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ODBORNÝ PROGRAM
ŠTVRTOK 2. 6. 2022
8.00 hod. | SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE – HOTEL TURIEC

DIABETOLÓGIA, METABOLIZMUS 
8.30 − 9.35 hod.

Predsedníctvo: Mokáň M., Lazúrová I. 

1. Graňák K., Vnučák M., Beliančinová M., Dedinská I., Pytliaková M. 
(Martin): Pravidelná fyzická aktivita v prevencii potransplantačného 
diabetes mellitus a pridružených metabolických stavov u pacientov 
po transplantácii obličky. 

2. Bolacká M., Karásek D., Metelka R. (Olomouc): Sledování hladiny 
metforminu u diabetiků s chronickou renální insuficiencí.

3. Jadrníčková P., Václavík J. (Ostrava): Apo E mutace jako příčina 
familiární hypercholestorolémie na severovýchodní Moravě.

4. Dohnal R., Cibičková Ľ. (Olomouc): Bariatrické operace.
5. Benko J., Horná S., Cingel M., Krivuš J., Mokáň M. (Martin):  

Rekordne nízka koncentrácia sodíka v sére.

PREDNÁŠKA PODPORENÁ SPOLOČNOSŤOU BOEHRINGER INGELHEIM  
9.35 – 9.55 hod.

Predsedníctvo: Mokáň M., Lazúrová I.

Polcová Z. (Žiar nad Hronom): Kardio-renálno metabolická ochrana 
pacienta.

 
9.55 − 10.10 hod. | PRESTÁVKA

NEFROLÓGIA 
10.10 − 12.30 hod.

Predsedníctvo: Horák P., Dedinská I., Makovický P.

6. Doboš V., Vnučák M., Dedinská I. (Martin): Infekčné komplikácie 
po transplantácii obličky vo vzťahu k indukčnej imunosupresívnej 
liečbe – študentská práca.



7. Lys Z., Dombrovská K., Dědochová J., Kovářová P., Valkovský I., Václavík J. 
(Ostrava): Akutní infekce u pacientů po transplantaci ledviny. 

8. Vnučák M., Graňák K., Beliančinová M., Dedinská I. (Martin): Vplyv 
kyseliny mykofenolovej a takrolimu na výskyt infekčných 
komplikácií po transplantácii obličky v kontraste s výskytom 
akútnej rejekcie štepu.

9. Beliančinová M., Graňák K., Vnučák M., Skálová P. Laca Ľ, Mokáň M., 
Dedinská I. (Martin): Diagnostické hospitalizácie pred zaradením 
pacienta na čakaciu listinu pre transplantáciu obličky.

10. Klementa V., Petejová N., Horák P., Zadražil J., Klementová O., Prošková 
J. (Olomouc): Diferenciace akutního poškození ledvin v septickém 
stavu a nefrotoxického účinku antibiotické terapie vankomycinem 
a gentamicinem na podkladě měření specifických microRNA.

11. Tollarovičová L., Matošová B. (Trnava): Neočakávaná príčina 
obličkového poškodenia.

12. Kurašová E., Orság J., Marešová K. (Olomouc): Tubulointersticiální 
nefritida s uveitidou (TINU syndrom) – kazuistika.

13. Videman J., Horák P., Skácelová M., Skoumalová A.(Olomouc): Lupusová 
nefritida refrakterní k terapii – kazuistické sdělení.

14. Ramík Z., Václavík J., Kvapil T., Jelínek L., Kociánová E., Kamasová M. 
(Ostrava, Olomouc): Dlouhodobý vývoj renálních funkcí u pacientů 
s rezistentní a ne-rezistentní arteriální hypertenzí.

15. Michalová R., Maňková A., Horná S., Makovický P., Ježíková A., Galajda 
P., Mokáň M., Dedinská I. (Martin): Využitie ekulizumabu v liečbe 
atypického hemolyticko-uremického syndrómu v dospelosti.

16. Ševčovičová R., Orság J., Žamboch K., Kosatíková Z., Richter D., Krejčí K., 
Horák P. (Olomouc): Z jemné záplaty hrubá diagnóza – kazuistika. 

OBEDNÁ PRESTÁVKA
12.30 – 13.00 hod.

SEKCIA A 

PREDNÁŠKY PODPORENÉ SPOLOČNOSŤAMI 
WÖRWAG PHARMA A PFIZER 
13.00 – 13.30 hod.

Predsedníctvo: Galajda P., Ščudla V.

■ Lukáš M. (Praha): Perorální léčba deficience vitaminu B12 u pacientů 
s Crohnovou nemocí. – prednáška s podporou firmy Wörwag Pharma

■ Bolek T. (Martin): Priame orálne antikoagulanciá (DOAK) u starších 
pacientov s fibriláciou predsiení. – prednáška s podporou firmy Pfizer



SEKCIA A

KARDIOLÓGIA 
13.30 – 15.00 hod.

Predsedníctvo: Belicová M., Samoš M. 

