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PODTATRANSKÁ KONFERENCIA 
AMBULANTNÝCH LEKÁROV A SESTIER 

23.09.2017 POPRAD 

Infodoktor, o.z., s odbornou 

garanciou Doc. MUDr. Márie 

Belovičovej, PhD., prezidentky 

Slovenskej spoločnosti praktickej 

obezitológie (SSPO) a členky výboru 

SHS, v spolupráci s odbornou 

sekciou ambulantných sestier 

Slovenskej komory sestier a 

pôrodných asistentiek (SK SaPA), 

Vás pozývajú na Podtatranskú 

konferenciu ambulantných lekárov 

a sestier pod záštitou primátora 

mesta Poprad Ing. Jozefa Švagerka, 

ktorá sa bude konať 23. septembra 

2017 (sobota) v zasadačke 

Mestského úradu, Nábrežie Jána 

Pavla II., Poprad. Témou 

Podtatranskej konferencie je 

„Medziodborová spolupráca“. 
 

Vedecký výbor: 

Doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD. 

MUDr. Sylvia Dražilová, PhD.  

MUDr. Peter Marko, MPH 

Organizačný výbor:  

MUDr. Jana Fathiová  

PhDr. Zuzana Gavalierová 

 

Dôležité informácie:  

Hodnotenie pasívnej účasti: lekári 8 

kreditov CME, sestry 8 kreditov SK 

SaPA 
 

Konferenčný poplatok pri včasnej 

registrácii (do 15.08.2017):   

Lekár: 25 €  

Sestra - členka SK SaPA: 12 €  

Sestra - nečlenka SK SaPA: 16 €  

 

Neskoršia registrácia (po 15.08.2017 

a na mieste konferencie):  

Lekár: 35 € 

Sestra - členka SK SaPA: 21 € 

Sestra – nečlenka SK SaPA: 28 €  

 

Registračný poplatok zahŕňa účasť 

na odbornom programe, tlačové 

materiály konferencie, vstup  

do vystavovateľských priestorov a 

občerstvenie počas prestávok.  

 

Konferenčný poplatok nehradia 

účastníci s aktívnou účasťou.  

 

 

 

 

 



PODTATRANSKÁ KONFERENCIA 
AMBULANTNÝCH LEKÁROV A SESTIER 

23.09.2017 POPRAD 

Bankové spojenie: 

Úhrada registračných poplatkov: 

Číslo účtu (IBAN): 

SK48 0200 0000 0031 7747 7553 

BIC (SWIFT): SUBASKBX 

Variabilný symbol:  ID SLK, ID 

SKSaPA 

Špecifický symbol: 9/2017 

  

Ako variabilný symbol uveďte číslo  

ID v  SLK (ID v SK SaPA) 

Správa pre prijímateľa: Meno a 

priezvisko lekára (sestry) 

Predmet platby: 

Podtatranská konferencia 2017 

 

Upozornenie: 

Platbu kongresového poplatku pre 

lekára a sestru  nie je možné spojiť, 

platby musia byť  poukázané 

osobitne s použitím príslušných 

platobných údajov pre lekárov a 

sestry 

 

Registrácia je dokončená po prijatí 

účastníckeho poplatku na účet 

Infodoktor, o.z. Pre stanovenie 

výšky poplatku je rozhodujúci 

dátum úhrady. 

 

 

 

Ubytovanie:  

Rezervácie ubytovania: Hotel 

SATEL*** v Poprade  

 

Kontakt:  

sales@hotelsatel.com 

Ing. Marek Gončár, sales manager  

Hotel Satel*** Poprad, 

SLOVAKIA,  

Mobile: + 421 907 337 273  
 

www.hotelsatel.com 

 

Nepeňažné plnenie: 

Potvrdenie o nepeňažnom plnení 

bude účastníkom konferencie 

vydané po ukončení konferencie, ak 

takáto povinnosť vznikne podľa 

Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 

Z. z. v znení neskorších predpisov 

(nepeňažný príjem zahrnie účastník 

medzi príjmy § 8 ods.1 písm. l 

uvedeného zákona - peňažné plnenie 

a nepeňažné plnenie, ktoré boli 

poskytnuté poskytovateľovi 

zdravotnej starostlivosti od držiteľa). 

 

 

 

 

mailto:sales@hotelsatel.com
tel:+421%20907%20337%20273
http://www.hotelsatel.com/
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7:00 – 8.30 Registrácia 

7.30 – 8.30 BLOK I. 

