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ZADEVA: Prošnja za sponzorstvo srečanja Združenja ortopedov SZD
Spoštovani,
na Vas se obračamo s prošnjo po finančni podpori spomladanskega ortopedskega srečanja, ki
ga organizira Združenje ortopedov. Združenje ortopedov pri Slovenskem Zdravniškem društvu
je krovna in reprezentativna organizacija vseh slovenskih ortopedov, ki predstavlja slovensko
ortopedijo tudi v evropskem prostoru (EFORT, UEMS-OT, EBOT) in omogoča udeležbo mlajšim
kolegom pri evropskih učnih programih (FORTE).
V letu 2019 smo organizirali dva srečanja. Spomladansko srečanje je bilo namenjeno Šoli
kolčne endoprotetike in Obravnavi pacientov s periprotetičnimi vnetji. Tekom jesenskega
srečanja smo ob Šoli kolenske endoprotetike oblikovali še mini-simpozij na temo Tumorske
ortopedije. Obe srečanji sta bili zelo dobro obiskani z več kot 50 ortopedskimi udeleženci. Več
informacij o delovanju Združenja je dostopnih na http://zdruzenje.ortopedov.si/. V preteklem
letu smo bili primorani zaradi Covid-19 pandemije srečanje dvakrat odpovedati.
Tokratno spomladansko srečanje Združenja ortopedov bo potekalo v Moravskih toplicah, 28.
in 29. 5. 2021. Program bo pripravljen s strani slovenskih ortopedov iz različnih slovenskih
bolnišnic z namenom vzpostavljanja enotne slovenske platforme za izobraževanje specialistov
in usposabljanje specializantov, prvič na temo »Šola hrbtenične kirurgije«. Sledila bodo
predavanja iz drugih ortopedskih področij in skupščina Združenja ortopedov, na kateri se bo
izbiralo novo vodstvo. Na tokratnem srečanju pričakujemo več kot 60 udeležencev iz
ortopedskih oddelkov po Sloveniji, zaradi multidisciplinarne tematike pa tudi udeležence
travmatološke in nevrokirurške stroke.
Izvedba srečanja predstavlja za Združenje ortopedov dodatno finančno breme, zato se na Vas
obračamo s prošnjo, da ga finančno podprete. Nudimo Vam razstavni prostor v času srečanja,
na katerem ste vabljeni, da predstavite vaše produkte, in možnost izvedbe tematske
delavnice. Za dodatne informacije glede nakazila sredstev Vas prosimo, da kontaktirate gospo
Ildo Ajdarpašič, v računovodstvu Slovenskega Zdravniškega društva (racunovodstvo@szd.si)
oz. blagajnika dr. Matevža Kuhto (matevz.kuhta@gmail.com).
V upanju na ugodno rešitev prošnje Vas lepo pozdravljamo.
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