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Pomôžte chrániť
vašich pacientov pred

Očkovanie je účinná ochrana.1,2,3
• Očkovanie vakcínou FSME-IMMUN je možné
začať kedykoľvek počas roka.1
• Pri oboch schémach (štandardnej a zrýchlenej)
sa už 14 dní po druhej dávke očakáva
dostatočná ochrana proti kliešťovej encefalitíde.1
• Informujte sa o príspevku na očkovanie
v zdravotnej poisťovni.

SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU FSME-IMMUN 0,25 ml Junior Injekčná suspenzia • FSME-IMMUN 0,5 ml Injekčná suspenzia
Očkovacia látka proti kliešťovej encefalitíde (celovírusová, inaktivovaná) Jedna dávka FSME-IMUNN 0,25 ml Junior obsahuje 1,2 µg inaktivovaného vírusu kliešťovej encefalitídy (kmeň Neudörfl).Jedna
dávka FSME-IMUNN 0,5 ml obsahuje 2,4 µg inaktivovaného vírusu kliešťovej encefalitídy (kmeň Neudörfl). Lieková forma: injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke. Terapeutické indikácie:
aktívna (profylaktická) imunizácia proti kliešťovej encefalitíde (tick borne encephalitis - TBE) detí vo veku 1 až 15 rokov (FSME-IMMUN 0,25 ml Junior Injekčná suspenzia) a osôb vo veku 16 rokov a viac
(FSME-IMMUN 0,5 ml Injekčná suspenzia). Dávkovanie a spôsob podávania: prvá a druhá dávka sa majú podať v 1 až 3 mesačnom intervale. Ak je potrebné dosiahnuť rýchlu imunitnú odpoveď, druhú
dávku je možné podať po dvoch týždňoch po prvej dávke. Tretia dávka sa má podať po 5 až 12 mesiacoch po druhom očkovaní. 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. Prvá posilňovacia dávka sa má podať po 3 rokoch po tretej dávke. Následné posilňovacie dávky sa majú podať každých 5 rokov po poslednej
posilňovacej dávke. U osôb vo veku nad 60 rokov časové odstupy pre podanie posilňovacích dávok spravidla nemajú presiahnuť 3 roky. Predĺženie časového odstupu medzi ktorýmikoľvek dávkami môže viesť
k nedostatočnej ochrane jedincov pred infekciou. Avšak v prípade prerušenej očkovacej schémy s aspoň dvoma predchádzajúcimi očkovaniami je na pokračovanie v očkovacej schéme postačujúca jedna
catch-up (doplňujúca) dávka. Ohľadom catch-up (doplňujúcej) dávky u detí mladších ako 6 rokov nie sú dostupné žiadne údaje.Očkovacia látka sa podáva intramuskulárne do hornej časti ramena. U detí vo
veku do 18 mesiacov, alebo v závislosti od vývoja dieťaťa a stavu výživy, sa očkovacia látka podáva do stehenného svalu. Iba vo výnimočných prípadoch (u osôb s poruchou krvácania alebo u osôb, ktorým sú
profylakticky podávané antikoagulanciá) sa očkovacia látka môže podávať subkutánne. Musí sa zabrániť náhodnému intravaskulárnemu podaniu. Kontraindikácie: precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek
z pomocných látok alebo na výrobné reziduá, ťažká precitlivenosť na vaječné a kuracie bielkoviny môže u citlivých jedincov spôsobiť závažnú alergickú reakciu. Očkovanie sa musí odložiť, ak osoba trpí stredne
závažným alebo závažným akútnym ochorením (s horúčkou alebo bez nej). Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: osoby s nezávažnou alergiou na vaječnú bielkovinu majú byť očkované len pod
náležitým dohľadom a k dispozícii musia byť prostriedky na naliehavú liečbu reakcií z precitlivenosti. Musí sa zabrániť intravaskulárnemu podaniu, mohlo by dôjsť k ťažkým reakciám zahŕňajúcim reakcie
z precitlivenosti so šokom. U osôb na imunosupresívnej liečbe sa nemusí dosiahnuť ochranná imunitná odpoveď. V prípade známeho alebo možného autoimunitného ochorenia sa musí zvážiť riziko infekcie
TBE oproti riziku nežiaduceho vplyvu na priebeh autoimunitného ochorenia. Opatrnosť je potrebná, ak sa zvažuje potreba očkovania u osôb s existujúcimi mozgovými poruchami (napr. aktívne demyelinizačné
poruchy alebo nedostatočne liečená epilepsia). U detí sa po prvej imunizácii môže vyskytnúť horúčka, ktorá zvyčajne poklesne do 24 hodín. U detí s anamnézou horúčkových kŕčov alebo vysokou horúčkou
po očkovaní sa môže zvážiť antipyretická profylaxia alebo liečba. Tak ako všetky očkovacie látky, ani táto nemusí úplne chrániť všetkých zaočkovaných jedincov. Očkovacia látka neposkytuje ochranu pred
infekciou spôsobenou baktériami Borrelia. Liekové a iné interakcie: neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie s inými očkovacími látkami alebo liekmi. Podanie iných očkovacích látok v rovnakom čase 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: veľmi časté: reakcie v mieste vpichu (napr. bolesť v mieste vpichu). Časté: bolesť hlavy, nauzea, myalgia, artralgia, únava, malátnosť, u detí navyše znížený apetít, nepokoj, poruchy
spánku, vracanie, horúčka, reakcie v mieste vpichu (opuch, stvrdnutie, erytém). Fertilita, gravidita a laktácia: nie sú k dispozícii údaje o použití u gravidných žien. Podanie gravidným a dojčiacim ženám je
možné len vtedy, ak sa to považuje za naliehavé pre dosiahnutie ochrany pred infekciou TBE a po starostlivom zvážení rizika a prínosov. Nie je známe, či očkovacia látka je vylučovaná do materského mlieka.
Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje: nie je pravdepodobné, že by očkovacia látka mala vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Musí sa vziať do úvahy, že sa môže
vyskytnúť porucha videnia alebo závrat. Uchovávanie: uchovávajte v chladničke (2 – 8 °C). Injekčnú striekačku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom. Neuchovávajte v mrazničke. 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 aktuálneho súhrnu charakteristických vlastností lieku.
Dátum aktualizovania skrátenej informácie o lieku: Jún 2020. 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 550. Upravené podľa SPC schváleného Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 21. januára 2019.
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.

