SPOLEK PŘÁTEL MEDICÍNY A UMĚNÍ &
MEDICON Vás srdečně zvou na odborný seminář

VÝZNAM MEZIOBOROVÉ
SPOLUPRÁCE – NOVÉ
PŘÍSTUPY V LÉČBĚ,
KOMUNIKACE
V AMBULANTNÍ PÉČI
Pouze pro zaměstnance
Skupiny MEDICON a PRONTAL

dne 13. 11. 2018 v 15.30 hodin
Ředitelství MEDICON a PRONATAL

Zelená budova, 7. NP, Antala Staška 1670/80, Praha 4

S ohledem na omezenou kapacitu akce a v souladu s Pravidly členství v SPMU (www.spolekmediciny.cz) je nutné se
předem registrovat na www.spolekmediciny.cz/registrace. Vzdělávací akce je zařazena do systému celoživotního
vzdělávání ČLK dle Stavovského předpisu č. 16. Účastníci obdrží doklad ČLK o absolvování této vzdělávací akce.
Odborný garant MUDr. Renata Koževnikovová. Tato akce je pořádána pro členy SPMU – zaměstnance bez poplatku.
Dress Code: Smart Casual

Program
15.00 – 15.30

Registrace & Coffee Break

15:30 – 15:40

Novinky v poskytování zdravotní péče skupina MEDICON
MUDr. Milan Štěpánek, zdravotní ředitel skupina MEDICON

15.40 – 16.00

Představení lékáren PHARMACENTRUM
Zdravá výživa - máme jíst vitamínové doplňky, kolik, které, kdy a proč?
Arterin - cholesterol pod kontrolou
Nesnažte se zhubnout, zhubněte
PharmDr. Dana Trčková, ředitelka lékáren PHARMACENTRUM

16.00 – 16.20

Mezioborová spolupráce v pozadí day surgery
MUDr. Tomáš Nováček, vedoucí lékař gynekologie skupiny MEDICON

16.20 – 16.40

Onkologie jako multidisciplinární obor
MUDr. Renata Koževnikovová, vedoucí lékařka ONKOCENTRUM Zelený pruh

16.40 – 17.00

Diskuse a závěr

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
1. Odesláním přihlášky účastník vyjadřuje souhlas s podmínkami
konání semináře a zavazuje se semináře zúčastnit.
2. V případě, že se účastník nemůže semináře zúčastnit, pak je
povinen nejpozději dva dny před konáním semináře se odhlásit,
a to prostřednictvím elektronického systému SPMU či mailem
u organizačního pracovníka, který má organizaci na starosti
a který je u každého semináře vždy uveden.
3. V případě neomluvené neúčasti si je účastník vědom skutečnosti,
že informaci o jeho neúčasti může SPMU poskytnout pořadateli
akce a provozovateli SPMU, kterým je MEDICON a.s. Tento je
oprávněn za neomluvené neúčasti jeho členství v SPMU pozastavit.
4. Odesláním přihlášky uděluje účastník, a to v souladu s Nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice
95/46/ES a s fotografováním své osoby v průběhu akce a případným
uveřejněním těchto snímků s cílem propagovat informace o průběhu
akcí pořádaných SPMU a MEDICON a.s., a to na dobu neurčitou.
Účastník zároveň bere na vědomí, že má právo přístupu ke svým
osobním údajům, které je oprávněn opravovat či doplňovat v souladu
s výše uvedeným Nařízením. Souhlas se zpracováním osobních údajů
uděluje účastník dobrovolně a může jej kdykoli odvolat.

