
 

 
Správa o priebehu Oravskej  konferencie ambulantných lekárov a sestier 2017 s 
medzinárodnou účasťou  „Čo potrebuje vedieť ambulantný lekár a sestra“ , ktorá sa konala 
v dňoch 5. – 7. Mája 2017 v Nižnej v hoteli Arman. 
 

Konferencia sa uskutočnila  pod záštitou doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., 
MHA., MPH., mim.prof., ktorá vyzdvihla význam vzdelávacej aktivity lekárov a sestier a 
načrtla dôležitosť účasti rezidentov na týchto podujatiach.  Konferencia sa začala v piatok 
5. Mája 2017 workshopmi pre všeobecných lekárov v spolupráci so ZVLD SR, ktoré boli 
venované aktuálnym témam, potrebným pre každodennú prax všeobecných lekárov. O 
najčastejších arytmiách v praxi VLD a EKG záznamoch ischémie oboznámil prítomných 
lekárov MUDr. Adrián Bystriansky. Problematiku prehliadok mŕtvych tiel prezentoval 
MUDr. Pavol Štec v spolupráci s lekárom UDZS. Zahraniční hostia z Českej republiky Doc. 
MUDr. Eva Králíková, CSc. a Bc. Vladislava Felbrová z Centra pro závislé na tabáku v Praze 
vo svojom workshope predstavili úspešný medzinárodný projekt liečby závislosti na 
tabaku. V záverečnom bloku piatkových workshopov MUDr. Ján Hencel poukázal na 
najčastejšie problémy v segmente VLD a LSPP. Lekári pokračovali v diskusii k 
workshopom diskusným večerom.  Dňa 6. Mája 2017 konferencia ponúkla lekárom a 
sestrám spoločné vzdelávanie, kde prednáškové bloky obsahovali pohľad lekára a sestry 
ku konkrétnym klinickým jednotkám. Odbornú garanciu vzdelávania sestier dňa 6.5.2017 
prevzala MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD., predsedníčka Obezitologickej sekcie slovenskej 
diabetologickej spoločnosti SLS. Úvodom odznela prednáška o aktuálnych informáciách k 
pracovnej neschopnosti na Slovensku v podaní MUDr. Dariny Korbašovej z Ústredia 
Sociálnej poisťovne Bratislava.  Nasledujúci blok bol zameraný na diagnostiku 
kardiovaskulárnych ochorení v ambulantnej praxi.  Odbornú prednášku o hodnotení EKG 
pri najčastejších arytmiách a EKG diagnostike akútneho STEMI prezentoval MUDr. Adrián 
Bystranský z Kardiologickej kliniky SÚSCCH,a.s.  B. Bystrica. O význame diagnostiky a 
prevencii PAO (periférne artériové ochorenie končatín) poskytol potrebné informácie 
MUDr. Viliam Chromý z ambulancie VLD Nižná. Zastúpenie sestier mala v tomto bloku Mgr. 
Petra Oláhová, ktorá odprezentovala tému Stanovenie INR v ambulancii.  Na základe 
prijatej Smernice Infodoktor, o.z. 1/2016 ako výraz morálneho uznania pri príležitosti 
významných konferencií, udeľuje Infodoktor, o.z. titul Ctihodný lekár a Vážená sestra. Dňa 
6.5.2017 na základe rozhodnutia organizačného a vedeckého výboru Oravskej konferencie 
ambulantných lekárov a sestier s úctou priznal toto uznanie a poďakovanie a zároveň 
udelil  titul „Ctihodný lekár “ MUDr. János Icsó, CsC. a  „ Vážená sestra“ Mgr. Petre Oláhovej.  
Po gratuláciách ocenených a krátkej prestávke začal druhý blok prednášok,  ktorý bol 
venovaný hosťom z Českej republiky pod názvom Liečba závislosti na tabaku a program 
odvykania fajčenia v ČR. Doc. MUDr. Eva Králíková, CSc. a Bc. Vladislava Felbrová 
prezentovali úspešný medzinárodný projekt a skúsenosti liečby závislosti na tabaku a 
nezastupiteľnú úlohu všeobecného lekára a sestry v tomto odvykacom programe.  Bc. V. 
Felbrová v tomto bloku odprezentovala edukáciu pacienta závislého na tabaku v ČR a 
vyzdvihla význam začínajúcej spolupráce so SK SaPA v SR.    
   
Za SK SaPA sa konferencie zúčastnila Mgr. Jana Slováková, PhD., ktorá poskytla aktuálne 
informácie týkajúce sa problematiky regulovaného zdravotníckeho povolania sestra. V 



 

