
 

 
 
 
 
 

Obchodný odkaz pre zdravotníckych odborníkov

V prípade otázok neváhajte kontaktovať: 

Peter Sokoli 
Odborný konzultant
peter.p.sokoli@gsk.com
+421 903 572 572
Tento e-mail je určený iba pre zdravotníckych odborníkov zo Slovenskej republiky.  
Vaše súkromie je pre nás dôležité. Prosím, prečítajte si naše prehlásenie o ochrane osobných údajov:
https://sk.gsk.com/sk-sk/vyhlasenie-o-ochrane-sukromia

Tento e-mail ste obdržali na základe Vašej registrácie a prijatí komunikácie so spoločnosťou  
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o.  

Pokiaľ si neprajete dostávať tieto správy, zašlite prosím e-mail na CZ.CPA@gsk.com.
Berte prosím na vedomie, že splnenie Vašej požiadavky môže trvať až 14 dní.

V prípade otázok kontaktujte prosím:  
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4,  
e-mail: cz.info@gsk.com. Prípadné nežiaduce účinky prosím nahláste na: sk-safety@gsk.com. 
Ochranné známky sú vlastnené alebo licencované skupinou spoločností GSK.
©2020 skupina spoločností GSK alebo poskytovateľ príslušnej licencie. 
Dátum vypracovania materiálu: 04/2020. 

Vážená pani doktorka/Vážený pán doktor,  

aj v tejto hektickej dobe sa snažíme prinášať aktuálne informácie pre prax a chod Vašej ordinácie. 

Radi by sme Vás v mene spoločnosti GlaxoSmithKline Consumer Healtcare pozvali na webinár na tému 

„ZUBNÉ LEKÁRSTVO V ČASE PANDÉMIE COVID 19“

Uskutoční sa v stredu 29. apríla od 16:00. 

Odborným garantom je Slovenská komora zubných lekárov, webináru udelila 2 kredity.

Na úvod sa Vám prihovorí prezident SKZL MUDr. Igor Moravčík.

Webinárom Vás budú sprevádzať MUDr. Jiří Slíva, Ph.D. a MUDr. Silvia Timková, PhD.

Program:

1. „Čo vieme o novom koronavíruse a ochorení COVID-19  
    a opatrenia pri výskyte koronavírusu COVID-19„

 Autori prednášky:
  • MUDr. Milan Trojánek, Ph.D. 
  Klinika infekčních nemocí; 2. LF UK, Praha, 
  Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí; Nemocnice Na Bulovce, Praha

  • MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.
    Ústav farmakologie; 3. LF,  Karlova Univerzita Praha
  
   Prednášajúci - MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

2. „Antiseptiká v praxi stomatológa - aktuálny update.“

 Prednášajúci - MUDr. Silvia Timková,  PhD. 
       Stomatologická ambulancia Periodental Košice 
       I. stomatologická klinika UPJŠ LF a UNLP Košice

3. Diskusia

Webinár môžete sledovať online priamo z Vášho počítača. Pre registráciu kliknite na:

Odkaz na kreditovaný webinár s SKZL:

„ZUBNÉ LEKÁRSTVO V ČASE PANDÉMIE COVID 19“
WEBINAR.GSK 

 
Po úspešnej registrácii obdržíte potvrdenie, ktoré bude obsahovať odkaz, na ktorom budete môcť  

29. apríla od 16.00 webinár sledovať.

Dôležité upozornenie k registrácii - zadajte MENO, PRIEZVISKO a k povolaniu (JOB TITLE) prosím 
pridajte Vaše registračné číslo zubného lekára kvôli prideleniu kreditov.

So srdečným pozdravom spoločnosť GlaxoSmithKline Consumer HealthCare Slovakia s.r.o.

PM-SK-PAD-20-00011

https://gskmeeting.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?service=1&siteurl=gskmeeting&nomenu=true&main_url=%2Fmc3300%2Fe.do%3Fsiteurl%3Dgskmeeting%26AT%3DMI%26EventID%3D984516047%26UID%3D0%26Host%3DQUhTSwAAAAR_2m7bsHBeRGNvMQyCXxA-czx8svQoOM-s49zR29mh94NYMfnuwx4YwPMcO23DMlO4-GzqvutFOnruKiqTAVa10%26RG%3D1%26FrameSet%3D2%26RGID%3Dr190f3a321288139e763165caeb45bbfe