PFIZER LUXEMBOURG SARL, o.z.,
Pribinova 25, 811 09 Bratislava, tel.: +421 2 3355 5500, www.pfizer.sk
Dátum prípravy: máj 2021, PP-FSM-SVK-0029
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Slovenská pediatrická spoločnosť

Pediatria – ked COVID
nie je hlavná téma
15. - 16. 6. 2021
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Garant: prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.

Bližšie
informácie
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www.amedi.sk
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Eva Melišová
0948 059 239 I melisova@amedi.sk
A-medi management, s.r.o., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava
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15.6.2021

16,30 – 15,00
1. Resuscitácia ERC odporúčania 2021. Raffajová D., (MT)
2.		Faktory vplývajúce na zdravie a úmrtnosť detí. Kovaľ J. a kol., (PO)
3. 	Materské mlieko ako pravdepodobná cesta prenosu vírusu kliešťovej encefalitídy
z matky na dieťa. Kerlik J., (BB)
			Prednáška podporená spoločnosťou Pfizer
4. Potrebujeme ďalšie markery na verifikáciu infekcie u novorodencov? Krcho P., (KE)
			Prednáška podporená spoločnosťou Thermo Fisher Scientific
5. Bolesti chrbta u detí a adolescentov. Vargová V., Banóová E., Drobňáková S., (KE)
6. Uveitídy v detskom veku. Turoňová L., Kostková M., Bánovčin P., (MT)
			Diskusia

18,00 - 16,30
7. Infekcie močových ciest - oživenie našich vedomostí. Brndiarová M., (MT)
8.		Sondová enterálna výživa v klinickej praxi. Havlíčeková Z.
			Prednáška podporená spoločnosťou Nutricia
9. Diferenciálna diagnóza polyúrie v ambulancii PLDD. Ferenczová J., (KE)
10. Udržiavacia intravenózna tekutinová liečba u detí. Koľvek G., Kubejová K., (KE)
11.		Význam tretej najväčšej zložky materského mlieka - oligosacharidov (HMO).
Kuchta M., (KE)
			Diskusia

16.6.2021

16,30 – 15,00
1.		Indikácie na vyšetrenie fekálneho kalprotektínu v pediatrickej praxi.
Havlíčeková Z., (MT)
2. Pediatrické IBD a diéta. Petrášová M., Majlingová S., Tarcalová B., (KE)
3. Diagnostika ABKM - robíme stále rovnaké chyby? Michnová Z., (MT)
4. Potreba včasnej diagnostiky Duchenneovej svalovej dystrofie. MUDr. Petra Fuchsová
			Prednáška podporená spoločnosťou Bioxa
5. Eozinofilná ezofagitída v pediatrii – súčasný pohľad na diagnostiku a liečbu 		
(kazuistika). Kosorínová D., (MT)
			Diskusia

18,00 - 16,30
5. Lymfadenopátia častá dilema pediatra. Fajdelová M., Bileková T., (KE)
6. Periférna lymfadenopatia a netuberkulózne mykobaktérie. Turčan T., (MT)
7. Diferenciálna diagnostika urtikárie u detí. Petrovičová O., (MT)
8.		Ako správne identifikovať pacienta s autoinflamačným ochorením?
Kapustová L., (MT)
9.		Čo (ne)vieme o liečbe detí s reumatickými ochoreniami? Kostková M.,(MT)
			Diskusia

NOVINKY V DETSKEJ
ENTERÁLNEJ VÝŽIVE
Compact

VEĽKÉ MNOŽSTVO ENERGIE – V EŠTE MENŠOM BALENÍ

-38 %
objemu

Nutrične kompletná výživa pre deti od 1 roku
• Pomáha dobehnutiu rastu vďaka vysokému obsahu energie
v ešte menšom objeme (300 kcal/125 ml)1
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• Viskozita a chuť prispôsobená potrebám detí

kcal Bielkovina
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• Optimalizuje črevný mikrobióm vďaka obsahu zmesi vlákniny MF6TM 2
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Nutrini
Peptisorb
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Izokalorická nutrične kompletná sondová výživa
pre deti od 1 do 6 rokov

• Zmes krátkych peptidov a aminokyselín pre optimálnu absorpciu3,4
• Obsah MCT tukov ako rýchlo dostupného zdroja energie5-7
• Dobrá tolerancia vďaka nízkej osmolarite (295 mOsmol/l)8

Fortini Compact Multi Fibre je určený na diétny režim pri podvýžive súvisiacej s ochorením a poruchami rastu.
Nutrini Peptisorb je určený na diétny režim pri podvýžive súvisiacej s ochorením, najmä u pacientov s ťažko
porušenou tráviacou a vstrebávacou funkciou tráviaceho systému. Prípravky sa musia používať pod lekárskym
dohľadom. Materiál je určený len pre odbornú verejnosť – nie je určený pre pacientov ani širokú verejnosť.

Referencie: 1. World Health Organization. Protein and amino acid requirements in human nutrition. Report of
a Joint WHO/FAO/UNU Expert Consultation. World Health Organ Tech Rep Ser. 2007; (935):1–265. 2. Guimber
D, Bourgois B, Beghin L, et al. Effect of multi fibre mixture with prebiotic components on bifidobacteria and stool pH
in tube-fed children. Br J Nutr. 2010 Nov; 104(10):1514–1522. 3. Grimble GK et al. E ect of peptide chain length
on amino acid and nitrogen absorption from two lactalbumin hydrolysates in the normal human jejunum. Clin
Sci 1986;71: 65–69. 4. Zaloga GP. Physiologic effects of peptide-based enteral formulas. Nutr Clin Pract 1990;
5: 231–237. 5. Goulet O, Ruemmele F, Lacaille F, et al. Irreversible intestinal failure. JPGN. 2004;38:250–269.
6. Ruppin D, Middleton W. Clinical Use of Medium Chain Triglycerides. Drugs. 1980 ;20(3):216–24. 7. Faber J,
Goldstein R, Blondheim O, et al. Absorption of Medium Chain Triglycerides in the Stomach of the Human Infant.
Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition. 1988; 7(2):189–95. 8. Braegger C, Decsi T, Dias JA, et al.
Practical approach to paediatric enteral nutrition: a comment by the ESPGHAN committee on nutrition. J Pediatr
Gastroenterol Nutr. 2010;51(1):110–122.

