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SLOVENSKÁ INTERNISTICKÁ SPOLOČNOSŤ
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Žilina

Videozáznamy prednášok z minulého ročníka boli zverejnené na webe podujatia.
(stránku nájdete v sekcii uskutočnené podujatia na www.amedi.sk)

Začnite liečbu ENTRESTOM ešte dnes
u svojich NYHA II pacientov so SZ REF1
a udržujte ich na správnej ceste!

Entresto pomáha pacientom
dlhšie žiť, cítiť sa lepšie
a byť mimo nemocnice.1-3

ČÍM SKÔR, TÝM LEPŠIE

Referencie: 1. Súhrn charakteristických vlastností lieku Entresto, 06/2018, www.sukl.sk. 2. Claggett B, et al. Estimating the Long-Term Treatment Benefits of Sacubitril–Valsartan. N Engl J Med. 2015 dec; 373(23):2289-2290. 3. Lewis EF, et al. Health-Related Quality of
Life Outcomes in PARADIGM-HF. Circ Heart Fail. 2017 aug; 10(8):e003430.
Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. Entresto 24 mg/26 mg, Entresto 49 mg/51 mg, Entresto 97 mg/103 mg, Prezentácia: Filmom obalené tablety obsahujúce 24,3 mg sakubitrilu a 25,7 mg valsartanu, 48,6 mg sakubitrilu a 51,4 mg valsartanu,
alebo 97,2 mg sakubitrilu a 102,8 mg valsartanu (ako komplex sodných solí sakubitrilu a valsartanu). Indikácie: Entresto je indikované dospelým pacientom na liečbu symptomatického chronického zlyhávania srdca so zníženou ejekčnou frakciou. Dávkovanie a spôsob
podávania: Odporúčaná začiatočná dávka Entresta je jedna tableta 49 mg/51 mg dvakrát denne. Dávka sa má zdvojnásobiť po 2-4 týždňoch na cieľovú dávku jednej tablety 97 mg/103 mg dvakrát denne, podľa toho, ako pacient znáša liečbu. U pacientov, ktorí v súčasnosti
neužívajú inhibítor ACE alebo ARB, alebo užívajú nízke dávky týchto liekov, sa odporúča začiatočná dávka 24 mg/26 mg dvakrát denne a pomalá titrácia dávky (zdvojnásobenie každé 3-4 týždne). Staršia populácia: Dávka sa má upraviť podľa funkcie obličiek staršieho pacienta.
Porucha funkcie obličiek: Nie je potrebná úprava dávky u pacientov s ľahkou poruchou funkcie obličiek. U pacientov so stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek sa má zvážiť začiatočná dávka 24 mg/26 mg dvakrát denne. U pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek sa má
Entresto používať s opatrnosťou a odporúča sa začiatočná dávka 24 mg/26 mg dvakrát denne. Porucha funkcie pečene: U pacientov s ľahkou poruchou funkcie pečene nie je potrebná úprava dávky. U pacientov so stredne ťažkou poruchou funkcie pečene sa má Entresto
používať s opatrnosťou a odporúčaná začiatočná dávka u nich je 24 mg/26 mg dvakrát denne. Entresto je kontraindikované u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene, biliárnou cirhózou alebo cholestázou. Pediatrická populácia: Bezpečnosť a účinnosť Entresta u detí
a dospievajúcich vo veku menej ako 18 rokov neboli stanovené. Spôsob podávania: Entresto sa môže podávať s jedlom alebo bez jedla. Kontraindikácie:  Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.  Súbežné užívanie s inhibítormi ACE.  Údaj
o angioedéme súvisiacom s predchádzajúcou liečbou inhibítorom ACE alebo ARB v anamnéze.  Dedičný alebo idiopatický angioedém.  Súbežné užívanie s liekmi obsahujúcimi aliskiren u pacientov s diabetes mellitus alebo u pacientov s poruchou funkcie obličiek (eGFR <60 ml/
min/1,73 m2).  Ťažká porucha funkcie pečene, biliárna cirhóza a cholestáza.  Druhý a tretí trimester gravidity. Upozornenia/Varovania: Duálna inhibícia systému renín-angiotenzín-aldosterón (RAAS): Kombinácia Entresta s inhibítorom ACE je kontraindikovaná pre zvýšené
riziko angioedému. Entresto sa nesmie začať podávať skôr ako 36 hodín od užitia poslednej dávky pri liečbe inhibítorom ACE. Ak sa liečba Entrestom ukončí, liečba inhibítorom ACE sa nesmie začať skôr ako 36 hodín od poslednej dávky Entresta. Kombinácia Entresta s priamymi inhibítormi renínu, napr. aliskirenom, sa neodporúča. Kombinácia Entresta s liekmi obsahujúcimi aliskiren je kontraindikovaná u pacientov s diabetes mellitus alebo u pacientov s poruchou funkcie obličiek. Entresto sa nemá podávať súbežne s iným liekom obsahujúcim ARB.
Hypotenzia: Liečba sa nemá začať, ak STK nie je ≥100 mmHg. Na začiatku liečby alebo počas titrácie dávky Entresta sa má rutinne kontrolovať tlak krvi. Ak sa objaví hypotenzia, odporúča sa dočasná titrácia nadol alebo ukončenie podávania Entresta. Má sa uvážiť úprava dávky
