Zakúpené z prostriedkov Finanèného mechanizmu EHP,
Nórskeho finanèného mechanizmu
a tátneho rozpoètu Slovenskej republiky

PRIVÍTANIE

Váené kolegyne/kolegovia. Milí priatelia,
dovo¾te mi, aby som Vás v mene organizaèného výboru srdeène pozvala na celoslovenskú
pediatrickú konferenciu s medzinárodnou úèasou, ktorá sa tradiène, u 27. rok, koná v období
Dòa detí v Koiciach. Veríme, e aj tentoraz si vyberiete z bohatej odbornej nádielky tematicky
pokrývajúcej viaceré oblasti klinickej èi paraklinickej pediatrie. Za hlavné témy konferencie
sme zvolili choroby kostí a svalov, primárne a sekundárne imunodeficity, medziodborovú
spoluprácu, program dopåòajú worskshopy a sympózia o aktuálnych trendoch v detskej výive.
27. pediatrickú konferenciu podporí Nórsky finanèný fond, vïaka ktorému môeme
s Ústavom farmakológie UPJ LF riei takú závanú medicínsku problematiku, akou je rezistencia na lieèbu glukokortikoidmi. Preèo u niektorých detí s nefrotickým syndrómom, astmou, èi
juvenilnou idiopatickou artritídou je lieèba úèinná a iní pacienti s tou istou chorobou sú na
steroidy rezistentní? O príèinách farmakorezistencie a o klinických výsledkoch, ktoré vzili
z tohto zaujímavého a na Slovensku unikátneho vedeckého projektu sa podelíme s vami v memoriálnej Démantovej prednáke. Význam grantového projektu v celospoloèenskom meradle
podèiarkuje úèas ve¾vyslankyne Nórskeho Krá¾ovstva na otvorení 27. pediatrickej konferencie.
Choroby kostí a svalov trápia nielen dospelých, ale u aj deti. Úskaliami diferenciálnej diagnostiky pri bolestiach skeletu vás zasvätene krok za krokom prevedie detský reumatológ, ortopéd
a onkológ. Oèami genetika sa pozrieme na vzácne hereditárne príèiny kostných deformít
a vyzdvihneme miesto genetiky v osteologickej diagnostike.
Pediatria je iroký odbor medicíny, preto bez úzkej tímovej spolupráce sa nezaobíde iaden
primárny èi klinický pediater. V bloku venovanom medziodborovej spolupráci sa pod jednou
strechou stretnú detskí pecialisti z oftalmológie, stomatológie, chirurgie, urológie a psychiatrie.
Interaktívny edukaèný workshop Aká je Vaa diagnóza? patrí k najob¾úbenejím sekciám
konferencie. Aj tentoraz si na príklade zaujímavých kazuistík môete otestova svoje vedomosti, èi vhodne zvolené diagnostické postupy. Viete trafi diagnózu z RTG snímky? Ako
jednoducho hodnoti laboratórne výsledky? Èo sa skrýva za tmavým moèom a ako správne
na hypertenziu? Odpovede na vetky tieto otázky sa dozviete v interaktívnom kvíze.
Imunodeficity nie sú a takým raritným a zriedkavým ochorením, ako sa ete donedávna
predpokladalo. Títo pacienti sú okolo nás a primárny pediater je zvyèajne prvý, kto ich stretne