Nutricia s.r.o., Prievozská 4/2, 821 09 Bratislava, infolinka: 0800 444 006

BF312214
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• 100 % extenzívne hydrolyzovaná srvátková bielkovina (2,8 g/100 ml)
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• Dopľňa deťom chýbajúcu energiu (100 kcal/100 ml)
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RESUSCITÁCIA ERC ODPORÚČANIA 2021

vrodené vývojové chyby, deti s nízkou pôrodnou hmotnosťou,
mladistvé matky a opustenie dieťaťa matkou. Prehľadne formou
grafov a tabuliek uvádzajú štatistické zistenia a ich vývoj v priebehu rokov. Záverom poukazujú na opatrenia, s cieľom znížiť
chorobnosť aj úmrtnosť detí.

Raffajová D.
Klinika detí a dorastu, Univerzita Komenského
v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta a Univerzitná
nemocnica, Martin
V marci 2021 sa v Antverpách uskutočnila virtuálna konferencia Európskej resuscitačnej rady (ERC), na ktorej boli prezentované nové odporúčania pre kardiopulmonálnu resuscitáciu (KPR) 2021.
V odporúčaniach pre základnú a rozšírenú resuscitáciu dospelých nedošlo k výrazným zmenám, zdôrazňuje sa včasné
rozpoznanie zástavy obehu, včasné začatie KPR a volanie záchrannej zdravotnej služby (ZZS). Veľký dôraz sa kladie na aplikáciu moderných technológií, napríklad telefonicky navigovaná
KPR pomocou smartphonu má porovnateľné výsledky so štandardnou resuscitáciou.
Odporúčania pre manažment kriticky chorých detí pred, počas a po zástave obehu boli zostavené tak, aby boli zrozumiteľné a ľahko aplikovateľné v praxi. Objavilo sa aj niekoľko noviniek, v rámci základnej resuscitácie je odporúčané volanie ZZS
hneď po podaní 5 iniciálnych vdychov, a nie po 1 minúte KPR,
ideálne s využitím hlasného odposluchu a okamžitého začatia
kompresií hrudníka v prípade jedného záchrancu (algoritmus
ABC – 15:2). Vo ventilácii sa odporúča predýchavanie postihnutého ambuvakom s tvárovou maskou (ideálne dvoma osobami), zaistenie dýchacích ciest tracheálnou intubáciou je určené
len profesionálom. Pri obehovom zlyhaní je odporučené zaistenie intravenózneho vstupu len skúsenému záchrancovi (maximálne 2 pokusy trvajúce najviac 5 minút), alternatívou je intraoseálny vstup. V tekutinovej liečbe je odporučené podanie
bolusu balansovaných roztokov 10 ml/kg, ktorý možno opakovať do maximálneho množstva 40 – 60 ml/kg, s prehodnocovaním efektu po každom jednotlivom boluse. Novinkou je včasné
podanie krvných derivátov/plnej krvi pri hemoragickom šoku (po
podaní 20 ml/kg balansovaných kryštaloidov) a včasné začatie
vazoaktívnej podpory obehu.
Vo výučbe KPR sa efektívne uplatňujú moderné technológie
a e-learning s nadväzujúcim praktickým kurzom s použitím „high
fidelity“ simulácií.

FAKTORY VPLÝVAJÚCE NA ZDRAVIE
A ÚMRTNOSŤ DETÍ
Kovaľ J.1, Trenkler Stošeková M.1, Kasová A. 2
1
Klinika pediatrie FNsP J.A.Reimana Prešov
2
Perinatologické centrum FNsP J.A.Reimana Prešov
Autori na základe vlastných viacročných skúseností s prácou
v oblasti pediatrie a sociálnej pediatrie vo východoslovenskom
regióne, v práci poukazujú na niektoré možné príčiny a špecifiká
podieľajúce sa na zdraví a zistených výsledkoch úmrtnosti detí
v tejto oblasti. Medzi determinanty zdravia patrí životný štýl, životné prostredie, genetický základ i zdravotná starostlivosť, no
existuje široké spektrum rizikových faktorov, ktoré sa významnou mierou na zdraví i chorobnosti detí podieľajú. Rozborom
dojčenskej úmrtnosti možno bližšie špecifikovať jednotlivé faktory, mieru ich vplyvu aj percentuálne zastúpenie príčin úmrtnosti
detí. Autori upriamujú pozornosť najmä na úmrtnosť detí doma,
S2/2021

MATERSKÉ MLIEKO AKO PRAVDEPODOBNÁ
CESTA PRENOSU VÍRUSU KLIEŠŤOVEJ
ENCEFALITÍDY Z MATKY NA DIEŤA
Kerlik J., Avdičová M.
Oddelenie epidemiológie, Regionálny úrad verejného
zdravotníctva v Banskej Bystrici
Prezentujeme kazuistiku kliešťovej encefalitídy u dojčaťa na
Slovensku, u ktorého pravdepodobným faktorom prenosu vírusu kliešťovej encefalitídy bolo materské mlieko. Podľa literatúry prenos vírusu kliešťovej encefalitídy materským mliekom nebol dodnes ani vylúčený ani potvrdený. Dlhodobo rastúci trend
výskytu kliešťovej encefalitídy na Slovensku poukazuje na dôležitosť preventívnych opatrení, z ktorých najefektívnejšie je očkovanie.
Prednáška podporená spoločnosťou Pfizer