diuretík, súbežne užívaných antihypertenzív a liečba iných príčin hypotenzie. Deplécia sodíka a/alebo objemu sa má upraviť pred začiatkom liečby Entrestom. Porucha funkcie obličiek: U pacientov s ľahkou a stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek je vyššie riziko vzniku hypotenzie. U pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek sú veľmi obmedzené klinické skúsenosti. Zhoršenie funkcie obličiek: Užívanie Entresta sa môže spájať so znížením funkcie obličiek. Titrácia nadol sa má zvážiť u pacientov, u ktorých sa vyskytne klinicky významný pokles
funkcie obličiek. Hyperkaliémia: Liečba sa nemá začať, ak je koncentrácia draslíka v sére >5,4 mmol/l. Odporúča sa sledovať koncentráciu draslíka v sére, hlavne u pacientov s rizikovými faktormi, napr. poruchou funkcie obličiek, diabetes mellitus či hypoaldosteronizmom,
u pacientov s vysokým príjmom draslíka v strave alebo počas liečby antagonistami mineralokortikoidov. Ak sa u pacientov vyvinie klinicky závažná hyperkaliémia, odporúča sa úprava dávkovania súbežne užívaných liekov, alebo dočasná titrácia nadol alebo ukončenie podávania
Entresta. Angioedém: Ak sa objaví angioedém, podávanie Entresta sa má okamžite ukončiť a má sa podať vhodná liečba a zabezpečiť sledovanie až do úplného a trvalého vymiznutia prejavov a príznakov. Liek sa nesmie znovu podať. Pacienti s angioedémom v anamnéze sa
nesledovali. Keďže u nich môže byť vyššie riziko angioedému, odporúča sa opatrnosť, ak sa Entresto používa u takýchto pacientov. Entresto je kontraindikované u pacientov so známymi údajmi o angioedéme súvisiacom s predchádzajúcou liečbou inhibítorom ACE alebo ARB
v anamnéze, alebo s dedičným alebo idiopatickým angioedémom. Pacienti so stenózou obličkových artérií: U pacientov so stenózou obličkovej artérie je potrebná opatrnosť a odporúča sa sledovanie funkcie obličiek. Pacienti s funkčnou triedou IV podľa klasifikácie NYHA: Opatrnosť
je potrebná na začiatku liečby Entrestom u týchto pacientov vzhľadom na obmedzené klinické skúsenosti u tejto populácie. Pacienti s poruchou funkcie pečene: Klinické skúsenosti sú obmedzené u pacientov so stredne ťažkou poruchou funkcie pečene. U týchto pacientov sa
môže zvýšiť expozícia a bezpečnosť nie je stanovená, preto sa odporúča opatrnosť. Interakcie: Súbežné používanie je kontraindikované: Súbežné užívanie Entresta a inhibítorov ACE je kontraindikované. Liečba Entrestom sa nesmie začať skôr ako 36 hodín od užitia poslednej
dávky inhibítora ACE. Liečba inhibítorom ACE sa nesmie začať skôr ako 36 hodín od poslednej dávky Entresta. Súbežné užívanie Entresta a liekov obsahujúcich aliskiren je kontraindikované u pacientov s diabetes mellitus alebo u pacientov s poruchou funkcie obličiek. Súbežné
použitie sa neodporúča: Entresto obsahuje valsartan, preto sa nemá podávať súbežne s iným liekom obsahujúcim ARB. Interakcie vyžadujúce opatrnosť: Opatrnosť je potrebná pri súbežnom podávaní so statínmi, sildenafilom, diuretikami šetriacimi draslík (triamteren, amilorid),
antagonistami mineralokortikoidov (napr. spironolaktón, eplerenón), doplnkami draslíka, náhradami soli obsahujúcimi draslík, nesteroidnými protizápalovými liekmi (NSAID) vrátane selektívnych inhibítorov cyklooxygenázy-2 (COX-2), lítiom, inhibítormi OATP1B1, OATP1B3, OAT3
(napr. rifampicín, cyklosporín), OAT1 (napr. tenofovir, cidofovir) alebo MRP2 (napr. ritonavir) a metformínom (pozri súhrn charakteristických vlastností lieku). Fertilita, gravidita a laktácia: Nie sú dostupné žiadne údaje o účinku Entresta na fertilitu ľudí. Použitie Entresta sa
neodporúča počas prvého trimestra gravidity a je kontraindikované počas druhého a tretieho trimestra gravidity. Keď sa diagnostikuje gravidita, liečba Entrestom sa má okamžite ukončiť a ak je to vhodné, má sa začať alternatívna liečba. Nie je známe, či sa Entresto vylučuje
do ľudského mlieka. Pre možné riziko nežiaducich reakcií u dojčených novorodencov/dojčiat sa používanie Entresta neodporúča počas dojčenia. Nežiaduce účinky: Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie počas liečby Entrestom boli hypotenzia, hyperkaliémia a porucha
funkcie obličiek. U pacientov liečených Entrestom sa zaznamenal angioedém. Úplný zoznam nežiaducich reakcií, ako aj popis vybraných nežiaducich reakcií je uvedený v súhrne charakteristických vlastností lieku. Balenie: 14, 20, 28, 56, 168 alebo 196 filmom obalených
tabliet. Registračné čísla: EU/1/15/1058/001-017 Dátum poslednej revízie: Október 2017 Poznámka: Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Pred predpísaním lieku si prečítajte súhrn charakteristických vlastností lieku, ktorý získate na adrese:

Novartis Slovakia s.r.o., Žižkova 22B, 811 02 Bratislava, Tel.: +421 2 5070 6111, www.novartis.sk
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Piatok 8. februára 2019
15:30

Otvorenie

15:40 – 17:10 Interná medicína I
Predsedníctvo: Lazúrová I., Kiňová S.
1. Štěpán J., Killinger Z., Payer J. (Bratislava): Osteogenesis imperfecta u dvoch
súrodencov.
2. Seko I., Jurkovičová I., Wagnerová H., Martinka J., Šteňová E. (Bratislava):
Guillain-Barré syndróm ako manifestácia systémového lupus erythematosus.
3. Sotak Š., Benhatchi K., Mitníková M. (Košice): Myopatia - dva v jednom.
4. Michalová R. ml., Maňková A., Ježíková A., Vnučák M., Graňák K.,
Stašková K., Korpallová B., Kuhnelová L., Mikulová D., Nehaj F.,
Makovický P., Galajda P., Mokáň M. (Martin): Komplikovaný priebeh gravidity
u pacientky s novodiagnostikovaným systémovým lupus erythematosus.
5. 	Tobiáš D., Brázdilová K., Payer J. (Bratislava): Mikroskopická polyangiitída.
6. Tosecká R. (Dunajská Streda): Anemický syndróm v úvode systémovej
vaskulitídy – granulomatóza s polyangiitídou (GPA).
7. Tomáš Ľ., Brúsik M., Lazorčák M. (Košice): Raritná príčina chylothoraxu
u mladej ženy.
17:10 – 17:30

Prestávka

17:30 – 19:00 Kardiológia I
Predsedníctvo: Goncalvesová E., Dúbrava J.
1. 	Dokupilová A., Kónya Š., Juskanič D. (Nitra): Keď cement stvrdne na
nesprávnom mieste.
2. Hricová K., Kužma P., Vaňová N., Tomková S. (Košice-Šaca): Od uroinfekcie
k endokarditíde.
3. 	Rošková E., Jesenský T., Kafková B. (Košice): Nezvyčajný klinický obraz
aortálnej stenózy.
4. Jakubová M., Mišíková S., Komanová E., Stančák B. (Košice): Môže za to
rivaroxaban?
5. Poláková D., Murín P., Szakács M. (Košice): Raritná príčina rezistentnej
anginy pectoris a recidivujúceho akútneho koronárneho syndrómu
u pacientky so známou predispozíciou k hypersenzitívnej reakcii.
6. Roháč Ľ. (Nitra): Ako vieme pomôcť vysoko rizikovému pacientovi
s aterosklerózou.
7. Jamrišková L. (Martin): Komorová tachykardia - výlet so šťastným koncom.

19:00 – 19:30 PREZENTÁCIA POSTEROV č. 1-8 A DISKUSIA
Predsedníctvo: Mokáň M., Mitro P.

Sobota 9. februára 2019
8:20 – 9:50

Interná medicína II

Predsedníctvo: Lazúrová I., Mokáň M.
1. Bystrianska N., Skladaný L. (B. Bystrica): Akútna pankreatitída ako
nezvyčajná manifestácia Burkittovho lymfómu.
2. Juríček R., Szántová M. (Bratislava): Športom ku zdraviu? Hepatotoxicita
anabolických steroidov.
3. 	Chovanec J. (Bardejov): Komplikovaný priebeh echinokokózy u mladého pacienta.
4. Gombošová L., Deptová J., Podracký J., Farkaš D., Lazúrová I. (Košice):
Vážna komplikácia liečby črevného zlyhania – popis prípadu.
5. Mojtová E., Grigerová M., Hamidová O., Hanajíková J., Podoba J. (Bratislava):
Náhodne zistený feochromocytóm u 33-ročného pacienta s Lynchovým
syndrómom.
6. Filipová L., Babjaková K. (Košice – Šaca): Čo všetko dokáže odhaliť „jedna“
dávka dexametazónu.
7. Birčáková A., Behulová Z. (Žilina): Medulárny karcinóm štítnej žľazy
u polymorbídnej pacientky.
8. Benko J., Kūhnelová L., Horná S., Krivuš J. (Martin): Diabetes mellitus, alebo
pankreatitída?
9:50 – 10:10