Posúdenie zdravotného stavu podľa 

osobitných predpisov (10´) 
MUDr. Ahmadullah Fathi,  
Ambulancia VLD Svit, Šuňava 

Možnosti zapojenia VLD a sestier do 

klinického skúšania liekov (25´) 

MUDr. Janusz Kabata, PhD., MBA,  

CEO medconsult Gdaňsk  

Darina Czakon, projektová riaditeľka gp4 

research 

JZS v podmienkach kežmarskej 

nemocnice (15´) 

MUDr. Lýdia Wikarská,  
Jednodňová ambulantná starostlivosť a 

osobitné výkony 

Diskusia  

8.30- 8.45  Privítanie a príhovor 

8.45 – 9.45 BLOK II. 

Endoskopické operácie v urológii (15´) 

MUDr. Erik Chorvát,  
Urologické  oddelenie, nemocnica Poprad 

Laparoskopické operácie v urológii (15´) 

MUDr. Ján Čičila, 
Urologické  oddelenie, nemocnica Poprad 

Téma vyhradená (15´) 

MUDr. Miloš Kňaze, MPH  
Riaditeľ úseku liečebno-preventívnej 

starostlivosti, nemocnica Poprad, a.s. 

Diskusia 

 

9.45 – 10.00 Prestávka 

10.00 – 11.00 BLOK  III. 

Čo dokáže vírus hepatitídy C za 

hranicami pečene (15´) 

MUDr. Sylvia Dražilová, PhD., 
Oddelenie vnútorného lekárstva s JIS-

metabolickou, nemocnica Poprad, a.s. 

Krehký senior (15´) 

MUDr. Peter Bárta,  
Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra 

v Kežmarku, n.o. 

Sťažnosti na sestry a pôrodné 

asistentky (10´) 

Anna Benková,  

Členka kontrolného výboru  SK SaPA 

Starostlivosť o dospelého pacienta s 

artériovou hypertenziou - 

manažment sestrou (10´) 

PhDr. Zuzana Gavalierová,  
PULSE medicine s.r.o. Svit. 

Diskusia 

11.00 – 12.00 BLOK  IV. 

3D prístup v liečbe hypertenzie (15´) 

MUDr. Sylvia Dražilová, PhD., 
Oddelenie vnútorného lekárstva s JIS-

metabolickou, nemocnica Poprad, a.s. 

Polypill - nový prístup v liečbe 

hypertonikov s dyslipidémiou(20´) 

MUDr. Ján Straka  
Interná klinika, ÚVN Ružomberok 
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Management CHVO v ambulancii 

všeobecného lekára pre dospelých (15´) 

MUDr . Peter Marko, MPH  
Ambulancia všeobecného lekára, Veľká 

Lomnica 

Diskusia 

(Blok podporovaný spoločnosťou 

SERVIER SLOVENSKO spol. s r.o.)  

12.00 – 12.40 Obed 

12.40 – 13.40 BLOK  IV. 

 „Škola Demencie“ (60´) 

MUDr. Mária Králová, PhD.  
Univerzitná nemocnica, Bratislava 

(Blok podporovaný spoločnosťou Schwabe 

Slovakia, s.r.o.) 

 

13.40 – 15.10  BLOK  V. 

Dokážeme eliminovať tuberkulózu? (20´) 

Doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc., 
NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy  

Práca sestry v krajine tisíc a jednej 

noci – Saudská Arábia (15´) 

Bc. Miroslava Vantrobová,  
ADOS, Spišská katolícka charita 

Operačné riešenie defektov kostí po 

strelnom poranení (15´) 

MUDr. M. Lajoš, MUDr. J. Chlebec, 

MUDr. M. Šperka,  
Oddelenie úrazovej chirurgie s JIS, 

nemocnica Poprad, a.s. 

 

Operačné riešenie zlomenín chrbtice -  

vertebroplastiky v našom súbore (15´) 

MUDr. M. Lajoš, MUDr. M. Šperka, 
Oddelenie úrazovej chirurgie s JIS, 

nemocnica Poprad, a.s. 

Diskusia 

 

15.10 – 15.40 Kávová prestávka a 

prehliadka výstavy firiem (Coffee 

break) 

15.40 –  16.40 BLOK  VI. 

Choroby pažeráka a žalúdka - 

pridaná hodnota inhibítorov 

protónovej pumpy 2. generácie 

v liečbe (15´) 

MUDr. Sylvia Dražilová, PhD., 
Oddelenie vnútorného lekárstva s JIS- 

metabolickou, Nemocnica Poprad a.s. 