17. Pavúková S., Páleš J.,Payer J. (Bratislava): Kardiálne zlyhávanie ako 
prvý príznak AL amyloidózy.

18. Jelínek L., Modrák M., Ramík Z., Pavlů L., Kvapil T., Vácha J., Václavík 
J., Sovová E. (Olomouc, Praha, Ostrava): Vztah mezi objektivním 
a subjektivním hodnocením funkční kapacity u pacientů 
s chronickým srdečním selháním a jeho závislost na adherenci 
k léčbě.

19. Klačanský M., Snopek P. (Nitra): Zlepšenie kvality života pacientky 
so SZ s redukovanou EF samotnou farmakoterapiou (aj napriek 
neúspešnému pokusu o zavedenie ĽK elektródy CRT).

20. Chromeková K., Sýkorová M., Bystriansky A., Rybár I. (Banská Bystrica): 
Prolaps mitrálnej chlopne a riziko náhlej kardiálnej smrti – kedy sa 
máme začať báť?

21. Tavačová D., Václavík J., Branny M., Ráchela M. (Ostrava): Infekční 
endokarditida nativní aortální chlopně s masivní aortální 
regurgitací u mladé nerizikové ženy.

22. Paličková N., Porzer M., Václavík J. (Ostrava): Katetrizační uzávěr 
objemného aneurysmatu žilního aortokoronárního bypassu 
u 71-letého pacienta.

23. Musiolová K. (Ostrava): Objemné pseudoaneuryzma jako následek 
radiálního přístupu k selektivní koronarografii.

PRESTÁVKA
15.00 – 15.10 hod.

SEKCIA A 
KARDIOLÓGIA − HEMOSTÁZA  
15.10 – 16.40 hod.

Predsedníctvo: Samoš M., Sokol J. 

24. Norheim N., Stančiaková L., Dobrotová M., Hollý P., Škorňová I., Ivanková 
J., Žolková J., Vadelová Ľ., Danko J., Kubisz P., Staško J. (Martin): Protein 
S in risky pregnant women – študentská práca.



25. Kučeríková K., Sokol J., Žolková J. (Martin): Vplyv liečby dabigatranom 
na rotačnú tromboelastometriu – študentská práca.

26. Stančiaková L., Dobrotová M., Jedináková Z., Hollý P., Škorňová I., Ivanková 
J., Žolková J., Vadelová Ľ., Brunclíková M., Danko J., Kubisz P., Staško 
J. (Martin): Rotačná trombelastometria v sekundárnej prevencii 
trombotických komplikácií u rizikových tehotných pacientok.

27. Bolek T., Samoš M., Nosáľ V., Škorňová I., Petrovičová A., Kamenišťáková 
A., Hajaš G., Staško J., Kurča E., Mokáň M. (Martin, Nitra): Aké sú 
koncentrácie priamych orálnych antikoagulancií u pacientov 
s fibriláciou predsiení pri embolických a krvácavých príhodách: 
pilotná multicentrická štúdia.

28. Urban L., Samoš M., Bolek T., Škorňová I., Staško J. (Martin): ADP 
receptor blocker resistance in patients undergoing complex 
percutaneous coronary interventions.

29. Šimurda T., Casini A., Steranková M., Žolková J., Škorňová I., Kolková Z., 
Loderer D., Dobrotová M., Brunclíková M., Lasabová Z., Staško J., Kubisz 
P. (Martin, Geneva): Nové možnosti diagnostiky a manažmentu 
liečby u pacientov s vrodenou dysfibrinogenémiou.

30. Drieniková D., Gloger J., Porzer M., Pecuchová M. (Ostrava): Zaklínený 
trombus v perzistujúcom foramen ovale.

SEKCIA B
INFEKCIA COVID-19 V ODBOROCH VNÚTORNÉHO LEKÁRSTVA  
13.00 – 15.40 hod.

Predsedníctvo: Rozborilová E., Michalová R.

31. Smaha J., Kužma M., Brázdilová K., Nachtmann S., Jankovský M., 
Pastírová K., Gažová A., Jackuliak P., Killinger Z., Kyselovič J., Koller T., 
Binkley N., Payer J. (Bratislava, Wisconsin): Hospitalizovaní pacienti 
s COVID-19 pneumóniou, ktorí majú sérovú koncentráciu 
25(OH)D < 12 ng/ml, majú vyššie riziko úmrtia v nemocnici.

32. Jurica J., Bolek T., Péč M. J., Škorňová I., Schnierer M., Bánovčin 
P., Staško J., Kubisz P., Samoš M., Mokáň M. (Martin): Rotačná 
tromboelastometria u pacientov s diabetes mellitus 2. typu 
a miernou COVID-19 pneumóniou: pilotná prospektívna štúdia.

33. Drápela M., Lys Z., Dombrovská K., Havránek P., Václavík J. (Ostrava): 
Pandemie nemoci COVID 19 perspektivou pacientů po 
transplantaci ledviny.

34. Beliančinová M., Vnučák M., Graňák K., Kocan I., Dedinská I. (Martin): 
Použitie rekombinantných ľudských monoklonálnych protilátok 
casirivimab/imdevimab v inhibícii infekcie vírusom Sars-Cov-2.