v kadodennej praxi. Ako vèas rozpozna, kedy treba myslie na poruchu imunity ale ete ove¾a
viac, vás èaká v bloku o primárnych a sekundárnych deficitoch.
Vychytávkou tohtoroènej konferencie je workshop o súdno-etických aspektoch pediatrickej
praxe. Demontráciou záhadných èi a odstraujúcich prípadov spoloène pootvoríme tajomné
dvere do súdno-lekárskej praxe.
No a keï ste si z predkladanej ponuky ete nevybrali isto vás osloví blok prednáok v sekcii
Novinky v pediatrii a/alebo Varia. Príïte a uvidíte!
27. pediatrická konferencia sa koná v atraktívnom prostredí moderného hotela Yasmin,
ktorý poskytuje príjemnú atmosféru pre odborné rokovania aj priate¾ské posedenia.
Teíme sa na spoloèné stretnutie v júnových Koiciach!
Prof. MUDr. ¼udmila Podracká, CSc.
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VEOBECNÉ INFORMÁCIE
n Dátum a miesto konania:
3. - 4. jún 2010, Hotel Yasmin, Tyrovo nábreie 1, 040 01 Koice
n Prezident konferencie:
Prof. MUDr. ¼udmila Podracká, CSc.
n Predseda vedeckého výboru:
Doc. MUDr. Veronika Vargová, PhD.
n Vedecký výbor konferencie:
Doc. MUDr. Branislav Spiák, CSc.
MUDr. Anna Feketeová
n Sekretariát konferencie:
Libua Herichová
tel.:+421 55 642 3632 fax: +421 55 6428935, +421 911 519 438
I. Klinika detí a dorastu UPJ LF a DFN, Tr. SNP 1, 040 66 Koice
e-mail: libusa.herichova@upjs.sk
n Registraèný poplatok:
do 28. 5. 2010
na mieste
- lekári
20,- EUR
25,- EUR
- sestry
10,- EUR
12,- EUR
- sprevádzajúca osoba
5,- EUR
7,- EUR
- spoloèenský veèer 3. 6. 2010
10,- EUR
n Registraèný poplatok obsahuje:
Registraèný poplatok obsahuje konferenèné materiály, úèas na prednákach a workshopoch, úèas na interaktívnom a edukaènom sympóziu Aká je Vaa diagnóza?,
káva, obèerstvenie.
n Spôsob platby:
Registraèný poplatok prosím uhradi na úèet: Progress CA, s.r.o.
Peòaný ústav: Volksbank Slovensko, a.s. Koice
Èíslo úètu: 435 022 58 49/3100
IBAN: SK 363 3100 0000 00 435022 5849
BIC: LUBA SKBX
Variabilný symbol Vám bude pridelený po Vaej registrácii. Dátum registrácie je do
28. 5. 2010. Po tomto termíne je registrácia moná na mieste. Registrácia je moná
on-line, mailom, faxom alebo potou.
n Spoloèenská èas konferencie:
Spoloèenský veèer, hotel Yasmin. 3. júna 2010
n Organizaèný sekretariát:
Progress CA s.r.o., Gabriela ujanová, mobil: +421 918 622 533
Krivá 18, 040 01 Koice
tel.: +421 55 68 06 261, fax: +421 55 68 06 156
e-mail: gabriela.sujanova@progress.eu.sk
n Dôleité www stránky:
www.pediatria-kosice.sk - oficiálna stránka konferencie
www.progress.eu.sk
www.hotel-yasmin.sk
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ODBORNÝ PROGRAM
tvrtok, 3. jún 2010
n 7.30

