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Slovenská spoločnosť všeobecného  

praktického lekárstva SSVPL, 
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Vás pozývajú na



Dni praktickej obezitológie 
a metabolického syndrómu

24.–25. 6. 2022
Hotel Grand  Hotel Grand  
JasnáJasná„Cievy a metabolický syndróm”

3

Organizačné zabezpečenie  
I.D.L. Company s.r.o. 
Kontaktná osoba:
Marcela Idlbeková 
E- mail: idl@idl.sk 
Mobil: +421 918 569 890
www.idl.sk

Účastnícke poplatky Registrácia 
do 14. 5. 2022

Registrácia  
po 14. 5. 2022 

Registrácia  
na mieste

LEKÁRI
Členovia SSVPL a SSPO 25 EUR 35 EUR 45 EUR
Nečlen SSVPL a SSPO 40 EUR 50 EUR 60 EUR
SESTRY 
Sestra – člen SKSaPA 10 EUR 15 EUR 25 EUR
Sestra – nečlen SKSaPA 20 EUR 25 EUR 35 EUR

MEDICÍNSKO-TECHNICKÍ 
PRACOVNÍCI 20 EUR 25 EUR 35 EUR 

FYZIOTERAPEUTI 
Fyzioterapeut – člen SKF 10 EUR 15 EUR 25 EUR

Fyzioterapeut – nečlen SKF 20 EUR 25 EUR 35 EUR

Pozvaní prednášatelia,  
VIP hostia Bezplatne Bezplatne Bezplatne

Účastnícky poplatok poplatok zahŕňa účasť na odbornom programe,  
tlačové materiály konferencie, vstup do vystavovateľských priestorov.

*Ako členovia sú akceptovaní iba tí, ktorí sú registrovaní v členskej databáze SSVPL,  
SSPO, SKF a majú uhradený ročný členský poplatok.

Spôsob platby Bankovým prevodom na účet:
 Slovenská sporiteľňa
 IBAN: SK 40 0900 000 0051 8190 0982
 SWIFT: GIBASKBX
 VS: 2425062022
 SS: číslo v SLK, popr. inej príslušnej komory
 Správa pre príjemcu: meno a priezvisko
 
 V prípade záujmu o vystavenie faktúry, prosím, kontaktujte: 

ekonom@idl.sk

 Účastnícky poplatok je nevrátný.

Kongres určený pre lekárov, sestry, fyzioterapeutov,  
verejných zdravotníkov, vedeckých pracovníkov, asistentov výživy  
a medicínsko-technických pracovníkov

NOSNÉ TÉMY PODUJATIA

• Komplikácie aterosklerózy pri metabolickom syndróme
• Dyslipoproteinémia – prevencia, diagnostika a liečba
• Internistický kaleidoskop 
• Výživa a jej vplyv na vznik civilizačných ochorení
• Verejno-zdravotnícky pohľad na prevenciu a liečbu obezity
• Tandem lekár-sestra v liečbe pacientov s metabolickým syndrómom
• Varia 

VEDECKÝ, ORGANIZAČNÝ VÝBOR A SEKRETARIÁT KONGRESU

Prezident kongresu MUDr. Peter Makara, MPH., prezident SSVPL
 makara.peter@vpl.sk

Organizačný výbor Prof. MUDr. Mária Belovičová, PhD.
 MUDr. Peter Makara, MPH
 MUDr. Ján Kaňuch

Vedecký sekretár Prof. MUDr. Mária Belovičová, PhD.

Vedecký výbor Prof. MUDr. Mária Belovičová, PhD.
Doc. MUDr. Denisa Čelovská, PhD.
Doc. MUDr. Martin Demeš, PhD.
Prof. PhDr. Lucia Dimunová, PhD.
Prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.
Prof. MUDr. Martin Haluzík,DrSc. (Praha)
Prof. dr. hab. n. med. Marek Hartleb (Katowice)
MUDr. Peter Chlebo, PhD.
Doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD.
Doc. MUDr. Igo Kajaba, CSc.
Prof. MVDr. Tatiana Kimáková, PhD.
Prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.
MUDr. Peter Makara, MPH
PhDr. Iva Málková (Praha)
Prof. Ivan S. Mironyiuk, MD., PhD. (Ukrajina)
Prof. MUDr. Mariana Mrázová, PhD., MHA
Doc. PhDr. Mária Popovičová, PhD.
Doc. MUDr. Ivan Solovič, PhD.
Prof. ThDr. Peter Vansáč, PhD.
Prim. MUDr. Hana Zelenková, PhD. 