prestávka

10:10 – 11:40 Kardiológia II
Predsedníctvo: Goncalvesová E., Dúbrava J.
1. Bolek T., Samoš M., Škorňová I., Stančiaková L., Korpallová B., Galajda P.,
Kubisz P., Staško J., Mokáň M. (Martin): Nové orálne antikoagulanciá
u pacienta po gastrektómii: sú všetky rovnako účinné?
2. Čambál D., Pokšiva T., Ťažký V. (Trnava): Raz vidieť je viac ako veľakrát počuť.
3. Kozlovský M. (Myjava): Srdcové zlyhávanie dnes – „Doktore už neživorím, žijem!“
4. Potočárová M., Bulas J., Lazurová L., Chňupa P. (Bratislava): Akútne
mechanické komplikácie – keď jedna nestačí.
5. Šimovičová V., Danková M., Luknár M., Lesný P., Goncalvesová E.
(Bratislava): Zriedkavá príčina hypertrofickej kardiomyopatie.
6. Lazúrová Z., Kseničová D., Bavoľárová M., Palko S., Nižňanská V., Tkáč I.
(Košice): Zriedkavá príčina hemoptýzy.
7. 	Varga T., Vargová T., Lukán N., Valočík G. (Košice): Keď život víťazí nad
smrťou – homozygotná familiárna hypercholesterolémia – Quo Vadis?

11:40 – 12:15

PREZENTÁCIA POSTEROV 9-17 A DISKUSIA

Predsedníctvo: Kiňová S., Mitro P., Lazúrová I.

12:20 – 13:00 Ukončenie a vyhlásenie víťazov

ponuka
predplatného

11x ročne

4x ročne

44 €

22 €

INTERNÁ
MEDICÍNA

KARDIOLÓGIA
pre prax

PRÍSTUP DO
ARCHÍVU
ČASOPISU

GARANTOVANÝ
AUTODIDAKTICKÝ
TEST – 2 KREDITY

RECENZOVANÉ
ČLÁNKY
NA ZAUJÍMAVÉ TÉMY

predplatné na www.amedi.sk

Môžete použiť aj kópiu

OBJEDNÁVKA – PREDPLATNÉ 2019
(titul) Meno a priezvisko ..........................................................................................................................
Ulica, mesto, PSČ ..........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
e-mail ...................................................................................................................................................................

KARDIOLÓGIA
pre prax
4x ročne – 22 €
INTERNÁ MEDICÍNA
11x ročne – 44 €

Telefón ..............................................................IČO ..........................................................................................
IČ DPH .............................................................Podpis ...................................................................................

SPôSOB ÚHRADY:

Faktúra

Zloženka

*Dôležité: nezabudnite dať krížik k príslušnému spôsobu úhrady

A-medi management, s.r.o.
Stromová 13, 831 01 Bratislava
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
02/55 64 72 48
ekonom@amedi.sk

Postery:
1.

Samoš M., Bolek T., Škorňová I., Stančiaková L. , J. Ivanková J., Kovář F.,
Kubisz P., Staško J., Galajda P., Mokáň M. (Martin): Rivaroxaban v liečbe
heparínom indukovanej trombocytopénie.

2.

Papinčák J. (Bratislava): Pacient s fibriláciou predsiení so “štrukturálnym”
poškodením srdca a s intoleranciou amiodarónu.

3.

Balážová K., Beer I., Čunderlík P., Poláková - Mištinová J. (B. Bystrica,
Ružomberok): Embryonálny rabdomyosarkóm v dospelosti.

4. Kameník M., Štros P., Heřman D., Veselá J., Procházková R., Osmančík P.,
Čurila K. (Praha): Kardiomyopatie způsobená pravokomorovou stimulací:
resynchronizace pomocí stimulace Hisova svazku.
5.

Hlavatá T., Kokles M., Szántová M. (Bratislava): Nediagnostikovaná
bikuspidálna aortálna chlopňa- kde sa stala chyba?

6. Živčáková V., Sedláková I., Midlík S., Orolínová M. (Levoča): Vzácna príčina
krvácania u pacientky s dlhodobou antikoagulačnou liečbou po náhrade
aortálnej chlopne mechanickou protézou.
7.	Vachulová A. (Bratislava): Keď jedno balenie priamych orálnych
antikoagulancií nestačí. Kazuistika pacientky, ktorá užívala antikoagulačnú
liečbu.
8. Kūhnelová L., Benko J., Horná S., Korpallová B., Krivuš J. (Martin):
Pankreatitída, alebo diabetes mellitus?
9.

Horná S., Mikulová, S., Krivuš J., Korpallová B., Kühnelová L., Mokáň M.
(Martin): Počúvaj pacienta, hovorí ti diagnózu.

