Pozvánka na svetový Kongres anestéziológov WCA/WFSA PRAHA 2020

Vážení členovia SSAIM,
Pozývame Vás na svetový kongres 17. WFSA a súčasne na XXVII. kongres ČSARIM a SSAIM.
Posielame Vám základné informácie ohľadne spoločného kongresu ČSARIM a SSAIM, ktorý
bude v dňoch 6.-8.9.2020 v Prahe v rámci ktorého sa môžete zúčastniť 17. svetového kongresu
WFSA / WCA v Prahe:
1. Všetci členovia SSAIM, ktorí majú záujem zúčastniť sa XXVII. Kongresu ČSARIM a SSAIM
a súčasne navštevovať aj 17. svetový kongres WFSA Prague 2020 sa musia zaregistrovať na
web stránke https://www.csarim2020.cz po 13.03.2020. - Postup podľa bodu 3)
2. Webová stránka pre 27. kongres CSARIM/SSAIM v Prahe v dňoch 6.-9. sept. 2020 bude
sprístupnená od 13. marca 2020.
3. Pred registráciou účasti na 27. Kongres ČSARIM a SSAIM na webe www.csarim2020.cz, každý
záujemca musí kontaktovať Kongresové odd. SLS p. E. Kurucovú na email adrese
kurucova@sls.sk, ktorá mu zašle emailom promo kód, s tým sa bude každý člen SSAIM následne registrovať na webe: https://www.csarim2020.cz
4. Registračné Poplatky pre XXVII. Kongres CSARIM/SSAIM a súčasne aj pre 17. Kongres WFSA
sú odsúhlasené nasledovne: lekári členovia ČSARIM a členovia SSAIM – 2900,- CZK (asi 120,eur), sestry členky SLS 2500,- CZK (asi 100,- eur).
5. Všetci prihlásení za znížený poplatok musia byť riadnymi členmi SSAIM (zaplatené členské
za rok 2020) – bude prebiehať elektronická kontrola členstva. Odporúčame pre nečlenov,
záujemcov o kongres vstúpiť do SSAIM/SLS a zaplatiť členské za rok 2020 čo najskôr optimálne do 10. apríla 2020. Bližšie pokyny pre vyplnenie prihlášky na našej stránke.
www.ssaim.sk alebo www.sls.sk
6. Všetci účastníci XXVII. Kongresu ČSARIM a SSAIM v Prahe budú mať zabezpečený vstup na
všetky podujatia svetového kongresu anestéziológov WCA - 17. Kongresu WFSA, Praha 5.9. sept. 2020, s výnimkou workshopov (samostatne hradené)

Srdečne Vás všetkých pozývame do Prahy,
Využite jedinečnú možnosť navštíviť svetový kongres anestéziológov - 17. WFSA, Prague 2020.

Bratislava 13.3.2020

doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc.
Prezident SSAIM

