www.svld.sk
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Milé kolegyne a kolegovia,
už tretíkrát vás pozývame na jesennú celoslovenskú konferenciu „Dni praktickej obezitológie 2014“ do nádherného
prostredia Bardejovských kúpeľov. Tento ročník je významným míľnikom, nakoľko pozvanie k prednáškam prijali špičkoví českí a slovenskí obezitológovia.
Medzinárodný charakter „DPO 2014“ potvrdzuje rastúci
záujem všetkých špecializácií medicíny i odborných spoločností SLS o svetovú pandémiu obezity, s ktorou súvisia najčastejšie ochorenia, ktoré liečime v každodennej praxi: artériová hypertenzia, dyslipidémie, metabolický syndrom, diabetes mellitus, ochorenia
pohybového aparátu a nádorové ochorenia.
Za účasť na konferencii môžu lekári získať 16+2 kreditov SACCME a sestry až 16
kreditov SKSaPA za kontinuálne vzdelávanie vo forme certifikátu. Okrem toho môžete získať množstvo cenných informácií pri osobných stretnutiach s kolegami, oddýchnuť a zrelaxovať v modernom kúpeľnom zariadení uprostred prírody.
Pevne veríme, že tento rok prekročíme 400 účastníkov konferencie a upevníme
u všetkých zdravotníckych pracovníkov záujem o prevenciu, diagnostiku i liečbu
obezity, pohybové aktivity a v neposlednom rade o najnovšie poznatky zo zdravej
výživy. Prednášky z „DPO 2014“ si budete môcť po konferencii študovať i na bezplatnom medicínskom portále pre lekárov, sestry a pacientov www.infodoktor.sk Tešíme
sa na vašu účasť a spoločné stretnutia na jesennej konferencii.
Už piaty rok rezonuje medzi všeobecnými lekármi pre dospelých otázka troch
výborov troch odborných spoločností VLD v rámci SLS. Faktom zostáva, že kľúčové
zmeny v primárnom kontakte sa odohrávajú v pôsobnosti hlavnej odborníčky pre
všeobecné lekárstvo a tímu krajských odborníkov MZ SR. Práve preto nastal správny
čas k zjednoteniu schopných ľudí do jednej spoločnej odbornej spoločnosti, aby sme
nezostali všetci „ na vedĺajšej koľaji“. Za 20 rokov pôsobenia najrôznejších organizácií sme nepocítili zmenu k lepšiemu, až teraz... Želám nám všetkým zdravý úsudok,
reálny pohľad na svet a snahu o spoločný ťah na bránu súpera, pretože kapitána
máme výborného, len by sme nemali dlho otáľať, kto patrí do ktorého tímu.

28

MUDr. Peter Marko, MPH

Doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD.

