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UN Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava
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PRÍHOVOR
Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
žijeme v zvláštnej dobe. Jedna Jóbova zvesť stíha druhú, ledva sa ako-tak zmierime
s prvou, príde druhá a naša nálada klesá k bodu mrazu. To nám to vytúžené 21.storočie
pekne začína! Pandémia COVID-u narušila kruhy našej spokojnosti. „Nólí tangere
circulós meós“ („nedotýkajte sa mojich kruhov“) zvolal Archimedes v Syrakúzach na
rímskeho vojaka a ani netušil, že aj po dvoch tisíckach rokov bude jeho výrok aktuálny.
A tak spolu s pandémiou sa nám vyrojilo množstvo falošných prorokov, množstvo
pseudoodborníkov veštiacich z kávovej sadliny „vedecké fakty“, ktorých vierohodnosti
neveria ani oni samotní. Pritom oni nevideli pacienta ani z rýchlika... Pýšia sa členstvom
v pochybných zahraničných odborných spoločnostiach, ktorých diplom/certifikát je
možné dostať za pár grošov a počet ich odborných vedeckých prác sa limitne blíži
k nule. A to množstvo samozvaných a samoinaugurovaných „analytikov“ („globálnych
trendov...“). Ak sa na toto zhora pozerá prof. Getlík – náš guru vedeckého myslenia
a pravdy, musí byť asi veľmi smutný a zachmúrený... A k tomuto duševnému marazmu
pribudol v poslednej dobe konflikt na Ukrajine. „O tempora, o mores!“ zvolal Cicero
na rímskom Kapitole, a ozvena tohto zvolania nám znie v ušiach dodnes. Spoločným
menovateľom oboch katastrof je ľudská hlúposť! Boj s ľudskou hlúposťou sa vraj nedá
vyhrať, ale bojovať s ňou sa musí! A preto sa po dvojročnej prestávke vraciame do
konferenčnej sály, aby sme sa pokúsili s pokorou posunúť mierku našich vedomostí
o niečo ďalej.
Pohľad do programu dnešnej vedeckej konferencie Vás dúfam nesklame. Je
to pestrá všehochuť prác z jednotlivých subodborov pediatrie. Všetky vychádzajú
z výsledkov dlhoročnej práce a skúseností autorov, ktorí veria, že tak ako jednotlivé
témy zaujali ich, zaujmú aj Vás. Sú to práce z praxe a pre prax. Ktosi raz vtipne
poznamenal, že jediná rozkoš, ktorá sa vekom nemení je rozkoš z poznania. Prajeme
Vám príjemný duševný zážitok a verte: Bude lepšie!
doc. MUDr. Jozef Michálek, CSc.
doc. MUDr. Katarína Furková, CSc., mim. prof.

PROGRAM

Štvrtok 17. marec 2022
7:30 – 8:30 hod. REGISTRÁCIA
8:30 – 9:00 hod. SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE

9:00 – 11:00 hod.
ODBORNÝ PROGRAM I. – dĺžka prednášky – max. 15 min.
PREDSEDNÍCTVO
prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc.
doc. MUDr. Milan Kuchta CSc. mim. prof.
MUDr. Ivo Topoľský PhD., MPH
1. Hrstková H., Kepák T. (Brno):
Riziká onemocnení středního věku u jedinců po léčbe zhoubního nádoru
v dětství
2. Kuchta M. (Košice):
Transition – premostenie – prechod pacienta od pediatra k lekárovi
pre dospelých
3. Ürge O., Strnová J. (Bratislava):
„Vždy o krok vpredu“
4. Červeňová O., Černianska A. (Bratislava):
UTD klasifikácia obštrukčných uropatií v nefrologickej ambulancii
5. Šagát T., Kurilová M., Riedel R., Köppl J., Podracká Ľ., Brenner M., Plačková S.
(Bratislava):
Náhodná otrava extázou 8 mesačného dieťaťa
6. Furková K., Topoľský I. (Bratislava):
Imunomodulácia a močové infekcie
7. Chovancová D., Pejhovská Ľ., Dobišová I. (Bratislava):
Najčastejšie problémy novorodenca z pohľadu pediatra v primárnej
starostlivosti
Diskusia