35. Štěpán J., Horák P., Krejčí K. (Olomouc): Monoklonálne protilátky 
v prevencii progresie ochorenia COVID 19: Prvé skúsenosti vo FN 
Olomouc.

36. Džadová N., Sokirková M., Posypanka P., Hrušovský Š., Gombošová 
L. (Michalovce, Košice): Ulcerózna proktokolitída stredne ťažkého 
stupňa komplikovaná infekciou COVID-19 a infekciou Clostridium 
difficile – kazuistika.

37. Péč M.J., Jurica J., Péčová M., Strýčková A., Benko J., Bolek T., Samoš M., 
Sokol J., Galajda P., Staško J., Mokáň M. (Martin): Artériová trombóza 
po infekcii SARS-CoV-2: kazuistiky.

38. Ňuňuková D. (Martin): COVID-19 pneumónia u hospitalizovaných 
pacientov – kazuistika.

39. Jaja M. (Martin): Komplikovaná koronavírusová pneumónia 
s pyopneumothoraxom a rozvojom septického šoku.

40. Lazor J., Žiačiková I., Kocan I., Vyšehradský R. (Martin): Dlhodobé 
následky a komplikácie koronavírusovej pneumónie.

41. Olejová J., Müllerová A. (Olomouc): (Nečekaná) Necovidová 
pneumonie – kazuistika.

42. Hamada Ľ., Vyšehradský R. (Martin): Nie je všetko COVID čo sa začína 
akútnymi respiračnými príznakmi – kazuistika.

DISKUSNÝ VEČER
18.00 hod.



Iný ako ostatné betablokátory1*

Duálny mechanizmus účinku2*

Liečba stabilného mierneho a stredne ťažkého 
chronického srdcového zlyhávania (CHSZ) ako 
aditívna terapia ku štandardnej terapii 
u starších pacientov vo veku ≥ 70 rokov3

Liečba esenciálnej 
hypertenzie u dospelých3

Nebilet® 5 mg
Liek na vnútorné použitie. Liečivo: 5 mg nebivolol (ako nebivololiumchlorid). Terapeutické indikácie: esenciálna hypertenzia u dospelých, stabilné mierne a stredne ťažké chronické srdcové zlyhávanie (CHSZ) ako 
aditívna terapia ku štandardnej terapii u pacientov vo veku ≥ 70 rokov. Dávkovanie a spôsob podávania: Esenciálna hypertenzia: zvyčajná dávka je 1 tableta (5 mg) denne, môže sa užívať s jedlom. Chronické srdcové 
zlyhávanie: 1,25 mg nebivololu sa má zvýšiť na 2,5 mg nebivololu 1x denne, potom 5 mg nebivololu 1x denne, následne 10 mg nebivololu 1x denne. Maximálna odporúčaná dávka je 10 mg nebivololu 1 x denne. Inter-
valy medzi zvyšovaním dávky sú 1-2 týždne. Kontraindikácie: precitlivenosť na liečivo alebo ktorúkoľvek pomocnú látku, insu� ciencia pečene alebo porucha funkcie pečene, akútne srdcové zlyhávanie, kardiogénny 
šok alebo dekompenzácia pri srdcovom zlyhávaní vyžadujúca intravenóznu inotrópnu terapiu, syndróm sínusového uzla vrátane sino-atriálnej blokády, druhý  a tretí stupeň srdcovej blokády (bez kardiostimulátora), 
bronchospazmus a bronchiálna astma v anamnéze, neliečený feochromocytóm, metabolická acidóza, bradykardia (pulz menej ako 60 úderov za minútu pred začiatkom terapie), hypotenzia (systolický krvný tlak < 
90 mm Hg), ťažká periférna cirkulačná porucha. Liekové a iné interakcie: Kombinácie, ktoré sa neodporúčajú: antiarytmiká I. triedy (chinidín, hydrochinidín, cibenzolín, � ekainid, dizopyramid, lidokaín, mexiletín, 
propafenón), blokátory kalciových kanálov typu verapamilu, diltiazemu, centrálne pôsobiace antihypertenzíva (klonidín, guanfacín, moxonidín, metyldopa, rilmenidín). Kombinácie vyžaujúce opatrnosť: antiarytmiká 
III. triedy (amiodarón), anestetiká - prchavé halogenáty, inzulín a perorálne antidiabetiká: napriek tomu, že Nebilet® 5 mg neovplyvňuje hladinu glukózy, môže maskovať niektoré symptómy hypoglykémie (palpitácia, 
tachykardia). Baklofén (antispastikum), amifostín (antineoplastická prídavná liečba): dávkovanie antihypertenzív sa má primerane upraviť.  Kombinácie, ktoré sa majú zvážiť: srdcové glykozidy,  blokátory kalciových 
kanálov dihydropyridínového typu (amlodipín, felodipín, lacidipín, nifedipín, nikardipín, nimodipín, nitrendipín),  antipsychotiká, antidepresíva (tricyklické, barbituráty, fenotiazíny), nesteroidové protizápalové lieky 
(NSAID), sympatomimetiká. Farmakokinetické interakcie: vzhľadom na to, že nebivolol je metabolizovaný CYP2D6 izoenzýmom, súčasné podanie látok inhibujúcich tento enzým, najmä paroxetínu, � uoxetínu, tioridazínu 
a chinidínu, môže zvýšiť plazmatické hladiny nebivololu so zvýšeným rizikom excesívnej bradykardie a nežiaducich účinkov. Gravidita a laktácia: Nebilet sa neodporúča aplikovať v gravidite. Riziko pre novorodencov/
dojčatá nemožno vylúčiť. Matky užívajúce nebivolol preto nemajú dojčiť. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje: Nebilet® 5 mg neovplyvňuje psychomotorické funkcie. Počas vedenia 
automobilov alebo obsluhy strojov treba vziať do úvahy možnosť vzniku závratov a únavy. Nežiaduce účinky: časté: bolesť hlavy, závraty, parestézia, dyspnoe, obstipácia, nauzea, hnačka, únava, edémy. Menej časté: 
nočné mory, depresia, poruchy zraku, bradykardia, srdcové zlyhanie, spomalené AV vedenie/ AV - blok, hypotenzia, intermitentná klaudikácia (zvýšenie), bronchospazmus, dyspepsia, � atulencia, vracanie, pruritus, 
erytematózne sčervenanie , impotencia. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Berlin Chemie AG, Glienicker Weg 125, 12489 Berlín, Nemecko Spôsob výdaja lieku: na lekársky predpis. Pred predpísaním lieku 
oboznámte sa, prosím, s úplnou informáciou o lieku v  Súhrne charakteristických vlastností lieku. Posledná revízia textu: 12/2021. Dátum výroby materiálu: marec 2022 
Kód materiálu: SK_NEB-07-2022-v01_Press
Zastúpenie v SR: Berlin-Chemie / A. Menarini Distribution Slovakia s. r. o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava,  tel.: 02/ 544 30 730, fax: 02/544 30 724, e-mail: slovakia@berlin-chemie.com. Tento materiál je určený 
pre odbornú verejnosť a interné účely spoločnosti.
*informácia sa vzťahuje na účinnú látku nebivolol.