mailto:idl@idl.sk
http://www.idl.sk
https://pulsmedycyny.pl/prof-dr-hab-n-med-marek-hartleb-1108517
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VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Miesto konania Hotel Grand 
Jasná

Ubytovanie Ubytovanie pre 
účastníkov kongresu 
zabezpečuje   
I.D.L. Company s.r.o.

 Svoje požiadavky 
zasielajte na e-mail: idl@idl.sk

Kreditové hodnotenie Kongres je zaradený do kontinuálneho medicínskeho 
vzdelávania SLK, SKSaPA, SK MTP a SKF.

 Účastníci kongresu dostávajú za jednotlivé dni nasledujúci 
počet kreditov:

 Lekári:
 Piatok  24.6.2022 8 kreditov
 Sobota  25.6.2022 8 kreditov

 Sestry a medicínsko-technickí pracovníci:
 Piatok  24.6.2022 8 kreditov
 Sobota  25.6.2022 8 kreditov

 Aktívna účasť
 Autor prednášky  10 kreditov
 Prví dvaja spoluautori   5 kreditov

Potvrdenie o účasti Registrovaní účastníci obdržia potvrdenie o účasti 
s kreditovým hodnotením ARS CME, SKSaPA,  
SK MTP a SKF podľa platných predpisov.  
Potvrdenie o účasti je vydávané na konci podujatia.  
Potvrdenia nebudú zasielané poštou.

Registrácia Piatok  24.6.2022     8.00 – 18.00
 Sobota  25.6.2022    8.00 – 16.00
 Z dôvodu uznania kreditov je nutné prejsť elektronickou 

registráciou každý deň. 

PRÍHOVOR

Milé Kolegyne a Kolegovia!

Už sme sa ocitli v polovičke roku 2022 a prichádza čas  
na ďalší ročník „Dni praktickej obezitológie a metabolického 
syndrómu“. Uskutoční sa v dňoch 24.–25. 6. 2022 v krásnom 
prostredí Demänovskej doliny v hoteli Grand Jasná. 
Tentokrát to bude už ôsmy ročník podujatia.

Máme síce všetci krátko pred dovolenkou, cítiť už celkovú 
únavu, ale možno ešte budeme mať chuť a čas zamyslieť 
sa opätovne nad problematikou obezity a metabolického 
syndrómu. Nosnou témou podujatia sú  
„Cievy a metabolický syndróm“.

Keďže je konferencia interdisciplinárna, budeme na podujatí 
počuť rôzne pohľady na riešenie tejto problematiky.

Teší nás, že pozvanie na našu celoslovenskú  
konferenciu s medzinárodnou účasťou prijali  
aj kolegovia z Českej republiky, Poľska a Ukrajiny.  
Už tradične odznejú prednášky typu „State of the art“.

Máme pre Vás pripravené rôzne prekvapenia,  
takže Vás čo najsrdečnejšie v mene Slovenskej spoločnosti 
všeobecného praktického lekárstva (SSVPL),  
Slovenskej spoločnosti praktickej obezitológie (SSPO) 
a Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek 
(SKSaPA) pozývame na konferenciu.

S priateľským pozdravom

MUDr. Peter Makara, MPH 
prezident SSVPL

 
prof. MUDr. Mária Belovičová, PhD. 
predseda SSPO

Liptovský 
Mikuláš

Vrbické Pleso
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loga partnerov
Inzercia na kongres v októbri

