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www.lekor.eu

Miesto konania
Kazuistiky

10.09.2020 štvrtok 12:00 -19:00 - sála Ostražica, budova OcÚ Nižná nad Oravou
11.09.2020 piatok 08:00 -18:00 - sála Ostražica, budova OcÚ Nižná nad Oravou
12.09.2020 sobota 08:00 - 15:00 - sála Ostražica, budova OcÚ Nižná nad Oravou

Diskusné večery 10.09.2020 štvrtok 20:00-23:00 veľká kruhová sála Rotunda, budova OcÚ Nižná
Michaela Regecová - fingerstyle gitara
10.09.2020 v časoch 21:00, 22:00 prízemie hotela Arman - Ivana Hadbavná
11.09.2020 piatok 20:00 - 21:00 a 22:00-23:00 - veľká kruhová sála Rotunda
11.09.2020 piatok 21:00 –22:00 sála Ostražica, OcÚ Nižná nad Oravou
Slávnostné udeľovanie ocenení zdravotníkov za rok 2020 :
„Ctihodný lekár 2020“ „Vážená sestra 2020“ „ Laboratórny diagnostik 2020 “
Slávnostný krst knihy pre všeobecných lekárov a sestry – Ahmadullah Fathi a kol.
Slávnostný krst CD „Všetko bude dobré 2020“ – Anna Jolšvaiová

Milé kolegyne a kolegovia !
Dovoľujeme si vás už štvrtýkrát pozvať na výnimočný formát podujatia s celoslovenskou
pôsobnosťou, zameraný na interdisciplinárnu spoluprácu v starostlivosti o pacientov v prvom kontakte.
Veľmi nás teší váš rastúci záujem o Festival kazuistík, ktorý dosiahol v minulom roku 907 účastníkov.
Interaktívna forma hlasovania auditória k prezentáciám cez mobilné smartfóny je v súčasnosti
veľmi obľúbená, pokiaľ máte otázky k témam v jednotlivých blokoch, zašlite ich na e-mailové adresy
predsedajúcich, uvedených v tomto programe, v konkrétnom fóre, alebo sympóziu.
Nedostatok zdravotníkov začína ovplyvňovať organizáciu práce v našich ambulanciách a kroky
k zlepšovaniu stavu sa prejavujú veľmi pomaly (rezidentský program, skrátenie špecializačnej prípravy,
zvýšený počet prijatých študentov na lekárske fakulty, motivačné príspevky pre nových lekárov od VÚC).
Štvrtkový úvod festivalu bude venovaný situácii v rezidentskom programe, prezentovaný
odborným garantom podujatia prof. Katarínou Gazdíkovou. Nasledovaný bude porovnaním z pohľadu
našich českých kolegov v oblasti financovania – úhradovej vyhlášky a propagácie vidieckeho lekárstva.
Vyjednávači za ZVLD SR pripravili fórum so zdravotnými poisťovňami, veríme že nové vedenie
rezortu zdravotníctva pochopí nezastupiteľný význam prvého kontaktu na ceste v dosiahnutí lepšej
efektívnosti systému ZS a zároveň k zníženiu frekvencie odvrátiteľných úmrtí v Slovenskej republike.
Intenzívne v ZVLD SR komunikujeme s NCZI s cieľom zlepšovania funkcionality elektronického
zdravotníctva eZdravie, rozširovania možností a služieb, stabilizácie činnosti celého systému. Budete mať
príležitosť konštruktívne diskutovať s tvorcami projektu eZdravie a pripomienkovať vaše osobné
skúsenosti. Kreatívny blok eZdravie bude nasledovaný IV. riadnym snemom ZVLD SR a „Burzou
ambulancií v ZVLD družstve“, súčasne prebehne inovatívne Fórum sekcie ambulantných sestier
SKSaPA. Kvalitné prezentácie pre sestry sú jedinečnou príležitosťou získať relevantné a aktuálne
informácie „z prvej ruky“. Štvrtkový program zavŕšia unikátne kazuistiky s videoprezentáciami CINRE
Bratislava – centra intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby. Štvrtkový festival bude
pokračovať diskusným večerom, počas ktorého zažijete množstvo príjemných prekvapení.