11:00 – 11:15 hod. prestávka

PROGRAM
11:15 – 13:30 hod.
ODBORNÝ PROGRAM II. – dĺžka prednášky – max. 15 min.
Predsedníctvo:
prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
MUDr. Zuzana Rennerová, PhD, MB
doc. MUDr. Katarína Holečková, PhD.
8. Králinský K., Moravčíková D. (Banská Bystrica):
		 MIS-C v súbore hospitalizovaných pacientov v DFNsP Banská Bystrica počas
pandémie COVID – 19
9. Rennerová Z., Maršáleková Z., Neuschlová I. (Bratislava):
		 Respiračné prejavy po prekonaní infekcie COVID – 19 u detí
10. Hrebík M., Poláková D. (Bratislava, Skalica):
		 „Doba myokarditíd?“
11. Holečková K., Gálišková M., Poliaková M., Gojdič M. (Bratislava):
		 Detskí pacienti s COVID – 19 na KGIM
12. Dobrovanov O., Čierna I., Kremeňová M. (Bratislava):
		 COVID – 19 a gastrointestinálne ťažkosti
13. Jurík J., Trebatická J., Matzová Z. (Bratislava):
		 Vplyv lockdownu a dištančného vzdelávania na duševné zdravie detí
a adolescentov na Slovensku
14. Gondová I. (Banská Bystrica): (20 min)
		 Výsledky meraní vitamínu C na detskom oddelení v Banskej Bystrici
		 Prednáška podporená hlavným partnerom spoločnosťou INPHARM
15. Jurčaga F. (Bratislava): (20 min.)
		Neurologické aspekty kliešťovej encefalitídy
Prednáška podporená spoločnosťou PFIZER
Diskusia

13:30 – 14:00 hod. prestávka

PROGRAM
14:00 – 15:45 hod.
ODBORNÝ PROGRAM III. – dĺžka prednášky – max. 15 min.
Predsedníctvo:
doc. MUDr. Jozef Michálek, CSc.
MUDr. Pavol Šimurka, PhD.
MUDr. Ján Kovaľ, PhD.
16. Rennerová Z., Abaffyová Z., Neuschlová I. (Bratislava):
Prevencia potravinovej alergie
17. Michálek J. (Bratislava):
Vakcinácia a diabetes mellitus – dôvod ku xenofóbii?
18. Šimurka P. (Trenčín):
Očkovanie detí s vrodenou srdcovou chybou
19. Dobrovanov O. (Bratislava): 20 min.
Fortifikácia dojčenskej a detskej mliečnej výživy DHA v zmysle nariadenia EK
Prednáška podporená hlavným partnerom spoločnosťou INTERPHARM
20. Kresánek J. (Bratislava):
Fytoterapia – Možnosti ovplyvňovania imunitného systému
21. Kovaľ J., Kordovanová J., Szeghyová Z., Grocký J. (Prešov):
Akútne intoxikácie u hospitalizovaných detí na klinike pediatrie FNsP J.A.R.
Prešov – Zmenilo sa niečo?
22. Jankó V., Černianska A., Topoľský I. (Bratislava):
Nefrologický pacient v pediatrickej ambulancii
Diskusia

15:45 – 16:00 hod. prestávka
REGISTRÁCIA
ONLINE NA
www.amedi.sk
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MÁTE DOSŤ
VITAMÍNU C?
LIPOZOMÁLNA
TECHNOLÓGIA
Výživový doplnok s obsahom vitamínu C s lipozomálnym
vstrebávaním (RosaCelip LD®), extraktom zo šípok
a bioflavonoidmi z citrusových plodov

VITAMÍN C PRISPIEVA:
k normálnej funkcii imunitného systému,
k normálnej psychickej činnosti a činnosti
nervovej sústavy
k antioxidačnej ochrane buniek proti oxidačnému stresu,
k zníženiu miery únavy a vyčerpania,
k normálnej tvorbe kolagénu pre normálne funkcie
krvných ciev, kostí, chrupaviek, ďasien, zubov a kože,
k zvýšeniu vstrebávania železa.

RUŽA ŠÍPOVÁ PRISPIEVA:
k prirodzenej obranyschopnosti a odolnosti organizmu,
k normálnej funkcii dýchacieho systému,
k normálnej činnosti obličiek a k normálnemu tráveniu.