Registrácia

n 8.30-9.00

Otvorenie

n 9.00-9.30

DÉMANTOVÁ MEMORIÁLNA PREDNÁKA

 Mirossay, L., Szilágyi, K.: Farmakodynamické princípy rezistencie na glukokortikoidy
(Koice, Amsterdam)

n 9.30-10.40

NOVINKY V PEDIATRII
garant bloku: Prof. MUDr. ¼. Podracká, CSc.






Pospíilová, D.: Anémie v detskom veku (Olomouc)
Kovács, L.: Ojedinelé choroby - nová európska perspektíva
Furková, K., ainka, M.: Poliekové toxické nefropatie
Klenovicsová, K., Boor, P., Furková, K., Heidland, A., ebeková, K.: Renálne funkcie
u 13-18 mesaèných zdravých dojèených alebo dojèeneckými formulami kàmených
detí (Bratislava, Würzburg)
 Podracká, ¼., Szilágyi, K., Moji, J., Böõr, A., Mirossay, L.: Môe porucha glukokortikoidného receptora determinova lieèbu Prednizonom u detí s nefrotickým syndrómom?
Diskusia

n 10.40-11.00 prestávka
n 11.00-12.00 SYMPÓZIUM SPOLOÈNOSTI NUTRICIA
 Krejsek, J.: Sliznièní imunita trávícího traktu a její význam pro individuální imunitní
reaktivitu dítìte
 Uxová, K.: Vìdecký výzkum spoleènosti Nutricia

n 12.00-13.15 MEDZIODBOROVÁ SPOLUPRÁCA V PEDIATRII
garant bloku: Doc. MUDr. B. Spiák, CSc.
 Gerinec, A.: Oftalmologická problematika v praxi pediatra
 Markovská, N., Kovácsová, L., Kaiferová, J.: Vèasná diagnostika zubného kazu u detí
- nevyhnutnos spolupráce
 Kovácsová, L., Kaiferová, J., Markovská, N.: Oetrenie chrupu u detí v celkovej anestézii
 Rosenbergerová, T.: Spektrum autistických porúch u detí
 Kurcinová, Z., Bartl, R.: Kryptorchizmus - stále oneskorená diagnostika a lieèba
 udák, M., Drahovský, P., kapincová, A., Drahovská, I., Krupová, J., Filka, V.:
Medziodborová spolupráca v diagnostike a lieèbe invaginácie èreva u detí
Diskusia
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ODBORNÝ PROGRAM
n 13.15-14.00 obed
n 14.00-15.00 SÚDNOLEKÁRSKE, PRÁVNE A ETICKÉ ASPEKTY PEDIATRIE WORKSHOP
garant bloku: MUDr. N. Bobrov, CSc.
 Bobrov, N., Vyhnálková, V., Grochová, Z., Longauer, F.: Súdnolekárska analýza
detskej úmrtnosti v rokoch 2005-2009 a medicínsko-právne problémy pediatrickej
starostlivosti v sociálne odkázaných spoloènostiach
 Longauer, F., Bobrov, N., Grochová, Z.: Súdnolekárske a právne aspekty týrania,
zneuívania a zanedbávania dieaa
 Baloghová, A., Longauer, F.: Etické problémy pediatrie z poh¾adu súdneho lekára
 Grochová, Z., Lábaj, P., Farkaová Iannaccone, S., Bobrov, N.: Súdnolekárske
kazuistiky prípadov násilných úmrtí detí
Diskusia

n 15.00-15.30 SYMPÓZIUM SPOLOÈNOSTI MERCK SHARP & DOHME IDEA
 Mocová, E.: Manament alergickej rinitídy a astmy v rukách pediatra
 Urbanèíková, I.: Ovèie kiahne - monosti prevencie

n 15.30-15.45 prestávka
n 15.45-17.15 CHOROBY KOSTÍ A SVALOV
garant bloku: Doc. MUDr. V. Vargová, PhD.
 Vargová, V.: Muskuloskeletálna boles u detí - multidisciplinárny problém
 Huraj, E.: Perthesova choroba - èo o nej vieme?
 Jenèo, I.: Súèasné trendy v diagnostike a lieèbe nádorov kostí u detí
 Koková, E., Hyrdelová, E., Bakoová, J., Schultz, J., Adamicová, K., Boák, V.:
CRMO - chronická rekurentná multifokálna osteomyelitída
 Kutílek, .: Kostní denzitometrie v dìtském vìku (Pardubice)
 Behunová, J.: Najèastejie genetické choroby kosti a svalov z poh¾adu pediatra genetika
 Ferenczová, J.: SHOX gén v patogenéze poruchy rastu u detí
Diskusia

n 19.00

Spoloèenský veèer Hotel Yasmin
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ODBORNÝ PROGRAM
Piatok, 4. jún 2010
n 8.00