Mgr. Hana Švirková

prezident SSVLD SLS

prezident SSPO
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Vážené kolegyne a kolegovia,
všeobecné lekárstvo na Slovensku stojí na prahu historických zmien. Zvyšovanie platieb za preventívne prehliadky
našich pacientov a navýšenie úhrady najväčšou zdravotnou
poisťovňou za vyšetrenie TOKS o 100% sú časťou výrazných
úspechov, ktoré sme dosiahli tento rok.
Za mimoriadne dôležité považujem vydanie odborných
usmernení MZ SR týkajúce sa delegovaných odberov a možnosti vykonávania tzv. predoperačných vyšetrení v ambulancii
všeobecného lekára. Dlhé roky boli naše ambulancie „servisnými pracoviskami“ iných zdravotníckych zariadení a nebolo jasne definované naše postavenie v systéme starostlivosti o pacienta. Prichádzali
sme o množstvo času pri práci, ktorú sme ani nemali robiť, boli sme terčom dešpektu
a miestom konfliktov, ak sme sa vzopreli, ale dostávali sme sa aj do hľadáčika zdravotných poisťovní, pretože sme čerpali finančné prostriedky na vyšetrenia, ktoré sme
neindikovali. Pri kontrolách sa opakovane stávalo, že všeobecný lekár na otázku revízneho lekára, prečo konkrétny odber urobil, odpovedal, že oň žiadal iný lekár. Otázka
revízneho lekára bola: „Urobil by odber váš kolega, keby ste ho o rovnaký výkon požiadali vy?“ Odpoveď poznáme všetci. Všeobecný lekár musí mať možnosť komplexne sa
postarať o svojho pacienta a za túto prácu musí byť finančne ohodnotený. Lekár má
možnosť výberu – ak má chuť pracovať, výrazne pozitívne ovplyvní rozpočet svojej
ambulancie. Ak nie, musí si vystačiť s kapitačnou platbou. Časy rovnostárstva končia.
V mojej ambulancii sa vykonáva 5-6 tzv. predoperačných vyšetrení týždenne a pacienti i ja sme spokojní - nemusia čakať dlhé týždne na termín u iného poskytovateľa, cestovať, platiť za prednostné vyšetrenie, byť nervózni, či stihnú termín operácie. Ak je
tento výkon všeobecnému lekárovi zaplatený, bolo by nemúdre nevyužiť príležitosť
na zvýšenie príjmu ambulancie. Nemáme v úmysle zasahovať do kompetencií iných
odborov, ale zdravý mladý pacient, ktorého čaká operácia menisku, nepotrebuje pred
zákrokom batériu komplikovaných vyšetrení, konzultáciu internistu a čerpanie dovolenky.
Všeobecné lekárstvo sa postupnými krokmi opäť dostáva na dôstojné miesto v povedomí verejnosti aj v samotnom systéme. Je nesmierne dôležité, aby sme sa spoločne chopili možností, ktoré nám doba prináša. Nebudú sa opakovať a čakali sme na
ne príliš dlho. Nemajme obavu uplatňovať to, čo vráti nášmu odboru tvár – využime
všetky kompetencie a príležitosti. Prišiel náš čas.

MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA
hlavný odborník MZ SR pre všeobecné lekárstvo
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Vážené kolegyne a kolegovia,
rada by som vám priblížila jedinečnú atmosféru tohtoročnej WONCA
konferencie, ktorá sa konala v Lisabone 2.- 5. júla 2014. Zúčastnilo sa na
nej 3780 všeobecných a rodinných lekárov z celého sveta, medzi nimi aj
niekoľko lekárov zo Slovenska, včítane dvoch zástupcov SSVLD SLS, ktorí tam
predložili kandidatúru na usporiadanie kongresu WONCA 2017 v Bratislave.
Názov kongresu “Nové cesty vo všeobecnom lekárstve”, nebol zvolený
náhodne. Primárna starostlivosť sa v posledných rokoch dostala do centra
pozornosti na celom svete a je len potešiteľné, že radikálne zmeny sa začali
aj u nás. Rozširovanie odborných kompetencií lekárov prvého kontaktu,
s ktorým sa v súčasnosti stretáme na Slovensku, je v súlade s dianím vo väčšine vyspelých krajín Európy.
Napriek širokému využitiu nových odborných technológií, sa kladie veľký dôraz na vytvorenie kvalitného
vzťahu medzi lekárom a pacientom, v ktorom nesmie chýbať dôvera porozumenie a empatia. Nebolo
ľahké vybrať si z viac než tisíc prednášok, workshopov a seminárov, v ktorých lekári z celého sveta
prezentovali vlastné skúseností v oblasti samotnej zdravotnej starostlivosti, ako aj na poli vzdelávania
a výskumu vo všeobecnom lekárstve.
Prezident WONCA Europe, profesor Job Metsemakers z Holandska, vo svojom posolstve všeobecným
a rodinným lekárom celého sveta zdôraznil poznatok, že zlepšením primárnej zdravotnej starostlivosti
bol v poslednej dobe vo viacerých krajinách dosiahnutý lepší zdravotný stav obyvateľstva. Počas
prezentácie profesora Michaela Kidda z Austrálie, prezidenta WONCA World, bola obrovská sála
zaplnená do posledného miesta a myšlienky z jeho prednášky “Všeobecné lekárstvo má silu zmeniť
svet” rezonovali medzi prítomnými aj v nasledujúcich dňoch.
Spomedzi lekárov zo Slovenska mal aktívnu účasť MUDr. Peter Marko, MPH , ktorý mimoriadne
zaujal svojou prednáškou o projekte „Zdravé komunity“, zameranom na riešenie problémov rómskych
osád na Slovensku a v krajinách strednej a východnej Európy. Okrem toho MUDr. Eva Jurgová, PhD.
spoločne s MUDr. Jáchymom Bednářom z Prahy pripravila a moderovala workshop o problémoch
zdravotnej starostlivosti o marginalizované skupiny v prostredí multi-kulturálnej spoločnosti.
Určite vás zaujíma, ako dopadla naša kandidatúra na usporiadanie WONCA Europe 2017
v Bratislave, o ktorej som vás informovala v príspevku, publikovanom v programe 35. kongresu SSVLD
SLS Žilina. Napriek tomu, že Slovensko bolo od začiatku považované za najsilnejšieho kandidáta
spomedzi troch prihlásených krajín, komisia opätovne vybrala Českú republiku. Nepochybne sa pod
to negatívne podpísali naši kolegovia MUDr. Makara, MPH a MUDr. Bendová, ktorých maloverné listy
kľúčovým členom výberovej komisie poškodili kredibilitu Slovenska, čo sa nepriaznivo odrazilo pri
hlasovaní v rámci výberu z kandidátov. Napriek všetkým negatívam z vlastných radov sme získali
zhodný počet hlasov s Gréckom a samotný prezident WONCA Europe nás povzbudil, aby sme v októbri
2015 v tureckom Istanbule kandidovali znovu, pretože naše témy konferencie i prezentácia v rámci
výberového konania boli najpútavejšie zo všetkých. Snáď to o rok vyjde lepšie.
Piešťany, 10. augusta 2014
12
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MUDr. Eva Jurgová, PhD, vedecká sekretárka SSVLD SLS