POTREBUJEME ĎALŠIE MARKERY
NA VERIFIKÁCIU INFEKCIE U NOVORODENCOV?
Krcho P, Kostelníková I., Takáčová V.
1
Neonatologické oddelenia UNLP Košice
2
Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky – klinická
mikrobiológia UNLP Košice
Od 1. 1. 2019 do 11. 3. 2019 sme analyzovali retrospektívne
výsledky analýz CRP u novorodencov, s cieľom potvrdiť alebo
vylúčiť reálny výskyt včasných infekcií u novorodencov v adaptačnom období. Súbor bol tvorený 5969 novorodencov na oddelení pre fyziologických novorodencov a JIS pre tranzitórne
a menej závažné komplikácie, neinvazívnu ventiláciu, liečbu
ľahších adaptačných porúch a RDS. Spolu bolo prijatých 5969
novorodencov. CRP vyšetrenie absolvovalo 2539 novorodencov 42,5 %. 83 -87 % novorodencov malo po pôrode CRP od 5
do 10 mg/l. 93-95 % novorodencov malo hodnotu CRP od 5 do
20 mg/l. V perinatologickom centre sme z 3020 novorodencov
liečili ATB za 26 mesiacov 97 novorodencov 3,2%. Z 97 novorodencov malo pozitívnu hemokultúru 16 novorodencov. Z toho
v roku 2019 4 x Klebsiella pneumonie 1 x Stafylokokus epidermidis, 2 x Stafylokokus aureus. Z toho v roku 2020 1 x GB, 3 x
E. coli,2 x Stafylokokus aureus, 1 x Acinetobakter + E coli. Z toho v roku 2021 1 x Stafylokokus aureu, 1 x Klebsiella pneumonie. Z 97 liečených novorodencov malo pozitívnu hemokultúru
16 novorodencov. V roku 2019 liečených 50 z toho malo včasnú
infekciu 30, a 7 pozitívnych hemokultúr. V roku 2020 liečených
38 z toho malo včasnú infekciu 27, a 8 pozitívnych hemokultúr.
V roku 2021 liečených 9 z toho malo včasnú infekciu 8, a 2 pozitívne hemokultúry. Diagnóza včasnej infekcie bola verifikovaná v 65 prípadoch t.j 2,1 % z celkového počtu. Výsledky svedčia
pri príliš častú indikáciu analýzy CRP. Kombináciou analýzy viacerých markerov infekcie (napr PCT) zvyšujeme pravdepodobnosť potvrdenia včasnej infekcie u novorodencov.
Prednáška podporená spoločnosťou Thermo Fisher Scientific
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BOLESTI CHRBTA U DETÍ A ADOLESCENTOV
Vargová V., Banóová E., Drobňáková S.
Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN, Košice, Slovensko
Bolesti chrbta adolescentov sú bežným problémom. Ročná
prevalencia sa pohybuje v rozmedzí 7 až 58 %. Lokalizované
sú predovšetkým do oblasti hrudnej a lumbosakrálnej chrbtice.
Jedna z „pediatrických dogiem“ predpokladá, že bolesť chrbta v detskom a adolescentnom veku vždy signalizuje závažnú
patológiu - malígnu chorobu alebo infekciiu. Tento tradičný pohľad sa do klinickej praxe premieta v podobe extenzívnych a nie
vždy opodstatnených vyšetrovacích postupov - vrátane širokej
palety zobrazovacích metód. V práci autori uvádzajú prehľad
najčastejších príčin bolesti chrbta v detskom a adolescentnom
veku a demonštrujú racionálny diferenciálne diagnostický algoritmus, ktorý pomôže odlíšiť benígne nešpecifické bolesti chrbta od závažných patologických stavov vyžadujúcich rýchlu diagnózu a príslušnú liečbu.

UVEITÍDY V DETSKOM VEKU
Turoňová L.1,2, Kostková M.1,2, Bánovčin P. 1
1
Klinika detí a dorastu. Univerzita Komenského
v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine,
Martin
2
Centrum pre indikáciu a aplikáciu biologickej
liečby pediatrickým pacientom s rezistentnými
formami zápalových reumatických chorôb a detská
reumatologická ambulancia pri Klinika detí a dorastu
UNM, Kollárova 2, 03659, Martin
Neinfekčná chronická uveitída asociovaná s pediatrickými reumatickými ochoreniami je závažným ochorením, ktoré môže
viesť k trvalým očným komplikáciám až k strate zraku. Najčastejšie sa spája s juvenilnou idiopatickou artritídou (JIA) ale môže sa vyskytovať aj pri iných reumatických chorobách. Idiopatická uveitída bez pridruženého reumatického ochorenia je, na
druhej strane, minimálne tak bežná, ako uveitída asociovaná
s JIA. Klasifikácia chronických uveitíd sa často realizuje podľa ich anatomického umiestnenia, pričom najbežnejšia je chronická predná uveitída (AU). Ťažké očné komplikácie neliečených stavov sú hlásené až u 50% detí, závažné zhoršenie zraku
(zraková ostrosť 20/50 alebo horšia) u 25–40% a slepota (zraková ostrosť 20/200 alebo horšia) až u 25 % detí. Mnoho detí
vyžaduje dlhodobú, často i kombinovanú imunosupresívnu liečbu. Práca sa zameriava na 1) vyhodnotenie rizikových faktorov
- s dôrazom na chronickú prednú uveitídu, 2) faktory súvisiace
s liečbou a liečebné možnosti inhibítormi TNF- alfa a 3) zrakové
výstupy liečených detí.