SOFIA, konzultantka;  
Vek: 40 BMI: 33

Obezita je choroba1

injekcia liraglutidu

Skrátená informácia o lieku:
Názov lieku: Saxenda® 6 mg/ml injekčný roztok naplnený v injekčnom pere Liečivo: liraglutid Lieková forma: injekčný roztok naplnený v injekčnom pere Terapeutické indikácie: Dospelí: Saxenda® je určená na použitie ako 
doplnok k redukčnej diéte a zvýšenej fyzickej aktivite pri regulácii telesnej hmotnosti u dospelých pacientov s východiskovým indexom telesnej hmotnosti (BMI): ≥30 kg/m2 (obezita) alebo ≥27 kg/m2 až <30 kg/m2 (nadváha) pri súčasnom 
výskyte komorbidity, ako je dysglykémia (prediabetes alebo diabetes 2. typu), hypertenzia, dyslipidémia alebo obštrukčné spánkové apnoe. Dospievajúci (≥ 12 rokov): Saxenda® sa môže používať ako doplnok zdravej výživy a zvýšenej 
fyzickej aktivity pri regulácii hmotnosti u dospievajúcich pacientov vo veku od 12 rokov a starších s obezitou (BMI zodpovedajúci ≥30 kg/m2 pre dospelých podľa medzinárodných hraničných bodov)* a telesnou hmotnosťou nad 60 kg. 
Dávkovanie a spôsob podávania: Dospelí: úvodná dávka je 0,6 mg jedenkrát denne. Táto dávka sa má zvyšovať až na hodnotu 3,0 mg jedenkrát denne, pridávaním po 0,6 mg v minimálne jednotýždňových intervaloch, na zlepšenie 
gastrointestinálnej tolerancie. Dávky vyššie ako 3,0 mg denne sa neodporúčajú. Dospievajúci (≥ 12 rokov): U dospievajúcich vo veku od 12 do 18 rokov sa má používať podobný postup navyšovania dávky ako u dospelých. Dávka sa 
má navyšovať až do dosiahnutia 3,0 mg (udržiavacia dávka) alebo do dosiahnutia maximálnej tolerovanej dávky. Denné dávky vyššie ako 3,0 mg sa neodporúčajú. Saxenda® sa nemá používať v kombinácii s inými agonistami GLP-1 
receptora. Pri začatí liečby liekom Saxenda®, sa má zvážiť zníženie dávky súbežne podávaného inzulínu alebo stimulantov tvorby inzulínu (napr. sulfonylurea), aby sa znížilo riziko hypoglykémie. Dávku nie je potrebné upravovať podľa veku. 
Nie je potrebná úprava dávky u pacientov s miernou alebo strednou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatínu ≥30 ml/min). Používanie lieku Saxenda® sa neodporúča u pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatínu 
≤30 ml/min) vrátane pacientov s terminálnym štádiom renálneho ochorenia. Neodporúča sa úprava dávky u pacientov s miernou alebo stredne závažnou poruchou funkcie pečene. Používanie lieku Saxenda® sa neodporúča u pacientov so 
závažnou poruchou funkcie pečene a opatrnosť je potrebná u pacientov s miernou alebo stredne závažnou poruchou funkcie pečene. Nie je potrebná úprava dávky u dospievajúcich vo veku od 12 rokov a starších. Saxenda® je určená len 
na subkutánne použitie. Nesmie sa podávať intravenózne alebo intramuskulárne. Saxenda® sa podáva jedenkrát denne v akomkoľvek čase, nezávisle od jedla. Môže sa aplikovať do oblasti brucha, stehna alebo nadlaktia. Miesto podávania 
injekcie a čas podávania sa môže meniť bez úpravy dávky, avšak je vhodnejšie, keď sa podáva približne v rovnakom čase dňa, ktorý bol zvolený ako najvýhodnejší čas dňa. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek 
z pomocných látok. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Nie sú žiadne klinické skúsenosti s použitím u pacientov s kongestívnym zlyhávaním srdca New York Heart Association (NYHA) triedy IV, a preto sa používanie 
liraglutidu u týchto pacientov neodporúča. Bezpečnosť a účinnosť liraglutidu pri regulácii telesnej hmotnosti neboli sledované u pacientov: vo veku 75 rokov alebo starších, liečených inými liekmi na reguláciu telesnej hmotnosti, s obezitou 
ako druhotným príznakom endokrinologického ochorenia alebo poruchami príjmu potravy alebo pri užívaní liekov, ktoré môžu spôsobiť nárast telesnej hmotnosti, so závažnou poruchou funkcie obličiek, so závažnou poruchou funkcie 
