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Ľudské práva a dô-
stojnosť, korektnosť,
spoluúčasť a inklúzia
už dlho sú základné
hodnoty WHO. Podo-
pierajú náš príspevok
k svetovej pohode
a trvalo udržateľnému
rozvoju. Poskytovanie
zdravotných služieb

v súlade s týmito hodnotami naďalej zostáva
veľkou výzvou zdravotníctva vo svete i napriek
výraznému pokroku v posledných desaťročiach.
Najviac trpia zraniteľné populácie najmä v nízko-
príjmových podmienkach. Investovanie do zdravia
a zdravotných systémov tak zostáva základnou
podmienkou nielen pre zlepšenie poskytovania
zdravotných služieb ako takých, ale aj pre preko-
nanie chudoby, vybudovanie ľudského kapitálu
a podporu trvalo udržateľného rozvoja.

Univerzálne pokrytie zdravotnou starostli-
vosťou založené na dostupných, prijateľných,
prístupných a finančne dostupných vysokok-
valitných zdravotných službách je mimoriadne
dôležité pri zabezpečovaní lepšieho zdravia pre
všetkých a je zjednocujúcim cieľom rozvoja
zdravotných systémov, ako ho predpokladá de-
klarácia z Alma-Aty a novšie celosvetové de-
klarácie. Cesta k dosiahnutiu univerzálneho po-
krytia zdravotnou starostlivosťou si vyžaduje vý-
znamné investície do zlepšenia zdravotných
služieb založených na princípoch a hodnotách
primárnej zdravotnej starostlivosti. Zdravotné
služby môžu byť pre populáciu príliš drahé (pre-
kážka finančnej dostupnosti), príliš vzdialené (pre-
kážka prístupnosti), s nedostatkom pracovníkov
a dlhými čakacími dobami (prekážka dostupnosti)
a nezodpovedajúce kultúrnym a rodovým prefe-
renciám (prekážka prijateľnosti). Keď ľudia vyhľadajú
služby, často sú nekvalitné a v určitých prípadoch

dokonca škodlivé. Navyše, služby sú obvykle frag-
mentované, orientované na liečebnú, nemocničnú
a na chorobu sústredenú starostlivosť, čo ešte
viac znemožňuje prístup k službám komplexnej
a kvalitnej starostlivosti.

Zavedenie a udržanie primárnej zdravotnej
starostlivosti ako súčasti komplexného zdravot-
ného systému si vyžaduje niekoľko kľúčových
prvkov, okrem iného dobré spravovanie, adek-
vátne a udržateľné financovanie a schopnú
a motivovanú pracovnú silu. Dôležitým kom-
ponentom pracovnej sily je všeobecné praktické
lekárstvo v kontexte multidisciplinárneho tímu
úzko spolupracujúceho s rodinou a komunitou,
ktoré poskytuje starostlivosť v súlade so zdra-
votnými potrebami ľudí. Všetky tieto prvky sa
musia stretnúť a pomáhať prekonať prekážky zme-
ny, učiť sa z predchádzajúcich skúseností a iden-
tifikovať konkrétne možnosti pre budúcnosť.

Tento materiál systematicky analyzuje prínosy
rodinného lekárstva k vysokokvalitnej zdravotnej
starostlivosti pri riešení aktuálnych výziev, ktorým
čelia zdravotné systémy a ponúka možnosti ďal-
šieho napredovania. Je to zároveň pragmatické
usmernenie k potenciálnym stratégiám zavedenia
tímov rodinnej starostlivosti, ktoré účinne pri-
spievajú k rozvoju sektoru zdravotníctva v rôznych
kontextoch. Verím, že prispôsobenie modelov ro-
dinného lekárstva miestnym podmienkam je mi-
moriadne relevantné, a preto si vyžaduje osobitnú
pozornosť.

Teším sa na ďalšiu spoluprácu medzi WHO
a WONCA a nabádam k ďalším partnerstvám
tohto typu na podporu dôležitej agendy po-
skytovania vysokokvalitných, na ľudí sústrede-
ných a integrovaných zdravotných služieb pre
univerzálne pokrytie zdravotnou starostlivosťou. 

máj 2013 Dr Margaret Chan
Generálna riaditeľka 

Svetovej zdravotníckej organizácie

XXXVI. Výročná konferencia  SSVPL

2 3

Predslov generálnej riaditeľky WHO 
Margaret Chan ku knihe Michaela Kidda 
Prínos všeobecného praktického lekárstva...

