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PLÁN PODUJATÍ NA ROK 2022
20. VÝROČIE ČASOPISU
GASTROENTEROLÓGIA PRE PRAX

20. VÝROČIE ČASOPISU
KARDIOLÓGIA PRE PRAX

6. – 7. 5. 2022, Demänovská Dolina

11. – 12. 11. 2022, Demänovská Dolina

XIII. SLOVENSKÝ
VAKCINOLOGICKÝ KONGRES

147. INTERNISTICKÝ DEŇ

26. – 28. 5. 2022, Tatranská Lomnica

prof. MUDr. Ivica. Lazúrová, DrSc., FRCP

prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc.

MUDr. Juraj Dúbrava, PhD., FESC

24. 11. 2022, Bratislava

prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH

XXXIX. DNI MLADÝCH
INTERNISTOV
2. – 3. 6. 2022, Martin

prof. MUDr. Marián Mokáň DrSc., FRCP Edin

Bližšie informácie a registrácia na www.amedi.sk
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mobil: 0904 948 664, e-mail: novosedlikova@amedi.sk
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MEMORIÁLOVÁ PREDNÁŠKA
V. Mojto (Bratislava)
Glomerulová hyperfiltrácia v patogenéze diabetickej
nefropatie

prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., FRCP
prezidentka
Slovenskej internistickej spoločnosti

prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., MHA
prezident
Slovenskej lekárskej spoločnosti

prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc.
dekan
Lekárskej fakulty Univerzity Komenského

prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.
rektor
Slovenskej zdravotníckej univerzity

doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.
vedecká sekretárka Slovenskej
internistickej spoločnosti

Účinný v znižovaní rizika poškodenia

srdca, mozgu a obličiek
u pacienta s hypertenziou 1,2,3,4,*

Výskyt demencie zahrňujúcej
Alzheimerovu, vaskulárnu
aj zmiešanú demenciu,
redukovaný o 50% 1, 3,*

Zníženie rizika vzniku
kardiovaskulárnej
príhody o 31% 1, 2,*
(95% CI: 14 - 45%, p<0,001)

(95% CI: 0 - 76%, p=0,05)

