Vážené a milé kolegyne a kolegovia!
V mene Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva (SSVPL) a Slovenskej spoločnosti praktickej
obezitológie (SSPO) Vás chceme čo najsrdečnejšie pozvať na 5. ročník podujatia „Dni praktickej
obezitológie a metabolického syndrómu“ ktorý sa uskutoční tentokrát v priestoroch kongresového
hotela Chopok v Jasnej v dňoch 21. 06. - 22. 06. 2018.
Podujatie organizujeme spoločne so Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA). Naše
povolanie, ktoré je zároveň aj poslaním, nás v dobrom zmysle slova núti neustále sa vzdelávať a preto je
výborné, keď lekár a sestra vytvoria kvalifikovaný tím, ktorý poslúži pre blaho našich pacientov.
Pacient, ktorý má ochorenie OBEZITA, je často polymorbídny. Preto navštevuje viaceré ambulancie, kde sa
stretáva s lekármi a sestrami rôznych špecializácií. Preto sa domnievame, že vzdelávanie v obezitológii aj
formou kongresov prispieva k zlepšeniu starostlivosti o pacientov.
Interdisciplinárny charakter podujatia zároveň prispieva k výmene názorov a skúseností viacerých odborníkov,
ktorí sa stretávajú dennodenne s problematikou obezity a metabolického syndrómu. Tento rok sa stretnú
na podujatí: všeobecní praktickí lekári, internisti, kardiológovia, hepatológovia, epidemiológovia, pediatri,
pneumológovia, obezitológovia, angiológovia, metabolickí chirurgovia, diabetológovia, odborníci na výživu a
psychológiu, ktorí tvoria neoddeliteľnú súčasť pri komplexnej starostlivosti o obézneho pacienta.
Veľmi nás teší, že pozvanie na naše podujatie prijali naslovovzatí odborníci - členovia Výboru Českej
obezitologickej spoločnosti, zástupca Ministerstva zdravotníctva Českej republiky, významní odborníci
z Poľska a Ruska. Prispeje to k pohľadu na liečbu obezity „spoza hraníc“ a stretnutie s týmito významnými ľuďmi
určite rozšíri náš pohľad na liečbu metabolického syndrómu.
Veľké poďakovanie patrí zástupcom vysokých škôl, ktorí prijali pozvanie na tento kongres: Vysokej škole
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava (VŠZaSP), Katedre verejného zdravotníctva Fakulty
zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity (FZaSP), Ústavu verejného zdravotníctva Jesseniovej
Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine (JLFUK), Klinike detí a dorastu JLFUK v Martine a Ústavu
ošetrovateľstva Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Budú prezentovať pohľad vysokých škôl na problematiku
obezity a metabolického syndrómu.
Na podujatí odznie vyše 80 odborných príspevkov, budete mať možnosť vyskúšať na sebe blahodárne
účinky nordic walkingu a počas diskusného večera sa v príjemnej atmosfére porozprávať jednoducho
„o živote, o jeho strastiach a radostiach, ktoré nám prináša“. Pretože konferencie a kongresy sú aj
o ľudských kontaktoch, aby sme sa na chvíľku zastavili a uvedomili si vzácnosť toho, že sa môžeme
kľudne porozprávať s rovnakozmýšľajúcimi ľuďmi, ktorých možno tak skoro kvôli vzdialenostiam, ktoré nás
oddeľujú, nestretneme.
Tešíme sa na účasť každého z Vás. Veríme, že nádherné prostredie Liptova prispeje počas konferencie nielen
k nadobudnutiu odborných poznatkov, ale umožní aj nadviazanie osobných kontaktov, odbornej ako aj
ľudskej spolupráce medzi účastníkmi konferencie. Preto určite príďte na náš kongres!
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