Plán konferenčných 
priestorov 

Kongresová sála 
Bellevue II 

Salónik Gold
20 osôb

Salónik 
Silver 

60 osôb

WC

REGISTRÁCIA

SCHODY

VÝŤAH

Salónik 
Cristal 
70 osôb

Kongresová sála 
Bellevue I

POSCHODIE - 1

PRÍZEMIEPOSCHODIE - 1
1 Berlin-Chemie
2. KRKA
3. Servier
4. MSD
5. Kimberly-Clark
6. Teva
7. FARMAX
8. Novartis
9. Alpha Medical
10. Orion Diagnostica
11. Compek
12. Bio G
13. Zentiva
14. Schwabe Slovakia
15. Angelini Pharma
16. BGP Products
17. PROM.MEDIC.SK
18. Bayer

19. Pfizer
20. Merck
21. Pharmacare
22. Roche Slovensko
23. Sanofi Pasteur
24. Tangra
25. Stada Pharma
26. IBSA Slovakia
27. AbbVie
28. SCA Hygiene
29. Profi Pharma

PRÍZEMIE
30. Aloris Vital
31. SSVPL
32. GH
33. Benela

Sponzori a vystavovatelia
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Sekretariát SSVPL: 
Peter Lipták, Stredná 80, 821 04 Bratislava, Bratislava, 
0903 440016, tatry@vpl.sk, www.vpl.sk

Organizačné zabezpečenie a podpora ubytovania: 
Marcela Idlbeková, 0918 569 890, idlbekova@farmi-profi.sk, 
Farmi - Profi spol. s r.o, Stredná 80, 821 04 Bratislava. www.farmi-profi.sk 

Nakoľko SSVPL nie je platiteľom DPH, nie je povinná vystavovať faktúry (daňové
doklady) v súlade s § 71 Zákona o DPH a ako účtovný doklad môžu členovia po-
užiť tieto organizačné pokyny (firemné údaje sú uvedené pod pečiatkou) spolu
s dokladom o zaplatení registračného poplatku (ústrižok poukážky, výpis z účtu,
potvrdenie o zaplatení v hotovosti). 

Dátum konania: 15. –17. október 2015

Miesto: Grandhotel Bellevue – Horný Smokovec 21 a 
Grandhotel – Starý Smokovec 38, Vysoké Tatry.

Registrácia účastníkov: 14.októbra od 18.00 do 20.00 a 15. až 17. októbra od 7.00 hod.
Účastníci sú povinní sa registrovať na každý konferenčný deň osobitne!

Termíny na zaplatenie registračných poplatkov a podanie písomnej prihlášky:
•  Prednášatelia, výbor, organizátori, študenti a nepracujúci dôchodcovia majú vstup voľný.
•  Ako členovia sú akceptovaní iba tí, ktorí sú registrovaní v členskej databáze SSVPL.
•  Registračný (sčítací) poplatok reprezentanta farmaceutickej firmy je 20 €. Reprezentanti

sa prihlasujú na prihláške vystavovateľa alebo sa môžu dohlásiť a uhradiť poplatok oso-
bitne, najneskôr pri registrácii.

•  Ak budete platiť poštovou poukážkou, ústrižkom o zaplatení poplatku sa preukážte
pri registrácii. Hromadné registrácie rieši Farmi-Profi.

Organizačné pokyny

LEKÁRI do 31.6.2015 po 1.7.2015 na mieste na mieste
jeden deň

členovia SSVPL 30 € 40 € 45 € 20 €

nečlenovia SSVPL 40 € 50 € 55 € 25 €

SESTRY do 31.6.2015 po 1. 7. 2015 na mieste na mieste
jeden deň

členky SKSaPA 15€ 20 € 25 € 5€

nečlenky SKSaPA 20 € 30 € 35€ 10€

Prínos všeobecného
praktického lekárstva
Záštitu nad konferenciou prevzal MUDr. František Klimo,
Čestný prezident SSVPL, 1. Prezident SSVPL v rokoch 1979 -
1998. Konferencia sa koná v spolupráci s vedeckou organi-
záciou všeobecných lekárov Wonca World a Wonca
Europe, Európskym fórom pre primárnu starostlivosť
(EFPC), OZ Slovenský pacient, Slovenskou komorou sestier
a pôrodných asistentiek (SKSaPA).
Organizačnú podporu poskytuje už tradične Farmi- Profi.

Prezident konferencie: MUDr. Peter Makara, MPH, prezident SSVPL

Organizačný výbor konferencie:
Peter Makara, MPH, 0903 705 055, makara.peter@vpl.sk

- predseda organizačného výboru, 
Michaela Macháčová viceprezidentka, 0905 876 100, machacova.michaela@vpl.sk,
Peter Pekarovič, vedecký sekretár, 904 878 628, pekarovic.peter@vpl.sk, 
Peter Lipták, riaditeľ sekretariátu, 0903 440 016, liptak@vpl.sk.