10. Kopalová I. (Žilina): Subakútna spontánna femoro-popliteálna
flebotrombóza pravej dolnej končatiny u 37-ročného muža
s nediagnostikovanou pľúcnou embóliou v úvode ochorenia.
11. Gaľa I., Baltesová T., Michlík J., Závacký P., Baumőhlová H., Beňa Ľ. (Košice):
Transplantácia obličky od darcu s rabdomyolýzou.
12. 	Nováková A., Majdák P. (Bojnice): Fekálna mikrobiálna transplantácia v
liečbe komplikovanej recidivujúcej kolitídy spôsobenej Clostridium difficile.
13. Smaha J., Kužma M., Payer J. (Bratislava): Bilaterálny feochromocytóm.
14. Šafčák D., Sotak Š., Kučinský B., Andrašina I. (Košice): Megavitamínová
terapia – kazuistika.
15. Šoltés J., Rudnay M., Sotak Š., Jurčová I. (Košice): Bolesť na hrudníku
s vyžarovaním do krku a ramena – nie vždy sa jedná o AKS.
16. 	Vrbová P., Páleníková P., Payer J. (Bratislava): Primárna hyperparatyreóza,
kazuistika.
17. Horváthová D., Mistrík M., Martinka J., Martišová M., Magyaricsová I.,
Farkaš F., Bátorová A. (Bratislava): Úskalia diagnostiky TMA-aHUS alebo TTP?

Vyhodnotenie najlepšej práce
Vzhľadom k členeniu programu na odbory Interná medicína
a Kardiológia bude vyhodnotená
najlepšia práca v jednotlivých odboroch a najlepší poster.
Hodnotenie odbornou porotou – hodnotí predsedníctvo bloku.
Víťaz bude honorovaný sumou 300 € netto.
Výsledky budú vyhlásené odbornou porotou priamo na mieste
po skončení odborného programu.
Hodnotenie účastníkmi podujatia – hodnotia prítomní účastníci.
Víťaz bude honorovaný hodnotnou publikáciou.
Váš hlas bude možné odovzdať na mieste prostredníctvom hlasovacích
lístkov, ktoré obdržíte pri registrácii. Výsledky hlasovania budú vyhlásené
na mieste pred ukončením podujatia.
Všetkým prednášajúcim spoločnosť A-medi management s.r.o.
venuje predplatné vybraného časopisu na rok 2019.
Autori prác, ktorí sa umiestnia v jednotlivých blokoch na 1. mieste sa zaväzujú
spracovať kazuistiky v textovej podobe na publikáciu v časopisoch
Interná medicína, resp. Kardiológia pre prax.

Hlavný partner

PARTNERI

Pokyny pre autorov prednášok:
• Formulujte prednášku asi na max. 8 minút.
• Trvanie diskusie max. 4 minúty.
• Majte na pamäti, že počas 8 minút môžete ukázať do cca 13 slidov.
• Kazuistika nemá obsahovať dlhý prehľad súčasných poznatkov. Tieto si
môžete pripraviť ako „zálohu“ do diskusie.
E-POSTER pokyny:
• E-postery prosím pripravte ako jednu snímku v programe PowerPoint.
• Veľkosť snímky – širokouhlá 16:9 (cesta na úpravu veľkosti: návrh – veľkosť snímky).
• Súbor následne uložte vo formáte .pdf a zašlite na adresu marketing@amedi.sk
v termíne do 25. 1. 2019.
• Aby sa predišlo problémom s čitateľnosťou, prosím nevkladajte do súboru texty,
grafy a tabuľky vystrihnuté z iných súborov, ale vytvorte ich v programoch Excel,
alebo Word.
• K posterom bude prebiehať aj riadená diskusia podľa časov uvedených
v programe. Každému posteru budú vyčlenené 4 minúty vrátane diskusie.
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
• Abstrakty všetkých prijatých prác budú uverejnené v zborníku abstraktov, ktorý
dostanú všetci registrovaní účastníci podujatia.
• Súťaž vyhodnotí vopred stanovená nezávislá porota a výsledky budú zverejnené
počas podujatia „Kazuistiky v internej medicíne a kardiológii“.
• V prípade súhlasu autora bude videozáznam a audiozáznam z prezentácie
zverejnený na www.amedi.sk.
REGISTRAČNÝ POPLATOK:
Do 15. 12. 2018

Po 15. 12. 2018 a na mieste

30 €

40 €

Zvýhodnený poplatok platí v prípade platby prevodom, pri dodržaní stanoveného
termínu. Prví autori sú oslobodení od platby registračného poplatku.
STRAVA:
Diskusný večer a občerstvenie 8. 2. 2019 – 20 €
Obed a občerstvenie 9. 2. 2019 – 10 €
SPÔSOB PLATBY
Majiteľ účtu: A-medi management s.r.o. Banka: UniCredit Bank
SWIFT: UNCRSKBX IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Variabilný symbol: 8219 Poznámka: meno účastníka
V prípade online registrácie Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra. Prosíme,
ako variabilný symbol použiť číslo faktúry. V poznámke je potrebné uviesť meno
účastníka na účely identifikácie platiteľa. Aj v prípade platby na účet prosíme
o registráciu (elektronicky alebo poštou).

KREDITY
Pasívna účasť:
8. 2. 2019................................ 3 kredity
9. 2. 2019................................ 3 kredity

Aktívna účasť:
domáci autor...................... 10 kreditov
domáci spoluautor.......... 5 kreditov

Podujatie je zaradené do kreditného systému CME.
UBYTOVANIE:
Hotel Holiday Inn
Zabezpečuje A-medi management, Ing. Dana Chodasová
Ubytovanie je možné rezervovať: mailom na marketing@amedi.sk
CENNÍK UBYTOVANIA:
Jednolôžková izba 90€
Dvojlôžková izba 105 €
Ubytovanie zahŕňa raňajky.
Aktuálnu dostupnosť ubytovania je potrebné overiť mailom
na marketing@amedi.sk.

