Dopplerovské vyšetrenie br. dutiny: princíp, nastavenie, interpretácia
Portosytémové skraty a vaskulárne ochorenia pečene – usg diagnostika
Zaujímavé kazuistiky z ultrasonografickej diagnostiky
K čomu ešte je USG v praxi? (nervový systém, muskulosk.systém, pľúca)

Nedeľa 22. októbra 2017

(9.00 – 16.00 hod.)

Workshop I. (praktické vyšetrovanie zvierat) – dopoludnia
Workshop II. (praktické vyšetrovanie zvierat) – popoludní

Pozvaní prednášajúci a odborní garanti:
Kováčova prednáška
Prof. MUDr. Š. Hrušovský, CSc., Dr.SVS (Bratislava)
MUDr. P. Kleskeň, CSc., MPH (Bratislava)
Pozvaní prednášajúci a odborní garanti samostatných blokov
prof. MUDr. R. Dankovčík, PhD., MPH (Košice)
doc. MUDr. F. Záťura, CSc. (Olomouc)
doc. MUDr. J. Vomáčka, PhD. (Olomouc)
doc. MUDr. Z. Zelinková, PhD. (Bratislava)
doc. MUDr. V. Lehotská, PhD. (Bratislava)
doc. MUDr. V. Ferianec, PhD. (Bratislava)
Ing. L. Doležal (Olomouc)
MUDr. J. Beňačka, PhD. (Piešťany)
MUDr. A. Čunderlík, PhD. (Bratislava)
MUDr. P. Dedič (Banská Bystrica)
MUDr. J. Fathiová (Poprad)
MUDr. J. Gábor (Bratislava)
MUDr. F. Grochal, PhD. (Martin)
MUDr. D. Haviar, PhD. (Bratislava)
MUDr. M. Holáň (Bratislava)
MUDr. D. Kanát, PhD. (Banská Bystrica)
MUDr. A. Malová, PhD. (Bratislava)
MUDr. E. Rukavicová, PhD. (Bratislava)
MUDr. I. Slezák, PhD. (Bratislava)
MUDr. E. Tvrdík, PhD. (Prievidza)
MUDr. A. Vašková (Prešov)
MUDr. P. Zelený (Poprad)
MVDr. Pavel Proks, PhD. (Brno)
MVDr. Ladislav Stehlík, PhD. (Brno)
MVDr. Tibor Brauner (Bratislava)
MVDr. Pavol Valášek (Bratislava)

Všeobecné informácie:
Organizačný garant:

Sekretariát:

MUDr. Jozef Beňačka, PhD., predseda SSUM
Miloš Tamajka, primátor mesta Piešťany
Ing. Emanuel Paulech, člen predst., SLK a.s., Piešťany
MVDr. Tibor Brauner, prezident Komory vet. lekárov

PhDr. Monika Labudová, PhD.
Centrum MEDICUS, Javorová 25, 921 01 Piešťany
tel.: 033 7744 282
0918 722 624
e-mail: ssumkongres@gmail.com

Termín konania: 20. - 22. október 2017 (piatok – nedeľa)
Miesto konania: Kúpeľný ostrov, Spoločenské centrum SLK
Registrácia: denne od 8,00 hod. v Spoločenskom centre SLK.
Certifikát: Registrovaní účastníci obdržia certifikát o účasti s príslušným počtom
CME kreditov (podľa času účasti na kongrese). Certifikát sa vydáva v mieste
registrácie, certifikáty sa poštou nezasielajú.
Účastnícky poplatok zaplaťte na konto: SK35 1100 0000 0026 6145 5028
Povinné údaje: Variabilný symbol: rodné číslo – prvých 6 čísel
Účel platby (text): priezvisko
Upozornenie! Povinné sú oba údaje. Ak neuvediete meno a rodné číslo nie je
v našej databáze, nevieme platbu identifikovať a zaplatíte účastnícky poplatok
v hotovosti ešte raz. Ak výnimočne platíte zloženkou, bezpodmienečne predložte
pri registrácii ústrižok zloženky, bez toho Vašu platbu nevieme identifikovať
a budete musieť zaplatiť znova. Uhradený registračný poplatok je nevratný. Od
registračného poplatku sú oslobodení všetci prví autori prednášok. Výška
registračného poplatku je daná dátumom vykonania platby - do 10. 10. 2017 je
možné platiť zľavnené registračné poplatky:
Platby vopred (dátum platby do 10. októbra 2017):
členovia SSUM
25,- €
nečlenovia SSUM
30,- €
Pri platbe prevodom po 10. októbri 2017 a poplatok priamo pri registrácii:
členovia SSUM
30,- €
nečlenovia SSUM
35,- €
Termín prihlášky k aktívnej účasti zašlite najneskôr do 15. septembra 2017
k pasívnej účasti zašlite najneskôr do 10. októbra 2017
Prihlášku, označenú heslom „Kongres SSUM“ zašlite (nie doporučene!) na adresu:
PhDr. Monika Labudová, PhD.
Centrum MEDICUS, Javorová 25, 921 01 Piešťany
Prihlásiť sa môžete aj on-line cez webovú stránku www.ssum.sk
Link k registrácii on-line: http://www.ssum.sk/konferencia/
Podmienky k registrácii veterinárnych lekárov sú zverejnené na stránke
www.kvlsr.sk