Informačný servis: inPHARM, tel.: 02/44630402, e-mail: inpharm@inpharm.sk

PROGRAM
16:00 – 18:00 hod.
ODBORNÝ PROGRAM IV. – dĺžka prednášky – max. 15 min.
Predsedníctvo:
prof. MUDr. Anton Gerinec, PhD.
prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD.
MUDr. Zuzana Nižňanská, PhD.
23. Gerinec A., Hodálová K., Havald D., (Bratislava):
Zrakový hendikep u našich detí
24. Kokavec M., Janecková P. (Bratislava):
Novinky v liečbe nádorov pohybového aparátu u detí
25. Zaťkuliaková S., Breza J. ml., Bartoň P., Polák M., Siváček M., Novotná O. (Bratislava):
Možnosti liečby neurogénneho močového mechúra pomocou čistej
intermitentnej katetrizácie
26. Nižňanská Z. (Bratislava):
Ochorenia vulvy v detskej gynekológii
27. Balážová P., Viestová K., Kolníková M. (Bratislava):
Dystrofinopatie – kedy na nich myslieť a aké sú možnosti liečby?
28. Pavlendová L., Bušányová B., Gerinec A., (Bratislava):
Skríning zrakových porúch u preverbálnych detí
29. Čechová D. (Bratislava):
Bezpečie a spolupatričnosť v rodinách v čase pandémie
Diskusia

Záver konferencie
prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.
rektor SZU

doc. MUDr. Martin Gajdoš, CSc.
dekan LF SZU

Ing. Roland Schaller
riaditeľ UNB

doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof.
predseda SPS

doc. MUDr. Katarína Furková, CSc., mim. prof.
prezidentka konferencie

1. INFORMÁCIA
Registrácia
7:30 – 8:30 hod.

Registračný poplatok
Registračný poplatok zahŕňa vstup na odborné prednášky, kongresové materiály
a občerstvenie.
Kongresové materiály a občerstvenie garantujeme len zaregistrovaným účastníkom,
po uhradení registračného poplatku a po dodržaní stanovených termínov.
Lekár........................................................
Sestra – členka SK SaPA.......................
Sestra – nečlenka...................................

20 €
11 €
15 €

Prví autori prednášok sú oslobodení od platby registračného poplatku.

Potvrdenie o účasti

Podujatie je zaradené do kreditného systému CME.
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.

Kredity

Podujatie je zaradené do systému kontinuálneho vzdelávania lekárov a účastníkom
budú pridelené kredity CME. Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.
Pasívna účasť:
17. 3. 2022......................................................................................................... 8 kreditov
Aktívna účasť:
domáci autori................................................................................................... 10 kreditov
domáci spoluautori (prví dvaja) ....................................................................... 5 kreditov
zahraniční autori............................................................................................. 15 kreditov
zahraniční spoluautori..................................................................................... 10 kreditov
Aktívni účastníci dostávajú kredity za aktívnu aj pasívnu účasť.

PLÁN PODUJATÍ NA ROK 2022
6. DNI PRIMÁRNEJ PEDIATRIE
13. – 15. 5. 2022, Demänovská dolina
MUDr. Elena Prokopová

37. CELOŠTÁTNA KONFERENCIA
SPOLOČNOSTI DORASTOVÉHO
LEKÁRSTVA SLS
september 2022

XIII. SLOVENSKÝ
VAKCINOLOGICKÝ KONGRES
26. – 28. 5. 2022, Tatranská Lomnica

prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH

doc. MUDr. Katarína Furková, CSc., mim.
prof.

3. DNI DETSKEJ INFEKTOLÓGIE
23. – 24. 9. 2022, Košice

1. ČESKOSLOVENSKÉ DNI DETSKEJ
ENDOKRINOLÓGIE
3. – 4. 6. 2022, Bratislava

doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc.

X. KOŠICKÁ NEONATOLOGICKÁ
KONFERENCIA

MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH

53. CELOSLOVENSKÁ
PEDIATRICKÁ KONFERENCIA
GALANDOVE DNI
24. – 25. 11. 2022, Martin

prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.

6. – 8. 6. 2022, Košice
MUDr. Peter Krcho, PhD.

Bližšie informácie a registrácia na www.amedi.sk

ORGANIZAČNE ZABEZPEČUJE – Ing. Martina Novosedlíková
A-medi management, s.r.o., Jarošova 1, 831 03 Bratislava,
mobil: 0904 948 664, e-mail: novosedlikova@amedi.sk

1. INFORMÁCIA
Spôsob platby
• po online registrácií – úhrada zálohovej faktúry
• (prosíme uhradiť do 7. 3. 2022)
majiteľ účtu: A-medi management, s. r. o.
Banka: UniCredit Bank • SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Na podujatie je potrebná online registrácia
na stránke www.amedi.sk vopred. Po registrácií
Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra.
Prosíme ako variabilný symbol použiť číslo faktúry. V poznámke je potrebné uviesť
meno účastníka na účely identifikácie platiteľa. Vašu účasť je možné zrušiť najneskôr
do 1. 3. 2022. Po tomto dátume sú uhradené poplatky nevratné.
• v hotovosti alebo kartou pri registrácii (online registrácia vopred nutná)

