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Prvé oznámenie

Vážené kolegyne, kolegovia, priatelia traumatológie,
nedávna doba nám priniesla množstvo negatív a situácií, ktoré sme poznali
dosiaľ len z kníh a televízie. Intenzívne sme si uvedomili, čo pre nás znamená zdravie,
rodina a práca v normálnych podmienkach. So zlepšenou epidemiologickou situáciu
sme sa rozhodli neotáľať a už raz odložený kongres realizovať. Času nie je nazvyš,
napriek tomu veríme, že sa Vám podarilo využiť čas pandémie aj na spracovávanie
svojich výsledkov, radi sa prídete na s nami o ne podeliť a že sa nám v rekordnom čase
podarí priniesť kvalitný odborný program. Okrem neho vsádzame na nové miesto
v nive Dunaja s krásnym areálom, bohatú účasť po dlhej odmlke a priateľskú
atmosféru, ktorú dokáže náš kolektív pre všetkých vytvoriť.
Srdečne pozývam Vás – lekárov a sestry, ktorí sa podieľate na ošetrení
úrazového pacienta, na 23. kongres úrazovej chirurgie a teším sa na Vašu prítomnosť.
Prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.
Témy kongresu:
Pre lekárov:
1. Poranenia horného konca femuru
(štvrtok, piatok) 2. Dutinové poranenia
3. Pseudoartrózy a poruchy hojenia
4. Varia
Pre sestry:
(štvrtok)

1. Ošetrovateľský manažment komplikácií liečby zlomenín
2. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť pri zlomeninách
horného femuru
3. Varia

Sprievodný program:
• Stredu večer privítanie
účastníkov v kongresovom
hoteli.
• Štvrtok po odbornom
programe netradičná
zážitková prezentácia
knihy Princípy chirurgie
v exteriéri hotela na
námornícky spôsob.
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Prihlásenie účasti a prednášok
Prednostne prosíme prihlásenie účasti na kongres aj prihlásenie prednášok
on-line formou na internetovej stránke www.brix2021.sk - účasť do 15.9.2021,
prednášky do 20.8.2021. Prihlásenie je možné aj na mieste počas registrácie
počas trvania kongresu. Vymedzený čas na príspevky:
Lekári
7 minút + 2 minúty diskusia
Sestry
10 minút + 3 minúty diskusia
Účastnícky poplatok
Lekári:
70 € (prihlásenie a platba do 15.9.2021)
90 € (prihlásenie a platba od 16.9.2021 a na mieste)
Sestry:

10 € (prihlásenie a platba do 15.9.2021)
15 € (prihlásenie a platba od 16.9.2021 a na mieste)

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť na účet spoločnosti WISE
BUSINESS 2.0 s.r.o. vedeného v ČSOB. VS, KS, ŠS nie sú potrebné, do
poznámky prosíme uviesť meno a priezvisko účastníka na priradenie platby.
Účastníci z Českej republiky a ostatných štátov môžu zaplatiť registračný
poplatok na mieste. Za výnimočných okolnosti potreby stornovať poplatky nás
kontaktujte.
IBAN:
SK43 7500 0000 0040 2149 3745
Stravovanie
Pre riadne prihlásených a registrovaných účastníkov bude zabezpečené
občerstvenie počas prestávok a počas diskusného večera 23.9.2021. Obedy sú na
objednávku – potrebné je objednanie pri registrácii 22.9.2021 alebo najneskôr
ráno 23.9.2021) za poplatok.
Ubytovanie
Ubytovanie si zabezpečujú účastníci kongresu individuálne. Ubytovanie
v krásnych izbách Hotela Kormorán zabezpečí účastníkom plný komfort
a dostupnosť. Okrem štandardných izieb a apartmánov je možnosť aj
zážitkového ubytovania v útulných kajutách neďalekého botela, ktorý je
súčasťou komplexu. Hotel ponúka nádherné prostredie interiéru ako aj okolitého
parku pri ramene Dunaja so širokými možnosťami relaxu a aktivít. Ubytovanie
je možné aj v okolí.
Hotel Kormorán
Pri hrádzi 33
93101 Šamorín – Čilistov
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Dvojlôžková izba s raňajkami je za 125
Eur/noc; dvojlôžková izba s prístelkou 145
Eur/noc; ubytovanie na lodi v 2-6 lôžkových
izbách 30 Eur/osobu/noc resp. 15 Eur/osobu/noc
na poschodovej posteli. Navyše sa platí daň za
ubytovanie: 1 Eur/osobu/deň.
Kvôli ubytovaniu v Hoteli Kormorán,
v Hoteli Samaria v Šamoríne a X-Bionic Hoteli
najlepšie kontaktovať marketingovú riaditeľku Hotela Kormorán p. Katarínu
Novotnú Czingelovú: +421 903 957 018.
Doprava
Pri hoteli je dostatok parkovacích miest. Pri príchode vlakom a autobusom
do Šamorína vieme na požiadanie zabezpečiť dopravu na miesto kongresu.

Kredity
Podujatie je zaregistrované do systému kontinuálneho vzdelávania ARS
CME. Počet kreditov podla dĺžky odborného programu: lekári 11 kreditov,
sestry 7 kreditov, autor prednášky 10 kreditov, prví dvaja spoluautori po 5
kreditov. Potvrdenia o účasti budú vydávané v piatok 24. septembra 2021.
Kontakt
Účasť, prednášky, odborné otázky
Ubytovanie, stravovanie, doprava, storno
MUDr. Michal Magala, PhD., MPH PhDr. Lucia Andelová
michal.magala@azet.sk
lucinka221@gmail.com
+421 907 760 871
+421 948 438 611
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