Zníženie incidencie
miernej renálnej
dysfunkcie o 64% 1, 4,*
(95% CI: 0 - 84%, p=0,04)
Berlin-Chemie / A. Menarini Distribution Slovakia s.r.o.,
Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava,
tel.: 02/5443 0730, fax: 02/5443 0724,
e-mail: slovakia@berlin-chemie.com
Lusopress® Liek na vnútorné použitie.
Liečivo: 1 tableta obsahuje nitrendipinum 20 mg. Terapeutické indikácie: arteriálna hypertenzia u dospelých pacientov. Dávkovanie a spôsob podávania: 1 tableta 1 krát denne ráno, alebo ½ tablety 2 krát denne ráno
a večer (celkove 20 mg nitrendipínu denne). Kontraindikácie: u pacientov so známou precitlivenosťou na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok, u pacientov s nestabilnou angínou pektoris a po akútnom infarkte
myokardu počas prvých 4 týždňov, počas gravidity a laktácie, u pacientov so šokom (vrátane kardiogénneho šoku), u pacientov s ťažkou stenózou aortálnej chlopne, u pacientov s ťažkou hypotenziou a súbežné používanie
rifampicínu. Osobitné upozornenia: U pacientov s dekompenzovaným srdcovým zlyhaním, s poruchami pečene, obličiek, s angínou pectoris je potrebná opatrnosť a starostlivé monitorovanie. Pri súbežnom podávaní
nasledovných liekov sa má sledovať krvný tlak, a v prípade potreby sa má zvážiť zníženie dávky nitrendipínu: makrolidové antibiotiká (napr. erytromycín),anti-HIV inhibítory proteázy (napr. ritonavir), azolové antimykotiká
(napr. ketokonazol), antidepresíva nefazodón a fluoxetín, chinupristín/dalfopristín, kyselina valproová, cimetidín a ranitidín. Liekové interakcie: Rifampicín, Makrolidové antibiotiká, Inhibítory HIV proteázy, Azolové antimykotiká, Nefazodón, Fluoxetín, Chinupristín/dalfopristín, Kyselina valproová, Cimetidín, ranitidín, Antiepileptiká indukujúce systém CYP 3A4, Lieky znižujúce tlak krvi, Digoxín, Myorelaxanciá, Grapefruitový džús. Používanie
v gravidite a počas laktácie: v gravidite a počas laktácie je aplikácia nitrendipínu kontraindikovaná. Ak je liečba nevyhnutná je potrebné ukončiť laktáciu. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá
a obsluhovať stroje: U niektorých pacientov môže liečba nitrendipínom negatívne ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Platí to hlavne na začiatku liečby, pri modifikácii liečby alebo po súčasnom
požití alkoholu. Nežiaduce účinky: veľmi časté: bolesti hlavy, vazodilatácia, sčervenanie. časté: slabosť, nauzea, periférny edém, závraty, palpitácie, tachykardia, menej časté: nervozita, parestézia, tremor, neostré
videnie, Angína pektoris, hypotenzia, dyspnoe, zápcha, hnačka, bolesť žalúdka, dyspepsia, vracanie, alergická dermatitída (vrátane svrbenia, žihľavky, vyrážky), myalgia, polyúria. zriedkavé: znížený apetít, infarkt
myokardu, hyperplázia ďasien, zvýšenie hepatálnych enzýmov, gynekomastia, veľmi zriedkavé: leukopénia, agranulocytóza. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Istituto Luso Farmaco d´Italia S.p.A., Rozzano, Milano,
Taliansko. Spôsob výdaja lieku: na lekársky predpis. Pred predpísaním lieku oboznámte sa, prosím, s úplnou informáciou o lieku v Súhrne charakteristických vlastností lieku.
* informácia sa vzťahuje na účinnú látku nitrendipín. Tento materiál je určený pre odbornú verejnosť a interné účely spoločnosti.
Posledná revízia textu: 10/2018. Dátum výroby materiálu: 09/2020. Kód materiálu: SK_LUS-03-2020-v01_Press
Referencie: 1. SPC Lusopress 10/2018, 2. Staessen J.A. et al, Lancet 1997; 350: 757-764, 3. Forette F., Lancet 1998; 352: 1347-51, 4. Voyaky S.M. et al, J Hypertens 2001;19: 511-519

ČASOVÝ HARMONOGRAM
1. 4. 2022
07:30

REGISTRÁCIA

09:00 – 10:00

MEMORIÁLOVÁ PREDNÁŠKA

10:00 – 12:00

ODBORNÝ PROGRAM

12:00 – 13:00

OBED A ZASADNUTIE VÝBORU SIS

13:00 – 15:20

ODBORNÝ PROGRAM

15:20

UKONČENIE PODUJATIA

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

PROGRAM 1. 4. 2022
10:00 – 12:00
PREDSEDNÍCTVO:

J. MURÍN

		

I. LAZÚROVÁ

10:00 – 10:20

S. Kiňová (Bratislava)

Interná medicína a internista-ohrozený druh?
10:20 – 10:40

J. Murín (Bratislava)

Diabetes mellitus a fibrilácia predsiení
10:40 – 11:00

M. Mokáň (Martin)

Hypoglykémia ako limitujúci faktor liečby diabetes mellitus
11:00 – 11:20

R. Hatala (Bratislava)

Arytmiou indukovaná kardiomyopatia
11:20 – 11:40

M. Demeš, M. Slováčiková (Bratislava)

Nefropatia pri COVID-19
11:40 – 12:00

P. Ponťuch (Bratislava)

Glomerulové choroby s nefrotickým syndrómom

12:00 – 13:00 OBED A ZASADNUTIE VÝBORU SIS

PROGRAM
13:00 – 15:20
PREDSEDNÍCTVO:

S. KIŇOVÁ

		

P. JACKULIAK

13:00 – 13:20

M. Kršek (Praha)

Poruchy funkce hypofýzy a kardiovaskulární riziko
13:20 – 13:35

I. Lazúrová (Košice)

Možnosti diagnostiky primárneho hyperaldosteronizmu
13:35 – 13:50

P. Jackuliak, J. Payer (Bratislava)

Komplexný manažment pacienta s diabetes mellitus 2.typu v kontexte
najnovších odporúčaní
13:50 – 14:10

J. Murín (Bratislava)

Novinky v liečbe SGLT2 inhibítormi
(prednáška podporená spoločnosťou Boehringer Ingelheim)
14:10 – 14:25

R. Imrich (Piešťany)

Alkaptonúria – vývoj novej liečby
14:25- 14:40

Ľ. Skladaný, J. Vnenčáková (B. Bystrica)

Adherencia k nutričnej liečbe u pacientov s cirhózou pečene
14:40 – 14:55

L. Gombošová (Košice)

Karcinóm pankreasu - pozícia gastroenterológa
14:55 – 15:10

M. Babčák, Z. Horváthová (Prešov)

Moderné drogy, klinické prejavy, diagnostika, možnosti liečby
Diskusia .................................................................................... 10 min

15:20 UKONČENIE DÉREROVHO DŇA

NOVÝ
RX LIEK
dostupný od
mája 2022

B12

ORGANIZAČNÉ POKYNY
DÁTUM A MIESTO KONANIA
1. apríl 2022, v konferenčných priestoroch Hotela Bratislava
Seberíniho 1765/9, 821 03 Bratislava

REGISTRÁCIA
REGISTRÁCIA

• ONLINE - nutná registrácia vopred na www.amedi.sk
REGISTRAČNÝ POPLATOK
20,- €
*prví autori, študenti a dôchodcovia sú oslobodení od platby registračného poplatku.

INÉ POPLATKY
Obed 15,- €
Parkovné: 4,- € / 1 deň pre účastníkov podujatia

SPÔSOB PLATBY

po online registrácií - úhrada zálohovej faktúry bankovým prevodom,
alebo platba kartou
• (prosíme uhradiť do 23. 3. 2022)
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)

KREDITY
Podujatie je zaradené do systému kontinuálneho vzdelávania lekárov a účastníkom
budú pridelené kredity CME. Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.
Pasívna účasť............................................................................... 5 kreditov
Aktívna účasť
autor.................................................................................................... 10 kreditov
spoluautor (prví dvaja)................................................................ 5 kreditov
Aktívni účastníci dostávajú kredity za aktívnu aj pasívnu účasť.
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Z autobusovej stanice BA
– Mlynské nivy:
– Autobusom č. 72 na zastávku
Gagarinova, odtiaľ chôdzou
4 minúty

HOTEL
A
BRATISLAV

Za

Z letiska M.R. Štefánika
Bratislava – Ivanka pri Dunaji:
– Autobusom č. 96 na zastávku
Nevädzová

A
TOMAŠÍKOV

Zo železničnej stanice ŽSR BA
– Hlavná stanica:
– Autobusom č. 71 na zastávku
Gagarinova, odtiaľ chôdzou
4 minúty

rinova
MHD Gaga
Zastávka
71, 72
Autobus č.