1. Sahana G. N. et al.; Int J BiolMed Res 2011; (2): 577-580
2. Tobili J. E. et al.; Vasc Health Risk Manag 2012; 8: 151-160
3. SPC Nebilet 12/2021



PIATOK 3. 6. 2022
GASTROENTEROLÓGIA  
8.00 – 10.25 hod.

Predsedníctvo: Martínek A., Vrablík M. 

43. Vážanová D., Ďuriček M., Uhrík P., Bánovčin P. (Martin): 
Endosonograficky navigovaná aplikácia botulotoxínu do pažeráka 
pri jeho závažnej motilitnej poruche.

44. Cveková S., Urban O. (Olomouc): Ulcerosní kolitida u pacienta 
s morbus Wilson: kazuistika.

45. Hoferica J., Nosáková L., Uhrík P., Bánovčin P., Hyrdel R. (Martin): 
Využitie kontrastnej sonografie v diferenciálnej diagnostike 
pečeňových lézií.

46. Prokopič M., Appelman M., Kersten R., van de Graaf S., Beuers U. (Martin, 
Amsterdam): FGF19 reguluje spätné vychytávanie žlčových kyselín 
cez NTCP v ľudských hepatocytoch.

47. Šulejová K. K. (Banská Bystrica): Kritériá urgentnej transplantácie 
pečene podľa Lille protokolu v.s. abstinenčný interval – implikácia 
ACE ako súčasť terapeutického protokolu.

48. Vašura A., Machytka E., Urban O., Bužga M., Macháčková J. (Ostrava): 
Vliv bariatrické endoskopie na průběh NAFLD, především na 
změny parametrů jaterní fibrózy a steatózy 
(pilotní prospektivní studie – předběžné výsledky).

49. Havaj D.J., Adamcová-Selčanová S., Šulejová K.K., Bystrianska N., 
Žilinčanová D., Skladaný Ľ. (Banská Bystrica): S cirhózou asociovaná 
imunitná dysfunkcia (CAID) – príčiny, dôsledky, riešenia.

50. Vrbová P., Koller T., Payer J. (Bratislava): Rizikové faktory úmrtia 
pacientov hospitalizovaných s cirhózou pečene so zameraním 
na nutričný stav a dekompenzáciu.

51. Štos L., Blaho M., Václavík J. (Ostrava): Raritní GISTom hlavy pankreatu 
u 38-letého muže.

52. Ščešňák V. (Michalovce): Angina abdominalis – kazuistika. 
53. Focko B., Benko J., Cingel M., Jurica J., Krivuš J., Péč M.J., Mokáň M. 

(Martin): Diagnostický oriešok – rekurentné krvácanie z konečníka 
bez nálezu zdroja.

PRESTÁVKA
10.25 – 10.35 hod.



REUMATOLÓGIA, VARIA 
10.35 – 12.30 hod.

Predsedníctvo: Karásek D., Sadloňová J.