treťom bloku, ktorý bol venovaný dyslipidémiám- diagnostike a liečbe podľa odborného 
usmernenia MZ SR, poskytol informácie ako edukovať ambulantného pacienta s 
dyslipidémiou MUDr. Andrej Janco. O význame vitamínu D u pacientov s diabetes mellitus 
informoval MUDr. Peter Jackuliak z diabetologickej a lipidovej ambulancie a MUDr. Martin 
Čaprnda s lipidologicky zameranou prednáškou. Blok ukončila prednáška Mgr. Jana 
Francúzovej na tému Zdravotnícky pracovník ako medzičlánok medzi pacientom a 
svojpomocným združením, pričom upriamila pozornosť na existenciu svojpomoných 
skupín, či združení, zameraných na jednotlivcov so špecifickými problémami, ktoré vedia 
pacientovi pomôcť. Štvrtý blok bol venovaný problematike  „Obézny diabetik  v 
starostlivosti všeobecného lekára a sestry“. V úvode bloku zaujal doc. MUDr. Pavol 
Holéczy, CSc. s témou Bariatrická – metabolická chirurgia u diabetikov 2. typu.  Čo je 
absolútna novinka v odporúčaniach terapie obéznych diabetikov, a v tomto čase aj 
Obezitologická sekcia SDS a SDS ratifikovala a schválila uvedené DSS-II odporúčania. 
MUDr. Slavomír Šuch priblížil problematiku starostlivosti o diabetického pacienta a  
benefitov používania fixných kombinácií v liečbe hypertenzie diabetikov. Pani doc. MUDr. 
Viera Doničová, PhD. upriamila pozornosť na potrebu edukácie ambulantného pacienta s 
diabetes mellitus. Zaujala svojim edukačným materiálom- pútavou obrazovou ilustráciou 
určenou pacientom – diabetikom,   ako majú reagovať v určitých situáciách. Zastúpenie 
sestier mala PhDr. Zuzana Gavalierová, ktorá odprezentovala tému Starostlivosť o 
dospelého pacienta s diabetom- edukácia sestrou, kde priblížila edukačný proces v 
ambulancii za využitia Transteoretického modelu a vhodnú komunikáciu sestry s 
pacientom na základe argumentov. Na konci bloku nastala zaujímavá diskusia, kde práve 
nedostatok času v ambulanciách sa javí ako limitujúci faktor pri edukácii pacienta. 
Pracovná skupina Infodoktor, o.z. prizvala pani doc. MUDr. Vieru Doničovú, PhD.,  na 
spoluprácu k tvorbe štruktúrovaných edukácií.  V poobedňajších hodinách bol piaty blok 
programu s názvom „Nefrologické ochorenia v praxi všeobecného lekára“, kde 
vyžiadanými a zaujímavými prednáškami doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA., 
MPH., mim.prof. na tému Spoločné postihnutia srdca a obličiek a na tému Akútne 
poškodenie obličiek v ambulancii všeobecného lekára zrozumiteľne vysvetlila 
problematiku a tým zaujala lekárov a sestry. Do programu bol zaradený blok venovaný 
Rezidentskému programu a vzdelávaniu všeobecných lekárov, v ktorom vystúpili 
zástupcovia všetkých vzdelávacích inštitúcii – prim. MUDr. János Icsô, CSc., doc. MUDr. Ľ. 
Vladár, CSc., doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH, mim. prof., ktoré majú 
akreditované špecializačné štúdium v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo a 
participujú aj na Rezidentskom programe. Diskutovalo sa aj k problematike 
pripravovaných minimálnych štandardov špecializačného štúdia, ku ktorým vyjadrili svoje 
názory ako lekári so získanou špecializáciou, tak aj lekári v súčasnosti zaradení do 
špecializačného štúdia ako aj školitelia z ambulancií všeobecných lekárov. Na záver bloku 
vystúpil MUDr. J. Hencel s prezentáciou ohľadom získania ambulancie po absolvovaní 
špecializačného štúdia v odbore všeobecné   
   
lekárstvo. Hepatopatie a metabolická liečba v ambulantnej praxi bol náplňou šiesteho 
bloku. Doc. MUDr. Mária Szantová sa venovala problematike nealkoholovej tukovej 
chorobe pečene a priblížila aj problematiku skorej identifikácie postihnutia pečene 
alkoholom s možnosťou účinnej terapeutickej intervencie. O hepatitíde C v ambulancii 



 

