10. 10. 2012, Bratislava
Tlačová správa – celoslovenské stretnutie členov OMD v SR 2012
Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR organizuje v piešťanskom hotely Sĺňava
celoslovenské stretnutie členov.
Stretnutie, ktoré sa uskutoční od 11. – 14. októbra 2012 sa organizuje pravidelne
každý rok. Je špecifické tým, že sa ho zúčastní až 45 ľudí odkázaných na pohyb elektrickým
vozíkom, čo je až tretina z celkového počtu!
Pre týchto účastníkov je pripravený bohatý program, zameraný na poskytnutie
špecifických informácií, oddych, kultúru a posilňovanie vzájomnej svojpomoci.
Prvý deň sa začína večerou a po nej sa účastníci zoznámia patrí predstaveniu činnosti
združenia OMD v SR v roku 2012. Večer bude patriť kabaretu, divadelno - improvizačnému
súboru “Kapor Na Scéne“ zo Žiliny, ktorý zahrá bez nároku na honorár.
Už v piatok od 9.00 – 13.00 privíta účastníkov pobytu, ale aj iných návštevníkov
Výstava kompenzačných pomôcok, na ktorej sa predstaví deväť najväčších firiem
dovážajúcich na Slovensko kompenzačné pomôcky. Výstava sa organizuje v spolupráci
s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Piešťanoch. Počas výstavy budú sociálni
poradcovia organizácie poskytovať sociálne poradenstvo.
Popoludní, od 15.00 – 17.30 sa začne odborný seminár Nervovosvalové ochorenia –
vybrané aspekty. Prednášateľmi sú odborníci z oblasti neurológie, anesteziológie,
farmakológie a fyzioterapie. Program a zoznam semináru viď dole nižšie.
Počas spoločenského večera všetkým zaspievajú bez nároku na honorár známi
speváci Otto Weiter a Andrea Fisher. Svoje žonglérske kúsky predvedú Žongléri z Kočkoviec.
Sobotný deň bude patriť Dystrolympiáde – turnaju v boccii, lúšteniu krížoviek,
osemsmerioviek, sudoku a žolíkovém turnaju. Milovníci pekných vecí si môžu prezrieť
Výstavu výrobkov členov organizácie. Sobotný večer sa ukončí tombolou, výťažok ktorej
dystrofici venujú na charitatívne účely, na pomoc ľuďom v núdzi mimo členov organizácie.
Tento projekt finančne podporili:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Nadačný fond PwC, vydavateľstvo Motýľ,
individuálni darcovia z portálu www.ludiaľuďom.sk.
Nepokryté náklady sme uhradili zo získaných 2% z daní fyzických a právnických osôb.
Partneri Výstavy kompenzačných pomôcok:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Piešťanoch.
Cenami do súťaží Dystrolympiády prispeli firmy:
MegaFoto s. r. o., Double P spol. s r.o., Glamour Slovakia a.s.
Kontakt:
Mgr. Andrea Madunová, 0948 046 671

Predsedníčka
Mgr. Mária Duračinská, 0948 046 675
Podpredsedníčka – zodpovedná za Odborný seminár

odborný seminár s názvom:
„Nervovosvalové ochorenia – vybrané aspekty“

Kedy: 12. 10. 2012, PIATOK
Začiatok: o 15 hodine
Kde: Kongresová sála, hotel Sĺňava, Piešťany
PROGRAM
15.00 – 15.15

Otvorenie

15. 15 – 15.40
Doc. MUDr. Peter Špalek, PhD., Neurologická klinika SZU, Univerzitná
nemocnica Bratislava – pracovisko Ružinov: O nervovosvalových ochoreniach u dospelých
15. 40 – 16.00
MUDr. Karin Viestová, Klinika detskej neurológie, Detská fakultná
nemocnica s poliklinikou, Bratislava: Duchennova svalová dystrofia
16.00 – 16.20
MUDr. Denisa Raffajová, Klinka pediatrickej anestéziológie a intenzívnej
medicíny SZU, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Banská Bystrica:
Neinvazívna/invazívna pľúcna ventilácia
16.20 – 16.40 PharmDr. Táňa Foltánová, PhD., Farmaceutická fakulta, Univerzita
Komenského v Bratislave: Klinické skúšky a výskum v oblasti nervovosvalových ochorení
16.40 – 17.00 Mgr. Mária Kořínková, Stredná zdravotnícka škola, Liptovský Mikuláš: Správny
sed vo vozíku
17.00 – 17.20 Mgr. Mária Duračinská, Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR: Projekt
DystroCentrum
17.20 – 17.30 Záverečné slovo