Revue medicíny v praxi
mediálny partner konferencie

Záväzná prihláška k pasívnej účasti na konferencii „DPO 2014“:
Meno a priezvisko lekára/sestry, názov spol.:

Adresa pracoviska, sídla spol.:

o rezerv.
nepotrebujem
ubyt. (ozn.ubyt.
krížikom)
■ mám záujem
■ ubyt.
Záujem o ubytovanie:
záujemubyt.
o rezerv.
(ozn. krížikom)
■ mám
■ nepotrebujem
■ štvrtok
■ piatok 03.10.2014
■ sobotu 04.10.2014
štvrtok 02.10.2014
piatok 03.10.2014
sobotu 04.10.2014
Rezervujem ubyt.
na: 02.10.2014

■

■

■

Chcem byť na izbe ubyt. s kolegami/*dopr. osobou:
zahŕňa taktiež:
raňajky
+ obed
+ wellness
Cena ubytovania 40 €/osoba/noc
zahŕňa
taktiež:
raňajky
+ obed + wellness
(ozn. kríž.) (ozn. kríž.)
■ nezúčastním
Diskusného večera (5€) v piatok 03.10.2014■
sa:zúčastním
■ zúčastním
■ nezúčastním
(ozn. kríž.) (ozn. kríž.)
■ nezúčastním
nezúčastním
Diskusného večera (5€) v sobotu 04.10.2014■
sa:zúčastnímzúčastním

■

■

(ozn. kríž.) (ozn. kríž.)
■ zúčastním
■ nezúčastním
Exkurzie kúpeľov/procedúr v nedeľu 05.10.2014
sa: ■ zúčastním
■ nezúčastním
Konferenčný poplatok pre členky SKSaPA /nečlenky SKSaPA / lekárov:
sestra člen
SKSaPA:
SKSaPA: 15€/
lekári:
25€
Včasná registrácia do 15.09.2014
: sestra
člen10€/nečlen
SKSaPA: 10€/nečlen
SKSaPA:
15€/
lekári: 25€
sestra
člen
SKSaPA:
15€/nečlen
SKSaPA:
20€/
lekári:
35€
Neskoršia registr. od 16.09.2014 : sestra člen SKSaPA: 15€/nečlen SKSaPA: 20€/
lekári: 35€
*Na podujatí sa
zúčastniť
taktiež
doprevádzajúce
osoby za zhodných
služieb
*Namôžu
podujatí
sa môžu
zúčastniť
taktiež doprevádzajúce
osoby podmienok
za zhodnýchvyužitia
podmienok
využitia služieb