Doprava
• z Hlavnej železničnej stanice bus č. 93 na Lúky II. (alebo ZŠ Budatínska,
Budatínska) a odtiaľ bus č. 99 na zastávku Nemocnica Antolská
• zo ŽST Petržalka bus č. 59 alebo č. 99 na zastávku Nemocnica Antolská
• zo ŽST Petržalka bus č. 94 na Holíčsku a odtiaľ bus č. 99 na zastávku Nemocnica
Antolská
• z Autobusovej stanice bus č. 88 na Jungmannovu a odtiaľ bus č. 99 na zastávku
Nemocnica Antolská

Parkovanie
V areáli Nemocnice sv. Cyrila a Metoda je parkovanie spoplatnené (1 hod/1€), preto
odporúčame parkovanie na priľahlých uliciach.

Organizačný sekretariát
Adriána Kováčechová
A-medi management, s. r. o., Jarošova 1, 831 03 Bratislava
mobil: 0910 488 762, e-mail: kovacechova@amedi.sk, www.amedi.sk

PODUJATIE PODPORILI
HLAVNÍ PARTNERI

PARTNERI:
PFIZER  STADA  NESTLÉ  CELIMED  BENELA  EWOPHARMA
 DN FORMED  VIDERIS NUTRICIA  IMUNOGLUKAN  MEDECOR

Ďakujeme

Predplatné časopisu

PEDIATRIA
na rok 2022

6x ročne

GARANTOVANÝ
AUTODIDAKTICKÝ
TEST S PRIDELENÍM
KREDITOV

PRÍSTUP DO
ARCHÍVU
ČASOPISU

21 €

RECENZOVANÉ
ČLÁNKY
NA ZAUJÍMAVÉ
TÉMY

Skutočné kliešte sú oveľa menšie
a môžu byť nebezpečné.
Prenášajú závažné ochorenie nazývané
KLIEŠŤOVÁ ENCEFALITÍDA.

Pomôžte chrániť vašich pacientov pred kliešťovou encefalitídou.

Očkovanie je účinná ochrana.

1,2,3

SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU FSME-IMMUN 0,5 ml Injekčná suspenzia. Injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke Očkovacia látka proti kliešťovej
encefalitíde (celovírusová, inaktivovaná). Jedna dávka (0,5 ml) obsahuje: Vírus kliešťovej encefalitídy1,2 (kmeň Neudörfl) 2,4 mikrogramov. Charakteristika: FSME- IMMUN
0,5 ml Injekčná suspenzia je určená na aktívnu (profylaktickú) imunizáciu proti kliešťovej encefalitíde (tick borne encephalitis - TBE) osôb vo veku 16 rokov a viac. FSMEIMMUN 0,5 ml Injekčná suspenzia sa má podať na základe oficiálnych odporúčaní týkajúcich sa potreby a časovej schémy očkovania proti TBE. Farmakoterapeutická
skupina: Očkovacie látky proti encefalitíde. Farmakodynamický účinok lieku pozostáva z navodenia dostatočne vysokej koncentrácie protilátok proti TBE, ktorá poskytuje
ochranu pred vírusom TBE. Dávkovanie: Základná očkovacia schéma je rovnaká pre všetky osoby vo veku 16 rokov a viac a pozostáva z troch dávok FSME-IMMUN 0,5 ml
Injekčnej suspenzie. Prvá dávka a druhá dávka sa majú podať v intervale1 až 3 mesiace. Ak je potrebné dosiahnuť rýchlu imunitnú odpoveď, druhú dávku je možné podať
po dvoch týždňoch po prvej dávke. Po prvých dvoch dávkach sa môže očakávať dostatočne vysoká ochrana pre nadchádzajúcu sezónu kliešťov. Tretia dávka sa má podať
5 až 12 mesiacov po druhom očkovaní. Po tretej dávke má očakávaná ochrana pretrvávať minimálne 3 roky. Aby sa dosiahla imunita pred začiatkom sezónnej aktivity
kliešťov, ktorá je na jar, prvá a druhá dávka sa má prednostne podať v zimných mesiacoch. Za ideálnych okolností sa má očkovacia schéma ukončiť podaním tretej dávky
očkovacej látky v rovnakej sezóne kliešťov alebo najneskôr pred začiatkom nasledujúcej sezóny kliešťov. Posilňovacia dávka: Osoby vo veku od 16 do 60 rokov Prvá
posilňovacia dávka sa má podať 3 roky po tretej dávke. Následné posilňovacie dávky sa majú podať každých 5 rokov po poslednej posilňovacej dávke. Osoby vo veku 60
rokov a staršie U jedincov vo veku nad 60 rokov časové odstupy pre podanie posilňovacích dávok spravidla nemajú presiahnuť tri roky. Spôsob podávania: Očkovacia látka
sa podáva intramuskulárne do hornej časti ramena (do deltového svalu). Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Očkovanie
proti TBE sa musí odložiť, ak osoba trpí stredne závažným alebo závažným akútnym ochorením (s horúčkou alebo bez nej). Špeciálne upozornenia: Tak ako u všetkých
očkovacích látok podávaných injekčne musí byť pre prípad zriedkavej anafylaktickej reakcie po podaní očkovacej látky vždy k dispozícii zodpovedajúca lekárska pomoc
a dohľad. Uhryznutia kliešťom môžu prenášať aj iné infekcie ako je TBE, zahŕňajúce určité patogény, ktoré niekedy môžu spôsobiť klinický obraz, ktorý pripomína kliešťovú
encefalitídu. Očkovacie látky proti TBE neposkytujú ochranu pred infekciou spôsobenou baktériami Borrelia. Výskyt klinických známok a príznakov možnej infekcie TBE
u zaočkovaného sa preto musí dôkladne vyšetriť vzhľadom na možnosť alternatívnych príčin. Liekové a iné interakcie: Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie s inými
očkovacími látkami alebo liekmi. Podanie iných očkovacích látok v rovnakom čase ako FSME-IMMUN 0,5 ml Injekčná suspenzia sa musí uskutočniť v súlade s oficiálnymi
odporúčaniami. Ak sa v rovnakom čase majú podať ďalšie očkovacie látky podávané injekčne, musia sa podať do rôznych miest a prednostne do rôznych končatín.
Nežiaduce účinky: Frekvencie nežiaducich účinkov boli vypočítané na základe súhrnnej analýzy nežiaducich účinkov zo 7 klinických skúšaní s očkovacou látkou FSMEIMMUN 0,5 ml (2,4 µg) u osôb vo veku 16 až 65 rokov, ktoré dostali 3 dávky (3 512 osôb po prvom očkovaní, 3 477 po druhom očkovaní a 3 274 po treťom očkovaní).
Najčastejšími nežiaducimi reakciami boli bolesť hlavy, hnačka, nevoľnosť, bolesť svalov, bolesť kĺbov, únava, zimnica a bolesť, opuch a začervenanie v mieste vpichu
injekcie. Gravidita a laktácia: Nie sú k dispozícii údaje o použití FSME-IMMUN 0,5 ml Injekčná suspenzia u gravidných žien. Nie je známe, či FSME-IMMUN 0,5 ml Injekčná
suspenzia je vylučovaná do materského mlieka. Z tohto dôvodu sa má FSME-IMMUN 0,5 ml Injekčná suspenzia podať počas gravidity a dojčiacim ženám len vtedy, ak
sa to považuje za naliehavé pre dosiahnutie ochrany pred infekciou TBE a po starostlivom zvážení rizika a prínosov. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá
a obsluhovať stroje: Nie je pravdepodobné, že by FSME-IMMUN 0,5 ml Injekčná suspenzia mala vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Musí sa však
vziať do úvahy, že sa môže vyskytnúť porucha videnia alebo závrat. Táto skrátená informácia o lieku je určená pre odbornú verejnosť. Výdaj lieku je viazaný na lekársky
predpis. Pred podaním lieku sa oboznámte s úplným znením súhrnu charakteristických vlastností lieku (SPC). Dátum aktualizovania skrátenej informácie o lieku: August
2021. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Pfizer Europe MA EEIG, Boulevard de la Plaine 17, 1050 Bruxelles, Belgicko Miestne zastúpenie držiteľa rozhodnutia o registrácii:
PFIZER Luxembourg SARL, o. z., tel.: +421 2 3355 5500. Upravené podľa SPC schváleného Európskou agentúrou pre lieky (EMA) dňa 23.8.2021.
Referencie: 1. Súhrn charakteristických vlastností lieku FSME-IMMUN 0,25 ml Junior a FSME-IMMUN 0,5 ml. 2. Heinz F.X., Holzmann H., Essl A., Kundi M. Field effectiveness of
vaccination against tick-borne encephalitis. Vaccine 2007;25(43):7559-7567. 3. World Health Organisation. Immunization is the best protection against tick-borne encephalitis.
Dostupné na: www.who.int/immunization/newsroom/newsstory_immunization_best_protection_tbe/en/. Navštívené: máj 2021.
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