Srdcové zlyhávanie a miesto 

eplerenónu v liečbe (15´) 

MUDr. Juraj Bodnár, CSc., 
Arytmologická ambulancia, I.Interná 

klinika FN L.Pasteura, Košice 

Hyperurikémia ako rizikový faktor 

hypertenzie a KV ochorení (20´) 

doc. MUDr. Marián Sninčák, PhD., 

mim. prof.,  
Centrum pre hypertenziu, LF UPJŠ Košice 

Diskusia 

(Blok podporovaný EGIS SLOVAKIA 

spol. s r.o.)  
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16.40 –  17.40 BLOK  VII. 

Poruchy puberty – spolupráca 

pediatra a gynekológa (15´) 

MUDr. Jana Fathiová, 
PULSE gynecologia, s.r.o., Poprad 

Špecifiká hodnotenia močového 

nálezu, dif. dg. „gynekologický zápal“ (15´) 

MUDr. Peter Brenišin,  
Urogynekologická ambulancia Poprad 

Intímna hygiena v jednotlivých 

obdobiach ženy (15´) 

Renáta Suranovská, MUDr. Jana 

Fathiová,  
PULSE gynecologia, s.r.o., Poprad 

Kolorektálny karcinóm a FOB 

skríning  v ambulancii VLD (15´) 

Mgr. Petra Oláhová, MUDr. Jozef 

Vančo,  
Ambulancia LSPP Spišská Nová Ves 

Diskusia 

17.50-18:00 Ukončenie programu 

 

Kontakt: 

Mail: infodoktor.sk@gmail.com 

Ďakujeme 

Organizačný tím Infodoktor, o.z. 

 

 

Poučenie: program je priebežne 

aktualizovaný a dostupný na  

www.infodoktor.sk 

Pokyny pre aktívnych účastníkov: 

Časový limit prednášok je 15 minút 

(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 

rohu premietacej plochy.  

Podklady pre prednášky je potrebné 

odovzdať technikom najneskôr pred 

začiatkom odborného bloku.  

Zhotovovanie akéhokoľvek záznamu 

prezentácií nie je dovolené. Autorské 

práva prednášateľov na duševné 

vlastníctvo prednášok sú vyhradené! 

 

 

http://www.infodoktor.sk/


Správa o priebehu Podtatranskej 

Konferencie ambulantných 

lekárov a sestier 2017 s 

medzinárodnou účasťou.   

Podtatranská konferencia 

ambulantných lekárov a sestier 2017 

na tému „Medziodborová 

spolupráca“ sa konala pod záštitou 

primátora mesta Poprad Ing. Jozefa 

Švagerka, s odbornou garanciou doc. 

MUDr. Márie Belovičovej, PhD., 

prezidentky Slovenskej spoločnosti 

praktickej obezitológie a členky 

výboru SHS, v spolupráci 

s Odbornou sekciou ambulantných 

sestier a pôrodných asistentiek SK 

SaPA.  

Aktivitu sústavného 

vzdelávania zahájil MUDr. 

Ahmadullah Fathi prednáškou, 

v ktorej priblížil problematiku 

posúdenia zdravotnej spôsobilosti na 

prácu u zamestnancov, u ktorých si 

pracovné zaradenie vyžaduje 

lekársku prehliadku podľa 

osobitných predpisov.  

 
 

Nasledujúce minúty patrili 

zahraničným hosťom MUDr. Janusz 

Kabata, PhD., MBA z CEO 

Medconsult Gdaňsk a Darina 

Czakon, projektová riaditeľka 

gp4research, ktorí odprezentovali 

možnosti zapojenia všeobecných 

lekárov a sestier do klinického 

skúšania liekov.  

 
 

Prvý blok Podtatranskej 

konferencie ukončila MUDr. Lýdia 

Wikarská z nemocnice Dr. Vojtecha 

Alexandra v Kežmarku, n.o. 

s prednáškou „Jednodňová 

ambulantná starostlivosť a osobitné 

výkony“. 

Po ukončení prvého bloku 

prednášok privítala MUDr. Jana 

Fathiová hostí a odovzdala slovo 

primátorovi mesta Poprad Ing. 

Jozefovi Švagerkovi.  

 
 

Ten vo svojom príhovore vyzdvihol 

význam podujatia, kde participujú 

nemocnice z podtatranského  



regiónu, ako Nemocnica Dr. 

Vojtecha Alexandra v Kežmarku, 

n.o. Nemocnica Poprad, a.s., 

a NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy, 

a kde si lekári a sestry z rôznych 

odborov navzájom vymieňajú svoje 

skúsenosti a vedomosti, aby tak 

mohli zvýšiť kvalitu poskytovanej 

zdravotnej starostlivosti v prospech 

pacienta.  