pečene. Použitie u týchto pacientov sa preto neodporúča. Požívanie liraglutidu u pacientov so zápalovým ochorením čriev a diabetickou gastroparézou sa neodporúča. Akútna pankreatitída bola pozorovaná pri používaní agonistov GLP-1 
receptora. Pacienti majú byť informovaní o typických príznakoch akútnej pankreatitídy. V prípade podozrenia na pankreatitídu sa má liraglutid vysadiť; ak sa akútna pankreatitída potvrdí, liraglutid sa nemá znovu používať. V klinických 
štúdiách zameraných na reguláciu telesnej hmotnosti bola pozorovaná vyššia miera cholelitiázy a cholecystitídy u pacientov liečených liraglutidom. Cholelitiáza a cholecystitída môžu viesť k hospitalizácii a cholecystektómii. Pacienti majú 
byť informovaní o typických príznakoch cholelitiázy a cholecystitídy. Liraglutid sa má používať opatrne u pacientov s ochorením štítnej žľazy. Tepová frekvencia sa má monitorovať v pravidelných intervaloch v súlade so zaužívanou klinickou 
praxou. Pacienti majú byť informovaní o príznakoch zvýšenej tepovej frekvencie (búšenie srdca alebo pocit veľmi rýchleho tlkotu srdca v pokoji). U pacientov s klinicky významným trvalým zvýšením tepovej frekvencie v pokoji, sa má liečba 
liraglutidom ukončiť. Pacienti liečení liraglutidom majú byť poučení o potenciálnom riziku dehydratácie v súvislosti s gastrointestinálnymi vedľajšími účinkami a majú vykonať preventívne opatrenia, aby zabránili strate tekutín. U pacientov 
s diabetom 2. typu používajúcich liraglutid v kombinácii s inzulínom a/alebo so sulfonylureou môže byť zvýšené riziko hypoglykémie. Saxenda® sa nesmie používať u pacientov s diabetes mellitus ako náhrada inzulínu. U pacientov závislých 
od inzulínu bola po náhlom prerušení podávania alebo znížení dávky inzulínu hlásená diabetická ketoacidóza. Liekové a iné interakcie: Po začatí liečby liraglutidom sa u pacientov liečených warfarínom alebo inými kumarínovými 
derivátmi odporúča častejšie sledovanie INR (International Normalised Ratio). Pri súbežnom podávaní paracetamolu sa nevyžaduje žiadna úprava dávky. Nie je potrebná žiadna úprava dávky atorvastatínu pri jeho podávaní s liraglutidom. 
Úpravy dávok grizeofulvínu a iných zložiek s nízkou rozpustnosťou a vysokou priepustnosťou nie sú potrebné. Nie je potrebná žiadna úprava dávky digoxínu a lizinoprilu. Predpokladá sa, že antikoncepčný účinok nie je ovplyvnený 
spoločným podávaním s liraglutidom. Fertilita, gravidita a laktácia: Liraglutid sa nemá používať počas gravidity. Ak si pacientka želá otehotnieť alebo otehotnie, liečba liraglutidom sa má prerušiť. Nie je známe, či sa liraglutid vylučuje 
do ľudského materského mlieka. Pre nedostatok skúseností sa Saxenda® nemá používať počas dojčenia. Štúdie na zvieratách nepreukázali škodlivé účinky na fertilitu. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje: 
Saxenda® nemá žiadny alebo má len zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Závraty sa však môžu vyskytnúť najmä počas prvých 3 mesiacov liečby. Ak sa vyskytnú závraty, vedenie vozidla a obsluha strojov sa 
má vykonávať s opatrnosťou. Nežiaduce účinky: Veľmi časté: bolesť hlavy, nauzea, vracanie, hnačka, zápcha Časté: hypoglykémia, nespavosť, závrat, porucha chuti, pocit suchých úst, dyspepsia, astritída, gastroezofageálny reflux, bolesť 
v nadbrušku, nadúvanie, grganie, abdominálna distenzia, cholelitiáza, reakcie v mieste podávania injekcie, asténia, únava, zvýšená hladina lipázy, zvýšená hladina amylázy Menej časté: dehydratácia, tachykardia, pankreatída, oneskorené 
vyprázdňovanie žalúdka, cholecystitída, urtikária, malátnosť Zriedkavé: anafylaktická reakcia, akútne zlyhanie obličiek, porucha funkcie obličiek Zatriedenie lieku podľa spôsobu výdaja: Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis 
Dátum revízie textu: december 2021 Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Novo Nordisk A/S, DK-2880 Bagsværd, Dánsko Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://
www.ema.europa.eu alebo na dole uvedenej adrese spoločnosti.

Novo Nordisk Slovakia s.r.o., ROSUM, Bajkalská 19/B, 821 01 Bratislava. SV22SX00002

Mala som pevnú vôľu 
vybudovať si firmu.
Ale s redukciou 
a udržaním si 
telesnej hmotnosti 
potrebujem pomoc.

Literatúra:
1. Fábryová Ľ et al. Štandardný diagnostický a terapeutický postup na 
komplexný manažment  nadhmotnosti/obezity v dospelom veku, 2021,  
https://www.mzsr.sk/?Standardne-Postupy-V-Zdravotnictve
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24.6.2022 – PIATOK

  8.30 – 10.00 BLOK SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI PRAKTICKEJ 
OBEZITOLÓGIE (SSPO)

10.05 – 12.00 BLOK SLOVENSKEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ UNIVERZITY V NITRE

12.00 – 13.00 OBED

13.15 – 13.30 SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE KONFERENCIE

13.30 – 14.30 STATE OF THE ART

14.30 – 15.30 METABOLICKÝ SYNDRÓM A MOŽNOSTI OVPLYVNENIA 
VASKULÁRNEHO RIZIKA - BLOK ANGIOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI

 Prestávka

15.50 – 16.40 BLOK NÁRODNÉHO ÚSTAVU TUBERKULÓZY, PĽÚCNYCH CHORÔB 
VYŠNÉ HÁGY

16.45 – 17.45 BLOK PODPORENÝ SPOLOČNOSŤOU NOVONORDISK

17.50 – 19.30 DERMATOLOGICKÝ BLOK

20.00 VEČERA

25.6.2022 – SOBOTA 
SÁLA    1

  9.00 – 10.30 KARDIOLOGICKÝ BLOK

10.35 – 11.00  STATE OF THE ART LECTURE

11.05 – 12.20 NEFROLOGICKÝ BLOK
 Prestávka

12.35 – 14.40 VARIA

14.45 – 15.20  BLOK PS KARDIOVASKULÁRNEJ REHABILITÁCIE SKS

SÁLA   2
9.00 – 10.00 WORKSHOP

10.00 – 12.00 BLOK KATEDRY VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA TRNAVSKEJ 
UNIVERZITY V TRNAVE

 Prestávka

12.20 – 15.00 BLOK VŠZASP SV. ALŽBETY A BLOK OŠETROVATEĽSTVA?

 ZÁVER KONFERENCIE 

PREHĽADNÝ PROGRAM
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12.00 – 13.00 hod   OBED

13.15 – 13.30 hod

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE KONFERENCIE
Predsedníctvo: P. Makara, J. Kaňuch, V. Krčméry, M. Belovičová, A. Schmiedl, I. Michalcová

13.30 – 14.30 hod

STATE OF THE ART
• „Zdravý životní styl – výzvy 21. století“

P. Sucharda (Praha)

• Dislipidémie a ateroskleróza
P. Chlebo (Bratislava)

14.30 – 15.30 hod

METABOLICKÝ SYNDRÓM A MOŽNOSTI OVPLYVNENIA
VASKULÁRNEHO RIZIKA
BLOK ANGIOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI
Predsedníctvo: D. Čelovská, K. Dostálová, M. Kučera

• Polyvaskulárna choroba a metabolický syndróm
D. Čelovská (Bratislava)

• Implementácia moderného konceptu cievneho rizika v praxi
M. Kučera (Bratislava)

• Prevencia vaskulárnych ochorení a obezity vo svetle komunitnej medicíny
K. Dostálová, K. Gazdíková, E. Horváthová, Š. Moricová (Bratislava)