Prihláška

ii. Kazuistiky v internej medicíne a kardiológii
8. – 9. februára 2019 | Hotel Holiday Inn, Žilina

ID v SLK: .............................................................................................................................................
Priezvisko, meno a titul: .............................................................................................................
Pracovisko: ........................................................................................................................................

Adresa pracoviska: ........................................................................................................................

................................................................................................................................................................
tel.: ......................................................... e-mail: ..............................................................................
Prihlasujem sa na:

 Diskusný večer a občerstvenie 8. 2. 2019 – 20 €
 Obed a občerstvenie 9. 2. 2019 – 10 €

Prihlášky zasielať najneskôr do 31. 1. 2019
Týmto dávam súhlas spoločnosti A-medi management, s.r.o., na spracovanie mojich
osobných údajov, uvedených v tomto formulári. Dáta budú spracované v súlade
legislatívou platnou pre ochranu osobných údajov. Poskytnutie osobných údajov
je dobrovoľné, avšak určité služby a funkcie, ktoré vyžadujú pre svoje fungovanie
poskytnutie osobných údajov, nebudú bez ich poskytnutia fungovať. Súhlas možno
kedykoľvek odvolať mailom zaslaným na ekonom@amedi.sk. Doporučujeme Vám
starostlivo preštudovať naše Prehlásenie o ochrane súkromia, na http://www.amedi.sk/
ochrana-osobnych-udajov-73.html, kde je podrobne opísané, prečo a ako spracovávame
Vaše osobné údaje.

....................................................

Registrácia online na www.amedi.sk

podpis

pLÁN pODUjAtÍ NA ROK 2019
8. DNI DEMYELINIZAČNÝCH OCHORENÍ
S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU
31. január – 1. február 2019, Bratislava
prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.
2. KAZUIStIKY Z INtERNEj MEDICÍNY A KARDIOLógIE
8. – 9. február 2019, Žilina
prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., FRCP
doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc.
XXIX. gEtLÍKOV DEŇ
14. marec 2019, Bratislava
doc. MUDr. Katarína Furková, CSc., mim. prof.
XVI. ODbORNÁ KONfERENCIA NÁRODNÝCH
REfERENČNÝCH CENtIER pRE SURVEILLANCE
INfEKČNÝCH CHORôb V SR
14. marec 2019, Bratislava
prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
3. fEStIVAL NEUROKAZUIStÍK
15. – 16. marec 2019, Žilina
doc. MUDr. Miroslav Brozman, CSc.
59. DÉREROV MEMORIÁL A DÉREROV DEŇ
29. marec 2019, Bratislava
prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., FRCP
ONKOUROLOgICKÉ SYMpóZIUM
5. – 6. apríl 2019, Donovaly
doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.
X. SLOVENSKÝ VAKCINOLOgICKÝ KONgRES
11. – 13. apríl 2019, Tatranská Lomnica
prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
XX. KONgRES SEKCIE gYNEKOLOgICKEj
ENDOSKOpIE SgpS
12. – 13. apríl 2019, Bratislava
MUDr. Martin Petrenko, CSc.
XIX. ODbORNÁ KONfERENCIA SURVEILLANCE
NEMOCNIČNÝCH NÁKAZ
29. – 30. apríl 2019
doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD.

13. SLOVENSKÝ pEDIAtRICKÝ KONgRES
6. – 8. jún 2019, Banská Bystrica
prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
2. MARtINSKÁ 3D LIVE SURgERY
14. jún 2019, Martin
prim. MUDr. Peter Žiak, PhD.
XXII. VÝCHODOSLOVENSKÝ VAKCINAČNÝ DEŇ
LOUISA pAStEURA
doc. PharmDr. Jadwiga Fargašová, PhD.
prof. MUDr. Vladimír Oleár, CSc.
XXXV. KONfERENCIA KLINIKY DEtÍ A DORAStU Lf
UpjŠ A DfN KOŠICE A XI. DÉMANtOV DEŇ
doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof.
19. jún 2019, Košice
34. CELOŠtÁtNA KONfERENCIA SpOLOČNOStI
DORAStOVÉHO LEKÁRStVA SLS
20. – 21. september 2019, Staré Hory
doc. MUDr. Katarína Furková, CSc., mim. prof.
KONfERENCIA gYNEKOLógOV, UROLógOV A
SEXUOLógOV
11. – 12. október 2019, Demänovská Dolina
doc. MUDr. Martin Redecha, PhD.
MUDr. Igor Bartl
XXIV. ČERVENKOVE DNI pREVENtÍVNEj MEDICÍNY
23. – 25. október 2019
doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD.
StREtNUtIE MLADÝCH gYNEKOLógOV
október 2019
MUDr. Mikuláš Redecha, PhD.
XVII. CELOSLOVENSKÁ KONfERENCIA SEStIER
pRACUjÚCICH V NEONAtOLógII
24. – 25. október 2019, Banská Bystrica
PhDr. Renáta Černáková
146. INtERNIStICKÝ DEŇ
7. november 2019, Bratislava
prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., FRCP

MOžNOStI pREVENCIE, DIAgNOStIKY A LIEČbY
ONKOgYNEKOLOgICKÝCH OCHORENÍ
máj 2019
MUDr. Mikuláš Redecha, PhD.