314 258 68
56258
/ 0200
Číslo účtu pre úhradu konferenčného poplatku a ubytovania:
314
68 56 / 0200
• Špecifický
symbol:
v SKSaPA
SLKalebo SLK
Variabilný symbol: rodné číslo účastníka
• Špecifi
cký ID
symbol:
ID valebo
SKSaPA
Vyplnenú prihlášku a fotokópiu o uhradení konferenčného poplatku a ubytovania vložte do obálky
a zašlite obratom na uvedenú adresu:

„Dni praktickej obezitológie 2014“
Slovenská spoločnosť praktickej obezitológie
doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD.
086 31 BARDEJOVSKÉ KÚPELE
Rezervácie ubytovania:
054
3402477 3402
Tel.: 477 054
0917
6050917
486 605 486
Mobil:
mriab9@gmail.com
E-mail: mriab9@gmail.com
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VŠE O B E CN É I N FO R MÁC I E
Celoslovenská konferencia je zaradená do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania
SACCME.
Pasívna účasť lekárov na „Dňoch praktickej obezitológie 2014“ je hodnotená 16+2
kreditmi CME.
(účasť za piatok 03.10.2014 8 kreditov CME, účasť za sobotu 04.10.2014 8 kreditov
CME, hodnotenie za autodidaktický test 2 kredity CME). Kredity SACCME budú lekárom pridelené vo forme certifikátu.
Pasívna účasť sestier na „DPO 2014“ je hodnotená 16 kreditmi SKSaPA. (účasť za
piatok 03.10.2014 8 kreditov SKSaPA, účasť za sobotu 04.10.2014 8 kreditov SKSaPA)
Potvrdenie o zaplatení konferenčného poplatku (výpis o bankovom prevode) je potrebné predložiť pri registrácii na konferencii. Konferenčný poplatok je možné zaplatiť taktiež v hotovosti priamo
pri registrácii po príchode do Bardejovských kúpeľov. Konferenčný poplatok neplatia: prednášatelia, organizačný výbor, pozvaní hostia.

Miesto a čas konania DPO 2014:
Kongresová sála LD Ozón***
Bardejovské kúpele
Piatok – Nedeľa: 03. októbra – 05. októbra 2014
Registrácia na konferencii:
Piatok 02. októbra 2014 08:00 – 18:00 hod.
Sobota 03. októbra 2014 07:00 - 14:00 hod.
Organizácia odborného programu:
Konferencia prebieha v kongresovej sále LD Ozón***
Všetky akceptované prednášky budú prezentované podľa programu konferencie.
Organizátor poskytne registrovaným účastníkom konferencie abstrakty z prednášok.
Posterovú sekciu organizačný výbor konferencie pripravil z prihlásených posterov.
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POKYNY P R E A K T Í V NYCH Ú Č A S T NÍ KO V
Prednášky:
Časový limit všetkých prednášok , tzn. vyžiadaných u pozvaných prednášateľov aj pri
originálnych prednáškach (čistý čas prednášky bez diskusie) je uvedený v programe
pri každej prednáške. Celkový čas vyhradený na diskusiu je uvedený na konci každého programového bloku.
Riadenie diskusie je v kompetencii predsedníctva prednáškového bloku. Všetci prednášajúci, vrátane pozvaných prednášateľov, sú zaviazaní dodržiavať vymedzený
čas na prednášku.
Po prekročení limitu o 60 sek. predsedajúci je poverený prednášku prerušiť (napomenutie do mikrofónu a následne vypnutie zvuku mikrofónu prednášajúceho).
Za dodržiavanie časových limitov je zodpovedný každý prednášajúci a za dodržanie celkového času programového bloku zodpovedá predsedníctvo prednáškového
bloku. Čas každej prednášky aj diskusie bude meraný elektronicky tak, že zostávajúci čas sa bude odčítavať v pravom dolnom rohu premietacej plochy.
Žiadame všetkých prednášajúcich, aby sledovali svoju časomieru a rešpektovali dobu, ktorú im na prezentáciu pridelil programový výbor. Premietanie na
jedno plátno. Podklady pre prednášku je potrebné odovzdať pred začiatkom každej
doobedňajšej alebo poobedňajšej sekcie premietaciemu technikovi. Nahrávanie
prednášky v priebehu odborného programu nie je dovolené! Autorské práva prednášateľov na ich prednášky sú dodržiavané.
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P R O G R AM