PRESTÁVKA

15.50 – 16.40 hod

BLOK NÁRODNÉHO ÚSTAVU TUBERKULÓZY,
PĽÚCNYCH CHORÔB VYŠNÉ HÁGY
Predsedníctvo: I. Solovič, J. Kmiťová

• „COVID19 u obéznych - pneumologický pohľad“
I. Solovič (Vyšné Hágy)

• „Hypoventilačný syndrom pri obezite“
J. Kmiťová Jana (Vyšné Hágy)

24. 6. 2022 – PIATOK

8.30 – 10.00 hod

BLOK SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI PRAKTICKEJ OBEZITOLÓGIE (SSPO)
Predsedníctvo: M. Hartleb, I. Kajaba, T. Kimáková, F. Németh, M. Belovičová, A. Schmiedl, I. Michalcová

• Vybrané aspekty životného štýlu poslucháčov Univerzity tretieho veku 
v Košiciach
T. Kimáková (Košice)

• Obezita a seniori
F. Németh, Ľ. Derňárová (Prešov)

• Less known comorbidities of NAFLD
M. Hartleb (Katowice)

• Ambivalentné danosti cholesterolu v ľudskom organizme
I. Kajaba, M. Belovičová, A. Kajabová, E. Hybenová, L. Staruch, S. Sekretár

• Hodnotenie sústavného vzdelávania počas pandémie
A. Schmiedl (Poprad)

• Legislatíva v ošetrovateľstve
I. Michalcová (Prešov) 

10.05 – 12.00 hod

BLOK SLOVENSKEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ UNIVERZITY V NITRE
Predsedníctvo: P. Chlebo, M. Habánová

• Možnosti pozitívnej modulácie lipidového profilu nefarmakologickou cestou
M. Habánová, M. Bihari, P. Chlebo, M. Holovičová, M. Gažarová, M. Lenártová (Nitra)

• Využitie liečivých rastlín v prevencii a v podpornej liečbe obezity
M. Habán (Nitra)

• Vplyv konzumácie horkých marhuľových semien na lipidový profil a LDL 
subfrakcie u dospelých so zvýšenými hladinami cholesterolu
J. Kopčeková, P. Chlebo, M. Schwarzová, A. Kolesárová, A. Kováčik, J. Mrázová, M. Gažarová, 
P. Lenártová, A. Kolesárová (Nitra)

• Vplyv výživy a životného štýlu na zmeny hladín lipoproteínov krvnej plazmy
P. Lenártová, P. Lenártová, P. Chlebo, M. Habánová, M. Gažarová, J. Mrázová, J. Kopčeková, J. (Nitra)

• Význam nutričného poradenstva a edukácie vo výžive
M. Gažarová, M. Gažarová, M. Lorková, M. Habánová, P. Lenártová (Nitra)

• Prvé skúsenosti s implementáciou FOPL - Nutri -score v rámci podporných 
opatrení zameraných na ozdravenie populácie
M. Gažarová, M. Gažarová, P. Chlebo, Z. Chlebová, L. Struharňanská (Nitra)

• Význam komplexného zhodnotenia telesnej kompozície pri diagnostike obezity
M. Bihari, M. Gažarová, M. Habánová, M. Lorková, K. Jančichová (Nitra)

• Vplyv COVID-19 pandémie na stravovací režim konzumentov
M. Lorková, M. Lorková, M. Gažarová, M. Habánová (Nitra)

ODBORNÝ PROGRAM
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25. 6. 2022 - SOBOTA 
SÁLA    1

9.00 – 10.30 hod

KARDIOLOGICKÝ BLOK
Predsedníctvo: Ľ. Gašpar

• Význam stanovenia spektra lipidov metodikou Lipoprint pre klinickú prax
S. Oravec (Bratislava)

• Holter EKG nálezy pri periférnom artériovom obliteratívnom ochorení
Ľ. Gašpar (Bratislava)

• Lipedém
E. Ambrózy (Bratislava)

• Prevalencia, incidencia a mortalita srdcového zlyhávania a diabetes mellitus 
z pohľadu dát zdravotnej poisťovne
B. Benková, R. Mužík, M. Selvek (Dôvera, zdravotná poisťovňa, Bratislava)