54. Skoumalová A., Videman J., Horák P., Skácelová M. (Olomouc): 
Přežívání u systémové sklerodermie.

55. Kovář P., Kupková A., Rolová J., Lačňák B., Václavík J. (Ostrava): 
Lumbalgie při retroperitoneálním pseudotumoru jako dominující 
projev ANCA asociované vaskulitidy u geriatrické pacientky. 

56. Kostelníková P., Skácelová M. (Ostrava): Difuzní alveolární hemoragie 
u granulomatózy s polyangiitidou – kazuistika. 

57. Péčová M., Péč M.J., Bolek T., Samoš M., Dedinská I., Mokáň M. (Martin): 
Wegenerova granulomatóza alebo infekčná endokarditída? – 
kazuistika.

58. Brisudová K., Bolek T., Samoš M., Mokáň M. (Martin): Trombóza 
asociovaná s malignitou – nové alternatívy v prevencii a liečbe.

59. Kuklovský T., Stojkovičová D. (Bratislava): Tetovaním indukovaná 
systémová forma sarkoidózy – kazuistika.

60. Lysková L., Klementa V., Horák P. (Olomouc): Tularémie – kazuistika.
61. Červeň J., Bobčáková A., Žiačiková I. (Martin): Vzor obvyklej 

intersticiálnej pneumónie v HRCT.
62. Kolárik M., Michalová R., Markech M. (Martin, Turčianske Teplice): 

Čo do kúpeľov nepatrí.

VYHODNOTENIE A ZÁVER XXXIX. DNÍ MLADÝCH INTERNISTOV 
12.40 hod.

OBED
13.00 – 14.00 hod.



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

Bližšie informácie a registrácia na www.amedi.sk

PLÁN PODUJATÍ NA ROK 2022

20. VÝROČIE ČASOPISU GASTROENTEROLÓGIA PRE PRAX
21. – 22. 10. 2022, 
Demänovská Dolina
prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc.

20. VÝROČIE ČASOPISU KARDIOLÓGIA PRE PRAX
11. – 12. 11. 2022, 
Demänovská Dolina
MUDr. Juraj Dúbrava, PhD., FESC

147. INTERNISTICKÝ DEŇ
24. 11. 2022, Bratislava
prof. MUDr. Ivica. Lazúrová, DrSc., FRCP



Zaregistrujte sa na www.medconnect.sk
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ORGANIZAČNÉ POKYNY
MIESTO KONANIA:
■ Hotel Turiec, A. Sokolíka 2, Martin

ROKOVACÍ JAZYK:
■ slovenský, český, anglický

PREDNÁŠKA:
■ 10 min. + 3 min. diskusia
■ diskusia nasleduje po ukončení jednotlivého bloku
■ prednáška bude striktne ukončená po uplynutí časového limitu!

TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE: 
■ multimediálna LCD projekcia

KRITÉRIÁ PRE HODNOTENIE PREDNÁŠKY SÚ NASLEDOVNÉ:
■ originálnosť
■ spôsob prednesu
■ úroveň dokumentácie
■ dodržiavanie časového limitu
■ reakcie na diskusné príspevky

HODNOTENIE PREDNÁŠOK: 
■ Cena predsedu Slovenskej internistickej spoločnosti
■ Cena predsedu Českej internistickej spoločnosti
■ Ceny Slovenskej internistickej spoločnosti
■ Cena prednostu I. internej kliniky JLF UK a UNM

REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV:
■  registrácia vopred je nutná
■  registračný poplatok si hradia všetci účastníci (vrátane prednášajúcich)
■ Hotel Turiec, A. Sokolíka 2, Martin
 2. 6. 2022 od 7.30 do 15.00 | 3. 6. 2022 od 7.30 do 10.00

KONFERENČNÝ POPLATOK:
■ 50 Є

INÉ POPLATKY:
Hotel Turiec, Martin
■ obed 2. 6. 2022, 12.30 hod. – 15 Є
Penzión Čierna Pani, Martin
■ diskusný večer 2. 6. 2022, 18.00 hod. – 30 Є
Hotel Turiec, Martin
■ obed 3. 6. 2022, 13.00 hod. – 15 Є



SPÔSOB PLATBY – REGISTRAČNÝ POPLATOK:
■ po online registrácii - úhrada zálohovej faktúry bankovým prevodom, 

alebo platba kartou
■  prosíme uhradiť do 22. 5. 2022 

Na podujatie je potrebná online registrácia na stránke www.amedi.sk 
vopred. Po registrácii 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 2. 5. 2022. Po tomto dátume sú uhradené poplatky 
nevratné.

■ v hotovosti alebo kartou pri registrácii (online registrácia vopred nutná)

POTVRDENIE O ÚČASTI:
Podujatie je zaradené do kreditného systému CME.
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.