DNI PRAKTICKEJ OBEZITOLÓGIE 2014
3. októbra – 5. októbra 2014
piatok-nedeľa
www.svld.sk a www.infodoktor.sk
Účasť lekárov na „DPO 2014“ je hodnotená 16+2 kreditmi SACCME.

(účasť za piatok 03.10.2014 8 kreditov CME,
účasť za sobotu 04.10.2014 8 kreditov CME,
hodnotenie za autodidaktický test 2 kredity CME)
Účasť sestier na „DPO 2013“ je hodnotená 16 kreditmi SKSaPA.

(účasť za piatok 03.10.2014 8 kreditov SKSaPA,
účasť za sobotu 04.10.2014 8 kreditov SKSaPA)
Vedecký výbor konferencie:
Avdičová Mária, Belovičová Mária, Bérešová Jana,
Džupina Andrej, Gazdíková Katarína, Hanobik František,
Chovanec Jozef, Jarčuška Peter, Kontrošová Silvia,
Krahulec Boris, Kuchta Milan, Marko Peter, Minárik Peter,
Tkáčová Ľuba, Wiczmandiová Darina, Vozárová Iveta
Organizačný výbor konferencie:
Belovičová Mária, Gracová Anna, Marko Peter,
Paľková Emília, Pastirčíková Blanka, Švirková Hana
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PIATOK 3. októbra 2014
kongresová sála LD Ozón***

od 08:00 hod. registrácia účastníkov konferencie DPO 2014
09:00-10:15 Prednášky Slovenskej spoločnosti všeobecného lekárstva pre
09:00-09:15
09:15-09:30
09:30-09:45
09:45-10:00
10:00-15:15

dospelých SLS
Predsedníctvo a moderátori bloku: P. Marko, V. Vasiľová, Š. Lipčák
Š. Lipčák, Michalovce: Novinky v zdravotníckej legislatíve
E. Jurgová, Piešťany: Nutričná výživa u pacientov v ambulancii VLD
R. Rutkovský, Bratislava: Pohybová aktivita v liečbe obezity
P. Marko, Veľká Lomnica: Predoperačné vyšetrenia v praxi VLD od 1.7.2014
Diskusia

10:15-11:15 Prednášky Spolku lekárov Bardejov SLS
10:15-10:30
10:30.10:45
10:45-11:00
11:00-11:15

Predsedníctvo a moderátori bloku: M. Litavec, M. Medrická, J. Chovanec ml.
M. Litavec: Význam dojčenia v prevencii obezity
M. Medrická: Obezita v detskom veku
J. Chovanec ml.: Obezita a nádory
Diskusia

11:15-12:15 Prednášky Strednej zdravotníckej školy Košice, Moyzesova 17
11:15-11:30
11:30-11:45
11:45-12:00
12:00-12:15

Predsedníctvo a moderátori bloku: V. Rusiňková
S. Čornaničová: Aditívne látky v potravinách
J. Hribová: Stres a obezita
I. Vozárová: Jedlo – dôležitý faktor zdravia
Diskusia

