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Monotématický hepatologický deň 2022
organizátor:
Prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr.SVS.
h. doc. MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD. - prezident
slovenskej hepatologickej spoločnosti
SPOLUrganizátor:
Slovenská spoločnosť pre parenterálnu
a enterálnu výživu - SSPEV
MUDr. Juraj Krivuš - PREZIDENT SSPEV

podujatie sa koná pod záštitou
slovenskej lekárskej spoločnosti
Dr. h. c. prof. MUDr. Jána Brezu, DrSc., MHA

hlavné témy podujatia:
Diagnostika malnutrície pri chorobách pečene
Diéta pri malnutrícii pacientov s chorobami pečene
Enterálna výživa pacientov s chorobami pečene
Parenterálna výživa pacientov s chorobami pečene
Optimalizácia nutričného stavu pacientov s chorobami pečene
pred operačnými výkonmi a pred transplantáciou pečene
Poruchy výživy pri alkoholizme
Skrátená informácia o lieku Lagosa 150 mg obalené tablety :
Liečivo a lieková forma: 150 mg silymarínu v 1 obalenej tablete. Indikácie: Liek sa
používa na liečbu toxických poškodení pečene a ako pomocná doplnková liečba pri
chronických zápalových ochoreniach pečene a cirhóze pečene. Dávkovanie: Ak lekár
neurčí inak, užíva sa 1 tableta 2-krát denne. Odporúča sa tabletu zapiť malým množstvom
tekutiny. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo ktorúkoľvek z pomocných látok
obsiahnuté v lieku. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Liek obsahuje laktózu
a sacharózu. Liekové a iné interakcie: Nie sú známe. Nežiaduce účinky: V zriedkavých
prípadoch má mierny laxatívny účinok. Gravidita a laktácia: V predklinických štúdiách na
zvieratách nebol dokázaný toxický účinok. Či tento údaj je platný aj pre ľudí, nie je známe,
preto sa liek neodporúča užívať počas tehotenstva a laktácie. Obsluha vozidiel a strojov:
Liek neovplyvňuje psychický ani fyzický stav. Veľkosť balenia: 25, 50 alebo 100 obalených
tabliet. Špeciálne upozornenia na uchovávanie: pri teplote 15 – 25 °C v pôvodnom obale.
Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Wörwag Pharma GmbH & Co. KG Flugfeld-Allee 24 71034
Böblingen Nemecko. Registračné číslo: 80/0355/96-S. Dátum prvej registrácie: 11. apríl
1996. Dátum poslednej revízie textu: 01/2022. Spôsob výdaja: Na lekársky predpis.
®

Pred predpísaním lieku si prečítajte, prosím, Súhrn charakteristických
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Wörwag Pharma Slovensko s.r.o., Ivanská cesta 30/B, 821 04 Bratislava, tel. 02/4488 9920, info@woerwagpharma.sk, www.woerwagpharma.sk
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Liečba malnutrície v hepatologickej ambulancii
Liečba malnutrície pacientov s chorobami pečene
v ambulancii praktického lekára

KoORDINÁTOR
Mgr. Ľudmila Turzová
+421 921 944 121 113
ludmila.turzova@gmail.com

Kontaktná osoba
Marcela Idlbeková
+421 918 569 890
marcela.idlbekova@idl.sk

www.idl.sk

Monotématický hepatologický deň 2022

Monotématický hepatologický deň 2022

08:00 - 08:15 hod.

10:00 - 10:45 hod.

ÚVOD

Druhá časť

1.

Predsedníctvo: Ľubomír Skladaný, Marian Oltman

Malnutrícia a choroby pečene
Štefan Hrušovský (Bratislava)

08:15 - 09:45 hod.

1.

(Ne)kvalita potravín a choroby pečene
Marek Rác (Nitra)

Prvá časť

2. Význam monitorovania vitamínov u pacientov
s cirhózou pečene
Mária Belovičová (Bardejov)

Predsedníctvo: Mária Voleková, Michal R. Piják

3. Wernickeho encefalopatia
Miroslav Žigrai (Bratislava)

1.

Klinická výživa a cirhóza pečene
Ján Zachar (Rimavská Sobota)

2. Malnutrícia pri hepatopatiách - starostlivosť
všeobecného lekára
Katarína Kováčová (Šaľa)
3. Domáca parenterálna výživa a jej hepatálne
komplikácie
Júlia Slezáková, Juraj Dlugoš (Rimavská Sobota)
4. Enterálna výživa detí s chorobami pečene
Jana Kosnáčová (Bratislava)
5. Sociálny status a malnutrícia pri chorobách pečene
Nikola Džadová, Peter Posypanka, Štefan Hrušovský
(Michalovce)
6. Adherencia k nutričnej intervencii
Ľubomír Skladaný (Banská Bystrica)

09:45 - 10:00 hod.

PRESTÁVKA

10:45 - 11:15 hod.

State of the art I.
1.

Malnutrícia a mikrobióm
Marian Oltman (Bratislava)

11:15 - 11:45 hod.

State of the art II.
1.

Úloha deficitu esenciálnych mastných kyselín
v patogenéze MAFLD a HCC
Michal R. Piják (Bratislava)

11:45 - 12:30 hod.

OBED

Monotématický hepatologický deň 2022

12:30 - 14:00 hod.

14:45 - 15:00 hod.

Tretia časť

záver

Predsedníctvo: Mária Belovičová, Marek Rác

1.

1.

Fenotypy sarkopénie
Peter Posypanka, Nikola Džadová, Štefan Hrušovský
(Michalovce)

2. Vplyv sarkopénie na prognózu hospitalizovaných
pacientov s dekompenzovanou cirhózou pečene,
skúsenosti z jedného centra
Petra Vrbová a Tomáš Koller (Bratislava)
3. Predtransplantačná sarkopénia ako prediktor
prežívania po transplantáciii pečene
Péter Hegyi (Budapešť)
4. Možnosti výživy pri akútnom zlyhaní pečene
Mária Voleková (Revúca)
5. Nutričná stratégia pri fulminantnom zlyhaní pečene
Jakub Benko (Martin)
6. Enterálna a parenterálna výživa pri hepatorenálnom
syndróme
Mária Voleková (Revúca)

14:00 - 14:45 hod.

novinky v hepatológii
Predsedníctvo: Miroslav Žigrai, Tomáš Koller
1.

Odporúčania pri primárnej biliárnej cholangitíde
Sylvia Dražilová (Košice)

2. Odporúčania pri hepatálnej encefalopatii
Ján Strachan (Banská Bystrica)

Čo si odnesieme domov
Štefan Hrušovský (Bratislava)

POZNÁMKY

ĎAkUJEME
partnerom podujatia:

Hlavný partner:
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