INFEKCIE MOČOVÝCH CIEST - OŽIVENIE NAŠICH
VEDOMOSTÍ
Brndiarová M.
K
linika detí a dorastu, Jesseniova lekárska fakulta,
Univerzita Komenského, Univerzitná nemocnica, Martin
Infekcie močových ciest sú pomerne častou príčinou návštevy pediatra. Akútna pyelonefritída a predovšetkým jej reci8

dívy sú významným rizikovým faktorom jazvovatenia obličkového parenchýmu. Významnými rizikovými faktormi ich vzniku je
vezikoureterový reflux a vývojové chyby močových ciest. Odporučenia pre liečbu nie sú jednotné. Optimálnou liečbou nekomplikovanej akútnej cystitídy sú chemoterapeutiká (trimetoprim,
kotrimoxazol a nitrofurantoin). Alternatívnymi liekmi sú potenciované aminopenicilíny, prípadne cefalosporíny II. generácie. Dĺžka liečby by mala byť 3-7 dní. Liekom prvej voľby u nekomplikovanej akútnej pyelonefritídy sú potenciované aminopenicilíny,
cefalosporíny II. alebo III. generácie. Odporučená dĺžka liečby je
10-14 dní. Používanie chemoprofylaxie (tzv. udržiavacia liečba)
sa rutinne neodporúča po prvej nekomplikovanej akútnej pyelonefritíde s fyziologickým morfologickým nálezom a bez funkčnej
poruchy vyprázdňovania dolných močových ciest. U pacientov
s anatomickou alebo funkčnou poruchou uropoetického traktu
sa považuje za vhodné.

SONDOVÁ ENTERÁLNA VÝŽIVA V KLINICKEJ
PRAXI
Havlíčeková Z.
Klinika detí a dorastu, Univerzitná nemocnica
a Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita
Komenského v Bratislave
Pediatrickí pacienti predstavujú veľmi vulnerabilnú skupinu
so špecifickými
nutričnými požiadavkami. Možnosti najvhodnejšej nutričnej
intervencie sú determinované
vekom dieťaťa, základným ochorením a celkovým súčasným
klinickým stavom, funkciou
gastrointestinálneho traktu, schopnosťou perorálneho prímu,
predchádzajúcimi diétnymi zvyklosťami dieťaťa a v neposlednom rade cenou. Na základe zhodnotenia môžeme následne
pacientovi upraviť diétu, pridať výživové doplnky, indikovať enterálnu alebo parenterálnu výživu. Enterálna výživa je charakterizovaná ako podávanie farmaceuticky pripravených preparátov
v tekutej alebo krémovej forme do tráviaceho traktu podávaných
perorálne alebo sondou za nutričným a/alebo terapeutickým
účelom. Je indikovaná u pacientov, ktorých perorálny príjem je
nedostatočný alebo normálny prijem stravy nedokáže zabezpečiť nároky pacienta pri aspoň čiastočne funkčnom gastrointestinálnom trakte. V prezentácii sú rozoberané aktuálne možnosti
využitia enterálnej výživy v manažmente pediatrického pacienta.
Prednáška podporená spoločnosťou Nutricia

DIFERENCIÁLNA DIAGNÓZA POLYÚRIE
V AMBULANCII PLDD
Ferenczová J.
Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN Košice
Rodičom, alebo samotným dieťaťom udávané zvýšené vylučovanie moču – polyúria je pomerne častým dôvodom návštevy
v ambulancii pediatra. Polyúria a polydipsia môžu byť príznakom
závažného ochorenia, ale aj benígneho stavu. Medzi najčastejšie príčiny patrí psychogénna polydipsia, diabetes insipidus centralis alebo renalis a diabetes mellitus. Diagnostika je obtiažna
a zahŕňa niekoľko stupňový vyšetrovací algoritmus. Prvým diagnostickým krokom je správne odobratá anamnéza, následne
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klinické vyšetrenie a laboratórne testy. Ako prvé musíme vylúčiť novomanifestovaný diabetes mellitus chemickým vyšetrením
moču. V ďalšom kroku zvažujeme psychogénnu polydipsiu. Prevedenie smädového testu v ambulantných podmienkach aj pri
spolupracujúcich rodičoch má svoje limitácie a preto ďalšie vyšetrenia realizujeme počas hospitalizácie v nemocnici.

UDRŽIAVACIA INTRAVENÓZNA TEKUTINOVÁ
LIEČBA U DETÍ
Koľvek G., Kubejová K.
Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN, Košice
Za príčinu euvolemickej hyponatriémie sa v súčasnosti považuje nadbytok čistej vody, ktorú organizmus nedokáže vylúčiť.
Donedávna sa pediatrickej praxi ako udržiavacia intravenózna
tekutinová liečba štandardne používali hypotonické infúzne roztoky. U hospitalizovaných detí, predovšetkým u pacientov v pooperačnom období, je infúzna liečba hypotonickými roztokmi
v dôsledku neprimerane zvýšenej sekrécie antidiuretického hormónu asociovaná s vysokým rizikom rozvoja iatrogénnej hyponatriémie. Táto skutočnosť viedla k zásadnej zmene odporúčaní pre intravenóznu tekutinovú liečbu u detí v zmysle preferencie
podávania izotonických roztokov.

VÝZNAM TRETEJ NAJVÄČŠEJ ZLOŽKY
MATERSKÉHO MLIEKA - OLIGOSACHARIDOV
(HMO)

Havlíčeková Z.
Klinika detí a dorastu, Univerzitná nemocnica
a Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita
Komenského v Bratislave
Fekálny kalprotektín je leukocytárny cytozolový proteín, ktorý
sa uvoľňuje z leukocytov po ich lýze alebo aktivácii. Je stabilný
voči enzymatickej degradácii a je možné ho detegovať v stolici, plazme ale aj ďalších telesných tekutinách. Obsah kalprotektínu v stolici koreluje s množstvom leukocytov vylúčených
do črevného lúmenu, stanovenie umožňuje odhad leukocytárnej infiltrácie črevnej sliznice. Hodnotenie fekálneho kalprotektínu je neinvazívna, jednoduchá, časovo i finančne nenáročná
diagnostická metóda. Najvýznamnejšou indikáciou na stanovenie fekálneho kalprotektínu je skríning a monitoring aktivity nešpecifických črevných zápalových ochorení. Aj keď fekálny kalprotektín je významný nástroj vrámci diferenciálnej diagnostiky
funkčných ochorení gastrointestinálneho traktu nešpecifických
črevných ochorení, hodnoty sa zvyšujú aj pri iných organických
ochoreniach gastrointestinálneho traktu, ale aj medikamentóznej liečbe. V prezentácii sú diskutované indikácie a limitácie vyšetrenia fekálneho kalprotektínu v detskom veku.