12:15-13:00 Sekcia posterov DPO 2014

Moderátori bloku: A. Murgová, T. Kimáková
V. Ivanková: Redukčné diéty verzus zdravý životný štýl
A. Matiová: Význam redukcie nadváhy u obéznych diabetikov
T. Kimáková: Význam správnej výživy u pacienta s diabetes mellitus
T. Kimáková, K. Zeisbergová, ÚVZ Košice: Diabetes mellitus a jeho rizikové
faktory verzus vysokoškolská mládež
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M. Cifruľáková: Konzumácia sladkých nápojov a ich vplyv na obezitu
I. Ihnátová, T. Brehová: Vplyv obezity u detí v predšk. veku na pohybový
aparát
M. Popovičová, D. Wiczmandiová: Obezita ako onkogénny faktor

13:00-14:00 Obed pre prihlásených účastníkov konferencie DPO 2014
14:00-14:30 Slávnostné otvorenie konferencie DPO 2014
14:30-15:00 STATE OF THE ART LECTURE

Predsedníctvo a moderátori bloku: M. Belovičová, P. Marko, H. Švirková

14:30-15:00 Doc. MUDr. Pavel Kohout, PhD. – Centrum výživy Fakultní
Thomayerovy nemocnice Praha: Příprava obézního pacienta
k operačnímu výkonu

15:00-16:30 Blok prednášok Ústavu výživy Fakulty ošetrovateľstva

15:00-15:15
15:15-15:30
15:30-15:45
15:45-16:00
16:00-16:15
16:15-16:30

a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej
univerzity v Bratislave
Predsedníctvo a moderátori bloku: K. Gazdíková, M. Valachovičová
B. Vohnout, E. Tomková: Porovnanie rôznych diétnych stratégií v redukcii
telesnej hmotnosti
Cs. Mišľanová, J. Príbojová, M. Valachovičová, B. Hanušniaková, K. Gazdíková:
Význam flavonoidov v zdraví človeka
J. Príbojová, M. Valachovičová, Cs. Mišľanová, K. Gazdíková:
Úloha koenzýmu Q10 u bežnej populácie
M. Valachovičová, J. Príbojová, Cs. Mišľanová, V. Urbánek, K. Gazdíková:
Rizikové faktory obezity a metabolického syndrómu u sledovanej
populácie
K. Gazdíková, J. Príbojová: Pleiotropné účinky statínov
Diskusia

16:30-16:45 Prestávka s občerstvením
16:45-18:00 Detská obezitológia – II. Klinika detí a dorastu LF a UPJŠ Košice
16:45-17:00

Predsedníctvo a moderátori bloku: M. Kuchta, E. Joppová
A.Tohátyová, E. Joppová, I. Schusterová, D. Stromplová, M. Kuchta: Úloha
dojčenia v prevencii vzniku obezity
11
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17:00-17:15 D. Stromplová, A. Tohátyová, E. Joppová, I. Schusterová, K. Gombošová,
17:15-17:30
17:30-17:45
17:45-18:00

M. Kuchta: Markery a faktory vývoja NAFLD do fibrotizácie pečene
v detskom veku
E. Joppová, I. Schusterová, D. Stromplová, A. Tohátyová, M. Kuchta:
Hrúbka intimy médie karotíd (IMT) a jej vzťah k obezite
a metabolickému syndrómu u detí
M. Kuchta, E. Joppová, A. Tohátyová, I. Schusterová, D. Stromplová,
M. Petrášová: Súvisia navzájom obezita a porucha udržania pozornosti
s hyperaktivitou AHDH?
Diskusia

18:00-19:15 Prednášky Katedry všeobecného lekárstva LF SZU v Bratislave
Predsedníctvo a moderátori bloku: K. Gazdíková, B. Vohnout

18:00-18:15 B. Vohnout, G. Fodor: Eskimácky paradox v riziku kardiovaskulárnych
18:15-18:30
18:30-18:45
18:45-19:00
19:00-19:15

ochorení. Fakty alebo želania ?
K. Gazdíková, Cs. Mišľanová: Súčasné postihnutie obličiek a srdca
K. Gazdíková, M. Valachovičová: Princípy výživy u pacientov s ochorením
obličiek
J. Šúňová, K. Gazdíková, J. Cíbiková, I. Kajaba: Kvalita života pacientov
s laktózovou intoleranciou
Diskusia