Piatkový program prinesie obľúdené EKG interaktívne kazuistiky, manažment ambulancie
všeobecného lekára počas pandémie Covid-19, právne aspekty našej práce vo fóre ZVLD SR.
Nasledujúce bloky sú venované najmä kardiovaskulárnym ochoreniam, kompetenciám všeobecných
lekárov, diagnózam s dosiahnuteľnými odvrátiteľnými úmrtiami. Tieto ochorenia tvoria v našich
ambulanciách „ chlieb náš každodenný “. Záver piatkových kazuistík bude venovaný otázke
preventívneho očkovania. Po skončení odborného programu bude nasledovať slávnostné odovzdávanie
ocenení zdravotníkov: Ctihodný lekár 2020, Vážená sestra 2020 a Laboratórny diagnostik 2020. Piatkový
diskusný večer prinesie taktiež množstvo prekvapení a príjemných zážitkov.
Sobotné prezentácie budú zamerané na interdisciplinárnu spoluprácu v starostlivosti
o spoločného pacienta, novinkám v eZdravie, tradične prebehne Fórum s krajskými odborníkmi MZ SR
pre všeobecné lekárstvo interaktívnou formou..
Bohatý trojdňový maratón kazuistík vás určite odborne obohatí, vymeníte si navzájom skúsenosti
z rôznych ambulancií, porovnáte anonymne názory kolegov v interaktívnom hlasovaní na témy, ktoré nás
trápia. Veľké množstvo vystavovateľov v Nižnej vám na jednom mieste poskytne prehľad najnovších
informácií o softvéroch, prístrojovom vybavení, odbornej literatúre, poistení, bankových službách a inom.
Dovidenia na Festivale kazuistík 2020 v Nižnej nad Oravou priatelia !
Peter Marko
Viliam Chromý
predseda
predseda
program výboru organ.výboru

Katarína Cádriková
sestra ŽSK

Pavol Štec
predseda
ZVLD SR

Monika Trechová
prezidentka
SKIZP

Všeobecné informácie

Protiepidemické opatrenia počas konania Festivalu kazuistík:
Počet účastníkov v interiéri limitovaný maximálne do 250 účastníkov, platí povinnosť používať rúško
v interiéri, pri každom vstupe sú účastníci povinní dezinfikovať ruky roztokom zo stojanových
dezinfekčných rozprašovačov. Vo výstavných a prednáškových priestoroch sa nebudú podávať žiadne
nápoje, občerstvenie ani jedlo. V prednáškovej sále Ostražica nebude využívaná klimatizácia. Živé
vysielanie z Festivalu kazuistík online bude zabezpečené cez YouTube televíziu a veľkoplošné televízie
v priestoroch hotela Arman.
Festivalové jazyky: slovenský, český.
Interaktívne hlasovanie cez smartfóny účastníkov vo wifi sieti s online sčítavaním hlasov
počas celého trojdňového programu Festivalu kazuistík 2020 v sále Ostražica
Kreditové hodnotenie pasívnej účasti
Lekári, sestry, iní zdravotnícki pracovníci:
Štvrtok 10.09.2020 6 kreditov CME, SKSaPA, SKIZP
Piatok 11.09.2020 8 kreditov CME, SKSaPA, SKIZP
Sobota 12.09.2020 6 kreditov CME, SKSaPA, SKIZP
Celkom pasívne: 20 kreditov
Kreditové hodnotenie aktívnej účasti
Lekári, sestry, iní zdravotnícki pracovníci:
Autor prednášky
10 kreditov CME, SKSaPA, SKIZP
Prví dvaja spoluautori 5 kreditov CME, SKSaPA, SKIZP
Registrovaní účastníci festivalu obdržia potvrdenie o účasti s kreditovým hodnotením
CME,SKSaPA,SKIZP podľa platných pravidiel. Potvrdenie o účasti bude vydávané na konci podujatia.
Povrdenia nebudú zasielané poštou ! Kredity CME budú pripisované elektronicky na portál SLK
lekárom. Kredity SKSaPA sestrám a SKIZP iným zdravotníckym pracovníkom budú pridelené formou
tlačeného certifikátu podľa podpisov v prezenčných listinách za jednotlivé dni festivalu kazuistík.

Registrácia účastníkov
Štvrtok 10.09.2020 predsálie Ostražica, budova OcÚ Nižná nad Oravou od 11:00
Piatok 11.09.2020 predsálie Ostražica, budova OcÚ Nižná nad Oravou od 7:00
Sobota 12.09.2020 predsálie Ostražica, budova OcÚ Nižná nad Oravou od 7:00
Pre uznanie kreditov CME je nevyhnutné lekárom elektronicky sa registrovať každý deň.
Pre akceptáciu kreditov SKSaPA a SKIZP je nutné podpisovať sa na prezenčnú listinu každý deň
Registračné poplatky
Skorá registrácia 01.12.2019 – 30.08.2020
Lekár člen ZVLD SR/LEKOR
20 €
Lekár nečlen
30 €
Sestra členka SKSaPA
10 €
Sestra nečlenka 13 €
Iný zdr.pracovník SKIZP
10 €
Nečlen SKIZP
13 €
Študenti LF, rezidenti
1€
Bežná registrácia 01.09.2020 – 09.09.2020.
Z dôvodu pandémie Covid-19 nebude možná registrácia na mieste !!!
Lekár člen ZVLD SR / LEKOR 30 €
Lekár nečlen
40 €
Sestra členka SKSaPA
15 €
Sestra nečlenka 20 €
Iný zdr.pracovník SKIZP
15 €
Nečlen SKIZP 20 €
Študenti LF, rezidenti
1€
Ako členovia sú akceptovaní iba tí, ktorí sú registrovaní v členskej databáze ZVLD SR,
LEKOR, SKSaPA, SKIZP a majú riadne uhradený členský poplatok na príslušný kalendárny rok.
Zvýhodnený poplatok skorej registrácie platí v prípade včasnej úhrady bankovým prevodom
na účet LEKOR pri dodržaní určeného termínu registrácie. Registračný poplatok je nevratný !
Prednášatelia a pozvaní hostia majú vstup do prednáškových priestorov počas celého festivalu voľný.
Vstup do priestorov Festivalu kazuistík 2020 bude umožnený iba účastníkom, označeným šnúrkou
s registračnou menovkou !