všeobecného lekára porozprávala MUDr. Beáta Lukovicsová. MUDr. Rastislav Zanovit 
informoval o metabolickej liečbe, infúzne aplikovaného vysokodávkového vitamínu C. 
MUDr. Peter Marko, MPH sa venoval významu malnutrície u obéznych onkologických 
pacientov. Na konferencii odzneli aj prednášky podporované spoločnosťou 
GlaxoSmithKline o aktuálnych informáciách o očkovaní v ambulancii všeobecného lekára, 
o zásadách správneho zaobchádzania s vakcínami. Vášnivú diskusiu rozprúdila prednáška 
o vakcinácii tehotných žien. Očkovanie z pohľadu sestry v ambulancii všeobecného lekára 
priblížila Mgr. Jana Francúzová. Nasledujúci blok bol podporovaný firmou Alfa 
Wassermann, kde na úvod  MUDr. Oto Vincze priblížil štúdiu SURVET-  Sulodexid v 
prevencii recidívy žilového tromboembolizmu. Prim. MUDr. Sylvia Dražilová, PhD. 
odprezentovala tému hepatálna encefalopatia- využitie rifaximinu v terapii. V tomto bloku 
odzneli národné odporúčania pri liečbe divertikulovej choroby MUDr. Laurou 
Gombošovou. Záver bloku bol venovaný novým prístupom v symptomatologickej liečbe 
GERD v podaní MUDr. Petra Bánovčina z Jesseniovej LF v Martine.  Zúčastnených zaujal 
blok o inovatívnych informačných technológiách, o službách pre ambulancie, kde MUDr. 
Miroslav Tomáš prezentoval novinku pre pacientov na Slovensku- druhý názor lekára. Ing. 
Peter Ivančo priblížil Medikartu ako moderný spôsob objednávania na termín ošetrenia a 
komunikácie s pacientom. Bohatý program konferencie dňa 6.5.2017 vyčerpala MUDr. 
Diana Ganajová s prezentáciou o imunomodulačnej terapii, prevencii infekcií dýchacích a 
močových ciest.  Počas konferencie sa spomedzi prítomných účastníkov losoval šťastný 
výherca EKG prístroja. Žreboval sa aj výherca tlakomeru za včasnú registráciu.  Nedeľa 7. 
Mája 2017  bola zameraná na  workshop všeobecných lekárov v oblasti posudkového 
lekárstva, v ktorom MUDr. Zuzana Nedelková prezentovala kazuistiky, lekársku 
posudkovú činnosť pri výkone sociálneho poistenia podľa Zákona 461/2003 Z.z., ako aj 
lekársku posudkovú činnosť na účely zákona č.447/2008 o peňažných príspevkoch na 
kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Zaujímavé na tom je, že oficiálne 
ukončenie Oravskej konferencie malo byť od 9.30 do 9.35 hod, avšak pre lákavú a 
podnetnú diskusiu k odprezentovanej problematike sa konferencia ukončila o 10.30 hod.  
Oravská konferencia ambulantných lekárov a sestier bola tak po logistickej ako aj po 
odbornej stránke hodnotená zúčastnenými ako podnetná, prínosná pre prax,  témy 
prednášok boli zaujímavé a aktuálne. Zúčastnilo sa jej  429 lekárov a sestier, z toho 302 
lekárov a 127 sestier.  Touto cestou sa patrí poďakovať hosťom, všetkým prednášajúcim, 
organizátorom, dobrovoľníkom, podporovateľom, firmám a všetkým účastníkom za veľmi 
príjemnú a priateľskú atmosféru. Za odbornú garanciu a aktívnu participáciu patrí vďaka 
pani doc. MUDr. Kataríne Gazdíkovej, PhD., MHA., MPH., mim.prof. a MUDr. Ľubomíre 
Fábryovej, PhD.  S pozdravom realizačný tím Infodoktor, o.z.  PhDr. Zuzana Gavalierová, 
predseda Infodoktor, o.z. MUDr. Ahmadullah Fathi MUDr. Peter Marko, MPH    



 

 



 

 
 

Vážené kolegyne a kolegovia, rezidentky a rezidenti všeobecného lekárstva, 
 

s blížiacim sa termínom májového predĺženého víkendu 5.5.-7.5. 2017 vás všetkých srdečne pozývame do 
prekrásneho prostredia Oravy na konferenciu ambulantných lekárov a sestier, ktorá prináša vysokoaktuálne témy a 
kvalitných prednášateľov k najdôležitejším diagnózam v ambulanciách prvého kontaktu. Po siedmych ročníkoch 
májového žilinského kongresu všeobecných lekárov sme sa rozhodli pokračovať v začatej tradícii v Nižnej nad 
Oravou. Je odborným prínosom, že vzdelávanie tvoríme v spolupráci s Katedrou všeobecného lekárstva Lekárskej 
fakulty SZU Bratislava, pod záštitou prof.  Kataríny Gazdíkovej, s mediálnou spoluprácou Via Practica a Revue 
medicíny v praxi. 

Zahraniční hostia z Českej republiky, prof. Eva Králiková a Bc. Vladislava Felbrová z Centra pro závislé na 
tabáku v Praze predstavia v piatkovom workshope a sobotňajšej prednáške úspešný medzinárodný projekt liečby 
závislosti na tabaku a nezastupiteľnú úlohu ambulantného všeobecného lekára a sestry v tomto odvykacom 
procese. 

Piatkový program pre lekárov bude od obeda venovaný v hoteli Arman workshopom, v spolupráci so 
Združením všeobecných lekárov pre dospelých SR. Najdôležitejšie EKG nálezy v praxi VLD, problematika 
prehliadok mŕtvych, liečba závislosti od tabaku, zmluvy zo zdravotnými poisťovňami sú vysokoaktuálne témy. 
Pokračovať budeme piatkovým diskusným večerom v priestoroch reštaurácie hotela Arman. 

Sobotná konferencia v susednej sále Ostražica ponúka lekárom a sestrám spoločné vzdelávanie k 
najzávažnejším diagózam, ako sú: dyslipidémie - nové odborné usmernenie MZ SR, hepatopatie a hepatitídy, 
starostlivosť o obézneho diabetika, najčastejšie nefrologické ochorenia v praxi VLD, aktuálne informácie o očkovaní 
v SR. Každý prednáškový blok bude obsahovať pohľad lekára a prístup sestry ku konkrétnej diagnóze. Iba kvalitné 
spoločné vzdelávanie tandemu lekár - sestra zvýši úroveň ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Program zavŕšime 
aktuálnymi informáciami o rezidentskom programe vo všeobecnom lekárstve a zlosovaním EKG prístroja, 
nasledovať bude sobotný diskusný večer v hoteli Arman. Prihlásiť k účasti sa môžete cez recepciu hotela. 
 Nedeľné ráno bude zamerané na workshop všeobecných lekárov v oblasti posudkového lekárstva. 
Odborné vzdelávanie ukončíme vyhodnotením konferencie. Milí priatelia, tešíme sa na stretnutie s vami v Nižnej, 
načerpanie nových vedomostí a poznatkov,  ako aj výmenu skúseností v rámci oboch diskusných večerov v hoteli 
Arman. 
 