10.35 – 11.00 hod

Slávnostné predsedníctvo: M. Belovičová, Ľ. Gašpar, P. Makara

STATE OF THE ART LECTURE
• Léčba obézního diabetika

M. Haluzík (Praha)

11.05 – 12.20 hod

NEFROLOGICKÝ BLOK
Predsedníctvo: M. Demeš (Bratislava), I. Dedinská (Martin)

• Úskalia dialyzačnej liečby u obéznych pacientov, paradox obezity
Z. Mošaťová, Z. Straussová, (Nitra)

• Metabolizmus glukózy v kontexte dlhodobého prežívania pacientov a štepov 
po transplantácii obličky
I. Dedinská (Martin) 

• Nizkoglukózová peritoneálna dialýza: P -E-N
J. Šváč (Banská Bystrica)

• Covidová nefropatia
M. Demeš, N. Rozumyková (Bratislava)

 Prestávka

 

16.45 – 17.45 hod

BLOK PODPORENÝ SPOLOČNOSŤOU NOVONORDISK
Predsedníctvo: M. Belovičová

• Obezita je choroba
M. Belovičová (Bardejov)

• Dlhodobá účinnosť a bezpečnosť liraglutidu v liečbe obezity
S.Bachledová (Košice)

• Antiaterogénny efekt a kardiovaskulárny prínos agonistov GLP-1 receptorov
Š. Farský (Žilina)

17.50 – 19.30 hod

DERMATOLOGICKÝ BLOK
Predsedníctvo: H. Zelenková

• Lichen ruber verrucosus – u pacientov s chronickou venóznou insuficienciou
H. Zelenková (Svidník)

• Medzinárodná klinická štúdia - Venózny ulcus cruris a jeho liečba - predbežné 
závery DOST
L. Gibejová (Svidník)

• Folikulitídy – je liečba a diagnostika bez problémov?
H. Zelenková (Svidník)

• Sclerodermia generalisata a jej dopad na kvalitu života pacientov
M. Sakalíková (Svidník)

• Ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s chronickou ranou v domácom 
prostredí
V. Hromohová (Svidník)

• Bojujeme proti stresu…
H. Zelenková (Svidník)

20.00 hod   VEČERA
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25. 6. 2022 - SOBOTA 
SÁLA    2

9.00 – 10.00 hod

WORKSHOP
• Metóda SM systém - cesta k zlepšeniu pohybovej gramotnosti.

M. Rafajdus (Trnava)

10.00 – 12.00 hod

BLOK KATEDRY VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA 
TRNAVSKEJ UNIVERZITY V TRNAVE
Predsedníctvo: M. Kačmáriková, R. Ochaba

• Životný štýl vysokoškolákov
M. Kačmariková, S. Kačeriaková (Trnava)

• Zdravotná gramotnosť a životný štýl
R. Ochaba, M. Kačmariková, B. Orlická (Trnava)

• Hodnotenie psychickej záťaže u zdravotníckych pracovníkov
M. Machajová, S. Podstavková (Trnava)

• Kvalita života pacientov s diabetes mellitus
K. Grendová, A. Krchňová (Trnava)

• Zdravotná záťaž ICHS a DM a vybraných rizikových faktorov v krajinách V4
J. Pekarčíková, A. Plšková, Pham Phuong Truc (Trnava)

• Epidemiologický prehľad populácie s kardiomyopatiou a myokarditídou
A. Lutišanová, S. Paulík, D. Hažerová, D. Kállayová (Trnava)

• Prehľad následkov ischemickej choroby srdca v európskych krajinách: 
mortality a DALY
D. Hažerová, A. Lutišanová, S. Paulík (Trnava)

• Prehľad následkov cievnej mozgovej príhody v európskych krajinách
S. Paulík, D. Hažerová, A. Lutišanová, M. Kačmariková (Trnava)

Prestávka

12.35 – 14.40 hod

VARIA
Predsedníctvo: F. Németh, A. Penesová, J. Poráčová

• Poruchy výživy u seniorov
F. Németh, E. Novotná (Prešov)