Všeobecné informácie
Bankové spojenie pre úhradu registračného poplatku: VÚB banka a.s.
IBAN: SK39 0200 0000 0038 2131 4051
SWIFT: SUBASKBX
Špecifický symbol: 42020
Variabilný symbol: ID SLK lekára, ID SKSaPA sestry, ID SKIZP
Poznámka / Správa pre príjemcu: Meno a priezvisko účastníka
LEKOR o.z. nie je platcom DPH, nie je povinný vystavovať faktúry (daňové doklady) v súlade s par.71
Zákona o DPH a ako účtovný doklad môžu účastníci použiť doklad o zaplatení registračného poplatku
(výpis z bankového účtu, ústrižok poštovej poukážky, potvrdenie o zaplatení v hotovosti)
Registračný poplatok zahŕňa: účasť na interaktívnych fórach, prezentáciách kazuistík, možnosť
hlasovania prostredníctvom smartfónu, prístup do webového archívu prezentácií kazuistík, tašku
s odbornými materiálmi, pero, poznámkový blok, občerstvenie cez prestávky, vstup do expozícií
vystavovateľov Festivalu kazuistík v predsálí Ostražice.
Organizátor festivalu neposkytuje účastníkom nepeňažné plnenie.
Parkovanie účastníkov festivalu je zabezpečené bezplatne priamo pred hotelom Arman
a v blízkom okolí prednáškovej sály Ostražica. Rešpektujte pokyny organizátorov po príjazde do Nižnej.

Stravovanie počas festivalu v hoteli Arman:
Raňajky zahrnuté v cene ubytovacích kapacít
Štvrtkové obedové menu 9 €
Piatkové obedové menu 9 €
Sobotné obedové menu 9 €
Štvrtkový diskusný večer 25 €
Piatkový diskusný večer 25 €
Rezervácia ubytovania a informácie: +421 949 202 333 manager@hotelarman.sk
Úhrada ubytovania, stravovania, diskusných večerov na účet hotela Arman, prípadne na recepcii
hotela platobnou kartou, alebo v hotovosti. Všetky informácie a rezervácie na +421 949 202 333
Taxislužby pre účastníkov festivalu individuálne:
Taxi Papík Nižná: 0903 508 588 alebo 0915 140 999
Taxi Tvrdošín:
0903 300 425 alebo 0903 501 911

Všeobecné informácie
Pokyny pre aktívnych účastníkov festivalu kazuistík
Časový limit kazuistík je uvedený v programe, štandardne 10 minút. Po 2-3 úvodných slidoch zaraďte
do prezentácie integrované slidy s 1-3 otázkami do interaktívneho hlasovania auditóriu. Ku každej
otázke vytvorte najviac 5 možností odpovedí. Otázky ku kazuistike s možnosťami odpovedí do
interaktívneho hlasovania smartfónmi zašlite najneskôr do 15.04.2020 na mail: lekor.info@gmail.com
Po ich premietnutí budú účastníci ihned hlasovať cez smartfóny wifi siete a výsledky sa online sčítajú na
samostatné premietacie plátno. Každý prednášajúci sa slobodne rozhoduje o využití interaktívneho
hlasovania, Manažovanie prezentácií je v kompetencii predsedajúceho příslušného bloku. Všetci
prednášajúci sú zaviazaní dodržiavať určený čas prezentácie, aby nedošlo k časovému sklzu v
programe. Celkový čas kazuistiky s hlasovaním a diskusiou bude meraný elektronicky tak, že
zostávajúci čas sa bude odčítavať v pravom dolnom rohu premietacej plochy. Žiadame všetkých
prezentujúcich, aby sledovali časomieru a rešpektovali dobu, ktorú im pridelil programový výbor.
Po prekročení časového limitu o 60 sekúnd bude prezentácia aj diskusia ukončená vypnutím zvuku
mikrofónu prezentujúceho. Premietanie kazuistiky obsahujúcej otázky s možnosťami odpovedí
prebehne na jedno samostatné plátno. Výsledky hlasovania sa zobrazia na druhom vedľajšom plátne.
Podklady pre prezentácie je potrebné odovzdať technikom najneskôr pred začiatkom bloku.
Zhotovovanie akéhokoľvek záznamu prezentácií nie je dovolené. Autorské práva prednášateľov na
duševné vlastníctvo prednášok sú vyhradené ! Všetky akceptované kazuistiky budú prezentované
ako ústne prezentácie s projekciou. Posterovú sekciu programový výbor festivalu neotvoril.