Pasívna účasť:
2. 6. 2022 7 kreditov
3. 6. 2022 4 kredity

Aktívna účasť:
domáci autor prednášky 10 kreditov
domáci spoluautor prednášky (prví dvaja) 5 kreditov
zahraničný autor prednášky 15 kreditov
zahraničný spoluautor prednášky (prví dvaja) 10 kreditov
(Kredity možno priznať najviac 2 spoluautorom)

ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT
Adriána Kováčechová
A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
Mobil: 0910 488 762
e-mail: kovacechova@amedi.sk
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NA WWW.AMEDI.SK ĎAKUJEME VŠETKÝM, KTORÍ SA PODIEĽALI 

NA ÚSPEŠNOSTI NÁŠHO PODUJATIA

POZNÁMKY



PODUJATIE PODPORILI

Výbor slovenskej internistickej spoločnosti ďakuje organizáciám 
a farmaceutickým spoločnostiam, ktoré svojimi finančnými 
prostriedkami podporili konanie podujatia  
XXXIX. DNI MLADÝCH INTERNISTOV, 
kde svojimi expozíciami vhodne doplnili a obohatili odbornú úroveň 
tohto podujatia.

Poďakovanie výboru Slovenskej internistickej spoločnosti patrí:

GENERÁLNY PARTNER

HLAVNÍ PARTNERI

PARTNERI



AK BY STE LIEČILI SEBA, 
VOLILI BY STE 

ÚČINNOSŤ ALEBO BEZPEČNOSŤ?

PFIZER Luxembourg SARL, o.z., Pribinova 25, 811 09 Bratislava
tel.: 02/33 55 55 00, www.pfizer.sk

Zvoľte ELIQUIS pre oboje 
- účinnosť aj bezpečnosť 
Eliquis je jediný inhibítor  
faktora Xa, ktorý u pacientov 
s FP preukázal oboje:
•  Superioritu v redukcii CMP/ 

SE vs. warfarín1

•  Superioritu v redukcii 
závažného krvácania vs. 
warfarín1

SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU
Eliquis 2,5 mg filmom obalené tablety, Eliquis 5,0 mg filmom obalené tablety
Každá filmom obalená tableta obsahuje 2,5 mg alebo 5 mg apixabánu. Charakteristika: Apixabán je silný, pero-
rálny, reverzibilný, priamy a vysoko selektívny inhibítor faktora Xa. Farmakoterapeutická skupina: Antitrom-
botiká, priame inhibítory faktora Xa, ATC kód: B01AF02. Indikácie: Prevencia venóznych tromboembolických prí-
hod (VTE) u dospelých pacientov, ktorí absolvovali elektívny chirurgický výkon na nahradenie bedrového alebo 
kolenného kĺbua. Prevencia mozgovej príhody a systémovej embólie u dospelých pacientov s nevalvulárnou fibrilá-
ciou predsiení (NVAF) s  jedným alebo viacerými rizikovými faktormi, ako napríklad prekonaná cievna mozgová 
príhoda alebo tranzitórny ischemický atak (TIA); vek ≥ 75 rokov; hypertenzia, diabetes mellitus; symptomatické 
srdcové zlyhanie (NYHA trieda ≥ II). Liečba hlbokej venóznej trombózy (DVT) a pľúcnej embólie (PE) a prevencia 
rekurentnej DVT a PE u dospelých. Dávkovanie: Prevencia VTE (VTEp, elektívny chirurgický výkon na nahradenie 
bedrového alebo kolenného kĺbu): 2,5 mg apixabánu perorálne dvakrát denne, začiatočná dávka sa má užiť 12 až 
24 hodín po chirurgickom výkone, dĺžka liečby 32 až 38 dní po náhrade bedrového kĺbu a 10 až 14 dní po náhrade 
kolenného kĺbua. Prevencia mozgovej príhody a systémovej embólie u pacientov s NVAF: odporúčaná dávka apixa-
bánu je 5 mg perorálne dvakrát denne. Zníženie dávky: u pacientov s NVAF a s minimálne dvoma nasledujúcimi 
charakteristikami: vek ≥ 80 rokov, telesná hmotnosť ≤ 60 kg alebo sérový kreatinín ≥ 1,5 mg/dl (133 mikromol/l) 
je odporúčaná dávka apixabánu 2,5  mg užívaná perorálne dvakrát denne. Pacienti s  klírensom kreatinínu 15-
29 ml/min majú dostávať nižšiu dávku apixabánu 2,5 mg dvakrát denne. Liečba má pokračovať dlhodobo. U pa-
cientov s klírensom kreatinínu < 15 ml/min alebo u  pacientov podstupujúcich dialýzu sa apixabán neodporúča. 
Liečba DVT, liečba PE a prevencia rekurentnej DVT a PE (VTEt): odporúčaná dávka apixabánu na liečbu akútnej DVT 
a liečbu PE je 10 mg užívaných perorálne dvakrát denne počas prvých 7 dní, po ktorých nasleduje 5 mg užívaných 
perorálne dvakrát denne, minimálne 3 mesiace na základe prítomnosti dočasných rizikových faktorov. Odporúčaná 
dávka apixabánu na prevenciu rekurentnej DVT a PE je 2,5 mg užívaných perorálne dvakrát denne. Ak sa indikuje 
na prevenciu rekurentnej DVT a PE, dávka 2,5 mg dvakrát denne sa má začať podávať po ukončení 6-mesačnej 
liečby apixabánom dávkou 5 mg dvakrát denne alebo iným antikoagulantom. Zmena liečby z parenterálnych anti-
koagulancií na Eliquis (a naopak) sa môže uskutočniť pri ďalšej plánovanej dávke. Tieto lieky sa nemajú podávať 
súbežne. Zmena liečby antagonistom vitamínu K (VKA) na Eliquis: pri zmene liečby z antagonistu vitamínu K (VKA) 
na Eliquis sa má prerušiť liečba warfarínom alebo iná liečba VKA a liečba Eliquisom sa má začať vtedy, keď je me-
dzinárodný normalizovaný index (INR) < 2. Zmena liečby z Eliquisu na  liečbu VKA: pri zmene liečby z Eliquisu 
na liečbu VKA sa má pokračovať v podávaní Eliquisu minimálne 2 dni po začatí liečby VKA. Po 2 dňoch súčasného 
podávania Eliquisu s liečbou VKA, sa má vyšetriť INR pred ďalšou plánovanou dávkou Eliquisu. Súbežné podávanie 
Eliquisu a liečby VKA má pokračovať, pokiaľ sa nedosiahne hodnota INR ≥ 2. Apixabán sa môže začať užívať alebo 
sa v jeho užívaní môže pokračovať u pacientov s NVAF, ktorí môžu vyžadovať kardioverziu. Podrobnosti k dávkova-
niu apixabánu pri kardioverzii sú uvedené v súhrne charakteristických vlastností lieku (SPC). Existujú len obmedze-
né skúsenosti s liečbou apixabánom v odporúčanej dávke pre NVAF v kombinácii s protidoštičkovou liečbou u pa-
cientov s ACS a/alebo u pacientov, ktorí podstúpili PCI po dosiahnutí hemostázy. Podrobnosti o liečbe apixabánom 
u pacientov s NVAF a ACS a/alebo PCI sú uvedené v súhrne charakteristických vlastností lieku (SPC). Kontraindi-
kácie: Precitlivenosť na  liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Aktívne klinicky významné krvácanie. 
Ochorenie pečene spojené s koagulopatiou a klinicky významným rizikom krvácania.  Lézia alebo ochorenie, ak sa 
považuje za významný rizikový faktor závažného krvácania. To môže zahŕňať súčasnú alebo nedávnu gastrointes-
tinálnu ulceráciu, prítomnosť malígnych novotvarov s  vysokým rizikom krvácania, nedávne poranenie mozgu 
alebo chrbtice, nedávny chirurgický zákrok na mozgu, mieche alebo očiach, nedávnu intrakraniálnu hemorágiu, 
známe alebo suspektné ezofagové varixy, artériovenózne malformácie, vaskulárne aneuryzmy alebo významné 
intraspinálne alebo intracerebrálne vaskulárne abnormality. Súbežná liečba s akoukoľvek inou antikoagulačnou 
látkou, napr. nefrakcionovaným heparínom (UFH), heparínmi s nízkou molekulárnou hmotnosťou (enoxaparín, 
dalteparín atď.), derivátmi heparínu (fondaparín atď), perorálnymi antikoagulanciami (warfarín, rivaroxabán, da-
bigatrán atď.) okrem špecifických okolností vyžadujúcich zmenu antikoagulačnej liečby alebo keď sa UFH podáva 