     Peter Marko, Infodoktor, o.z. 
   
 
 
 
 
 
 
 



 

         
Dobrý deň, milé kolegyne sestry a lekári, 
Súčasná platná legislatíva kladie na ošetrujúci zdravotný personál (lekár, sestra) v ambulantnej sfére  

enormné nároky. Je ťažké sa orientovať v množstve nerecenzovaných informácií, či pre lekára, sestru  alebo pre 
pacienta.  Preto vzniklo občianske združenie Infodoktor, o.z. (ďalej len OZ) , ktoré sa zaoberá postupmi a návodmi, 
potrebnými pre každodennú ambulantnú prax. Zdravie ako najvyššia hodnota si zaslúži najlepšiu starostlivosť.  

Jedným  z dominantných  projektov  OZ je prevádzkovanie  vzdelávacieho e-portálu:  www.infodoktor.sk.  
Jedná sa o slovenský medicínsky portál, prinášajúci užitočné informácie pre odbornú a laickú verejnosť. Hlavnou 
myšlienkou je prepojenie a súhra troch determinantov- lekár, sestra, pacient.  Cieľom OZ  Infodoktor, je  podpora  
vzdelávania a výchovy  zdravotníckeho personálu a našich pacientov.  Portál vytvára podmienky pre zlepšenie 
práce a sústavného  vzdelávania zdravotníckeho personálu.  Srdečne vás pozývame na jarnú Oravskú konferenciu 
2017, ktorá sa uskutoční pre sestry v sobotu dňa 6.mája.2017. Budeme mať možnosť spoločne získať nové 
vedomosti a vymeniť si skúsenosti z ambulantnej praxe. sestrám aj lekárom prinášame spoločné vzdelávanie k 
najzávažnejším diagnózam. Vzdelávanie pre sestry s kreditmi SK SaPA sa koná v spolupráci s Obezitologickou 
sekciou slovenskej diabetologickej spoločnosti SLS, ktorej predsedá MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.  Dovoľte mi 
zdôrazniť význam spoločnej konferencie, prepojenia edukácie lekárov a sestier pod jedno odborné podujatie tak, 
aby výsledný efekt bol pre pacienta čo najlepší. V pútavých blokoch Vám priblížime danú problematiku z pohľadu 
lekára a z pohľadu sestry.      Zuzana Gavalierová,  predseda Infodoktor, o.z. 

 

 
Vážené dámy, vážení páni, milí čitatelia ! 
Dovoľte mi,  prihovoriť sa Vám v mene občianskeho združenia Infodoktor, ktorého hlavným cieľom  je  vzdelávanie 
lekárov,  sestier a  edukácia pacientov formou  konferenciíí, odborných publikácií a prevádzkou webovej stránky. Po 
úspešnej organizácii Podtatranskej konferencie v septembri 2016, sme boli oslovení pokračovať v tradícii 
spoločného vzdelávania ambulantných  lekárov  a sestier  rozličného odborného zamerania pod jednou strechou. 
Témy konferencií sú zámerne zvolené  tak,  aby sprehľadnili  interdisciplinárnu spoluprácu všeobecných lekárov 
so špecialistami.  Konkrétne na Oravskej konferencii budú  piatkové workshopy venované aktuálnym témam, 
potrebným pre každodennú prax všeobecných lekárov  - osobných manažérov zdravia ich pacientov.  Preto 
pozývam hlavne kolegov všeobecných lekárov. Pozvaní sú aj kolegovia špecialisti,  ktorých jednotlivé  témy 
konferencie istotne zaujmú. Dovoľte mi vopred poďakovať mim. prof. Kataríne Gazdíkovej za ochotu podporiť dobrú 
myšlienku a prevziať  odbornú záštitu nad týmto podujatím. Tešíme sa na účasť vás všetkých !  Organizačné pokyny  
a aktuálne informácie si prečítate na webovej stránke www.infodoktor.sk, alebo facebooku. 
Na otázku, akého lekára či sestru si želajú pacienti, odpoviem slovami: „ Lekára rozvážneho a múdreho, sestru 
empatickú a edukovanú “. A to je ušľachtilým cieľom Infodoktor o.z.- rozvíjať tieto vlastnosti v nás zdravotníckych 
pracovníkoch.       Ahmadullah Fathi, Infodoktor,o.z. 
 

http://www.infodoktor.sk/
http://www.infodoktor.sk/


 

   
ORAVSKÁ KONFERENCIA  

AMBULANTNÝCH LEKÁROV A SESTIER 2017 
„ Čo potrebuje vedieť ambulantný lekár a sestra “ 

 
 
 
 

5. mája – 7. mája 2017 (piatok–nedeľa) 
 

Nižná nad Oravou, hotel Arman****a sála Ostražica 
www.hotelarman.skwww.infodoktor.sk 

 

Konferencia s medzinárodnou účasťou pod záštitou  
mim.prof. MUDr. Kataríny Gazdíkovej, PhD., MHA, MPH 

s mediálnou spoluprácou Via Practica a Revue medicíny v praxi 
 
 

 

Piatok 5.5.2017 a nedeľa 7.5.2017 workshopy pre lekárov, hotel Arman **** 
 

Sobota 6.5.2017 konferencia pre sestry a lekárov, sála Ostražica 
 
 