Štvrtok 10.09.2020
Sála Ostražica, budova OcÚ Nižná
Zdravotné poisťovne, financovanie, zmluvné podmienky
Správne vykazovanie výkonov do zdravotných poisťovní
eZdravie -Elektronické zdravotníctvo a dokumentácia
Fórum ambulantných sestier SKSaPA
12:00 – 13:00
SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE FESTIVALU KAZUISTÍK
Predsedajúci Peter Marko, Moderátor: Daniel Damer
Všeobecné lekárstvo pre dospelých – ako ďalej v súčasnej situácii prvého kontaktu ?

Peter Marko a Daniel Damer, slávnostné otvorenie festivalu
5 min
Marek Krajčí, minister zdravotníctva Slovenskej republiky
10 min
Erika Jurinová, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja
3 min
Jiří Bartoš, Sdružení praktických lékařú České republiky (SPL ČR)
3 min
David Halata, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, Česká republika
3 min
předseda Pracovní skupiny venkovského lékařství, zástupce ČR v EURIPA
Ján Hencel, predseda Združenia všeobecných lekárov pre dospelých SR
3 min
Jana Šúthová, koordinátorka reg. centra SKSaPA pre Žilinský samosprávny kraj
3 min
Monika Trechová, prezidentka Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov
3 min
Jozef Tholt, prezident RLK Žilina
3 min
Silvia Pekarčíková, riaditeľka odboru zdravotníctva Žilinského samosprávneho kraja
3 min
Jaroslav Rosina, starosta obce Nižná nad Oravou
3 min
Miroslav Žigrai, prodekan pre vzdelávanie, Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava 3 min
Katarína Gazdíková, katedra všeobecného lekárstva, LF SZU Bratislava:
Rezidentský program v súčasnosti, pošpecializačné vzdelávanie VLD na SZU Bratislava 15 min
13:00 – 13:30
FÓRUM PARTNERSKÝCH ORGANIZÁCIÍ Z ČESKEJ REPUBLIKY
Predsedajúci: Pavol Štec
Jiří Bartoš, Sdružení praktických lékařú České republiky (SPL ČR) :
10 min
Úhradová vyhláška a finanční ohodnocení výkonú ambulancí praktických lekařú v České republice
David Halata, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP ( SVL ČLS JEP ) :
10 min
Venkovní lékařství v České republice a způsob získavaní nových praktikú do primárního kontaktu
Diskusia k úhradovej vyhláške a venkovnímu lékařství
10 min
13:30 – 15:30
FÓRUM OTÁZOK A ODPOVEDÍ SO ZDRAVOTNÝMI POISŤOVŇAMI VšZP, Dôvera, Union
Využitie elektronickej zdravotnej karty pacienta,eZdravie a elektronická preskribcia liekov v praxi
Predsedajúci: Dušan Lipták, členovia rokovacieho tímu ZVLD SR: Slávka Trojáková,Viliam Chromý
Darina Haščíková, vedúca odboru zdravotného a revízneho VšZP,
Marián Faktor a Martin Ďurkovič - Dôvera, ZP, Peter Sloboda - Union, ZP
Ján Tomášik, riaditeľ sekcie produktového manažmentu, NCZI Bratislava
Otázky do diskusie zašlite do 30.08.2020 na e-mail: sazgkove@mail.t-com.sk
Vykazovanie zdravotnej starostlivosti poskytovanej europoistencom a dlžníkom zdravotného poistenia
Najčastejšie chyby poskytovateľov pri vykazovaní výkonov nad rámec kapitačnej platby
Otázky a odpovede k správnemu vykazovaniu výkonov pre zdravotné poisťovne, e-Zdravie, e-Recept
Interaktívne hlasovanie prostredníctvom smartfónov na položené otázky
Diskusia prítomných účastníkov k aktuálnym zmluvným podmienkam so ZP
15:30 – 15:45
PRESTÁVKA.
15:45 – 17:45
FÓRUM SEKCIE AMBULANTNÝCH SESTIER SKSaPA
Predsedajúci: Jana Šúthová
Otázky do diskusie zašlite do 30.08.2020 na e-mail: j.suthova@sksapa.sk
Katarína Cádriková, sestra Žilinského samosprávneho kraja:
Ako správne viesť zdravotnú dokumentáciu v ambulanciách prvého kontaktu
v rozsahu ošetrovateľskej praxe
Helena Mičiaková, Ambulancia VLD, Medivasa Žilina:
Správne manažovanie prevencie sestrou vo všeobecnej ambulancii pre dospelých