PEDIATRICKÉ IBD A DIÉTA
Petrášová M., Majlingová S., Tarcalová B.
Klinika detí a dorastu, UPJŠ LF a DFN Košice

Kuchta M.1, Ďurošková Z.
1
Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN, Košice
2
Neonatologické oddelenie UNLP, SNP 1, Košice
Úvod: Materské mlieko sa považuje za dynamickú komplexnú, biologickú tekutinu s obsahom širokej škály rôzneho množstva bielkovín, lipidov a sacharidov a ďalších biologicky aktívnych látok. V súvislosti s touto adaptáciou a dynamikou zmien,
značnú pozornosť lekárov a vedcov získala tretia najväčšia súčasť materského mlieka a to ľudské mliečne oligosacharidy
(Human Milk Oligosaccharides - HMO).
Kontext: V práci sa venujeme krátkemu prehľadu poznatkov o funkciách HMO, ich chemickému zaradeniu, prebiotickým
účinkom. Významný vedecký pokrok však už umožňuje vyrábať
aj niektoré štruktúry oligosacharidov materského mlieka, ktoré
sú identické so štruktúrami HMO. Ako prvé oligosacharidy boli schválené a začali sa do formúl pridávať 2‘-FL (2‘-fukozyllaktóza) – najviac zastúpený HMO v materskom mlieku a LNnT
(Lakto-Nneo-Tetraóza). Pri takto obohatených dojčenských formulách je preukázané, že prispievajú k rozvoju imunologických
funkcií podobných ako u dojčených detí a vedú k nižšej chorobnosti a menšiemu užívaniu liekov.
Záver: HMO sú jednou z významných zložiek výživy v ranom
detskom veku a poznanie špecifík a rešpektovanie individuálnych výživových požiadaviek každého dieťaťa je veľmi dôležité,
pretože tak možno z dlhodobého aspektu predísť vzniku, resp.
rozvoju viacerých ochorení, napr. tzv. civilizačných.
Kľúčové slová: HMO, oligosacharidy materského mlieka,
dojčenie, prebiotiká
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INDIKÁCIE NA VYŠETRENIE FEKÁLNEHO
KALPROTEKTÍNU V PEDIATRICKEJ PRAXI

Nešpecifické zápalové ochorenie čriev (IBD) sú celoživotné
relabujúce a remitujúce ochorenia charakterizované inflamáciou
čreva. Exaktná patogenéza IBD nie je objasnená, v súčasnosti je známe, že úlohu vo vývine ochorenia zohrávajú genetické
aj environmentálne faktory. Zvlášť spôsob stravovania – diéta,
je v ostatných rokoch stredobodom vedeckého skúmania, ako
potencionálneho spúšťača nešpecifických zápalových ochorení čriev. Epidemiologické dáta poukazujú na rapídny nárast IBD
v západných krajinách a objavujú sa aj v rozvíjajúcich sa krajinách paralelne so zavádzaním tzv. západnej diéty (western
diet).
Ciele liečby u pediatrickej CD sú tradične úľava od symptómov, optimalizácia rastu zlepšenie kvality života za minimalizácie liekovej toxicity. Možnosti manažmentu zahŕňajú nutričnú,
farmakologickú a chirurgickú liečbu. Nutričná terapia v ostatných rokoch získala pozornosť pre svoj bezpečnostný profil
s minimálnymi nežiaducimi účinkami, črevo – šetriacu podstatu a naturalistický prístup. V tejto práci sa pokúsime predstaviť úlohu diéty v patogenéze a malnutrícii u IBD, ako aj možné
diétne prístupy v manažmente IBD, zvlášť exkluzívnej enterálnej výživy (exclusive enteral nutrition, EEN) a eliminačnej diéty
pri Crohnovej chorobe (CDED) v kombinácii s parciálnou enterálnou výživou (PEN).
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Early and reliable sepsis diagnosis
within the first 72 hours of life
Age-specific B·R·A·H·M·S PCT reference values
for neonatal infants

PCT (procalcitonin) values of the newborn physiologically
increase directly after birth and stay elevated during the first
three days of life.2 However, also during these first three
days of life, the PCT values of newborns suffering from
early-onset sepsis are significantly higher than those of
non-infected newborns.3

Therefore, differing, age-specific reference values apply
when using B·R·A·H·M·S PCT for neonates within their first
48-72 hours of life.3
20

Age adjusted B·R·A·H·M·S PCT
cut-off values in newborns 3

10

PCT [μg/L]

Decision making guided by Thermo Scientific™
B·R·A·H·M·S PCT™ is proven to safely reduce
antibiotic exposure in neonates with suspected
early-onset sepsis.1
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Find out more at thermoscientific.com/procalcitonin
References: 1. Stocker M. et al., Lancet 2017; 390 (10097): 871-881 2. Meisner M. Procalcitonin – Biochemistry and
Clinical Diagnosis. Bremen 2010 3. Stocker M. et al., Neonatology 2010; 97: 165-174
Not all products are CE marked or have 510(k) clearance for sale in the U.S. Availability of products in
each country depends on local regulatory marketing authorization status. Thermo Fisher Scientific
products are distributed worldwide; not all intended uses and applications mention in this printing are
registered in every country.
© 2019 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. B·R·A·H·M·S PCT and all other trademarks are the property
of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified. Copyrights in and to the image “Newborn
baby in incubator” are owned by a third party and licensed for limited use only to Thermo Fisher Scientific by Getty
Images, Inc. Patents: www.brahms.de/patents
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DIAGNOSTIKA ABKM – ROBÍME STÁLE ROVNAKÉ
CHYBY?
Michnová M.
Klinika detí a dorastu, Jesseniova lekárska fakulta
Univerzity Komenského v Martine a
Univerzitná nemocnica Martin, Slovensko
Potravinová alergie (PA) je definována jako imunologicky
podmíněná, reprodukovatelná porucha zdraví po konzumaci určité potraviny. PA se klinicky projevuje na kůži (urtikárie, ekzém),
v dýchacích cestách (alergická rinitída, astma bronchiale), systémově (anafylaxe) nebo v gastrointestinálním traktu, kde může
být postižena každá jeho část od dutiny ústní až po anus. Alergie na bílkovinu kravského mléka (ABKM) je nejčastější potravinovou alergií u dětí do tří let věku, postihuje asi 1-3 % kojenců. Na PA se podílí několik typů alergické reakce. Nejčastější
je časná reakce (I. typ), dále pak imunokomplexy zprostředkovaná alergická reakce (III. typ) a oddálený typ alergické reakce
(IV. typ). Diagnóza PA je postavena na základě anamnézy, fyzikálního vyšetření a výsledku eliminačno-expozičního testu. Pomocné laboratorní vyšetření má význam pouze u I. typu přecitlivělosti, kdy lze jako vyšetřovací metody použít kožní prick testy
a stanovení specifických IgE protilátek. Vyšetřování specifických
IgA, IgG, IgM protilátek k diagnostice PA nepatří.

