


18. - 19. máj 2023, Hotel Yasmin, Košice
Organizátori podujatia:
                           Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
                         Slovenská lekárska spoločnosť                                                                        
Prezident konferencie a odborný garant:
                           MUDr. Tomáš Sieber, MPH
Vedecký sekretár kongresu:
                           MUDr. Igor Andrašina, CSc.
Organizačný a programový výbor: 
                           MUDr. Andrea Cipková, MPH
                         Doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD., MHA
                         MUDr. Gabriel Tóth
                         MUDr. Peter Feciskanin, MPH
                         MUDr. Peter Šmirják, MHA
                         MUDr. Božena Kotusová
Kontaktná adresa:
                           Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
                         Rastislavova 43, 041 91 Košice                               
                         www.vou.sk
Dátum a miesto konania:
                           18. - 19. máj 2023, Hotel Yasmin, Košice
Webová stránka kongresu:
                           www.konferenciavou.sk
Rokovacie jazyky:
                           slovenský, český
Forma podujatia:
                           prezenčná
Hlavné témy:
                           Cielená liečba karcinómu prsníka
                         Systémová liečba karcinómu pankreasu
                         Rádioterapia karcinómu prostaty
                         Spinálna rádiochirurgia
                         Chirurgická liečba gynekologických malignít
                         Chirurgická liečba malignít v otorinolaringológii
                         Rádiologická diagnostika v onkológii
                         Intenzívna starostlivosť v onkológii
Registráciu, organizáciu a ubytovanie zabezpečuje:
                           PROGRESS CA s.r.o., Krivá 23, 040 01 Košice
                         Ivana Čižmárová, mobil: +421 905 674 562
Registrácia a registračné poplatky:
                           Registrácia online: www.konferenciavou.sk Registrácia na mieste: 18.5.2023   8:30 – 17:00
                         Prihlasovanie online bude ukončené 4.5.2023 19.5.2023   8:00 – 12:00
                                           Do 18.4.2023 Od 19.4.2023 a na mieste
                         Účastník – lekár, sestra, ... 50,- € 70,- €
                         Aktívny účastník bez poplatku bez poplatku

                         Registračný poplatok zahŕňa vstup na odborné prednášky, kongresové materiály, potvrdenie o účasti
                         a občerstvenie - coffee break. 
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18. - 19. máj 2023, Hotel Yasmin, Košice
Spôsob platby:
                           Po prihlásení sa k účasti online prostredníctvom webových stránok www.konferenciavou.sk,  Vám bude e-mailom
                         zaslaná faktúra, na základe ktorej prosíme uhradiť účastnícky poplatok a ostatné objednané služby. 
Ďalšie informácie:
                           Odporúčame registráciu vopred online, nakoľko kapacita konferencie je obmedzená.
                         Stravu a ubytovanie nie je možné doobjednať na mieste.
Registrácia aktívnej účasti:
                           Termín registrácie aktívnej účasti najneskôr do 25.3.2023.
                         Termín odovzdania abstraktu, e-posteru najneskôr do 25.3.2023.
                         Registrácia a odovzdanie abstraktov, e-posterov je možná online iba prostredníctvom online systému na webovej 
                         stránke www.konferenciavou.sk v záložke aktívna účasť.
Pokyny pre prípravu abstraktov: 
                           Abstrakt nemá presahovať 1 stranu formátu A4.
                         Prosíme uviesť mená prednášajúcich, spoluautorov, názov prednášky, pracovisko.
                         Abstrakt musí obsahovať:
                         • názov príspevku veľkými písmenami,
                         • skratku mena, priezvisko autora (autorov), pracovisko a mesto
                         • členenie abstraktu na: úvod, metóda, výsledky, záver.
                       Abstrakty posielajte v rámčeku s rozmermi 17 cm (výška) x 12 cm (šírka), napísané na počítači v programe 
                         MS Office - Word, písmo Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1.
Pokyny pre prípravu e-posterov:
                           Program MS PowerPoint.
                         Šablóna na prípravu e-posteru je dostupná na web stránke podujatia.
Prezentačná technika:
                           Multimediálny projektor
                         Prednášajúci odovzdá svoju prednášku najneskôr 15 minút pred začiatkom prednáškového bloku pri stolíku technika.
                         Podporované nosiče: USB. E-postery budú vystavené počas trvania konferencie v priestoroch hotela Yasmin.
Kredity:
                           Podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME. 
                         Registrovaní účastníci obdržia potvrdenie o účasti v posledný deň konferencie.
Stravovanie:
                           18. 5. 2023 Obed 22,- €
                         18. 5. 2023 Spoločná večera 50,- €
                         19. 5. 2023 Obed 22,- €
Ubytovanie:

                                             Jednolôžková izba Dvojlôžková izba
                         Hotel Yasmin **** od 127,- € od 143,- €
                         Hotel Crystal *** od 130,- € od 156,- €
                         Hotel Dália *** od   81,- € od   98,- €
                                           
                         Uvádzané ceny sú vrátane raňajok a platnej sadzby DPH.
                         Mestský poplatok 2,50 €/osobu/noc nie je zahrnutý v cene ubytovania. Termín rezervácie ubytovania najneskôr
                          do 16.4.2023. Ubytovanie je rezervované až po úhrade faktúry za ubytovanie, ktorá je zaslaná spolu s ostatnými
                         objednanými službami po online registrácii. Úhrada musí byť uskutočnená do 16.4.2023.
                         Storno podmienky ubytovania: Bezplatné storno ubytovania do 16.4.2023.
                         Počnúc dňom 17.4.2023 100% storno poplatok.
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