Expozícia zdravotníckej prístrojovej techniky, odbornej literatúry,  
pacientskych združení a farmaceutických firiem v predsálí Ostražica 

 
 

Online registrácia účastníkov na: http://www.infodoktor.sk/registracia/ 
(online registrácia prebieha elektronicky do 20. apríla 2017) 

E-mailová registrácia: infodoktor.sk@gmail.com 
Elektronická registrácia sestier na komorovom portáli: www.SK SaPA.sk 

 
 
 

Rezervácie a platba ubytovania + stravy,  
piatkového a sobotného diskusného večera, 

Recepcia hotela Arman **** 043 / 370 90 42 E-mail: recepcia@hotelarman.sk 
 

Organizátor účastníkom konferencie neposkytuje nepeňažné plnenie. 
Parkovanie účastníkov zabezpečené bezplatne priamo pred hotelom Arman v Nižnej. 
Cena ubytovania pre 2 osoby v dvojlôžkovej izbe s raňajkami (švédske stoly), pripojenie 
 wi-fi, parkovanie auta: hotel Arman Nižná od 49 €/noc, hotel Limba Tvrdošín od 39 
€/noc, ostatné ubytovacie kapacity dľa aktuálnych možností cez recepciu hotela Arman 
 

 

http://www.hotelarman.sk/
http://www.hotelarman.sk/
http://www.infodoktor.sk/registracia/
mailto:infodoktor.sk@gmail.com
http://www.sksapa.sk/
mailto:recepcia@hotelarman.sk


 

Platba za objednanú stravu, diskusné večery, ubytovanie: 
Recepcia hotela Arman **** 043 / 370 90 42 E-mail: recepcia@hotelarman.sk 
 

Konferenčný poplatok pri včasnej registrácii do 31.03.2017:                             
Lekár člen ZVLD SR/SLK : 30 € Lekár nečlen: 45 € 
Sestra členka SK SaPA: 12 € Sestra nečlenka: 16 € 
 

Neskoršia registrácia po 01.04.2017 a na mieste konferencie: 
Lekár člen ZVLD SR/SLK : 40 € Lekár nečlen: 60 € 
Sestra členka SK SaPA: 21 € Sestra nečlenka: 28 € 
 

Uhrádzajte na účet: SK48 0200 0000 0031 7747 7553  SWIFT: SUBASKBX 
Variabilný symbol: ID SLK lekára, ID SK SaPA sestry 
Špecifický symbol: 052017 
Správa pre prijímateľa: Meno a priezvisko lekára/sestry 
Predmet platby: Oravská konferencia 2017 
Konferenčný poplatok zahŕňa: poplatok za vzdelávanie, odborné materiály. 
Nehradia ho účastníci s aktívnou účasťou v sobotu 6.5.2017 
Uhradený konferenčný poplatok je nevratný. 
 

Pozvaní hostia Oravskej konferencie 2017: 
 

Eva Králiková –Centrum pro závislé na tabáku, 1. lékařská fakultaUniverzity 
Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Česká republika 
Adrian Bystriansky –Kardiologická klinika, SÚSCCH Banská Bystrica 
Ľubomíra Fábryová –Obezitologická sekcia Slovenskej diabetologickej spoločnosti 
Katarína Gazdíková – Katedra všeobecného lekárstva, Lekárska fak. SZU Bratislava 
Ján Hencel – Združenie všeobecných lekárov pre dospelých Slovenskej republiky 
Radoslav Herda – Slovenský pacient, o.z. 
János Icsó - Klinika všeobecného lekárstva, LF UPJŠ, Nemocnica Košice-Šaca 
Peter Kalanin – Klinika všeobecného lekárstva, LF UPJŠ, Nemocnica Košice-Šaca 
Darina Korbašová, Ústredie Sociálnej poisťovne Bratislava, pracovisko P. Bystrica 
Jana Slováková, Regionálne centrum hodnotenia SV, SK SaPA 
Ľubomír Vladár – Jesseniova lekárska fakulta v Martine UK Bratislava 
 

Programový a vedecký výbor konferencie: 
Ahmadullah Fathi, Infodoktor.sk, Ambulancia VLD Svit/Šuňava 
Katarína Gazdíková – Katedra všeobecného lekárstva, Lekárska fak. SZU Bratislava 
Peter Kalanin – Klinika všeobecného lekárstva, LF UPJŠ, Nemocnica Košice-Šaca 
Peter Marko – Infodoktor.sk, Ambulancia VLD Veľká Lomnica 
 

Organizačný výbor Oravskej konferencie 2017: 
Gabriela Čajková – Hotel Arman, Nižná nad Oravou 
Zuzana Gavalierová, Infodoktor.sk, Ambulancia VLD Svit /Šuňava 
Viliam Chromý – Regionálna lekárska komora Žilina, Ambulancia VLD Nižná 
Registrácia lekárov na workshope v piatok 5. mája 2017 na recepcii hotela Arman 

mailto:recepcia@hotelarman.sk


 

Začiatok registrácie od 11:30 hod. Ukončenie registrácie 16:00 hod. 
Workshopy prebiehajú v školiacich priestoroch hotela Arman Nižná. 
 

Registrácia sestier a lekárovkonferencie v sobotu 6.mája 2017 v predsálí Ostražica  
Začiatok registrácie od 07:00 hod. Ukončenie registrácie: 14:00 hod. 
Konferencia prebieha v sále Ostražica Obecného úradu Nižná. 
 