15 min
15 min

Eva Medvecká, ADOS Vitae, Tvrdošín:
Ako efektívne spolupracovať medzi ADOS a všeobecnou ambulanciou v ošetrovateľskej praxi 15 min
Martina Dubovcová, Psychiatrická klinika Jesseniova LF Martin:
Integrovaná starostlivosť – perspektívy a výzvy z pohľadu psychiatrickej praxe
15 min
Gabriela Šrámeková, Paliatívne oddelenie HNsP Trstená:
Súčinnosť starostlivosti o paliatívneho pacienta medzi nemocnicou a ambulanciou 1. kontaktu 15 min
Mária Hagarová, Urologická klinika UN Martin:
Naše skúsenosti s využitím systému FLEXI URS
15 min
Martina Vnučáková, Nefrologická ambulancia, B.Braun Avitum Trstená:
Starostlivosť o nefrologického pacienta pred zaradením do dialyzačného programu
15 min
Jana Šúthová, koordinátorka reg. centra SKSaPA pre Žilinský samosprávny kraj:
Vyhláška MZ SR 74/2019 o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdr. prac. 15 min
17:45 – 18:00
PRESTÁVKA.
18:00 – 19:00
KAZUISTIKY CENTRA INTERVENČNEJ NEURORÁDIOLÓGIE A ENDOVASKULÁRNEJ LIEČBY
CINRE BRATISLAVA
Predsedajúci: Anna Vargová
Otázky do diskusie zašlite do 30.08.2020 na e-mail: avargova62@gmail.com
Oto Hlinomaz a kol.: Komplexná koronárna intervencia akútneho koronárneho syndrómu
10 min
Ivan Vulev a kol.: Intervencia pri aneuryzme mozgu
10 min
Oto Hlinomaz a kol.:Uzáver PFO u mladého pacienta s akútnou ischemickou CMP
10 min
Ivan Vulev a kol.: Intervencia pri aneuryzme aorta abdominalis
10 min
Diskusia k výkonom endovaskulárnej terapie CINRE Bratislava
20 min

IV. riadny snem Združenia všeobecných lekárov pre dospelých SR
Hotel Arman, kaviareň na IV. poschodí
15:30 – 17:45
IV. SNEM ZDRUŽENIA VŠEOBECNÝCH LEKÁROV PRE DOSPELÝCH SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Predsedajúci Ján Hencel, predseda ZVLD SR Moderátor Daniel Damer,
Schválenie programu snemu
Voľba mandátovej komisie a skrutátorov
Správa Správnej rady ZVLD SR o činnosti združenia
Voľba volebnej komisie
Voľby Správnej rady a Rozhodcovskej komisie
Vyhlásenie výsledkov volieb na nasledujúce obdobie 2020-2021
Tlačové vyhlásenie IV. riadneho snemu ZVLD SR
Návrh ZVLD SR na Úhradový mechanizmus pre VLD + motivačné príplatky pre VLD
Silvia Pekarčíková, riaditeľka Odboru zdravotníctva, Žilinský samosprávny kraj :
Spojme sily a budujme spoločne zdravé krajské zdravotníctvo
17: 50 – 19:00
BURZA AMBULANCIÍ V ZVLD DRUŽSTVE
Predsedajúci: Slavomír Sakal, predseda ZVLD družstva Moderátor: Daniel Damer

20:00 – 23:00 hod.
ŠTVRTKOVÝ DISKUSNÝ VEČER
Veľká kruhová sála Rotunda, budova OcÚ Nižná nad Oravou
Michaela Regecová, Moderátor: Daniel Damer
Ivana Hadbavná, prízemie hotela Arman, 21:00, 22:00

Piatok 11. septembra 2020
Kazuistiky pre lekárov, sestry a iných zdr.pracovníkov
Sála Ostražica, budova OcÚ Nižná nad Oravou
8:00 – 9:00
Kazuistiky I. Internej kliniky LF SZU a Univerzitnej nemocnice Bratislava
Predsedajúci: Anna Vargová
Miroslav Žigrai a kol.: Závažné hepatálne poškodenie výživovými doplnkami
Martina Slováčiková a kol.: Neočakávaná příčina kardiálneho zlyhania
M. Urbaníková a kol.: Krvácanie do svalov retroperitonea pri antikoagulačnej liečbe
Michal Kováčik: Využitie kyseliny alfa-lipoovej v liečbe neurologických ochorení
Diskusia ku kazuistikám I. Internej kliniky LZ SZU a UN Bratislava

10 min
10 min
10 min
20 min
10 min

9:00 – 9:45
PRÁVNE NORMY PRE PRAX VŠEOBECNÉHO LEKÁRA od 1.1.2020
Predsedajúci: Vladimír Hudec
Ivan Humeník, Mediprávnik: Právne aspekty bezpečnosti poskytovanej ZS
Diskusia, otázky a odpovede k povinností poskytovateľov ZS v prvom kontakte

