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TLAČOVÁ  SPRÁVA 
 
Košice, 13. november 2017            

 
 

Uskutočnila sa telekonferencia Preventívna medicína V  
medzi Bratislavou a Košicami s výbornými ohlasmi medzi účastníkmi 

 
    S mimoriadne priaznivou odozvou sa stretla odborná konferencia nazvaná Preventívna 
medicína V, ktorá sa konala formou telemostu medzi Košicami a Bratislavou. Podujatie 
spoluorganizovali Slovenská lekárska komora, Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach a Spolok 
lekárov Košice pri SLS a odznelo v rámci neho 13 zaujímavých prednášok venovaných 
rôznym oblastiam ľudského zdravia. 
 

    „Atmosféra bola vynikajúca na oboch stranách telemostu. Odzneli skvelé prednášky,  
a tak košickí, ako aj bratislavskí kolegovia, ocenili online diskusiu, ktorá sa po nich 
rozvinula,“ hovorí doc. MUDr. Norbert Lukán, PhD. pôsobiaci na IV. internej klinike 
Lekárskej fakulty UPJŠ a predseda stáleho výboru pre vzdelávanie SLK, ktorý prišiel  
s myšlienkou uskutočniť piaty ročník podujatia organizovaného v minulosti len v Bratislave, 
formou telemostu ako súčasť programu 54. Východoslovenských lekárskych dní. 
 

     
 
     „Otcom konferencie Preventívna medicína je bratislavský chirurg doc. MUDr. Filip 
Danninger, CSc. a už predošlé podujatia sa stretli s veľkým záujmom odbornej verejnosti, 
predovšetkým kolegov zo západného a stredného Slovenska. Keďže sme ich chceli priblížiť 
aj lekárom a sestrám z východného Slovenska, navrhli sme podujatie uskutočniť formou 
telemostu a som veľmi rád, že táto myšlienka zaujala. Prednášalo sa v kongresovej sále  
na ministerstve zdravotníctva v Bratislave a na lekárskej fakulte Košiciach, pričom program 
na oboch miestach bol veľmi prínosný. Súčasťou konferencie boli aj AD testy, ktoré mohli 
pasívni účastníci absolvovať v rámci systému sústavného vzdelávania zdravotníckych 
pracovníkov (CME/CPD),“ poznamenáva doc. Lukán. 
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     Celkový počet účastníkov bol asi štyristo, prevažne lekárov, ale nechýbali ani sestry,  
iní zdravotnícki pracovníci a študenti. Najlepšie hodnotili dve prednášky českého psychiatra 
Radkina Honzáka, ktorý hovoril o psychopatických osobnostiach a o význame humoru pre 
kvalitu a dĺžku života a tiež prednášku slovenského rímskokatolíckeho kňaza, psychológa  
a psychoterapeuta pôsobiaceho v Českej republike Petra Egýda Tavela o zdravom starnutí.  
S veľkým záujmom sa stretla aj téma mikrobiómu a imunity, ktorú predniesol primár 
detského oddelenia vítkovickej nemocnice Jan Boženský a význam pohybu v prevencii  
a liečbe včasných štádií osteoporózy, ktorému sa venovala primárka Reumatologicko-
rehabilitačného centra v Hlohovci Elena Ďurišová, no prínosné boli aj ďalšie prednesené 
témy. Všetky prednášky budú neskôr zverejnené na i-mede, webovom vzdelávacom portáli 
SLK. 
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