• Vybrané biomarkery asociované s obezitou vedúce k vzniku metabolického 
syndrómu
J. Poráčová, M. Konečná, M. Mydlárová Blaščáková, V. Sedlák (Prešov), M. Nagy (Komárno), 
T. Kimáková (Košice), H. Vašková, A. Buriková (Prešov)

• Stigma obezity a možnosti jej prevencie
H. Vrabcová (Bratislava)

• Vplyv konzumácie probiotík v rámci programu redukcie hmotnosti na zloženie 
črevnej mikrobioty
Penesová, K. Kubáňová, S. Urayová, Ž. Rádiková, K. Šoltys, V. Bielik, J. Babjaková, 
A. Havranová (Bratislava)

• Črevná mikrobiota a funkčná metabolomika vo vzťahu k vlastnostiam hostiteľa
V. Bielik, L. Kubáňová, I. Hric, S. Ugrayová, K. Šoltys, A. Penesová

• Vybrané udržateľné potravinové riešenia zamerané na stravovacie modely
J. Babjaková, A. Penesová (Bratislava)

• Nové trendy a odporúčania v liečbe závažnej obezity u detí a adolescentov
D. Černochová, G. Tóthová, E. Mendelová (Ľubochňa), M. Kuricová (Ľubochňa, Martin)

• Prevencia onkologických ochorení vplyvom úpravy stravovania
P. Forišek Paulová (Bratislava)

14.45 – 15.20 hod

BLOK PS KARDIOVASKULÁRNEJ REHABILITÁCIE SKS
Predsedníctvo: Š. Farský

• Systematický monitoring kardiovaskulárneho rizika – vrátane obezity?
Š. Farský (Žilina)

• Prínos nutraceutík v liečbe pokovidového syndrómu a postvakcinačných 
komplikácii
I. Varga (Bratislava)

ZÁVER KONFERENCIE
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12.20 – 15.00 hod

BLOK VŠZASP SV. ALŽBETY A BLOK OŠETROVATEĽSTVA
Predsedníctvo: M. Mrázová, M. Popovičová, P. Vansáč

• Biblický pohľad na jedlo, hlad a smäd
P. Vansáč (Michalovce)

• Úloha všeobecného lekára v manažmente obezity
M. Mrázová, M. Mráz (Bratislava)

• Influence of distance learning in the conditions of quarantine restrictions  
of COVID-19 on changes in the nutrition model of student youth
Mironyuk, A. Lepkanych (Užhorod, Ukrajina)

• Nadváha a obezita - pandémia tretieho tisícročia
M. Popovičová, M. Belovičová (Bratislava, Michalovce)

• Metabolický syndróm v domovoch sociálnych služieb – výsledky projektu
M. Belovičová (Bardejov), M. Popovičová (Michalovce), J. Babečka (Ružomberok), 
V. Ivanková (Michalovce), T. Hudáková (Trebišov)

• Vybrané aspekty životného štýlu u vysokoškolských študentov
D. Barkasi (Michalovce)

• Mediterranean Diet
J. Babečka (Ružomberok)

• Holistický prístup k bezpečnému manažmentu obézneho pacienta
V. Ivanková (Michalovce), M. Belovičová (Bardejov)

• Význam pohybovej aktivity v životnom štýle človeka ako atribút zdravia 
človeka
T. Hudáková (Trebišov), M. Popovičová (Bratislava, Michalovce)

• Zmeškaná ošetrovateľská starostlivosť a jej dôsledky
V. Ivanková (Michalovce), M. Belovičová (Bardejov)

• Obezita a jej vplyv na zdravie a výskyt kardiovaskulárnych ochorení
J. Šulcová, A. Murgová (Michalovce)

ZÁVER KONFERENCIE  

ĎAKUJEME PARTNEROM KONGRESU

Generálny partner:

Vystavovatelia:



www.ssvpl.sk

www.idl.sk

13.–15. október 2022
Grand Hotel Bellevue Horný Smokovec

43.

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ 
VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LEKÁRSTVA  SSVPL

Vás pozýva na najväčšie odborné podujatie 
všeobecných lekárov na Slovensku

výročná 
konferencia 
SSVPL

SSVPL inzercia A5.indd   1SSVPL inzercia A5.indd   1 08/02/2022   08:5408/02/2022   08:54


