
Pozvánka
13. november 2018

BRATISLAVA, Austria Trend Hotel, Vysoká 2A 

KOŠICE, Hotel Yasmin, Tyršovo nábrežie 1 *

NOVÉ ZÁMKY, Hotel Grand, Pribinova 19 *

BANSKÁ BYSTRICA, Hotel Lux, Námestie Slobody 2

TRNAVA, Holiday Inn, Hornopotočná 5 *

ŽILINA, Holiday Inn, Športová 2 *

PREŠOV, Hotel Francesco, Levočská 12 *

Využite jednu z nasledujúcich možností registrácie:

1. Online na www.fp-klinickaprax.sk, www.farmi-profi.sk alebo Facebook Farmi-Profi
2. E-mailom na info@farmi-profi.sk
3. Poštou na adresu: FARMI-PROFI, spol. s r.o., Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava
4. Telefonicky-mobil: 0915 293 610, tel.: 02/6446 1555
5. Prihlásenie na sledovanie online prenosu na www.farmi-profi.sk

Organizátor nebude poskytovať nepeňažné 
plnenie pre účastníkov podujatia. Účastník 
preto nemá povinnosť odvodu zrážkovej 
dane za nepeňažné plnenie v zmysle Zákona 
o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení 
neskorších predpisov.

okolo násKlinická prax

* Kvalitný audiovizuálny prenos vysielaný v uvedený termín z Bratislavy a Banskej Bystrice. 
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Odborný program

Predsedajúci a koordinátor podujatia: Doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc., Ústav farmácie, Lekárska fakulta 

Od 15:00  Registrácia a prehliadka výstavných stánkov 

16:00 – 16:25  Deficit vitaminu D a imunitní funkce – zkušenosti z praxe
Studie u různých populačních skupin v různých částech světa prokazují deficit vitaminu D u velké části celosvětové populace ve všech věkových 
skupinách. Mé osobní zkušenosti s vyšetřením hladin kalcidiolu u více než 700 pacientů během posledních 4 let ve věku 3 měsíců až 76 let 
jsou stejné. Calcitriol má imunomodulační efekt v oblasti vrozené i adaptivní imunity. Calcitriol zasahováním do imunitních mechanismů 
podporuje zánět obranný a podporuje děje, které blokují zánět poškozující – autoimunitní, alergický. Některé studie upozorňují na příznivý
 efekt suplementace vitaminem D u řady chorobných stavů. Diskutována je otázka optimálních preventivních dávek, optimálních hladin 
vitaminu D. V přednášce jsou diskutovány imunomodulační účinky vitaminu D a uvedeny vlastní zkušenosti se suplementací vitaminem D 
u pacientů v alergologickoimunologické ordinaci s uvedením čtyř krátkých kazuistik.  MUDr. Jarmila Křikavová

16:25 – 16:50  Význam markera hyperurikémie pre prognózu pacientov s chronickým srdcovým zlyhávaním
Posledné desaťročia sa záujem klinikov znovu upriamil na kyselinu močovú. Prvýkrát v literatúre na význam kyseliny močovej upozornili ešte 
v druhej polovici 18. storočia. Odvtedy sa v odbornej literatúre na dlhé obdobie tento fakt opomínal a až posledné 2 dekády sa k uvedenému  
znovu obrátila pozornosť, keď hypertenziológovia u adolescentov jasne dokázali ich kauzálny vzťah. Pred 5 rokmi klinickí kardiológovia upozornili 
aj na vzťah hyperurikémie u pacientov s chronickým srdcovým zlyhávaním. Tým sa zaradila kyselina močová medzi užitočné klinické markery 
v kardiológii aj z hľadiska prognostického. V našich podmienkach klinickej praxe boli realizované dve prierezové epidemiologické štúdie Kardiak 
a Zrkadlo, ktoré priniesli niektoré informácie o vzťahoch tohto biomarkera.  Prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.

16:50 – 17:15  Možnosti využitia metamizolu v liečbe bolesti 
Metamizol je jedna z troch základných (skupín) molekúl neopiátových analgetík používaných štandardne v liečbe akútnej aj chronickej bolesti 
na Slovensku už od roku 1994. Jedná sa o analgetikum, spazmolytikum a antipyretikum. Jeho analgetický účinok je sprostredkovaný rôznymi 
mechanizmami v CNS, spazmolytický účinok je periférny. Používame ho aj samostatne (slabá bolesť), alebo častejšie v kombinácii s neopiátovými 
(paracetamol, NSA) aj opiátovými analgetikami (tramadol, silné opiáty), zaujímavá, nedocenená ale perspektívna je jeho fixná kombinácia s 
kofeinom a spazmolytikom. Dôležitou a výhodnou vlastnosťou metamizolu je jeho dobrý účinok na rôzne bolesti, predovšetkým viscerálne bolesti 
a bolesti pohybového aparátu, ale aj pálivé neuropatické bolesti, cefaley, nádorové bolesti a mnohé iné. Jeho užívanie je v tabletovej i kvapkovej 
forme jednoduché, môže sa užívať aj dlhodobo. Je dobre tolerovaný.  doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD.

17:15 – 17:40  Betablokátory v klinickej praxi
Účinok betablokátorov v rámci fáz tzv. kardiovaskulárneho kontinua je komplexný. Priaznivo ovplyvňujú niektoré rizikové faktory aterosklerózy, 
a preto sa v klinickej praxi využíva ich antiischemické pôsobenie, sú indikované v sekundárnej prevencii po prekonanom infarkte myokardu, znižujú 
morbiditu i mortalitu pri syndróme chronického srdcového zlyhávania a uplatňujú sa i v prevencii náhlej srdcovej smrti. Ich efekt sa ale môže 
odlišovať v závislosti od ich kardioselektivity, lipofility, prítomnosti, resp. neprítomnosti vnútornej sympatomimetickej aktivity (ISA), parciálne 
alfa-adrenergického pôsobenia a samostatného vazodilatačného účinku. Vhodne zvolený betablokátor ovplyvňuje nielen symptomatiku rôznych 
klinických foriem koronárnej choroby srdca, ale i prognózu pacientov.  Prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc. 

17:40 – 18:00  ROZHOVOR NA AKTUÁLNU TÉMU: Súvisí syndróm vyhorenia s tým, že veľa pracujeme?
Na syndróme vyhorenia sa skutočne podieľa dlhodobá pracovná záťaž, stres, workoholizmus a u niekoho aj zmena systému hodnôt, strata ideálov. 
Keď sa objaví, človek stráca motiváciu na prácu, prestáva byť iniciatívny, aktívny. Naozaj len to? Alebo proces syndrómu vyhorenia súvisí s tým, že 
kladieme malý dôraz na naše potreby, že sme k naším potrebám málo pozorní, čujní, citliví? Je múdre, správne v čase keď sa objavia symptómy 
syndrómu vyhorenia uvažovať o zmene životného štýlu? Pomôže nám poznať čo môže byť súčasťou prevencie? Jedna z možností je vedieť  
o svojich zdrojoch. Poznať ich. Vedieť kedy a ako vieme byť s nimi v kontakte. Kedy a ako nám naše zdroje vedia a môžu pomôcť…

  Doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc., Ústav farmácie, Lekárska fakulta, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava  
  a jeho hosť Paed.Dr. Jana Viteková

Registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia potvrdenia o účasti s 2 kreditmi SLK.

Sympózium je podporené z finančného príspevku spoločností: 

Hlavný partner: Partneri:


