Vážení členovia Slovenskej rádiologickej spoločnosti,
milé kolegyne a kolegovia,

v mene Výboru Slovenskej rádiologickej spoločnosti Vám v roku 2017 želám veľa
pracovných úspechov, prosperitu a najmä pevné zdravie.
Dovoľte upriamiť Vašu pozornosť na dôležité míľniky, ktoré prinesie rok 2017.
V dňoch 19. mája a 20.mája 2017 sa bude konať v Bardejovských kúpeľoch jubilejný
XL. Kongres Slovenskej rádiologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou.
Kongres bude prebiehať v priestoroch novovybudovaného kongresového centra
a hotela Alexander. Súčasťou jubilejného kongresu bude aj odborná sekcia
rádiologických technikov, ktorej spoluorganizátormi je Spoločnosť rádiologických
asistentov Slovenskej republiky. Veľmi nás teší, že spolu s našimi najbližšími
spolupracovníkmi budeme môcť zdieľať nielen odborné a pracovné skúsenosti, ale aj
upevňovať kolegiálne a priateľské vzťahy. Hlavnou tému kongresu bude
urorádiológia, v rámci ktorej budú odborné prednášky interdisciplinárneho
charakteru v spolupráci s klinickými odbormi, ako aj prezentácie zo zahraničia
v rámci sekcie s anglickým rokovacím jazykom. Program však bude mať aj sekciu
Varia a sekciu posterových prezentácií, kde bude možnosť prezentovať akékoľvek
odborné zdelenia z každodennej praxe ako aj výsledky svojej rutinnej práce. Veríme,
že sa aktívne zapojíte a prispejete tak k dobrej odbornej i spoločenskej úrovni
jubilejného kongresu SRS.
Ako ďalšiu významnú udalosť by som chcela vyzdvihnúť jedinečnú možnosť, ktorá je
mimoriadne dôležitá pre rozvoj rádiológie v medzinárodnom meradle. Medzi 16-tym
až 29-tym januárom 2017 sa budú konať elektronické voľby na post druhého
viceprezidenta Európskej rádiologickej spoločnosti (https://www.myesr.org/
about/membership).
Je tradíciou, že z viceprezidentov vzíde v ďalších obdobiach prezident ESR. V histórii
30 ročnej existencie Európskej rádiologickej spoločnosti (počnúc EAR
a nástupníckym ESR) nikdy nebol v užšom vedení spoločnosti reprezentant

slovanského spoločenstva národov. V súčasnosti sa podarilo predstaviteľom
národných rádiologických spoločností krajín strednej a východnej Európy, ktoré
hovoria príbuznými slovanskými jazykmi presadiť na tento post nomináciu Prof.
Borisa Brkljačića z Chorvátska. Jeho podrobný životopis nájdete na webových
odkazoch https://www.myesr.org/about/membership a https://www.myesr.org
/media/1091. Mali sme možnosť spoznať ho aj osobne ako reprezentanta ESR na
našom XXXIX. Kongrese SRS v roku 2015 v Bardejovských kúpeľoch. Predpokladám,
že všetkým nám záleží na rozvíjaní vzťahov a medzinárodných kontaktov a aby
v rámci disproporcionality národných zastúpení v ESR
mali naše krajiny
predstaviteľa v úzkom vedení spoločnosti.
Vyzývam preto všetkých členov ESR, za ktorých Slovenská rádiologická spoločnosť
každoročne odvádza členské poplatky do ESR, aby sa medzi 16-tym a 29-tym
januárom 2017 aktívne zapojili do elektronických volieb a podporili spoločného
kandidáta slovanského spoločenstva národov.
Zoznam členov ESR, za ktorých SRS pravidelne prispieva do ESR nájdete ako prílohu
tohto listu. Súčasne žiadam všetkých členov, aby skontrolovali správnosť svojich
emailových adries a tí, ktorí nemajú uvedené mailové adresy, aby ich obratom do
zoznamu doplnili a takto kompletizovaný zoznam poslali na emailovú adresu
viera.lehotska@ousa.sk. Je to dôležité pre aktívnu spoluprácu.
Ostatné bližšie informácie o domácich i zahraničných odborných podujatiach aj
s odkazmi na príslušné web stránky nájdete na www.slovakradiology.sk
Vážení členovia SRS, verím, že Vaša aktivita prispeje k úspešnej činnosti spoločnosti
a tešíme sa na spoluprácu s Vami v roku 2017.

Doc. et Doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD.
Prezidentka SRS

V Bratislave, dňa 9.1.2017.