Registrácia lekárov na workshopev nedeľu 7. mája 2017 na recepcii hotela Arman 
Začiatok registrácie od 7:00 hod. Ukončenie registrácie 8:00 hod. 
Workshop prebieha v školiacich priestoroch hotela Arman Nižná. 
 

Registrácia lekárov a pripisovanie kreditov na portál SLK elektronicky 
Vydávanie certifikátov o účasti pre sestry po ukončení programu 
Vstup do workshopových a konferenčných priestorov len po preukázaní sa menovkou. 
Účastníci konferencie sú povinní nosiť menovky na viditeľnom mieste ! 
 
Možnosť objednávania stravy počas všetkých 3 dní konferencie na: 
Recepcia hotela Arman **** 043 / 370 90 42 E-mail: recepcia@hotelarman.sk 
Piatok 5.5.2017 obedové menu pred worshopmi v čase 11:00-12:00 hod. á 7 € 
Piatok 5.5.2017 večera s nápojmi počas diskusného večera v čase 19:00-24:00 hod. á 15 € 
Sobota 6.5.2017 raňajky pre hostí Armanu v cene, ostatní možnosť objednať si  na recepcii 
Sobota 6.5.20017 obedové menu počas konferencie v čase 12:00-13:00 hod. á 7 € 
Sobota 6.5.2017 večera bufetové stoly počas diskusného večera 20:00-01:00 hod. á 25 € 
Nedeľa 7.5.2017 raňajky pre hostí Armanu v cene, ostatní možnosť objednať si  na recepcii 
 
Pokyny pre aktívnych účastníkov konferencie:  
 

Časový limit prednášok je uvedený v programe. Ide o čas bez diskusie. Moderovanie 
diskusie je v kompetencii predsedajúceho prednáškového bloku. Všetci prednášajúci sú 
zaviazaní dodržiavať určený čas prezentácie, aby nedošlo k časovému sklzu v programe. 
Čas prednášky aj diskusie bude meraný elektronicky tak, že zostávajúci čas sa bude 
odčítavať v pravom dolnom rohu premietacej plochy. Žiadame všetkých prednášajúcich, 
aby sledovali časomieru a rešpektovali dobu, ktorú im pridelil programový výbor. Po 
prekročení časového limitu o 60 sekúnd bude prednáška aj diskusia ukončená vypnutím 
zvuku mikrofónu prezentujúceho. Premietanie na jedno plátno. Podklady pre prednášky je 
potrebné odovzdať technikom najneskôr pred začiatkom odborného bloku. Za manažment 
prípravy každého bloku je zodpovedný jeho predsedajúci. Zhotovovanie akéhokoľvek 
záznamu prezentácií nie je dovolené. Autorské práva prednášateľov na duševné 
vlastníctvo prednášok sú vyhradené ! 
Všetky akceptované príspevky budú prezentované ako prednášky. 
Posterovú sekciu programový výbor konferencie neotvoril. 
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PROGRAM 
 

Piatok, 5. mája 2017    
Workshopy pre všeobecných lekárov 

Nižná, hotel Arman, školiace priestory 
 
 

11:00-12:00 obed pre lekárov (rezervácie cez recepciu Arman) 
 

11:30-16:00 registrácia lekárov na workshopy 
 

12:00-13:30 Adrian Bystriansky, Kardiologická klinika, Stredoslovenský  
                         ústav srdcových a cievnych chorôb Banská Bystrica: 
EKG záznamy ischémie a najčastejších arytmiíí v praxi VLD 
 

13:30-13:45 Prestávka 
 

13:45-15:15 Pavol Štec, ZVLD SR, Ambulancia VLD Kežmarok: 
Prehliadky mŕtvych tiel, metodické usmernenie, správne  

                         postupy a úskalia pri prehliadke a určení ďaľšieho postupu 
 

15:15-15:30 Prestávka 
 

15:30-17:00 Eva Králiková, Centrum pro závislé na tabáku, 1. lékařská  
                         fakulta UK a Všeobecná fakultní nemocnice  v Praze, ČR: 
  Léčba závislosti na tabaku  
 

17:00-17:15 Prestávka 
 

17:15-18:45 Workshop Združenia všeobecných lekárov pre dospelých SR: 
Zmluvy so zdravotnými poisťovňami, správne vykazovanie 
                          prevencie, očkovania a výkonov 
 

18:45-19:00 Prestávka 
 

19:00-24:00 Piatkový diskusný večer všeobecných lekárov (večera) 
 

 
 



 

Sobota, 6. mája 2017    
Konferencia pre ambulantných lekárov a sestry 

Nižná, Obecný úrad, sála Ostražica 
 

7:00-14:00Registrácia lekárova sestier v predsálí Ostražica 
 

7:30-7:45   Slávnostné otvorenie Oravskej konferencie 2017: 
Peter Marko, Infodoktor, o.z. 

Jaroslav Rosina, starosta obce Nižná nad Oravou 
 Katarína Gazdíková, Katedra všeobecného lekárstva LF SZU Bratislava 
  Jana Slováková, Regionálne centrum hodnotenia SV, SK SaPA 
  Ján Hencel, predseda Združenia všeobecných lekárov pre dospelých SR 
 

7:45-8:00 Darina Korbašová, Ústredie Sociálnej poisťovne Bratislava 
  Aktuálne informácie o PN a invalidite na Slovensku15 min. 
 