v dávkach potrebných na udržanie priechodného centrálneho žilového alebo arteriálneho katétra alebo keď sa UFH 
podáva počas katetrizačnej ablácie z dôvodu atriálnej fibrilácie. Osobitné upozornenia: Riziko krvácania: pri 
podávaní apixabánu je potrebné pacientov pozorne sledovať pre príznaky krvácania. V prípadoch, kde je zvýšené 
riziko krvácania sa odporúča opatrnosť. Ak sa objaví závažné krvácanie, podávanie apixabánu sa má prerušiť. Hoci 
si liečba apixabánom nevyžaduje pravidelné monitorovanie expozície, kalibrovaný kvantitatívny test na anti-fak-
tor Xa môže byť užitočný vo výnimočných situáciách, kedy znalosť expozície apixabánu môže pomôcť kvalifikova-
nému klinickému rozhodnutiu. Z dôvodu zvýšeného rizika krvácania je súbežná liečba inými antikoagulanciami 
kontraindikovaná. Súbežné používanie apixabánu s protidoštičkovými liečivami zvyšuje riziko krvácania. Opatr-
nosť je nutná, ak sú pacienti súbežne liečení selektívnymi inhibítormi spätného vychytávania sérotonínu (SSRIs) 
alebo inhibítormi spätného vychytávania sérotonínu a noradrenalínu (SNRIs), alebo nesteroidnými antiflogistika-
mi (NSAIDs), vrátane kyseliny acetylsalicylovej. Hemodialýza nie je účinný prostriedok pri liečbe predávkovania 
apixabánom. Po chirurgickom zákroku sa neodporúča použiť iné inhibítory agregácie krvných doštičiek súbežne 
s apixabánom. U pacientov s atriálnou fibriláciou a ochoreniami, ktoré si vyžadujú protidoštičkovú liečbu jedným 
alebo dvoma liečivami, sa majú starostlivo posúdiť potenciáne prínosy a potenciálne riziká pred kombinovaním 
tejto liečby s apixabánom. Použitie apixabánu sa neodporúča u pacientov s protetickými srdcovými chlopňami. 
Priame perorálne antikoagulanciá, ako je apixabán, sa neodporúčajú pacientom s trombózou v anamnéze, u kto-
rých je diagnostikovaný antifosfolipidový syndróm. *Pacienti s aktívnou formou rakoviny môžu mať vyššie riziko 
venóznych tromboembolických príhod a krvácavých príhod. Keď sa apixabán zvažuje na liečbu DVT alebo liečbu PE 
u pacientov s rakovinou, majú sa dôkladne zvážiť prínosy v porovnaní s rizikami. Interakcie: Použitie apixabá-
nu sa neodporúča u pacientov, ktorým sa súbežne podáva systémová liečba silnými inhibítormi CYP3A4 a Pgp, 
ako azolové antimykotiká a inhibítory HIV proteáz. Súbežné používanie apixabánu so silnými induktormi CY-
P3A4 a P-gp môže viesť k zníženiu plazmatických koncentrácií apixabánu, nevyžaduje sa úprava dávky apixa-
bánu, avšak tieto lieky sa majú podávať s  opatrnosťou. Antikoagulanciá, inhibítory agregácie trombocytov, 
SSRIs/SNRIs a NSAIDs: z dôvodu zvýšeného rizika krvácania je súbežná liečba inými antikoagulanciami kontra-
indikovaná. Po kombinovanom podaní enoxaparínu (v jednorazovej dávke 40 mg) s apixabánom (v jednorazo-
vej dávke 5 mg) sa pozoroval aditívny účinok na aktivitu antifaktora Xa. Lieky spájané s ťažkým krvácaním sa 
neodporúčajú užívať súbežne s  apixabánom: trombolytiká, antagonisty receptora GPIIb/IIIa, tienopyridíny 
(napr. klopidogrel), dipyridamol, dextrán a sulfinpyrazón. Fertilita, gravidita a laktácia: Nie sú k dispozícii 
žiadne údaje o použití apixabánu u gravidných žien. Ako preventívne opatrenie je vhodnejšie vyhnúť sa použí-
vaniu apixabánu počas gravidity. Nie je známe, či sa apixabán alebo jeho metabolity vylučujú do materského 
mlieka u ľudí. Rozhodnutie, či ukončiť dojčenie alebo ukončiť/prerušiť liečbu apixabánom, sa má urobiť po zvá-
žení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre ženu. Nežiaduce účinky: časté: anémia, epistaxa, kontú-
zia, hematúria, hematóm, krvácanie do  oka, nauzea, rektálne, gingiválne a  gastrointestinálne krvácanie, 
trombocytopénia, hypotenzia, krvácanie z úst, zvýšená gamma-glutamyltransferáza, zvýšená alanínamino-
transferáza, kožná vyrážka, abnormálne vaginálne krvácania, urogenitálne krvácanie. Dátum aktualizácie 
skrátenej informácie o lieku: máj 2021. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Bristol-Myers Squibb/Pfizer 
EEIG, Plaza 254, Blanchardstown Corporate Park 2, Dublin 15, D15 T867, Írsko. Miestne zastúpenie držiteľa 
rozhodnutia o  registrácii: PFIZER Luxembourg SARL, o.z., tel.: +42123355 5500. Upravené podľa SPC 
schváleného Európskou agentúrou pre lieky (EMA) dňa 17. mája 2021.
atýka sa iba Eliquis 2,5 mg filmom obalené tablety
*Všimnite si, prosím, zmenu v súhrne charakteristických vlastností lieku. Táto skrátená informácia o lieku je určená 
pre odbornú verejnosť.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Pred predpísaním lieku sa, prosím, zoznámte s úplným znením Súhrnu 
charakteristických vlastností lieku (SPC).

