
Dôstonícky Pavilón, Pevnostný rad 142

VERTIGO 
SYMPÓZIUM 

FORLIFE

25. 5. 2018

KOMÁRNO

témy sympózia

registrácia

webovým formulárom: www.ekvilibro.sk

dopisom: FORLIFE n.o., Všeobecná nemocnica 
Mederčská 39, 94 575 Komárno

•Menierova choroba

•Liečba v otoneurológii

•Tinnitus

predpokladaný počet udelených kreditov: 7
toto sympózium je kreditované ARS CME

program sympózia

Odborný program pripravujeme a priebežne zverej-
níme na webstránke www.ekvilibro.sk

kontakty

MUDr. Iveta Csekesová
iveta.csekesova@forlife.sk

Mária Molnárová
molnarova.maria@forlife.sk

tel.: +421 35 790 94 35

V prípade záujmu o aktívnu účasť je potrebné 
prihlásiť názov prednášanej témy, autora, spoluautora, 
pracovisko najneskôr do 15. 4. 2018.

V prípade záujmu o pasívnu účasť je potrebné sa 
zaregistrovať najneskôr do 30. 4. 2018.

Registračný poplatok do 30. 4. 2018 .... 35,- €
na mieste .... 50,- €

Prihlášku môžete priamo vyplniť, prípadne stiahnuť na:

www.ekvilibro.sk
registrácia: www.ekvilibro.sk

Centrum pre poruchy 
rovnováhy KOMÁRNO

garanti odborného programu 

Prof. MUDr. Milan Profant, CSc.
Doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc.

organizátori a partneri

AGEL SK a.s.

Vážené kolegyne a kolegovia,
dovoľte mi srdečne Vás pozvať na medziodborové
stretnutie venované problematike závratov.

S radosťou môžem konštatovať, že záujem o odbor
otoneurológia narastá a my sme z roka na rok bohatší
o nové poznatky. Keďže diferenciálna diagnostika
a liečba vertiga patrí k samozrejmostiam vyspelej spo-
ločnosti, sotva platí zaužívané, že pacient sa so svojimi
závratmi musí naučiť žiť. 

Centrum pre poruchy rovnováhy Nemocnica Komárno
v spolupráci so Slovenskou Spoločnosťou pre ORL
a chirurgiu hlavy a krku pripravuje pre Vás aj v tomto
roku zaujímavé prezentácie renomovaných odborníkov
z oblasti neurológie a ORL zo Slovenska a Čiech.

Oboznámime sa s najnovšími trendmi v liečbe, vytvo-
ríme priestor na panelovú diskusiu a nácvik praktic-
kých zručností. Prihlásení účastníci budú mať možnosť,
pod vedením skúsených lektorov sa oboznámiť
s najmodernejšími vyšetrovacími metódami – s prá-
cou Videonystagmografom, Kalorimetriou, Video Head
Impulse Testom a Vestibulárnymi evokovanými
myogénnymi potenciálmi (VEMP). 

Dúfame, že príjmete naše pozvanie, spolu strávime
príjemný deň, načerpáme množstvo nových vedomostí
a zabavíme sa s priateľmi.

S pozdravom

MUDr. Iveta Csekesová
Centrum pre poruchy rovnováhy KOMÁRNO