8:00- 8:50Diagnostika kardiovaskulárnych ochorení v ambulantnej praxi 
 Predsedajúci a moderátor: Peter Bakič 
Adrian Bystriansky – Kardiologická klinika, SÚSCCH Banská Bystrica: 
  EKG diagnostika akútneho STEMI                                            15 min. 
  Hodnotenie EKG pri najčastejších arytmiách                        15 min. 
Viliam Chromý, Ambulancia VLD Nižná nad Oravou: 
  ABI vyšetrenie v diagnostike a prevencii PAO                      10 min. 
  Petra Oláhová,  Jozef Vančo, Ambulancia LSPP Spišská Nová Ves: 
  Stanovenie INR priamo na pohotovostnej ambulancii       10 min. 
   

8:50-9:00    Prestávka 
 

9:00-9:35Liečba závislosti na tabaku. Program odvykania fajčenia v ČR 
  Predsedajúci a moderátor: Dušan Lipták 
  Eva Králiková, Centrum pro závislé na tabáku, 1. lékařská  
                         fakulta UK a Všeobecná fakultní nemocnice  v Praze, ČR: 
  Léčba závislosti na tabaku v ambulantní praxi     15 min. 
  Vladislava Felbrová, Centrum pro závislé na tabáku, 1. lékařská  
                         fakulta UK a Všeobecná fakultní nemocnice  v Praze, ČR: 
  Aktivity sester v tabákové kontrole v ČR-mezinárodní projekt  15min. 

Diskusia k problematike odvykania fajčenia                              5 min. 
 

9:35-9:50 Jana Slováková, Regionálne centrum hodnotenia SV, SK SaPA: 
  Regulované zdravotnícke povolanie sestra             15 min. 
 

 

9:50-10:00 Prestávka 
 
 



 

10:00-10:50Dyslipidémie – diagnostika a liečba podľa odb. usmernenia MZ SR 
  Predsedajúci a moderátor: Martina Jandzíková 
  Martin Čaprnda, Interná ambulancia Bratislava: 
  Manažment dyslipidémií – dôležitá súčasť každodennej klinickej praxe 
           15 min. 
  Andrej Janco, Diabetologická ambulancia Košice: 
  Edukácia ambulatného pacienta s dyslipidémiou  15 min. 
  Peter Jackuliak, Diabetologická a lipidová ambulancia, Bratislava: 
  Význam vitamínu D u pacientov s diabetes mellitus  10 min. 
  Mgr. Terézia Tarhaničová, Kardioprevent Košice:  

Biologická liečba familiárnej hypercholesterolémie  10 min. 
   
 

10:50-11:00 Prestávka 
 

11:00-12:15Obézny diabetik v starostlivosti všeobecného lekára a sestry 
  Predsedajúci a moderátor: Katarína Sollárová 
  Pavol Holéczy, Chirurgické oddelenie, Vítkovická nemocnice: 
  Bariatrická-metabolická chirurgia u diabetikov 2. typu        15 min. 
  Slavomír Šuch, Interná ambulancia Martin: 
  Starostlivosť o diabetického pacienta        15 min. 
  Viera Doničová, Diabetologická a metabolická ambulancia Košice: 
  Edukácia ambulatného pacienta s diabetes mellitus                 15 min. 
  Slavomír Šuch, Interná ambulancia Martin: 
  Benefity používania fixných kombinácií v liečbe hypertenzie  
                         diabetikov            15min. 
  Zuzana Gavalierová, Ahmadullah Fathi, Ambulancia VLD Svit/Šuňava: 
  Starostlivosť sestry o pacientov s diabetes mellitus       15 min. 
 

12:15-13:30 Obedná prestávka. Obed v reštaurácii hotela Arman    
 

13:30-14:35Nefrologické ochorenia v praxi všeobecného lekára 
  Predsedajúci a moderátor: Peter Beňo 
  Katarína Gazdíková, Katedra všeobecného lekárstva, LF SZU Bratislava 
  Spoločné postihnutie srdca a obličiek    15 min. 
  Barbara Grandtnerová, Nefrologická ambulancia, Nemocnica Zelený   
                         sen, Banská Bystrica: 
  Praktické aspekty liečby NOAK z pohľadu nefrológa          15 min. 
Katarína Gazdíková, Katedra všeobecného lekárstva, LF SZU Bratislava 
  Akútne poškodenie obličiek v ambulancii všeobecného lekára 15 min. 
  Barbara Grandtnerová, Nefrologická ambulancia, Nemocnica Zelený   
                         sen, Banská Bystrica: 
  Manažment hyponatrémie v ambulantnej praxi          15 min. 
  Diskusia k problematike nefrologických ochorení  5 min. 
 