Registrácia

n 8.30-9.20

PRIMÁRNE A SEKUNDÁRNE IMUNOIDEFICIENTNÉ STAVY V PEDIATRII
garant bloku: MUDr. A. Feketeová

 Èinár, P.: Vèasná diagnostika porúch tvorby protilátok
 Feketeová, A.: Imunologické aspekty bronchopulmonálnej dysplázie
 Gerecová, K.: Bená variabilná imunodeficiencia
Diskusia

n 9.20-10.20 SYMPÓZIUM SPOLOÈNOSTI BAXTER
 Èinár, P.: Substituèná lieèba intravenóznymi imunoglobulínmi
 Feketeová, A.: Ako sa vyrieila záhada malého rybára?
n 10.20-10.35 prestávka
n 10.35-11.35 AKÁ JE VAA DIAGNÓZA? INTERAKTÍVNY EDUKAÈNÝ WORKSHOP
garant bloku: MUDr. M. Mráz, PhD.
 kapincová, A.: RTG obrazy v pediatrickej klinickej praxi
 Mráz, M.: Jednoducho ASTRUP
 Ko¾vek, G.: Tmavý moè - dôvod na obavy?
 Kubejová, K.: Primárna alebo sekundárna hypertenzia?
Diskusia

n 11.35-12.00 PREDNÁKA PODPORENÁ Z EDUKAÈNÉHO FONDU ENGELHARD
ARZNEIMITTEL
 ulc, I.: Pozícia fytofarmák v lieèbe respiraèných ochorení spojených s ka¾om
n 12.00-13.00 obed
n 13.00-14.30 VARIA
garant bloku: MUDr. J. Behunová, PhD.
 Spiák, B.: Lieková horúèka
 Hedvig, J.: P¾úcna hypertenzia v detskom veku
 imurka, P., tefkovièová, M.: Súèasný stav a perspektívy oèkovania proti
rotavírusovej infekcii na Slovensku
 Bodnárová, O., Andrá, T.: Arachnoidálne cysty v detskom veku
 vekuová, M., Feketeová, A.: Poruchy výivy u detí s cystickou fibrózou
 amudovská, K., Podracká, ¼.: Zmeny rýchlosti pulznej vlny u detí s chronickou
oblièkovou chorobou
 Lovaová, D., Fujeríková, K.: Ovplyvòuje internet starostlivos chorých detí o seba?
Diskusia
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ODBORNÝ PROGRAM
n 14.30-15.00 PREZENTÁCIA POSTEROV
Vyvesenie posterov:
Zvesenie posterov:

3. júna 2010
4. júna 2010

7.30 - 9.00 hod.
15.00 hod.

Postery
 Krúpová, J.: Tímová spolupráca pri intoxikácii dieaa
 Behunová, J., Zavadiliková, E., Bobrov, N., Podracká, L., Vasilová, A., Brozmanová M.:
Nevus sebaceus of Jadassohn - a case with severe structural brain anomalies; clinical and pathological correlations
 Hedvig, J.: Príleitostné a 24 hodinové meranie krvného tlaku u detí s chronickou
renálnou insuficienciou
 Ko¾vek, G. Podracká, ¼., Èurová, K., Siegfried, L.: Antimicrobial resistance patterns
of uropathogens in febrile urinary tract infections in childhood
 Kubejová, K., Podracká, ¼.: Je rabdomyolýza zriedkavá príèina akútneho renálneho
zlyhania v detskom veku?

n 15.00

Ukonèenie konferencie

n MUDr. Ingrid Urbanèíková
riadite¾ka DFN

n Doc. MUDr. Marta Benedeková, PhD.
vedecká sekretárka SPS

n Prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc.
dekan UPJ LF

n Prof. MUDr. Tibor agát, CSc.
prezident SPS

n Prof. MUDr. ¼udmila Podracká, CSc.
prednostka I. Kliniky detí a dorastu
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