POTŘEBA ČASNÉ DIAGNOSTIKY DUCHENNOVY
SVALOVÉ DYSTROFIE

EOZINOFILNÁ EZOFAGITÍDA V PEDIATRII –
SÚČASNÝ POHĽAD NA DIAGNOSTIKU A LIEČBU
(KAZUISTIKA)
Kosorínová D.1, Havlíčeková Z.1, Ďuríček M. 2,
Kalman M. 3, Bánovčin P.1
1
Klinika detí a dorastu, Jesseniova lekárska fakulta
Univerzity Komenského v Bratislave, Univerzitná
nemocnica Martin
2
Interná klinika gastroenterologická, Jesseniova
lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave,
Univerzitná nemocnica Martin
3
Ústav patologickej anatómie, Jesseniova lekárska
fakulta Univerzity Komenského v Bratislave,
Univerzitná nemocnica Martin
Eozinofilná ezofagitída, chronické zápalové imunitne podmienené ochorenie zo skupiny eozinofilných ochorení gastrointestinálneho traktu (EGID), je považovaná za druhú najčastejšiu
príčinu uviaznutia jedla a dysfágie u detí po gastroezofágovom
refluxe. V posledných dekádach stúpa výskyt ochorenia naprieč
dospelou aj pediatrickou populáciou, s vyšším záchytom u mužského pohlavia a pacientov s anamnézou atopie. Včasné zahájenie liečby je nevyhnutné pre predchádzanie fibrostenotickým komplikáciám ochorenia. V kazuistike prezentujeme prípad
15-ročného pacienta s typickou klinickou manifestáciou eozinofilnej ezofagitídy.

LYMFADENOPÁTIA – ČASTÁ DILEMA PEDIATRA

Fuchsová P., Haberlová J.
Klinika dětské neurologie, 2.LF UK a FN Motol, Praha

Fajdelová M., Bileková T.
Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN Košice

Duchennova svalová dystrofie (DMD) je geneticky podmíněné onemocnění, projevující se progresivní svalovou slabostí
spojenou s postižením srdce. Jedná se o onemocnění závažné,
vedoucí k výrazné invaliditě pacienta a ke zkrácení věku dožití.
V posledních letech díky pokroku, a to především v oblasti genetiky, dochází k nárůstu znalostí o příčinách tohoto onemocnění a objevují se nové možnosti léčby. Od r. 2016 je dostupný lék ataluren (Translarna), je vhodný pro pacienty, u kterých
je onemocnění způsobeno bodovou mutaci s předčasným stopkodonem. Tento lék je schopen modulací mRNA na úrovni ribosomu zvýšit tvorbu chybějícího proteinu – dystrofinu a tím
zmírnit progresi nemoci, například oddálit ztrátu schopnosti samostatné chůze či dechové nedostatečnosti. U všech pacientů
bez ohledu na typ mutace je dostupná multioborové péče, která významně zvýší kvalitu života i věk dožití. Vzhledem k tomu,
že se jedná o onemocnění progresivní, je důležité DMD diagnostikovat ve fází prvních symptomu, kdy tato léčba má největší
efekt. Včasná diagnostika umožní nejen možnost léčby, ale i genetické poradenství včetně možností prenatální či preimplantační diagnostiky.
Prednáška podporená spoločnosťou Bioxa

Lymfadenopátia je pre pediatria každodenným chlebíčkom.
V mnohých prípadoch je jej príčina jasná už v úvode. Na druhej
strane, vzhľadom na pomerne široké etiologické spektrum, sa
neraz stáva neľahkým diagnostickým orieškom. Práve preto je
veľmi dôležité pristupovať k pacientovi cielene, v snahe vyhnúť
sa nadmernému vyšetrovaniu. V našej prezentácii sme sa venovali dôležitým poznatkom pre detského lekára, zároveň sme
upriamili pozornosť aj na varovné signály závažných ochorení,
ktoré je nutné včas odhaliť. V ďalšej časti sme predstavili názornú kazuistiku častej, aj keď pomerne stále poddiagnostikovanej
príčiny lymfadenopátie.