 

13:35-14:45 Prestávka 
 

14:45-15:50 Hepatopatie a metabolická liečba v ambulantnej praxi 
  Predsedajúci a moderátor: Zuzana Nedelková 
  Mária Szántová, III. Interná klinika, Univerzitná nemocnica Bratislava: 
  Nealkoholová tuková choroba pečene – výzva k akcii 15 min. 
  Beáta Lukovicsová, Ambulancia VLD Trstice: 
  Hepatitída C v ambulancii všeobecného lekára  10 min. 
  Mária Szántová, III. Interná klinika, Univerzitná nemocnica Bratislava: 
  Alkohol u pacienta – ako ho spoznať, kým je čas ?  15 min. 
  Rastislav Zanovit, Ambulancia VLD Námestovo: 
  Metabolická liečba, aplikácia vysokodávkovaného vitamínu C infúzne  
       10 min 
  Peter Marko, Ambulancia VLD Veľká Lomnica: 
  Malnutrícia u obéznych onkologických pacientov  15 min 
 

15:50-16:00 Prestávka 
 

16:00-16:50 Očkovanie v ambulancii všeobecného lekára 
  Predsedajúci a moderátor: Pavol Štec 
  Jakub Kratka, GlaxoSmithKline Slovakia: 
  Zásady správneho zaobchádzania s vakcínami   15 min. 
  Naďa Bešinová, GlaxoSmithKline Slovakia: 
  Nové prístupy v očkovaní – vakcinácia tehotných žien   15 min. 
  Jana Francúzová, Ambulancia VLD Bratislava: 
  Očkovanie z pohľadu sestry v ambulancii všeob. lekára  15 min. 
  Diskusia k problematike očkovania        5 min. 
 

16:50-17:00 Prestávka 
 

17:00-18:00 Sympózium Alfa Wassermann 
  Predsedajúci a moderátor: Valéria Cehulová 
  Oto Vincze, angiochirurg, chirurgické oddelenie FN Žilina: 
  Sulodexid v prevencii recidívy žilového tromboembolizmu – štúdia  
                         SURVET         15 min. 
  Sylvia Dražilová, hepatologická ambulancia, Nemocnica Poprad: 
  Hepatálna encefalopatia – využitie rifaximinu v terapii 15 min. 
  Laura Gombošová, Gastroenterologická amb, I. Interná klinik, UNLP  
  Košice: Národné odporúčania pre liečbu divertikulovej choroby 15 min 
  Peter Bánovčin, Gastroenterologická klinika, Jesseniova LF v Martine: 
  Nový prístup v symptomatickej liečbe GERD              15 min. 
 

18:00-18:10 Prestávka 
 
 



 

 
18:10-18:40  Inovatívne informačné technológie a služby pre všeobecné ambulancie 

  Predsedajúci a moderátor: Slavomír Sakal 
  Miroslav Tomáš, Národný onkologický ústav Bratislava: 
   Druhý názor lekára – novinka pre pacientov na Slovensku      15 min. 
  Peter Ivančo, Pixal Revúca : Medikarta – moderný spôsob  
   objednávania termínu ošetrenia a komunikácie s pacientom  15 min. 
  

18:40-18:55Diana Ganajová, Ambulancia VLD, Košice:Imunomodulačná terapia, 
  prevencia infekcií dýchacích a močových ciest          15 min.     
 
18:55-19:10 Peter Kalanin – Klinika všeobecného lekárstva, LF UPJŠ, Nemocnica  

Košice-Šaca: Rezidentský program vo všeobecnom lekárstve – 
aktuálne informácie o súčasnom stave prípravy VLD          10 min. 
Diskusia k rezidentskému programu               5 min. 
 

19:10-19:15 Zlosovanie výhercu EKG prístroja a hodnotných cien 5 min. 
spomedzi PRÍTOMNÝCH účastníkov konferencie v sále Ostražica 
 Odovzdanie vyplnených AD testov lekárov – 2 kredity CME 
 

20:00-01:00 Sobotný večer všeobecných lekárov v reštaurácii hotela Arman 
 

Nedeľa, 7. mája 2017    
Workshop pre všeobecných lekárov 

z posudkového lekárstva 
Nižná, hotel Arman, školiace priestory 

 

8:00-9.30   Zuzana Nedelková, posudková lekárka, Piešťany: 
1. Lekárska posudková činnosť pri výkone sociálneho poistenia 

podľa Zákona 461/2003 Z.z. 
Kontrola posudzovania spôsobilosti na prácu  (LPK) 
Kontrola dodržiavania liečebného režimu 
Posudzovanie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu  
a poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť  (PKSZ) 
Najčastejšie chyby a otázky z ambulantnej praxe – je zákon dokonalý ? 
 

2. Lekárska posudková činnosť na účely zákona č. 447/2008 o 
peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného 
postihnutia podľa jednotlivých príloh 
 

3. Kazuistiky – pohľad na posudzovanie miery schopnosti vykonávať 
zárobkovú činnosť (invalidita). Pacient versus všeobecný versus 
posudkový lekár – sme neomylní ??? 
 

9:30-9:35 Oficiálne ukončenie Oravskej konferencie 2017 
 



 

Všetky informácie a rezervácie nájdete na www.hotelarman.sk 
Recepcia hotela Arman ***+043 / 370 90 42E-mail: recepcia@hotelarman.sk 
 

Oravská konferencia 2017 sa uskutočňuje  
vďaka podpore nasledovných partnerov: 

 
 

 
 

Generálny partner konferencie: 
 

 
 

Hlavní partneri konferencie:  
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Partneri Oravskej konferencie 2017: 

 
 
 

DATA CENTER Bratislava 
 
 

 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Srdečne vás všetkých pozývame na jesennú 
Podtatranskú konferenciu ambulantných lekárov a sestier 
23. septembra 2017 (sobota) v Poprade,  
Mestský úrad, konferenčná sála, nábrežie Jána Pavla II. 
spojenú so sobotným diskusným večerom v hoteli Satel 
Informácie a online registrácia na www.infodoktor.sk 
 

 
 
 
 

http://www.infodoktor.sk/

