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Odborné podujatia

31. jesenný kongres SSVPL SLS, Žilina 2010
Novým miestom pre konanie 31. jesenného kongresu všeobecných lekárov pre dospelých sa stali 15. – 16. októbra 2010 kongresové
sály žilinského hotela Holiday Inn. Nielen dôstojné prostredie, ale i bohatý a zaujímavý odborný program zaujali rekordný celkový počet 630 účastníkov podujatia, ktoré sa uskutočnil pod patronátom predsedu pracovnej skupiny pre bioetiku Európskeho parlamentu
MUDr. Miroslava Mikolášika.
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V slávnostnom úvode privítala prezidentka
31. kongresu MUDr. Zuzana Nedelková čestných hostí: zástupcu mesta Žilina, poslanca
Európskeho parlamentu MUDr. Miroslava
Mikolášika, hlavného odborníka pre všeobecné
lekárstvo prof. MUDr. Jána Gajdošíka, PhD., zástupcu Slovenskej lekárskej komory MUDr. Vladimíra
Balogha. Europoslanec MUDr. Mikolášik oboznámil prítomných s problematikou bruselskej
legislatívy, týkajúcej sa transplantácie orgánov
a výmeny transplantovaných orgánov medzi
členskými štátmi EÚ. Celý legislatívny proces
prípravy a schvaľovania potrebných smerníc
pre túto oblasť riadil práve náš slovenský europoslanec, pôvodnou profesiou všeobecný lekár
pre dospelých. Tradične vysoký záujem u všeobecných lekárov bol o kazuistiky pochybení
z ambulantnej praxe i zo služieb LSPP. Praktické
skúsenosti z riešených právnych prípadov prednášal MUDr. Štefan Lipčák. V nasledujúcom bloku
zazneli najnovšie informácie o očkovaní dospelej
populácie v sezóne 2010/2011, boli uvedené
faktory, ovplyvňujúce výsledný efekt očkovania, doplnili ich najnovšie poznatky o vakcinácii
zamestnancov v rámci starostlivosti pracovnou
zdravotnou službou. Dyspeptickému syndrómu,
významu probiotík pre imunitný systém a odporúčanému postupu v diagnostike a terapii
dyspepsie sa venovali doc. MUDr. Milan Kuchta,
CSc., a MUDr. Eva Jurgová, PhD. Dopoludňajší
program uzatvorila aktuálnou prednáškou
k Svetovému dňu chronickej obštrukčnej choroby pľúc hlavná odborníčka MZ SR pre pneumológiu prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc.
Piatkový popoludňajší program pokračoval
v dvoch plných kongresových sálach. V hlavnej sále Millenium zazneli najnovšie informácie
o liečbe artériovej hypertenzie, viceprezident
Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti
MUDr. Peter Jonáš prezentoval prehodnotenie
odporúčaní EHS/ESC v liečbe vysokého krvného
tlaku. Český hosť prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.,
ozrejmil postavenie sartanov v terapii kardiovaskulárnych ochorení. Blok doplnili prednášky

MUDr. Valérie Cehulovej o manažmente hypertenzie v ambulancii VLD, ako i prof. MUDr. Jána
Gajdošíka, PhD., o probléme compliance pacientov v liečbe artériovej hypertenzie, MUDr. Z.
Nedelková prezentovala zaujímavú kazuistiku.
Ďalší blok prednášok nadviazal na zrušenie
preskribčného obmedzenia na klopidogrel
od 1. januára 2010 pre všeobecných lekárov
pre dospelých. Antitrombotickej liečbe v každodennej praxi sa venovali prof. MUDr. Fedor
Šimko, CSc., doc. MUDr. Martin Wawruch, PhD.,
prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., a MUDr. Martin
Čaprnda, PhD. V hepatologickom bloku vystúpili MUDr. M. Kaščák, doc. MUDr. M. Huorka,
CSc., a MUDr. Z. Nedelková. Rozsiahlou témou
bola starostlivosť o inkontinentného pacienta,
rezonoval problém preskribčných obmedzení na inkontinenčné pomôcky pre imobilných
geriatrických pacientov. Realizácii predoperačných vyšetrení sa venoval hlavný odborník
MZ SR pre všeobecné lekárstvo prof. MUDr. Ján
Gajdošík, PhD. Skonštatoval odmietavé stanovisko všeobecných lekárov k predkladanému
návrhu a problém forenznej zodpovednosti VLD
za posúdenie spôsobilosti pacienta k operačnému výkonu.
V kongresovej sále Century vystúpil
v bloku o fototerapii polarizovaným svetlom
MUDr. Roman Jančovič, doplnili ho kazuistiky
z praxe všeobecného lekára. Onkologický blok
otvorila MUDr. Zuzana Sninská, PhD., trendmi
v diagnostike a liečbe chronickej myelocytovej leukémie. Charakteristikou a diagnostikou neuroendokrinných tumorov sa zaoberal
prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc. Tretia prednáška
priniesla informácie o enterálnej výžive v liečbe
malnutrície u onkologických pacientov. V bloku
o antibiotickej liečbe a význame CRP vyšetrenia
sa doc. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD,. venoval postaveniu azitromycínu medzi antibiotikami v liečbe infekčných ochorení. MUDr. Peter Marko, MPH,
priniesol pohľad všeobecného lekára na význam
CRP vyšetrenia v praxi pre diagnostickú istotu lekára. Liečbe GERD a iných ochorení GIT-u súvisia-
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cich so zvýšenou sekréciou žalúdočnej kyseliny
sa venoval MUDr. Tibor Hlavatý, na záver zaznela
prednáška MUDr. Beatrice Škapcovej.
Sobotné prednášky začali blok príspevkov
o antikoagulačnej liečbe. MUDr. Jana Bucková
z Prahy zhrnula manažment ischemickej choroby dolných končatín, následne MUDr. Martin
Čaprnda, PhD., hovoril o indikáciách antikoagulačnej liečby. MUDr. Peter Marko, MPH, prezentoval odporúčanie pre všeobecných lekárov
k indikácii antikoagulačnej liečby, ako i liekové
interakcie a postupy pri manažmente pacienta
a kontroly INR. V bloku o psychiatrických a neurologických ochoreniach u geriatrických pacientov vystúpil prof. MUDr. Vladimír Novotný, CSc.,
MUDr. Ivan André, PhD., a doc. MUDr. Miroslav
Brozman, CSc. V bloku o kompetenciách všeobecných lekárov v manažmente zdravotnej
starostlivosti poľský hosť Marek Oleczyk z krakovskej katedry rodinného lekárstva ozrejmil
manažment pacientov s diabetes mellitus v ambulancii VLD. Ďalšie informácie, týkajúce sa povinností poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
zazneli v podaní MUDr. Ľudmily Lysinovej, MPH,
lekárky VÚC Banská Bystrica. Nasledovali prednášky venované infekciám dýchacích ciest a liečbe artériovej hypertenzie v praxi všeobecného
lekára, starostlivosti o pacientov s neuropatickou
bolesťou, prevencii kardiovaskulárnych ochorení
a účinnej liečbe dyslipidémií.
Doplňme, že lekári mali možnosť sa na kongrese oboznámiť s množstvom moderných
diagnostických a terapeutických prístrojov, ako
i zúčastniť sa viacerých vedomostných kvízov
a súťaží v stánkoch vystavujúcich farmaceutických a medicínskych firiem. Celkový počet
vystavovateľov bol 42.
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