GAGARINOVA

Spájame
odborníkov
s dôrazom na bezpečnosť siete

Komunikácia

Zdielanie a získavanie
informácií

Live stream

Online komunikácia

Tvorba obsahu

Články

Podujatia

Skupiny

Organizujte svoj čas

Vzdelávanie

Podujatia

Webináre

Advisory board

AD testy

Zaregistrujte sa na www.medconnect.sk

PODUJATIE PODPORILI
Výbor slovenskej internistickej spoločnosti ďakuje organizáciám a farmaceutickým
spoločnostiam, ktoré podporili konanie 60. DÉREROVHO MEMORIÁLU.
Finančnými prostriedkami podporili aj významné slovenské internistické podujatie
DÉREROV DEŇ – r. 2022, svojimi expozíciami vhodne doplnili a obohatili odbornú
úroveň tohto podujatia.
Poďakovanie výboru Slovenskej internistickej spoločnosti patrí:
GENERÁLNY PARTNER

HLAVNÝ PARTNER

PARTNERI

PRO.MED.CS Praha a.s.
Pierre Fabre
Aidian
Servier
Raabe

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

POZNÁMKY

GARANTOVANÝ
AUTODIDAKTICKÝ
TEST S PRIDELENÍM
KREDITOV

PRÍSTUP DO
ARCHÍVU
ČASOPISU

RECENZOVANÉ
ČLÁNKY
NA ZAUJÍMAVÉ
TÉMY

VAŠE ROZHODNUTIE
POSILNENÉ O JARDIANCE
V súčas
nosti
je
Jardian liek
ce
na Slov hradený
e
u pacie nsku
nto
s DM2 1 v