Zaujímavou prednáškou 

otvoril druhý blok primár 

urologického oddelenia Nemocnice 

Poprad, a.s., MUDr. Erik Chorvát, 

ktorý prítomným priblížil novinky 

v endoskopických operáciách 

v urológii. V nadväznosti na túto 

tému pokračoval aj MUDr. Ján 

Čičila, ktorý sa však venoval 

laparoskopickým operáciám v tomto 

odbore.  

 
 

Autori prezentovali najnovšie 

metódy v diagnostike a terapii, ktoré 

realizujú v Nemocnici Poprad, a.s., 

ktorá v súčasnosti disponuje jedným 

z najlepších vybavení v rámci 

urologických pracovísk na 

Slovensku. 

Tretiemu bloku predsedala 

primárka Oddelenia vnútorného 

lekárstva s JIS- metabolickou 

Nemocnice Poprad, a.s., MUDr. 

Sylvia Dražilová, PhD., ktorá zaujala 

poslucháčov prednáškou o tom, čo 

dokáže vírus hepatitídy C za 

hranicami pečene.  

 
 

Nasledoval MUDr. Peter Bárta, 

primár oddelenia dlhodobo chorých 

Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra 

v Kežmarku, n.o., ktorý vo svojej 

prednáške na tému „Krehký senior“ 

priblížil poslucháčom, že sa jedná o 

pacientov so známymi chronickými 

diagnózami, u ktorých sa 

nevyžaduje intenzívny diagnostický 

a liečebný proces, ale proces 

zameraný na udržanie a zlepšenie 

celkového stavu, pohyblivosti, 

sebestačnosti a odstránenie, alebo 

zmiernenie príznakov a ťažkostí, 

ktoré im zhoršujú kvalitu života.  

 
 



V tomto bloku odzneli aj sesterské 

prednášky. Členka kontrolného 

výboru SK SaPA, pani Anna 

Benková, upútala témou Sťažnosti 

na sestry a pôrodné asistentky, ktorá 

rozvírila zaujímavú diskusiu.  

 
 

Kontrolný výbor komory prešetruje 

sťažnosti na základe identifikácie 

osoby, na ktorú sa sťažnosť 

vzťahuje, a na základe preukázaného 

porušenia Etického kódexu 

zdravotníckeho pracovníka. 

Nasledovne sa PhDr. Zuzana 

Gavalierová  venovala problematike 

starostlivosti o dospelého pacienta 

s artériovou hypertenziou, pričom 

vyzdvihla správnosť štandardných 

postupov pri meraní TK a edukáciu 

ako integrálnu súčasť 

nefarmakologickej liečby artériovej 

hypertenzie u dospelých. 

 

Nasledujúci blok prednášok 

zahájila primárka MUDr. Sylvia 

Dražilová, PhD., ktorá prezentovala 

3D prístup v liečbe hypertenzie. 

O kombinovanej liečbe 

s prezentáciou Polypill- nový prístup 

v liečbe hypertonikov 

s dyslipidémiou prítomných 

oboznámil MUDr. Ján Straka z ÚVN 

Ružomberok.  

 
 

Tento blok ukončil MUDr. Peter 

Marko, MPH  prednáškou 

„Management CHVO v ambulancii 

všeobecného lekára pre dospelých“.  

 
 

Piaty 60 minútový blok bol 

venovaný „Škole demencie“ 

v podaní MUDr. Márie Královej, 

PhD. z Univerzitnej nemocnice 

v Bratislave.  
 



V závere prednášky všetkým 

prítomným rozdala Slovenskú verziu 

testu Montreal cognitive assessment 

(MOCA). Táto prednáška zaujala 

lekárov aj sestry, u ktorých mala 

vysoko pozitívny ohlas.  

 
 

Šiesty blok zahájil primár 

doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc, 

expert Svetovej zdravotníckej 

organizácie (WHO) pre liečbu 

tuberkulózy a vedecký sekretár 

Slovenskej pneumologickej a 

ftizeologickej spoločnosti svojou 

dych berúcou prezentáciou  

 
 

„Dokážeme eliminovať 

tuberkulózu?“, v ktorej informoval 

prítomných o epidemiologickej 

situácii na Slovensku a v okolitých 

krajinách, vyzdvihol potrebu 

zdravotnej výchovy najmä 

v rizikových skupinách obyvateľstva 

a prezentoval zaujímavé kazuistiky 

z rôznych vekových obdobiach. 