19:30-22:00 Diskusný večer účastníkov konferencie DPO 2014

SOBOTA 4. októbra 2014
kongresová sála LD Ozón***

8:00-9:00
8:00-8:15
8:15-8:30
8:30-8:45
8:45-9:00
12

Blok Slovenskej hepatologickej spoločnosti SLS
Predsedníctvo a moderátori bloku: P. Jarčuška, M. Belovičová, S. Dražilová
S. Dražilová: NAFLD a kardiovaskulárne riziko
M. Belovičová, H. Švirková, A. Gracová, V. Bachuľak, Bardejovské Kúpele:
Nefarmakologická liečba NAFLD/NASH
P. Jarčuška: Farmakoterapia NAFLD/NASH
Diskusia
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9:00-11:00
9:00-9:15
9:15-9:30
9:30-9:45
9:45-10.00
10:00-10:15
10:15-10:30
10:30-10:45
10:45-11:00

Prednášky Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej
spoločnosti SLS
Predsedníctvo a moderátori bloku: M. Avdičová, J. Berešová, S. Kontrošová
M. Avdičová, RÚVZ B. Bystrica: Obezita ako verejno-zdravotný problém v SR
L. Demesová, A. Jenčová, RÚVZ Trebišov: Epidemiológia metabolického
syndrómu v okrese Trebišov
J. Adamová, RÚVZ Veľký Krtíš: Trend vývoja vybraných rizikových
faktorov kardiovaskul. ochorení u klientov poradne zdravia vo V. Krtíši
v r. 2000-2012
S. Kontrošová, H. Vrbanová, RÚVZ B. Bystrica: Nadváha a obezita
v súvislosti s inými rizikovými faktormi u klientov Poradní zdravia
M. Šucháňová, S. Kontrošová, RÚVZ B. Bystrica: Prevalencia nadváhy
a obezity u klientov breznianskeho a banskobystrického regiónu
J. Berešová, D. Béreš: Efektivita Poradne zdravia v regióne Rimavská Sobota
S. Kontrošová, H. Vrbanová, T. Zvalová, RÚVZ B. Bystrica: Výskyt
metabolického syndrómu u Rómov z obce Telgárt okres Brezno
Diskusia

11:00-11:30 Prestávka s občerstvením
11:30-12:45 Prednášky Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity Brno
11:30-11:45
11:45-12:00
12:00-12:15
12:15-12:30
12:30-12.45

Predsedníctvo a moderátori bloku: I. Hrnčiříková
K. Kapounková: Doporučení pohybových aktivit pri onemocnění
metabolickým syndromem
I. Struhár: Nefarmakologické ovplyvnění arteriální hypertenze
T. Vespalec: Vztah somatických charakteristik a výsledkú motorického
testování u slovenské mládeže
I. Hrnčiříková: Faktory ovlyvňující vznik dětské obezity
Diskuse

13:00-14:00 Obed pre prihlásených účastníkov konferencie DPO 2014
14:00-15:30 Prednášky Obezitologickej sekcie Slovenskej diabetologickej
14:00-14:20

spoločnosti SLS
Predsedníctvo a moderátori bloku: B.Krahulec, Ľ.Fábryová
B. Krahulec: Obezita a diabetes mellitus
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14:20-14:40 V. Kissová: Diétna liečba obézneho diabetika
14:40-15:00 Ľ. Fábryová: Farmakologická liečba obézneho diabetika II.typu
15:00-15:20 P. Holéczy: Možnosti bariatrickej/metabolickej chirurgie a nové európske
odporúčania pre metabolickú chirurgiu

15:20-15:30 Diskusia
15:30-16:45 Angiologický blok prednášok
15:30-15:45
15:45-16:00
16:00-16:15
16:15-16:30
16:30-16:45

Predsedníctvo a moderátori bloku: A. Džupina
E. Ambrózy, Bratislava: Obezita a lymfedém
I. Vacula, Bratislava: Diferenciálna diagnostika lipedému
A. Ďzupina, Bardejov: Lymfedém dolných končatín
L. Havrlentová, M. Mazur, E. Iker, P. Holeczy, A. Džupina: Lymfedém ako
dôsledok obezity
Diskusia

16:45-17:00 Prestávka s občerstvením
17:00-19:15 Varia I.