25 min
20 min

9:45 – 10:00
PRESTÁVKA.
10:00 – 11:00
FÓRUM MANAŽMENTU AMBULANCIE POČAS PANDÉMIE COVID-19 –Právne pohľady ZVLD SR
Predsedajúci: MUDr. Pavol Štec
Pavol Štec, Ambulancia VLD Kežmarok: Právne aspekty lekárskej praxe počas pandémie
5 min
Ján Hencel, Ambulancia VLD Podolinec: Manažment zdr.starostlivosti počas pandémie
5 min
Daniel Dzurov, CURO software, Prešov: Ambulantný integrovaný software CURO
40 min
Diskusia k manažmentu a právnym aspektom lekárskej praxe počas pandémie Covid-19
10 min
Otázky a odpovede k najdôležitejším legislatívnym aspektom v praxi všeobecného lekára
Interaktívne hlasovanie prostredníctvom smartfónov na položené otázky
Diskusia prítomných účastníkov k aktuálnym zákonným normám počas pandémie Covid-19
11:00 – 12:00
SYMPÓZIUM KAZUISTÍK Z TERAPIE HYPERTENZIE A DYSLIPIDÉMIE – INOVATÍVNE STRATÉGIE
Sympózium kazuistík pripravené s podporou spoločnosti Servier Slovensko

Predsedajúci: Zuzana Nedelková
Mária Dúhová, Ambulancia VLD Žilina:
Dôležitosť správneho štartu v liečbe novodiagnostikovanej hypertenzie
Jana Bendová, Ambulancia VLD Veľký Biel :
Nebojme sa 2. kroku v liečbe hypertonika
Marta Farkašová, Ambulancia VLD Dolný Kubín:
Nerozlučné dvojičky, alebo manažment pacienta s hypertenziou a dyslipidémiou
Diskusia ku kazuistikám z terapie hypertenzie a dyslipidémie

15 min
15 min
15 min
15 min

12:00 – 13:30 OBEDNÁ PRESTÁVKA
13:30 – 14:30
SYMPÓZIUM KAZUISTÍK Z TERAPIE CHRONICKÉHO VENÓZNEHO OCHORENIA A HEMOROIDOV
Sympózium kazuistík pripravené s podporou spoločnosti Servier Slovensko

Predsedajúci: Rastislav Zanovit
Michal Jenčo, Ambulancia VLD Streda nad Bodrogom:
CHVO – aktuálna situácia v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých
Peter Marko, Ambulancia VLD Veľká Lomnica :
Skorá diagnóza a správny postup v terapii chronického venózneho ochorenia
František Žernovický, Angiochirurgická ambulancia, NÚSCH Bratislava:
Najnovšie trendy v liečbe CHVO – stojíme na prahu novej éry ?
Andrej Kubašek ml., Chirurgické oddelenie, NsP Dolný Kubín:
Hemoroidálne ochorenie – aké máme možnosti ?
Diskusia k terapii chronického venózneho ochorenia a hemoroidov

10 min
10 min
15 min
15 min
10 min

14:30 – 15:25
FÓRUM KAZUISTÍK PRE PRAX PRVÉHO KONTAKTU
Sympózium kazuistík pripravené s podporou spoločnosti ZENTIVA

Predsedajúci: Peter Marko
Mária Schvalbová, Imunoalergologická ambulancia Prešov:
Využitie antihistaminík u pacientov s alergickými ochoreniami
Peter Marko, Ambulancia VLD Veľká Lomnica:
Manažment pacienta s periférnym artériovým ochorením (PAO)
Marta Farkašová, Ambulancia VLD Dolný Kubín:
PPI v ambulancii prvého kontaktu
Interaktívne hlasovanie prostredníctvom smartfónov na položené otázky
Diskusia prítomných účastníkov fóra ku kazuistikám

15 min
15 min
15 min
10 min

15:25 – 15:30 Prestávka
15:30 - 16:25
SYMPÓZIUM TELEMEDICÍNY POČAS PANDÉMIE COVID-19
Predsedajúci: Ahmadullah Fathi
Martin Pekarčík: S-CASE: Inovatívne využitie v telemedicíne
Norbert Schellong, riaditeľ, Nemocnice s poliklinikou Havířov, Česká republika:
Kazuistiky z telemedicínske praxe
Jaroslava Gábrišová, VIPtel Bratislava: Digitálna virtuálna telefónna ústredňa ZVLD
Ján Hencel: Pokrok so zavádzaním nových technológií počas pandémie Covid-19
Ahhamullah Fathi : Odvrátiteľné úmrtia a nezastupiteľný význam všeobecného lekára
Interaktívne hlasovanie prostredníctvom smartfónov na položené otázky
Diskusia prítomných účastníkov fóra ku prezentovaným témam

5 min
15 min
10 min
10 min
10 min
5 min

16:25 – 16:30 Prestávka
16:30 – 17:25
FÓRUM KAZUISTÍK Z LIEČBY HYPERURIKÉMIE A SRDCOVÉHO ZLYHANIA
Sympózium kazuistík pripravené s podporou spoločnosti EGIS Slovensko

Predsedajúci: Juraj Orság
Fedor Šimko, Kardiologická ambulancia Bratislava:
Hyperurikémia ako rizikový faktor srdcového zlyhávania a iných KV ochorení ?
Ján Gajdošík, Ambulancia VLD Nové Zámky:

15 min

Je v praxi dostatočne docenený a riešený problém asymptomatickej a dnovej hyperurikémie ? 15 min
Andrej Dukát, V. Interná klinika Bratislava:
Hyperurikémia a sprievodná liečba
15 min
Diskusia prítomných účastníkov fóra k prezentovaným témam
10 min
17:25 – 17:30 Prestávka
17:30 – 18:00
FÓRUM O VAKCINÁCII V AMBULANCII PRVÉHO KONTAKTU
Predsedajúci: Štefan Krnáč
Katarína Šimeková, Klinika infektológie a cestovnej medicíny, JLF a UN Martin:
Kliešťová encefalitida – riziká prenosu a komplikácie priebehu

10 min

Kazuistíka pripravená s podporou spoločnosti Pfizer Luxembourgh SARL

Ivan Solovič, ÚTPCHaHCH Vyšné Hágy
Musíme zomierať na zápal pľúc ?

10 min

Kazuistíka pripravená s podporou spoločnosti Pfizer Luxembourgh SARL

Katarína Šimeková, Klinika infektológie a cestovnej medicíny, JLF a UN Martin:
Očkovania pred cestou do zahraničia

10 min

18:00 – 18:30
PRESTÁVKA.

IT workshop „Ako využiť maximum z ambulantného programu Medicom“
Hotel Arman, kaviareň na IV. poschodí

15:30 – 17:30
„ Ako využiť maximum z ambulantného programu Medicom “
Predsedajúci a moderátor IT worskshopu: Dušan Bráz

Otázky a námety k workshopu zašlite do 31,08,.2020 na e-mail: skolenia.medicom@gmail.com
Prineste si užívatelia programu Medicom na workshop vlastný notebook s nainštalovaným programom
PIATKOVÝ DISKUSNÝ VEČER
21:00-22:00
Sála Ostražica, budova OcÚ Nižná nad Oravou
Slávnostné udeľovanie ocenení moderuje Daniel Damer
„ Ctihodný lekár 2020 “
„ Vážená sestra 2020 “
„ Laboratórny diagnostik 2020 “
20:00-21:00 a 22:00-23:00 hod.
Veľká kruhová sála Rotunda, budova OcÚ Nižná nad Oravou
Peter Marko, Rastislav Zanovit, Zuzana Nedelková, Anna Vargová, Moderátor: Daniel Damer

Sobota 12. septembra 2020
Kazuistiky pre lekárov, sestry, iných zdrav.pracovníkov
Sála Ostražica, budova OcÚ Nižná nad Oravou
8:00 – 8:55
FÓRUM KAZUISTÍK PRE PRAX PRVÉHO KONTAKTU
Sympózium kazuistík pripravené s podporou spoločností Fresenius Kabi a Nutricia

Predsedajúci: Juraj Orság
Tomáš Francisty, Chirurgické oddelenie, Nemocnica Poprad:
Možnosti nutričnej podpory u pacientov s malnutríciou
Peter Marko, Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Veľká Lomnica
Nová forma enterálnej výživy pre prax všeobecného lekára
Jana Hagendorfová, Žilina : Moje skúsenosti so selfmonitoringom DM I. typu
s využitím inzulínovej pumpy a kvalitná kontrola glykémie
Martin Kolíšek, Laboratórium neurodegenerácie a mitochondropatie, JLF Martin
Amyotrofická laterálna skleróza – diagnostika na pracovisku BioMed
Diskusia ku kazuistikám pre prax prvého kontaktu

10 min
10 min
10 min
10 min
15 min

8:55 – 9:00 Prestávka
9:00 – 9:45
e-Časenka: Manažment pacientov v čakárni a ambulancii prvého kontaktu
Predsedajúci: Ján Hencel
Patrik Stieranka e-Časenka Lučenec:
Praktické prezentácie a modelové scénky s praktickou ukážkou využitia e-Časenka

45 min

9:45 – 10:00
PRESTÁVKA.
10:00 – 10:55
FÓRUM eZdravie s NCZI – Vedenie elektronickej dokumentácie,
Využívanie e-Zdravie počas pandémie Covid-19 Predsedajúci: Ján Hencel
Otázky do diskusie zašlite do 30.08.2020 na e-mail: janhencel@gmail.com
Ján Tomášik, riaditeľ sekcie produktového manažmentu, NCZI Bratislava
Účastníci panelovej diskusie za NCZI :
Ing. Silvia Mackaničová – odbor produktov eZdravie
Ing. Marianna Revallová – odbor produktov eZdravie.
Interaktívne hlasovanie prostredníctvom smartfónov na položené otázky
Diskusia prítomných účastníkov k aktuálnym problémom užívateľov eZdravie

