LABKVALITA 2011
Poprad
13.–15.11.2011

Vážené kolegyne, kolegovia,
dovoľte, aby sme Vás po dvoch rokoch opäť pozvali na tradičnú odbornú
konferenciu s medzinárodnou účasťou „LABKVALITA 2011“, ktorá sa v tomto roku síce
uskutoční trochu v netradičnom termíne, ale od tradičných tatranských končiarov sa veľmi
nevzdialime.
Tohtoročná „LABKVALITA 2011“ Vám tak ako vo všetkých predchádzajúcich
ročníkoch ponúkne aktuálne témy, skúsených a renomovaných prednášateľov zo
Slovenska, Belgicka, Českej republiky, Fínska, Nemecka, Rakúska a Veľkej Británie.
Priestor, ktorý odborná konferencia poskytne bude iste podnetom pre odborné diskusie a v
neposlednom rade umožní aj stretnutia s kolegami, vystavovateľmi, milými a zaujímavými
ľuďmi v príjemnom prostredí hotela Satel v Poprade.

HLAVNÉ ODBORNÉ TÉMY :
- Preanalytika, analytika, postanalytika
- Prediktívna, preventívna a personalizovaná medicína v laboratórnej diagnostike
- Spolupráca s klinickými partnermi
- Akreditácia a kvalita v medicínskom laboratóriu
- Zdravotnícka politika v SR a vo svete
Odborný program začína 13. 11. 2011 o 14:00 a končí 15. 11. 2011 o 13:30 hod.
Oba večery po odbornom programe Vám spestrí zaujímavý spoločenský program.
Odborný aj spoločenský program, ako aj sprievodná výstava firiem sa bude konať v
priestoroch hotela Satel.

UBYTOVANIE :
- Hotel Satel : 15,- €/os/noc v 1/2 izbe s raňajkami, 25,- €/os/noc v 1/1 izbe
s raňajkami. http://www.hotelsatel.sk
- Tatra hotel : 17,60 €/os/noc v 1/2 izbe s raňajkami, 22,60 €/os/noc v 1/1 izbe s
raňajkami. http://www.tatrahotel.com
Účastníci konferencie sa na ubytovanie prihlasujú individuálne v hoteli Satel na wwwstránke hotela cez on-line rezervačný formulár, pričom do poznámky je potrebné uviesť
heslo: “LABKVALITA 2011“, prípadne meno spolubývajúceho.
Taktiež je možné ubytovanie rezervovať telefonicky na t.č.: 00421 52 7161 111
Ubytovanie v Tatra hoteli je možné rezervovať telefonicky na t.č.: 00421 52 7871 700

STRAVOVANIE :
- OBEDY (výber z dvoch jedál) sa budú podávať v reštaurácii hotela Satel. Cena
obeda je 6,- €, lístky si bude možné zakúpiť pri registrácii.

Na „LABKVALITU 2011“ je možné sa prihlásiť písomne na registračnom formulári,
ktorý obdržia členovia SSKB ako súčasť I. Informácie poštou v priebehu septembra.
Prihlásiť sa bude možné aj on-line na webovej stránke SSKB.

KONFERENČNÝ POPLATOK:
do 31.10.2011
Členovia SSKB
30,- €
Nečlenovia SSKB
33,- €
Študenti, dôchodcovia
10,- €

po 31.10.2011
33,- €
36,- €
13,- €

Konferenčný poplatok je možné uhradiť tiež poštovou poukážkou alebo bankovým
prevodom na účet SLS: VÚB Bratislava, č.ú.: 4532 012/0200, VS: 11 1108 025

Tešíme sa na vás v malebnej podtatranskej metropole

v Poprade
13. – 15. novembra 2011

RNDr. Mária Kačániová
organizačný výbor
MUDr. Katarína Daňová, PhD.
prezidentka SSKB

RNDr. Marko Kapalla
programový výbor