Doprava: K hotelu Satelit zo železničnej a autobusovej stanice do centra mesta
(Nitrianska ul.) autobusmi MHD, k Spoločenskému centru SLK z centra
mesta (Nitrianska) alebo zo stanice autobusom č. 1, prípadne pešo z pešej
zóny mesta cez Sklený most a kúpeľný park (cca 10 min.)
Individuálna doprava: Cez Krajinský most (cesta na Topoľčany) a cez vstupnú
rampu na Kúpeľný ostrov. Účastníci kongresu majú vjazd na ostrov povolený,
vjazd je spoplatnený platbou za parkovanie.
Výstava zdravotníckej techniky a prezentácia farmaceutických firiem:
počas celého trvania kongresu v priľahlých priestoroch Spoločenského
centra. Firmy so záujmom o prezentáciu sa môžu prihlásiť na sekretariáte
Odborný program:
V paralelných sekciách v kongresovej hale a v malej sále Spoločenského
centra. Zabezpečená je dataprojekcia z CD a USB, príp. z vlastného notebooku
(Power Point, vhodnejší formát je .ppt, menej vhodné .pptx).
V prípade aktívnej účasti vypíšte okrem „Záväznej prihlášky k účasti“ aj
„Prihlášku k aktívnej účasti“. Uveďte názov prednášky, mená autorov, pracovisko.
Obsah prednášky (resp. posteru) v rozsahu 15-25 riadkov (spolu s kompletnou
hlavičkou prednášky v znení uvedenom v písomnej prihláške k účasti) zašlite
v elektronickej podobe na adresu: ssumkongres@gmail.com. Upozorňujeme na
prísne dodržiavanie časového limitu prednášok, limit oznámime aktívnym
účastníkom po zaradení prednášky do programu.
Definitívny program kongresu obdržia prihlásení účastníci e-mailom najneskôr do
15. októbra 2017, tlačený program obdržia účastníci pri registrácii.

ZÁVAZNÁ PRIHLÁŠKA
na 12. kongres „Slovenská sonografia 2017“
(vpíšte údaje alebo zakrúžkujte príslušnú voľbu)
Priezvisko a meno...........................................................................titul................
Kontaktná adresa:
ulica..................................................................................číslo..................
PSČ...........…. mesto.............................................................................
e-mail: ..................................................................................

(povinný údaj!)

Dátum:............................

--------------------podpis

Prihláška k aktívnej účasti
Zakrúžkujte voľbu:

1. Prednáška
2. Poster (výška 150 cm, šírka 100 cm)

V prípade aktívnej účasti vypíšte hlavičku a názov prednášky (posteru),
zároveň zašlite obsah prednášky v rozsahu 15 – 25 riadkov (spolu s kompletnou
hlavičkou prednášky v znení, v akom je uvedená v tejto prihláške) e-mailom:
do 15. septembra 2017
na adresu: ssumkongres@gmail.com
Autori:
Pracovisko:
Názov prednášky / posteru:

Ubytovanie:
Podobne ako v minulých rokoch si účastníci kongresu objednávajú
ubytovanie individuálne. Pre potreby účastníkov kongresu je vopred zaistený
dostatočný počet postelí v dvoch zmluvných zariadeniach SLK:
Hotel (tel: 033 / 775 4211)
Spa Hotel Grand
Spa Hotel Splendid

2-lôžk. izba (na osobu)
štandard
komfort
47,- €
57,- €
--57,- €

1-lôžk. izba
štandard
komfort
64,- €
73,- €
--73,- €

Poznámka: Uvedené ceny sú orientačné, do termínu kongresu môže dôjsť k ich
zmenám.
Hotely Balnea sú na Kúpeľnom ostrove v blízkosti Spoločenského centra.
Je možné objednať si ubytovanie aj v iných ubytovacích zariadeniach Slovenských
liečebných kúpeľov, ako aj v iných hoteloch a penziónoch Piešťan.
Tešíme sa na stretnutie po dvoch rokoch v Piešťanoch
Vaša SSUM