Nasledovala sesterská prezentácia, 

kde nám Bc. Miriam Vantrobová 

priblížila, ako funguje zdravotníctvo 

v Saudskej Arábii prednáškou 

„Práca sestry v krajine tisíc a jednej 

noci“. Zaujímavé témy si pre 

zúčastnených pripravil primár 

MUDr. Martin Lajoš z oddelenia 

úrazovej chirurgie s JIS nemocnice 

Poprad, a.s. „Operačné riešenie 

defektov kostí po strelnom 

poranení“ a „Operačné riešenie 

zlomenín chrbtice - vertebroplastiky 

v našom súbore“, ktoré pútavo 

odprezentoval.  

 
 

Zúčastneným poskytol aspoň 

v malej miere predstavu, aké 

diagnostické či liečebné metódy sa 

realizujú v Nemocnici Poprad, a.s. 

a ktoré sú  zaradené do liečebno-

preventívnej starostlivosti.  

V predposlednom bloku 

prítomným účastníkom primárka 

MUDr. Sylvia Dražilová, PhD. 

zaujímavo predniesla problematiku 

chorôb pažeráka a žalúdka - pridaná 

hodnota inhibítorov protónovej 

pumpy 2. generácie v liečbe.  



Nasledoval MUDr. Juraj Bodnár, 

CSc. z I. Internej kliniky FN L. 

Pasteura v Košiciach, ktorý 

účastníkom predostrel tému 

srdcového zlyhávania a miesto 

eplerenónu v liečbe. Tento blok 

ukončil vyčerpávajúcou témou 

„Hyperukémia ako rizikový faktor 

hypertenzie a KV ochorení“ doc. 

MUDr. Marián Sninčák, PhD., mim. 

prof. z Centra pre hypertenziu, LF 

UPJŠ Košice.  

 
 

Záverečný blok zahájila 

MUDr. Jana Fathiová, ktorá svojou 

prínosnou témou priblížila poruchy 

puberty a potrebnú spoluprácu 

pediatra a gynekológa. Z pohľadu 

detského gynekológa účastníkom 

zrozumiteľne prezentovala obdobie 

puberty, ktoré je jednou z 

najvýznamnejších etáp vo vývoji 

jedinca a prináša so sebou mnoho 

telesných, psychických aj sociálnych 

zmien. Tomuto bloku  predsedal 

MUDr. Peter Brenišin, ktorý zaujal 

prezentáciou témy „Špecifiká 

hodnotenia močového nálezu, dif. 

dg. gynekologického zápalu“. Na 

predchádzajúcu prednášku 

nadviazala pôrodná asistentka  

Renáta Suranovská s prezentáciou 

„Intímna hygiena v jednotlivých 

obdobiach ženy“. Poukázala na 

špecifiká v určitých obdobiach ženy 

a zároveň ponúkla správne postupy a 

návyky ako ich dodržiavať a tým 

predchádzať možným ochoreniam 

vonkajších rodidiel. Mgr. Petra 

Oláhová nakoniec vyzdvihla FOB 

skríning v ambulancii VLD pri 

kolorektálnom karcinóme.  

 
 

Celou konferenciou nás sprevádzala 

MUDr. Jana Fathiová. Organizácia 

celej konferencie prebehla po 

technickej a logistickej stránke bez 

problémov, preto môžeme hodnotiť 

Podtatranskú konferenciu pre 

lekárov a sestry 2017 za úspešnú 

a prínosnú pre ich prax. Na záver mi 

dovoľte v mene organizačného 

výboru poďakovať všetkým 

prednášajúcim, organizátorom, 

dobrovoľníkom, podporovateľom, 

firmám a všetkým účastníkom za 

veľmi príjemnú a priateľskú 

atmosféru.  



Za odbornú garanciu patrí vďaka 

pani doc. MUDr. Márie Belovičovej, 

PhD., za účasť v zastúpení riaditeľa 

Nemocnice Poprad, a.s.,  MUDr. 

Petrovi Obrimčákovi, a riaditeľovi 

Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra 

v Kežmarku, n.o., Ing. Viktorovi 

Halířovi. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Tešíme sa na stretnutie o rok, 

dňa 21.9.2018.  

 

Vypracovala: PhDr. Zuzana 

Gavalierová, predsedkyňa Odbornej 

sekcie ambulantných sestier 

a pôrodných asistentiek SK SaPA 

a členka organizačného tímu 

Podtatranskej konferencie. 



Partneri Podtatranskej konferencie 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 