45 min

10 min

10:55 – 11:00 Prestávka
11:00 – 12:00
FÓRUM SLOVENSKEJ KOMORY INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV
Predsedajúci: Monika Trechová
Simona Krakovská, Mária Čunderlíková, Centrum MEMORY Bratislava:
MOCA test -skríning kognitívnych funkcií v ambulancii všeobecného lekára
15 min
Kvetoslava Kotrbová, Bratislava: Kto sa stará o tých, čo sa starajú ? ( zdravotníkov )
10 min
Pavel Blažíček, Ústav chémie, klinickej biochémie a laboratórnej medicíny LF SZU Bratislava
Infarkt myokardu, spôsobený nepoznaným feochromocytómom
10 min
Vysoké dávky nutričných doplnkov môžu byť nebezpečné
10 min
Biochemická a genetická diagnostika rakoviny prostaty
10 min
Diskusia ku kazuistikám fóra SKIZP
5 min

12:00 – 12:10
PRESTÁVKA.
12:10 – 13:00
INTERAKTÍVNE FÓRUM S KRAJSKÝMI ODBORNÍKMI MZ SR
PRE VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO ZA JEDNOTLIVÉ VYŠSIE ÚZEMNÉ CELKY
Predsedajúci: Peter Lipovský
Otázky do diskusie zašlite do 30.08.2020 na e-mail: peter.lipovsky.md@gmail.com
Peter Lipovský – VÚC Bratislava, Zuzana Nedelková – VÚC Trnava, Renáta Raclavská – VÚC Trenčín
Rastislav Zanovit – VÚC Žilina, Eva Hudobová – VÚC Banská Bystrica, Melánia Ryníková VÚC Prešov
Diana Ganajová – VÚC Košice: Aktuálne problémy a ciele rozvoja všeobecného lekárstva.
Preskribcia liekov s indikačným obmedzením. Kompetencie všeobecných lekárov.
Nové diagnostické a terapeutické postupy. Interaktívne hlasovanie prostredníctvom smartfónov.
13:00 – 14:00 OBEDNÁ PRESTÁVKA
14:00 – 15:00
FÓRUM KAZUISTÍK PRE AMBULANCIE PRVÉHO KONTAKTU
Sympózium kazuistík pripravené s podporou společnosti: Alpha medical, Boiron Hartmann-Rico, Sanofi,-Aventis,

Predsedajúci: Peter Marko
Anna Remková, I. Interná klinika SZU a UNB, Bratislava:
Heparíny s nízkou molekulovou hmotnosťou v praxi ambulantného lekára
Milan Grofik, Neurologická klinika, Univerzitná nemocnica Martin:
Nové trendy v diagnostike a terapii Parkinsonovej choroby
Alexandra Malaníková, Alpha medical
Laboratórne vyšetrenia pre samoplatcov v ambulanciách prvého kontaktu
Eva Pauerová, vedúca sestra, dermatovenerologická ambulancia, Trnava:
Nové trendy v starostlivosti o inkontinentného pacienta
Hana Sedláčková, Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota:
Kazuistika z homeopatickej terapie: „Letieť či neletieť…“
Diskusia ku kazuistikám pre ambulancie prvého kontaktu

15 min
10 min
10 min
10 min
10 min
5 min

UKONČENIE FESTIVALU KAZUISTÍK NIŽNÁ 2020
LOSOVANIE EKG PRÍSTROJA DATACENTER, TLAKOVÉHO HOLTERA,
DUÁLNEHO TLAKOMERU SPOMEDZI PRÍTOMNÝCH ÚČASTNÍKOV V SÁLE OSTRAŽICA
LOSOVANIE TOMBOLY Z REGISTRAČNÝCH LÍSTKOV PRÍTOMNÝCH ÚČASTNÍKOV

Generálny partner Festivalu kazuistík Nižná 2020
Oravské interaktívne fórum

Hlavní partneri Festivalu kazuistík Nižná 2020
Oravské interaktívne fórum

Vystavujúci partneri a spoločnosti
v predsálí Ostražica, OcÚ Nižná nad Oravou
Alpha medical
Boiron
CURO- ambulantný software
Datacenter
Dôvera, zdravotná poisťovňa
Dr. Josef Raabe
e-Časenka
Eurolab Lambda
Fresenius Kabi
Hartmann – Rico
iTech medical
Lekárske noviny
Medi Plus Servis
Mediprávnik

Richter Gedeon
VipTel Bratislava
Natural supplements
NCZI
Nutricia
AIDIAN / Orion diagnostica
Pfizer Luxembourg SARL
Sandoz d.d.
Sanofi - aventis
TEVA Pharmaceuticals
Union, poisťovňa a.s.
Zentya Care
ZVLD SR

Vystavujúci partneri a spoločnosti
v kruhovej sále Rotunda
ECOLAB – dezinfekčný program pre ambulancie prvého kontaktu
GAS Slovensko – čerpacie stanice s prémiovým palivom
MARY KAY – odborné poradenstvo, vizážovanie a kozmetika
OSVETA – vydavateľstvo lekárskej / zdravotníckej literatúry Martin
SEAT – testovacie jazdy novými modelmi automobilov Leon a Tarraco
SPINERGO / ASANA – patentované stoličky pre zdravotníkov
VÚB banka – financovanie pošpecializačného programu
VIP Union – poistenie na mieru všeobecným lekárom
VÚB leasing – financovanie modernizácie ambulancie