Literatúra: 1. Granger CB et al. N Engl J Med 2011; 365: 981–992.
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FP = atriálna fibrilácia
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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. Dávkova-
nie 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 mel-
litus, 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 nekrotizu-
júcej 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, gem-
fibrozil, 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, linaglip-
tínu, 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 vlast-
ností lieku, ktorý získate na dole uvedenej adrese. 

*Dospelí pacienti s nedostatočne kontrolovaným DM2, KAO, PAO a IM 
alebo CMP v anamnéze.2 Jardiance nie je indikovaný na liečbu tlaku 
krvi, obezity ani nefropatie.1 
KAO - koronárne artériové ochorenie; DM2 - diabetes mellitus 2. typu, 
PAO -periférne artériové ochorenie; IM - infarkt myokardu; CMP - ciev-
na mozgová príhoda
Referencie: 1.  JARDIANCE Súhrn charakteristických vlastností lieku 
November 2021. 2. Zinman B, Inzucchi S, Lachin J, et al. EMPA REG OUT-
COME™ Rationale, design, and baseline characteristics of a randomi-
zed, placebo-controlled cardiovascular outcome trial of empagliflo-
zin. Cardiovasc Diabetol. 2014;13(102):3. Claggett B, et al. Circulation. 
2018;138:1599–1601. 4. https://www.mzsr.sk/Clanok?lieky202110
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