PERIFÉRNA LYMFADENOPATIA
A NETUBERKULÓZNE MYKOBAKTÉRIE
Turčan T.1, Olekšák F.1, Ďurdík P.1, Bacmaňáková I.1,
Ferenc P. 2
1
Klinika detí a dorastu, Univerzitná Nemocnica Martin,
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
2
Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných
chorôb, n. o. Dolný Smokovec
V Slovenskej republike bolo plošné očkovanie novorodencov proti tuberkulóze zastavené v roku 2012. Incidencia netuberkulóznych mykobakterióz (NTM) v posledných rokoch prudko stúpa. Najčastejším prejavom NTM v detskom veku je krčná
lymfadenitída, ktorá sa líši od iných lymfadenitíd v diagnostickom
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a terapeutickom postupe. Klinicky sa NTM lymfadenitída prejavuje najmä unilaterálnym nebolestivým zväčšením lymfatických
uzlín, ktoré sú fixované ku koži a kožnými zmenami nad postihnutou uzlinou. V diagnostike NTM zohráva najdôležitejšiu úlohu priame potvrdenie netuberkulóznych mykobaktérií v tkanive
(kultivačne, mikroskopicky, PCR) a terapeutickou metódou voľby je chirurgická exstirpácia postihnutej uzliny. Antibiotická a antituberkulotická liečba zohráva len adjuvantnú úlohu.
Kľúčové slová: netuberkulózne mykobakteriózy, krčná
lymfadenitída, Mycobacterium avium complex

DIFERENCIÁLNA DIAGNOSTIKA URTIKÁRIE
U DETÍ
Petrovičová O, Jeseňák M., Bánovčin P.
Klinika detí a dorastu, Univerzitná nemocnica Martin,
Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita
Komenského v Bratislave, Centrum pre liečbu ťažkých
a refraktérnych alergických ochorení, Martin,
Slovenská Republika
V detskom veku sa veľmi často stretávame s exantémovými
ochoreniami. Poznáme rôzne druhy exantémov, pričom urtikária patrí do skupiny papulóznych. Je charakterizovaná tvorbou
typických urtikariálnych morf s alebo bez výskytu angioedému,
sprevádzaná výrazným pruritom. Podľa dĺžky trvania príznakov
môžeme urtikáriu klasifikovať na akútnu (menej ako 6 týždňov)
a chronickú (viac ako 6 týždňov). V diagnostickom manažmente je potrebné aby sme detailne odobrali anamnézu pacienta
a na základe toho postupovali v realizácii ďalších laboratórnych
či klinických vyšetrení. Dôležité je aby sme si všímali ostatné
pridružené príznaky, akými sú horúčka, respiračné, gastrointestinálne či reumatologické ťažkosti, vyvolávajúce faktory a tiež
iné prebiehajúce ochorenia u jedinca (napríklad autoimunitné či
alergické). Podľa toho môžeme diferenciálne diagnosticky vylúčiť alebo potvrdiť iné choroby, pri ktorých sa urtikária môže vyskytovať. Približne u 50 % pacientov s akútnou urtikáriou sa
jej príčina nezistí. Vo všeobecnosti rozsiahle diagnostické algoritmy pre akútnu urtikáriu nie sú odporúčané, potrebné je podať
nesedatívne antihistaminikum, pri nedostatočnej odpovedi jeho
4-násobnú dávku a pri výrazných ťažkostiach krátku kúru systémovým kortikoidom. Bohužiaľ, pri chronickej urtikárii často aj napriek dôkladným vyšetreniam tiež nenájdeme konkrétnu príčinu
ťažkostí (viac ako 90 % pacientov). Výskyt chronickej urtikárie
je u detí nižší ako u dospelých. Na posúdenie aktivity urtikárie
používame týždenný skórovací systém aktivity urtikárie (UAS7),
podľa ktorého môžeme pacienta nastaviť na liečbu. Liečebný
postup je krokový, len s overenými skupinami liekov so silným
dôkazom účinku. Cieľom liečby je navodenie kompletnej kontroly nad prejavmi urtikárie za prítomnosti zachovania bezpečnosti
liečby a dosiahnutia najlepšej možnej kvality života. Farmakologický algoritmus liečby je stanovený na základe smernice EAACI/GA2LEN/EDF/WHO z roku 2018.

AKO SPRÁVNE IDENTIFIKOVAŤ PACIENTA
S AUTOINFLAMAČNÝM OCHORENÍM?
Kapustová L., Jeseňák M., Bánovčin P.
Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM
Centrum pre periodické horúčky– expertízne pracovisko
MZ SR pre zriedkavé choroby
Autoinflamačné ochorenia tvoria pomerne heterogénnu skupinu ochorení, ktorých spoločným znakom je nadmerná, neindukovaná a hlavne nekontrolovaná zápalová odpoveď. Podkladom
je imunodysregulácia v oblasti ramena vrodenej imunitnej odpovede s nadprodukciou interleukínu-1β. K tejto skupine ochorení radíme aj syndrómy periodických horúčok. V detskom veku
je najčastejším ochorením tohto typu PFAPA syndróm (periodická horúčka spojená s aftóznou stomatitídou, faryngitídou a krčnou lymfadenopatiou), s ktorým sa určite v svojej praxi stretne
každý pediater. Okrem tohto pomerne bežného syndrómu sa
však v slovenskej populácii vyskytujú aj raritnejšie monogénovo podmienené syndrómy periodických horúčok. Cieľom našej
prednášky je teda priblížiť tieto ochorenia odbornej verejnosti
a poskytnúť návod, ako správne identifikovať pacienta s autoinflamačným ochorením.

ČO (NE)VIEME O LIEČBE DETÍ S REUMATICKÝMI
OCHORENIAMI?
Kostková M., Turoňová L., Bánovčin P.
Klinika detí a dorastu UN Martin a JLF UK
Cieľom terapie v detskej reumatológii je dosiahnuť plnú remisiu základného ochorenia, predchádzať komplikáciám a udržať kvalitu života detského pacienta s reumatickým ochorením.
Okrem farmakoterapie zohráva podstatnú úlohu aj nefarmakologická liečba.
V práci prezentujeme základné možnosti liečby detského
pacienta s reumatickým ochorením, indikácie tejto terapie, jej
možné nežiaduce účinky a tiež uvádzame praktické odporúčania pred zavedením liečby a počas nej. Upozorňujeme na riziká
infekcie počas imunosupresívnej a biologickej liečby, zdôrazňujeme význam včasného odoslania detského pacienta k detskému reumatológovi a multidisciplinárnej starostlivosti o detských
pacientov s reumatickými ochoreniami vrátane starostlivosti obvodným pediatrom.

Abstrakty neprešli jazykovou korektúrou.
Za obsah abstraktov zodpovedajú autori.
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