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Témy podujatia:
Komplikácie v onkogynekologickej operatíve

Analýza onkogynekologickej starostlivosti v SR za rok 2020

www.sgps-kongres.sk/onkogynekologickyden/

Podujatie je certifikované s pridelením 5 kreditov ARS CME.
Certifikát si nájdete na stránke ks.lekom.sk – zóna pre lekárov po prihlásení do

svojho konta pod názvom danej aktivity.



Vážené kolegyne, vážení kolegovia!

Je mi potešením Vás opäť pozvať na štandardné podujatie organizované
Sekciou gynekologickej onkológie Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej
spoločnosti, ktoré sa už tradične koná na pomedzí Liptova a Oravy v krásnom
prostredí KÚPEĽOV LÚČKY.
Odborný program podujatia sme venovali komplikáciám

v onkogynekologickej operačnej liečbe. Rozsiahle a časovo náročné operácie
sú sprevádzané nezanedbateľným rizikom peri- a postoperačnej morbidity
a mortality. Precízne posúdenie indikácie k operácii na multidisciplinárnom
tumor boarde, starostlivá predoperačná príprava, erudovaný operačný tím
a kvalitná pooperačná starostlivosť sú základné faktory prevencie komplikácií.
Aj pri dodržaní týchto zásad musí byť onkogynekologický tím schopný riešiť
všetky, aj tie najzávažnejšie komplikácie. Cieľom prednášok na túto tému je
prehĺbiť si teoretické vedomosti a podeliť sa o praktické skúsenosti, čo môže
prispieť k zachovaniu pokoja na operačnej sále a voľbe optimálnych postupov
pri zvládaní aj tých najťažších prípadov.
Štandardná analýza gynekologickej starostlivosti a liečby malignómov za rok

2020 znovu ukáže naše rezervy v centralizácii a poskytovanej kvalite tejto
terapie na našich pracoviskách.
Vzhľadom na závažnosť problematiky výbor SGPS očakáva účasť zástupcov

z každého gynekologického oddelenia na Slovensku a súčasne aj kolegov
neštátnej gynekologickej obce. Prítomnosť vedúcich pracovísk je
samozrejmosťou a dôkazom profesionality a stavovskej cti.
Dovoľujem si osloviť sponzorov a pozvať ich na naše podujatie. V prípade

záujmu im vytvoríme optimálne podmienky na prezentáciu a reklamu.
Organizátori spravia maximum pre to, aby pripravili ideálne podmienky pre

každého účastníka Liptovského onkogynekologického dňa.
prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc.

PROGRAM
Sobota 13. 11. 2021
07.00 – 09.00 registrácia účastníkov
08.30 slávnostné otvorenie konferencie
08.45 – 13.30 odborný program
13.30 – 14.30 obed
14.30 – 18.00 odborný program
19.00 večera, spoločenský večer

prof. MUDr. M. Borovský, CSc.
hlavný odborník MZ SR

prof. MUDr. M. Mlynček, CSc.
predseda sekcie gyn. onkológie

doc. MUDr. M. Redecha, PhD.
prezident SGPS

MUDr. I. Dobrík
vedúci lekár KÚPELE LÚČKY, a. s.

PROGRAM KONFERENCIE

9.00 Otvorenie konferencie 15 min.

Mlynček, M. (Nitra)
Úvod do problematiky 10 min.
Baláž, V. (B. Bystrica)
Intraoperačné lézie uropoetického traktu 20 min.
Adámik, M. (Martin)
Intraoperačné lézie GITu 20 min.
Pindura, M. (Martin)
Komplikácie sutúry abdominálnej oper. rany 20 min.
Bartoš, P., Bučko, R. (Nový Jičín)
Prevencia a riešenie komplikácií LSK 20 min.
Coffee break 20 min.
Veselovský, T., Záhorec, R. (Bratislava)
Masívna intraoperačná hemorágia z pohľadu anesteziológa 20 min.
Žúbor, P. (Oslo)
Manažment a hlásenie operačných komplikácií v Nórsku 20 min.
Kaščák, P. (Trenčín)
ERAS protokol v onkogynekológii 20 min.
Mlynček, M. (Nitra)
Mentálne a fyzické zdravie, burn out operatérov 15 min.
13.30 – 14.30 obed
Celoštátna analýza onkogynekologických ochorení 2020
Za jednotlivé samosprávne kraje referujú:
Adam, J. (Prešovský kraj) 15 min.
Urdzík, P. (Košický kraj) 15 min.
Dókuš, K. (Banskobystrický kraj) 15 min.
Korbeľ, M., Šufliarsky, J., Danihel, Ľ. (CGTCH SR)
Analýza prípadov gestačnej trofoblastovej neoplázie v SR 2020 15 min.
Coffee break 20 min.
Redecha, M. (Bratislavský kraj) 15 min.
Hlávek, R. (Trnavský kraj) 15 min.
Mlynček, M. (Nitriansky kraj) 15 min.
Kaščák, P. (Trenčiansky kraj) 15 min.
Biringer, K. (Žilinský kraj) 15 min.

18.00 Záver konferencie



ORGANIZAČNÉ POKYNY

Miesto konania: KÚPELE LÚČKY a. s. Lúčky pri Ružomberku
Parkovanie: bezplatne v areáli kúpeľov
Elektronická registrácia účastníkov:

www.sgps-kongres.sk/onkogynekologickyden/
Registrácia účastníkov na mieste konania konferencie:

sobota 13. 11. 2021 07.00 – 09.00
Registračný poplatok: do 31. 10. 2021 30 €

po 31. 10. 2021 a na mieste 60 €
Prednášatelia, členovia výboru SGPS a členovia SGPS nad 70 rokov neplatia
registračný poplatok.
Pri registrácii dostane každý účastník vizitku a aktuálne informácie.
Peniaze poukážte prevodom na účet SGPS:
Názov účtu: Slovenská gynekologicko – pôrodnícka spoločnosť
Číslo účtu: SK 55 1100 0000 0026 6245 5126
SWIFT: TATR SK BX
Konštantný symbol: 0558
Variabilný symbol: dátum konania konferencie (131121)
Adresa banky: Tatrabanka, a. s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava

Účel platby:
registračný poplatok Lúčky 2021 + svoje meno a priezvisko, nie meno
ambulancie. (Príklad: Registračný poplatok Lúčky 2021, Dr. Ján Slezák).
Pri registrácii sa preukážte potvrdením o zaplatení registračného poplatku.
Ak hradí registračný poplatok firma, prosíme o zaslanie menného zoznamu.

Ubytovanie:
Účastníci si zabezpečia ubytovanie individuálne v Kúpeľoch Lúčky
prostredníctvom telefonickej rezervácie.
Platba za ubytovanie bude realizovaná na mieste. V cene ubytovania sú
zahrnuté raňajky formou bufetových stolov.
Ubytovanie a strava prednášajúcim je hradená organizátormi.
Ubytovanie je potrebné individuálne dohodnúť s Ing. Rojčekovou na tel. čísle:
+421 44 43 75 126.

Kontaktná adresa:
Mgr. Drahomíra Saláková, vrchná sestra, KÚPELE LÚČKY a. s.,
034 82 Lúčky, tel. 0902 / 822 334, e-mail: sestra@kupele-lucky.sk
Mgr. Lucia Kozáková, manager, Agentúra KAMI, s. r. o,
Letná 82/75, 052 01 Spišská Nová Ves
0948 / 270 880, e-mail: sekretariat@agenturakami.sk