51. CELOSLOVENSKÁ pEDIAtRICKÁ KONfERENCIA
S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU gALANDOVE DNI
21. – 22. november 2019, Martin
prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.

4. DNI pRIMÁRNEj pEDIAtRIE
17. – 19. máj 2019, Demänovská Dolina
MUDr. Marta Špániková

fUNKČNÁ UROLógIA 2019
november 2019
doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.

XIV. SYMpóZIUM DEtSKEj OftALMOLógIE
31. máj – 1. jún 2019, Bratislava
prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc.

XXI. pREŠOVSKÝ pEDIAtRICKÝ DEŇ
5. december 2019, Prešov
MUDr. Ján Kovaľ, PhD.

26. VÝROČNÁ KONfERENCIA SLOVENSKEj
UROLOgICKEj SpOLOČNOStI SLS
5. – 7. jún 2019, Martin
doc. MUDr. Ján Ľupták, PhD.
ORgANIZAČNE ZAbEZpEČUjE – Ing. Dana Lakotová
A-medi management, s.r.o., Stromová 13, 831 01 bratislava
telefón: +421 55 64 72 47, mobil: 0903 224 625, e-mail: marketing@amedi.sk

bližšie informácie a registrácia
na www.amedi.sk

JEDINÉ OAK

SO ŠPECIFICKÝM
ANTIDOTOM

VA Š A
P R E D V Í DAV O S Ť.

ICH
BUDÚCNOSŤ.

SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU
Názov lieku: Pradaxa 75 mg, Pradaxa 110 mg, Pradaxa 150 mg. Zloženie lieku: 75 mg, 110 mg alebo 150 mg dabigatranetexilátu (ako mesilát). Lieková forma: Tvrdá kapsula.
Indikácie: Primárna prevencia žilových trombembolických príhod (VTE) u dospelých pacientov, ktorí podstúpili elektívnu celkovú chirurgickú náhradu bedrového kĺbu alebo celkovú
chirurgickú náhradu kolena (75 mg a 110 mg). Prevencia cievnej mozgovej príhody a systémovej embolizácie u dospelých pacientov s nevalvulárnou fibriláciou predsiení (NVAF), s
jedným alebo viacerými rizikovými faktormi ako sú prekonaná cievna mozgová príhoda alebo tranzitórny ischemický atak (TIA); vek ≥ 75 rokov; srdcové zlyhanie (NYHA trieda ≥ II);
diabetes mellitus; hypertenzia (110 mg a 150 mg). Liečba hlbokej žilovej trombózy (DVT) a pľúcnej embólie (PE), a prevencia rekurentnej DVT a PE u dospelých (110 mg a 150 mg).
Dávkovanie a spôsob podávania: Odporúčané dávkovanie, dĺžku liečby ako aj spôsob podávania si pozrite v Súhrne charakteristických vlastností lieku (SPC). Kontraindikácie:
Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok, pacienti so závažnou poruchou funkcie obličiek (CrCl < 30 ml/min), aktívne klinicky signifikantné krvácanie, lézie
alebo stavy, ak sa považujú za významný rizikový faktor veľkého krvácania, súbežná liečba akýmikoľvek inými antokoagulantami s výnimkou špecifických situácií, ako sú zmeny
antikoagulačnej liečby v prípade podávania takých dávok UFH, aké sú potrebné na udržanie priechodnosti centrálneho venózneho katétra alebo artériového katétra, alebo v prípade
podávania UFH počas katéterovej ablácie pri fibrilácii predsiení, porucha funkcie pečene alebo ochorenie pečene s očakávaným vplyvom na prežitie, súbežná liečba nasledovnými
silnými inhibítormi P-gp: systémovo podávaným ketokonazolom, cyklosporínom, itrakonazolom a dronedarónom, pacienti s umelými náhradami srdcových chlopní vyžadujúci antikoagulačnú liečbu. Osobitné upozornenia: Riziko hemorágie: počas liečby Pradaxou sa môže krvácanie vyskytnúť na akomkoľvek mieste, v prípadoch život ohrozujúceho alebo
nekontrolovaného krvácania, keď je potrebné rýchle zvrátenie antikoagulačného účinku dabigatranu, je k dispozícii antidotum (Praxbind, idarucizumab). Pre viac informácií ohľadom
rizikových faktorov, ktoré môžu zvýšiť krvácanie si pozrite v SPC. Použitie fibrinolytických liekov na liečbu náhlej ischemickej mozgovej príhody: má sa zvážiť. Chirurgický výkon a
zákroky: odporúča sa dočasné prerušenie liečby. Počas kardioverzie môže pacient zostať na Pradaxe. Nie sú k dispozícii žiadne údaje o liečbe Pradaxou v dávke 110 mg alebo 150
mg dvakrát denne u pacientov podstupujúcich katétrovú abláciu pri fibrilácii predsiení. Akútne, subakútne a elektívne chirurgické výkony a zákroky: keď je potrebné rýchle zvrátenie
antikoagulačného účinku, je k dispozícii antidotum Pradaxy (Praxbind, idarucizumab). Pooperačná fáza: po invazívom zákroku alebo chirurgickom výkone sa má v liečbe Pradaxou
pokračovať. Spinálna anestézia/epidurálna anestézia/lumbálna punkcia podanie lieku 2 h. po odstránení katétra. Pacienti po chirurgickom zákroku: odporúča sa dôsledné sledovanie.
Porucha funkcie pečene: použitie Pradaxy sa neodporúča u pacientov so zvýšenou hladinou pečeňových enzýmov. Interakcia s induktormi P-gp: predpokladá sa, že súbežné podávanie induktorov P-gp znižuje plazmatickú koncentráciu liečiva. Infarkt myokardu: pozri SPC. Pacienti s aktívnym nádorom: bezpečnosť a účinnosť nie je stanovená. Liekové interakcie:
pre viac informácií si pozrite SPC. Nežiaduce účinky: Časté: anémia, pokles hemoglobínu, epistaxa, GIT krvácanie, bolesť brucha, hnačka, dyspepsia, nauzea, rektálne krvácanie,
abnormálna funkcia pečene/abnormálne pečeňové funkčné testy, kožné krvácanie, krvácanie do urogenitálneho traktu. Uchovávanie: uchovávať v pôvodnom obale na ochranu pred
vlhkosťou. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Boehringer Ingelheim International GmbH, Nemecko. Dátum revízie textu: Jún 2018.
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., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, e-mail: info.brt@boehringer-ingelheim.com
Názov lieku: Praxbind 2,5 g/50 ml injekčný/infúzny roztok. Zloženie lieku: Každý ml injekčného/infúzneho roztoku obsahuje 50 mg idarucizumabu. Každá injekčná liekovka obsahuje
2,5 g idarucizumabu v 50 ml. Lieková forma: Injekčný/infúzny roztok. Indikácie: Praxbind je špecifické antidotum pre dabigatran a je indikovaný dospelým pacientom liečeným liekom
Pradaxa (dabigatranetexilát) v prípadoch, keď sa vyžaduje rýchla reverzia antikoagulačných účinkov dabigatranu: pri neodkladných chirurgických/urgentných zákrokoch, pri život
ohrozujúcom alebo nekontrolovanom krvácaní. Dávkovanie a spôsob podávania: Odporúčaná dávka Praxbindu je 5 g (2 x 2,5 g/50 ml). Kontraindikácie: Žiadne. Osobitné upozornenia: Idarucizumab sa špecificky viaže na dabigatran a antagonizuje jeho antikoagulačný účinok. Nereverzuje účinky iných antikoagulancií. Precitlivenosť na liečivo: treba zvážiť
pomer rizika a prínosu. Hereditárna fruktózová intolerancia: odporúčaná dávka Praxbindu obsahuje 4 g sorbitolu. Tromboembolické príhody: reverzia liečby dabigatranom vystavuje
pacientov riziku trombózy zapríčinenej ich primárnym ochorením. V záujme zníženia rizika sa má zvážiť obnovenie antikoagulačnej liečby ihneď, ako je to zo zdravotného hľadiska
možné. Vyšetrenie proteínov v moči: Praxbind spôsobuje prechodnú proteinúriu ako fyziologickú reakciu na prebytok renálneho proteínu po bolusovej/krátkodobej intravenóznej aplikácii 5 g idarucizumabu. Obsah sodíka: Tento liek obsahuje 2,2 mmol (alebo 50 mg) sodíka v jednej dávke. Je potrebné to zohľadniť u pacientov na diéte s kontrolovaným obsahom
sodíka. Liekové interakcie: Neuskutočnili sa žiadne formálne interakčné štúdie Praxbindu s inými liekmi. Na základe farmakokinetických vlastností a vysokej špecifickosti väzby
na dabigatran sa klinicky relevantné interakcie s inými liekmi považujú za nepravdepodobné. Nežiaduce účinky: Nezistili sa žiadne nežiaduce reakcie. Uchovávanie: Uchovávať
v chladničke (2 °C – 8 °C). Neuchovávať v mrazničke. Uchovávať v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom. Pred použitím sa neotvorená injekčná liekovka môže uchovávať pri
izbovej teplote (do 30 °C) po dobu 48 hodín za predpokladu, že sa skladuje v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom. Roztok sa nemá vystavovať svetlu na viac než 6 hodín (v neotvorenej injekčnej liekovke a/alebo počas používania). Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Boehringer Ingelheim International GmbH, Nemecko. Dátum revízie textu: November 2017.
Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek
podozrenia na nežiaduce reakcie. Informácie o tom, ako hlásiť nežiaduce reakcie, nájdete v SPC, časť 4.8.
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., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, e-mail: info.brt@boehringer-ingelheim.com
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