46

Odborné podujatia

Odborné podujatia všeobecného lekárstva
v Európe v roku 2009
23. – 24. apríl, Kodaň, Dánsko
Druhá konferencia medzinárodnej skupiny pre primárnu starostlivosť a výskum rakoviny (Second Meeting of the International Primary
Care and Cancer Research Group). Podujatie sa
zameria hlavne na úlohu primárnej starostlivosti
vo včasnej diagnostike rakoviny, úlohu primárnej
starostlivosti v sledovaní pacientov a problematiku prežívania, ako aj na úlohu všeobecného
lekára v paliatívnej starostlivosti.

25. – 29. apríl 2009, Petrohrad,
Rusko
Stretnutie Rady Európskej akadémie všeobecného praktického lekárstva (EURACT
Council Meeting).

7 . – 10. máj 2009, Bertinoro,
Taliansko
Konferencia Európskej siete pre výskum
vo všeobecnom lekárstve (Conference of the
European General Practice Research Group).
Ťažiskové programové okruhy podujatia sú
Analýza dát elektronického pacienta a Záznamové
databázy vo všeobecnom lekárstve.

13. – 16 máj 2009, Kodaň, Dánsko
16. nordický kongres všeobecného praktického lekárstva (16th Nordic Congress of General
Practice). Motto podujatia znie Budúcnosť všeobecnej praxe – manažovanie mnohonásobnej
agendy. Odborný program pokryje špecifické
témy ako Preventívna medicína, Starostlivosť
o chronicky chorých pacientov, Komplexné
zdravotné problémy, Všeobecné lekárstvo

ako integrovaná časť zdravotníckeho systému,
Metodologické otázky vo výskume, vzdelávaní
a zlepšovaní kvality, Deti – príležitosti a výzvy.
Na programe sú aj klinické sympóziá.

5. jún 2009, Stansted (letisko),
Veľká Británia
Medzinárodná odborná konferencia
Medzinárodnej skupiny pre primárnu starostlivosť o respirologické ochorenia. Podujatie sa
zameriava na klinicky orientovaný výskum v resprirológii a zlepšovanie služieb pre pacientov v
respirologickými ochoreniami. Záujemcovia môžu prezentovať svoju výskumnú prácu, podnety
na ďalší výskum alebo iniciatívy na zlepšovanie
kvality zdravotníckej starostlivosti v oblasti respiračných chorôb. Uzávierka na zaslanie abstraktov
je 1. mája 2009. Prijaté práce budú publikované
aj v časopise Primary Care Respiratory Journal.
Kontakt: carmen@planmaylife.co.uk.

12. – 14. jún, Heraklión, Kréta,
Grécko
Deviata svetová konferencia WONCA o vidieckom zdraví (9th Wonca Rural Health World
Conference). Hlavnými témami podujatia sú nerovnosti v zdraví, Technológie vhodné pre podmienky
na vidieku, Ostrovná medicína a Zdravotnícke služby pre imigrantov. Jednou z avizovaných prednášok je príspevok Nerovnosti v zdraví v Európe.

16. – 19. september, Bazilej,
Švajčiarsko
15. európska konferencia Wonca (15th
Wonca Europe Conference). Ústredným motí-

vom podujatia je Fascinácia komplexnosťou –
komunikácia s jednotlivcami na pôde neistoty.
K ďalším možným bodom v rámci štyroch oblastí (Výučba, Výskum, Zlepšovanie kvality, Prax)
patria otázky etiky, problematika rodovej rovnosti, prevencia ochorení, stratégie v urgentnej
medicíne, ekonomika zdravia, podpora zdravia,
informatika a e-health, zdravotnícka politika,
psychosomatické ochorenia, nové organizačné
modely praxe a iné.

29. september – 3. október 2009,
Bled, Slovinsko
18. školenie v Blede (18th Blec Course).
Vzdelávacie podujatie je venované učeniu
a vyučovaniu o samoliečení vo všeobecnom
praktickom a rodinnom lekárstve.

21. september – 20. december 2009
Druhý virtuálny kongres všeobecného
praktického a rodinného lekárstva (Second
Virtual Congress of General Practice and Family
Medicine). Podujatie sa zameriava na šesť hlavných tém – prevenciu a manažment chorôb,
posilňovanie pozície pacienta,vzájomnú komunikáciu medzi lekármi, e-learning, zdravotnícku
politiku a na etiku.
Bližšie informácie o akciách sú dostupné na
internetových stránkach organizátorov podujatí.
Prepojenia na ne možno nájsť na webových
stránkach Wonca Europe (www.woncaeurope.org) a Slovenskej spoločnosti všeobecného
praktického lekárstva (www.vpl.sk).
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20. 3. – 22. 3. 2009, Senec – Bratislava

Kongres mladých dermatológov – do 35 rokov
Miesto konania: Hotel Senec, Senec
Organizuje: pracovná skupina Mladých dermatovenerológov Slovenskej dermatovenerologickej
spoločnosti SLS v spolupráci so spoločnosťou Pharmix
Mediálny partner: Solen, s.r.o.
Bližšie informácie: MUDr. Petra Mečiarová, FNsP F. D. Roosevelta, Námestie Ľ. Svobodu 1, 97401 Banská Bystrica, e-mail: pmeciarova@gmail.com
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