Predsedníctvo a moderátori bloku: I. Lazúrová, T. Kimáková

17:00-17:15 I. Lazúrová, LF UPJŠ Košice: Vitamín D a obezita
17:15-17:30 T. Kimáková, ÚVZ UPJŠ Košice: Úloha antioxidantov v prevencia diabetes
mellitus

17:30-17:45 J. Babinská, ÚVZ UPJŠ Košice: Obezita a metabolický syndróm v populácii
17:45-18:00
18:00-18:15
18:15-18:30
18:30-18:45
18:45-19:00
19:00-19:15

žijúcej v rómskych osadách
D. Hamáčková, Hradec Králové: Obezita a rehabilitácia
E. Lovrantová, B. Bystrica: Infekcia a obezita
I. Hochmuthová, B. Bystrica: Srdce a cirhóza
M. Čierny, Břeclav: Bariatria v praxi
Z. Nevoľná, T. Kimáková: Obezita a pôrod
E. Onódi, M. Jecková, Zepter medical: Životne dôležité zdroje pre zdravie
a krásu

19:45-24:00 Diskusný večer účastníkov „DPO 2014” v kúpeľnej kolonáde
23:00-23:30 Losovanie tomboly diskusného večera

14
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SOBOTA 4. októbra 2014
Biely salónik – 1. poschodie hotela Ozón

14:00-16:45 Prednášky VšZaSP sv. Alžbety, detašované pracovisko Michalovce
14:00-14:15
14:15-14:30
14:30-14:45
14:45-15:00
15:00-15:15
15:15-15:30
15:30-15:45
15:45-16:00
16:00-16:15
16:15-16:30

Predsedníctvo a moderátori bloku: D. Wiczmandiová, F. Hanobik, Ľ. Tkáčová
D. Wiczmandiová: Téma vyhradená
F. Hanobik: Chudoba a HIV detí na ulici v Kambodži
V. Vasilj: Nedostatočná výživa detí v krajinách tretieho sveta
M. Kicová: Úloha sestry v prevencii obezity u detí predškolského veku
Ľ. Gajdošová: Automaty v školách
A. Murgová: Úloha sestry v prevencii kardiovaskulárnych ochorení
D. Korpová: Ako si udržať hmotnosť v klimaktériu
J. Seničová: Vplyv výživy na optimálny pooperačný priebeh pacienta
M. Pavlová, Š.Telepjanová: Obezita a jej negatívne aspekty u seniorov
Diskusia

16:30-17:00 Prestávka s občerstvením
17:00-17:45 Prednášky Slovenskej spoločnosti praktickej obezitológie (SSPO)
a Občianskeho združenia Šanca pre pečeň
Predsedníctvo a moderátori bloku: M. Belovičová, O. Štefanická

17:45-19:00 Varia II

Predsedníctvo a moderátor bloku: P. Minárik

17:45-18:00 P. Minárik, D. Mináriková, D. Janiaková, Bratislava: Onlife/Vademecum
18:00-18:15
18:15-18:30
18:30-18:45
18:45-19:00

zdravej výživy – osvetový, edukačný a prieskumný projekt zameraný
na propagáciu zdravej výživy ako účinnej prevencie rakoviny
D. Mináriková, P. Minárik, Bratislava: Výživové doplnky a ich postavenie
v prevencii rakoviny
A. Križanová, Bratislava: Postavenie psychológa pri riešení obezity
P. Minárik, D. Mináriková, Bratislava: Pozitíva a riziká raw food diét
pri znižovaní nadmernej telesnej hmotnosti a pri prevencii rakoviny
Diskusia
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NEDEĽA 5. októbra 2014
09:00 – 12:00 Exkurzia Bardejovských kúpeľov s liečivou vodou pre pohybový systém
Pitné kúry z ôsmych liečivých prameňov kúpeľov

12:00 – 13:00 Obed, ukončenie konferencie DPO 2014

Organizátori konferencie „DPO 2014“ ďakujú za podporu podujatia spoločnostiam:
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