*Dospelí pacienti s chronickým srdcovým zlyhávaním (NYHA trieda II, III alebo IV) a zníženou ejekčnou frakciou (LVEF ≤ 40%).2
Referencie: 1. Zdroj: https://www.health.gov.sk/Clanok?lieky202203. 2. Packer M, Anker S, Butler J, et al. N Engl J Med. 2020;383(15): 1413–1424.
(EMPEROR-Reduced® results and the publication’s Supplementary Appendix).
Skrátená informácia o lieku
Názov lieku: Jardiance 10 mg, Jardiance 25 mg. Zloženie lieku: 10 mg alebo 25 mg empagliflozínu. Lieková forma: filmom obalená tableta. Indikácie:
Diabetes mellitus 2. typu: Jardiance je indikovaný na liečbu dospelých s nedostatočne kontrolovaným diabetom mellitus 2. typu ako doplnok k diéte
a pohybovej aktivite: ako monoterapia, ak sa metformín považuje z dôvodu neznášanlivosti za nevhodný: ako prídavná liečba k iným liekom na
liečbu diabetes. Výsledky štúdie týkajúce sa kombinácií, účinkov na kontrolu glykémie a kardiovaskulárnych príhod, ako aj skúmaných populácií si
pozrite v SPC. Srdcové zlyhávanie: Jardiance je indikovaný na liečbu dospelých so symptomatickým chronickým srdcovým zlyhávaním. Dávkovanie
a spôsob podávania: Pre viac informácií si pozrite SPC. Diabetes mellitus 2. typu: Odporúčaná denná dávka je 10 mg. Maximálna denná dávka je 25
mg. Srdcové zlyhávanie: Odporúčaná dávka je 10 mg empagliflozínu jedenkrát denne. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek
z pomocných látok lieku. Osobitné upozornenia: Ketoacidóza: boli hlásené zriedkavé prípady ketoacidózy u pacientov s diabetom mellitus, pre viac
informácií si pozrite SPC lieku. Porucha funkcie obličiek: na indikáciu diabetu mellitus 2. typu u pacientov s eGFR nižšou ako 60 ml/min/1,73 m2 alebo
CrCl <60 ml/min je denná dávka empagliflozínu obmedzená na 10 mg. Empagliflozín sa neodporúča používať, ak je eGFR nižšia ako 30 ml/min/1,73
m2 alebo CrCl nižší ako 30 ml/min. Na indikáciu srdcového zlyhávania sa Jardiance neodporúča používať u pacientov s eGFR < 20 ml/min/1,73 m2.
Empagliflozín sa nemá používať u pacientov s ESRD ani u pacientov na dialýze. Na podporu jeho používania u týchto pacientov nie je k dispozícii
dostatočné množstvo údajov. Sledovanie funkcie obličiek: pred začiatkom liečby a pravidelne počas liečby. Riziko deplécie objemu: je potrebné
venovať pozornosť ich príjmu tekutín u pacientov. Staršie osoby: zvýšené riziko deplécie objemu. Komplikované infekcie močových ciest: zvážiť
dočasné prerušenie liečby. Nekrotizujúca fasciitída perinea (Fournierova gangréna): po uvedení lieku na trh boli hlásené prípady nekrotizujúcej fasciitídy perinea (známej tiež ako Fournierova gangréna). Ide o zriedkavú, ale závažnú a potenciálne život ohrozujúcu udalosť, ktorá vyžaduje urgentný
chirurgický zákrok a antibiotickú liečbu. Amputácie dolných končatín: počas klinických štúdií s ďalším inhibítorom SGLT2 sa pozoroval zvýšený počet
prípadov amputácií dolných končatín (primárne prsta na nohe). Je dôležité pacientov poučiť o bežnej preventívnej starostlivosti o nohy. Poškodenie
pečene: hlásené iba v klinických štúdiách. Zvýšený hematokrit: pri liečbe bolo pozorované zvýšenie hematokritu. Chronické ochorenie obličiek:
existujú skúsenosti s empagliflozínom na liečbu diabetu u pacientov s chronickým ochorením obličiek (eGFR ≥ 30 ml/min/1,73 m2) s albuminúriou
aj bez nej. U pacientov s albuminúriou môže byť prínos liečby empagliflozínom vyšší. Infiltratívne ochorenie alebo Takotsubo kardiomyopatia: Pacienti s infiltratívnym ochorením alebo Takotsubo kardiomyopatiou sa špecificky neskúmali. Preto nebola stanovená účinnosť u týchto pacientov.
Laboratórne vyhodnotenie moču: pozitívny výsledok vyšetrenia glukózy v moči. Interferencia s testom 1,5-anhydroglucitolu: monitorovanie kontroly
glykémie pomocou tohto testu sa neodporúča. Laktóza: tablety obsahujú laktózu, možná intolerancia. Sodík: Každá tableta obsahuje menej ako 1
mmol sodíka (23 mg), t.j. v podstate zanedbateľné množstvo sodíka. Liekové interakcie: Farmakodynamické interakcie: diuretiká, inzulín a liečivá
podporujúce vylučovanie inzulínu. Farmakokinetické interakcie: účinky iných liekov na empagliflozín: probenecid, gemfibrozil, rifampicín, verapamil; účinky empagliflozínu na iné lieky: empagliflozín môže zvýšiť vylučovanie lítia obličkami a hladiny lítia v krvi môžu byť znížené, empagliflozín
nemá žiadny klinicky významný účinok na farmakokinetiku metformínu, glimepiridu, pioglitazónu, sitagliptínu, linagliptínu, simvastatínu, warfarínu,
ramipirilu, digoxínu, diuretík a perorálnych kontraceptív. Nežiaduce účinky: veľmi časté: hypoglykémia (pri užívaní so sulfonylmočovinou alebo inzulínom), deplécia objemu. Uchovávanie: Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie. Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Boehringer Ingelheim International GmbH, Nemecko. Dátum revízie textu: Marec 2022.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Určené pre odbornú verejnosť. Podrobnejšie informácie sú uvedené v Súhrne charakteristických vlastností lieku, ktorý získate na dole uvedenej adrese. Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG, o.z., Landererova 12, 811 09 Bratislava, Slovenská republika,
e-mail: info.brt@boehringer-ingelheim.com
PC-SK-101557, dátum vydania marec 2022
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG, o.z.
Landererova 12, Bratislava 811 09
Tel.: +421 2 5810 1211, Fax.+421 2 5810 1277
e-mail: info.brt@boehringer-ingelheim.com, www.boehringer-ingelheim.com

*

