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Hlavná téma: 

GynekoLoGICké maLIGnIty

Hlavná sekcia

streda 3. 10. 2007
•	 Inhibícia tyrozín-kinázovej aktivity a jej využitie v liečbe 

onkologických ochorení		
–	prednáška	je	podporená	z	edukačného	fondu	spoločnosti	PFIZER

štvrtok 4. 10. 2007
•	 Otvorenie
•	 Karcinóm ovária –	vyzvané	prednášky
•	 Komplexná liečba karcinómu prsníka		

–	prednáška	je	podporená	z	edukačného	fondu	spoločnosti	NOVARTIS
•	 Karcinóm krčku maternice –	vyzvané	prednášky
•	 Karcinóm tela maternice –	vyzvané	prednášky
•	 Nové možnosti v liečbe karcinómu prsníka  

–	prednáška	je	podporená	z	edukačného	fondu	spoločnosti	ROCHE

piatok 5. 10. 2007
•	 Variá
•	 Rozšírenie možností chemoterapie solídnych nádorov		

–	prednáška	je	podporená	z	edukačného	fondu	spoločnosti	SANOFI-AVENTIS
•	 Blok mladých onkológov
•	 Vlastné práce –	nevyzvané	prednášky

Sekcia pre zdravotné sestry
Prednášky	pre	zdravotné	sestry	–	piatok	v	dopoludňajších	hodinách

PReDBeŽnÝ oDBoRnÝ PRoGRam

www.solen.sk



www.solen.sk

XLIV. BRatISLaVSké onkoLoGICké DnI
organizátor:		
Slovenská	onkologická	spoločnosť	Slovenskej	lekárskej	spoločnosti	
a	Slovenská	lekárska	spoločnosť

Prezident kongresu:  
doc.	MUDr.	Jozef	Mardiak,	CSc.

Programový výbor: 
MUDr.	Jozef	Šufliarsky,	MUDr.	Tibor	Packáň,	PhDr.	Eva	Baďuríková

Dátum konania:  
3.	–	5.	októbra	2007

miesto konania:  
City	Hotel,	Bratislava,	Seberíniho	9,	Bratislava

organizačné zabezpečenie:		
SOLEN,	s.r.o.,	Lovinského	16,	Bratislava

mediálna podpora:		
časopis	Onkológia

aktívni účastníci – nevyžiadané prednášky, postre
Záujemcovia	o	zaradenie	do	sekcie	Vlastné	práce	–	nevyzvané	pred-
nášky	alebo	do	bloku	Variá	a	Bloku	mladých	onkológov	sa	môžu	
prihlásiť	do	30. júna 2007	na	adrese	organizačného	sekretariátu,	resp.	
e-mailom	na:	malova@solen.sk.
Prihlášku nájdete na štvrtej strane pozvánky.

Dôležité termíny:
•	 Uzávierka	prihlášok	na	aktívnu	účasť:	30. jún 2007
•	 Dodanie	abstraktov	aktívnych	účastníkov:	15. júl 2007
•	 Uzávierka	prihlášok	na	pasívnu	účasť:	28. september 2007
•	 Uzávierka	ubytovania	(hradí	si	ho	sám	účastník	na	recepcii	hotela):	

3. september 2007

koordinácia a organizačný sekretariát:
Michaela	Malová,	Solen,	s.r.o.,	Lovinského	16,	811	04	Bratislava	
tel.:	02/	5465	1385,	fax:	02/	5465	1384,	mob.:	0911	906	599	
e-mail:	malova@solen.sk

oRGanIZaČné InFoRmÁCIe



PRIHLÁŠKA NA PASÍVNU ÚČASŤ   
Bratislavské onkologické dni, 3. – 5. 10. 2007
Priezvisko, meno, titul (čitateľne):      n  lekár
         n  sestra
Kontaktná adresa:

Registračné číslo Slovenskej lekárskej komory:

Telefón, fax: e-mail:

Záväzná objednávka ubytovania (ubytovanie si hradí sám účastník na recepcii hotela): 
City Hotel Bratislava, Seberíniho 9, Bratislava (miesto konania podujatia)
n  jednoposteľová / 2400,- Sk (lôžko) n  dvojposteľová / 1450,- Sk (lôžko)
Hotel Astra, Prievozská 14/A, Bratislava  
n  dvojposteľová / 600,- Sk (lôžko)

Mám záujem o ubytovanie:
n  z 3. 10. na 4. 10 2007 n  z 4. 10. na 5. 10. 2007        

Chcem byť ubytovaný(á) s:

Telefonické prihlásenie sa na kongres nie je možné.

PRIHLÁŠKA NA AKTÍVNU ÚČASŤ   
Bratislavské onkologické dni, 3. – 5. 10. 2007
Priezvisko, meno, titul (čitateľne):      
         

Kontaktná adresa:

Registračné číslo Slovenskej lekárskej komory:

Telefón, fax:             e-mail:

Mám záujem o aktívnu účasť v:
n sekcii Vlastných prác – nevyzvaných prednášok         n bloku Variá         n bloku mladých onkológov

Názov prednášky:

Záväzná objednávka ubytovania (ubytovanie si hradí sám účastník na recepcii hotela): 
City Hotel Bratislava, Seberíniho 9, Bratislava (miesto konania podujatia)
n  jednoposteľová / 2400,- Sk (lôžko)  n  dvojposteľová / 1450,- Sk (lôžko)
Hotel Astra, Prievozská 14/A, Bratislava  
n  dvojposteľová / 600,- Sk (lôžko)

Mám záujem o ubytovanie:
n  z 3. 10. na 4. 10 2007   n  z 4. 10. na 5. 10. 2007

Chcem byť ubytovaný(á) s:

Vážení záujemcovia, programový výbor si vyhradzuje právo v prípade veľkého počtu dodaných aktívnych prezentácií a v zá-
ujme poskytnutia prezentačného priestoru čo najväčšiemu počtu aktívnych účastníkov, na zmenu formy prezentácie –  všetky 
vlastné práce budú prezentované prostredníctvom posterov, ktoré budú vystavené počas celých Bratislavských onkologických 
dní a na osobnú prezentáciu bude poskytnutý krátky časový interval (3 – 5 diapozitívov). Ďakujeme za pochopenie.

Telefonické prihlásenie sa na kongres nie je možné.
# #