Programový výbor konferencie: 
Peter Lipták, 0903 440016,  liptak.peter@vpl.sk - predseda programového výboru, 
Peter Makara, MPH, 0903 705055, makara.peter@vpl.sk
Jana Bendová, bendova.jana@vpl.sk
Peter Pekarovič, 0904 878 628 pekarovic.peter@vpl.sk
Michaela Macháčová, machacova.michaela@vpl.sk
Adriana Šimková, PhD., simkova.adriana@vpl.sk
Jana Zimanová, PhD., zimanova.jana@vpl.sk
Beata Blahová, blahova.beata@vpl.sk
Romana Compagnon romana.compagnon@vpl.sk
Štefan Krnáč, krnac.stefan@vpl.sk
Ľudmila Resutíková, resutikova.ludmila@vpl.sk

Koordinácia zahraničných účastníkov: 
Jana Bendová, +421 903 131311, bendova.jana@vpl.sk

Sekcia sestier pracujúcich v ambulantných ZZ: 
Jaroslava Nemogová, LUNAKARDIO s.r.o., 
Muráň 190, 049 01 Muráň, 058/4424245, jaroslavalunterova@gmail.com

Predsedníctvo, výbory a organizačné tímy konferencie:
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od 8:00 do 9:00

Bellevue I
Predstavenie posterov Wonky

Blahová, Zimanová, Kukučková, Šimková, Matusová, Ľuptáková
•   Praha 2013
•   Lisabon 2014
•   Istanbul 2015

Bellevue II
Prínos všeobecného lekárstva

1. Z kuchyne WHO - Očakávaný prínos stratégie Workforce 2030 pre
posilnenie PZS • MUDr. Peter Makara a pozvaná za WHO MUDr. Darina
Sedláková

2. Čo od nás očakáva pacient (prieskum) • R. Herda, Slovenský Pacient
3. Prínos všeobecného lekárstva • P. Lipták

od 9:10 do 10:10

Bellevue I
Kazuistiky

Koordinátor:  Peter Pekarovič
1. Chronická hepatitída typu C v ordinácii VL • MUDr. Marek Rác
2. Čo by mal vedieť VL o HIV? • MUDr. Azzaden Shunnar
3. Kľukatá cesta k diagnóze • MUDr. Peter Pekarovič
4. Zhodnotenie výsledkov terapie osteoporózy denosumabom v mojej

ambulantnej praxi • MUDr. Ján Marcinko

Bellevue II
Korupcia v zdravotníctve

Koordinátor: Peter Lipták
1. Korupcia v zdravotníctve • Zuzana Dančíková, Transparency International

Slovensko
2. Korupcia v zdravotníctve • MUDr. Peter Lipták, všeobecný praktický lekár

Štvrtok 15. október 2015 7 kreditov

•  Platbu v uvedenej výške je potrebné zaplatiť do stanoveného termínu na účet SSVPL 
- 4 001 173 809 / 3100, prevodom z účtu alebo poštovou poukážkou. Konštantný
symbol – 0308, Variabilný symbol - pre členov - číslo člena z členskej plastovej ID karty
SSVPL (kto nepozná svoje ID v SSVPL informujte sa na tatry@vpl.sk, registrovaným členom
obratom zašleme ID. Pre nečlenov – uveďte ako variabilný symbol ID SLK, Špecifický
symbol 102015. Do správy pre príjemcu/ doplňujúce údaje napíšte meno lekára a sestry
za ktorého ste poplatky zaplatili. Žiadame vás aby ste presne uvádzali variabilný symbol,
predídete tak problémom s identifikáciou vašej platby.

•  Registračný poplatok je nevratný.
Registračný poplatok zahŕňa účasť na odbornom programe, tlačové materiály konferencie,
vstup na sprievodnú expozíciu vystavujúcich firiem a občerstvenie v priebehu odborného
programu.

Poplatky na sprievodné kultúrne podujatia: večerné podujatie a večera, Grandhotel Bellevue
15.10.2014 –20 €. Kapacita podujatia 400 účastníkov. Hlavný spoločenský večer
SSVPL, Grandhotel Bellevue(400 účastníkov) a spoločenský večer Grandhotel Starý Smo-
kovec (100 účastníkov) 16.10.2014 – 30 €. Kapacita obidvoch podujatí je do 500 účastníkov.
Vstupenky na kultúrne podujatia si budete môcť zakúpiť až na mieste pri registrácii.
Prihlásiť na jednotlivé podujatia sa môžete na prihláške na konferenciu. Prihlásení
účastníci budú uprednostnení. Poplatky za svoju ambulantnú sestru alebo za ďalších
zamestnancov svojej firmy môžete zaplatiť jednou platbou, položky rozpíšte vo svojej
písomnej prihláške. 

15. októbra 2015 o 17.30 v reštaurácii Grandhotela Bellevue

Rokovacie jazyky: Slovenčina, Čeština, Angličtina. Simultánne tlmočenie prednášok.
Konferencia bude interaktívna(hlasovacie zariadenie, autodidaktický test) 

Postery budú umiestnené vo vyhradených priestoroch Grandhotela Bellevue.

Kredity 
Lekári: pasívna účasť podľa kritérií CME konferencia zodpovedá 18 kreditom 

aktívna účasť:
1. správne vyplnený autodidaktický test 1-2 kredity (80-61% 1K; 81-100 % 2K)
2. prednáška, workshop 10 kreditov CME

Sestry: 
Podľa kritérií SKSaPA konferencia zodpovedá cca 20 kreditom za pasívnu účasť. 
Pasívna účasť v sobotu 17.10.2015 zodpovedá 6 kreditom. 

Tešíme sa na stretnutie!
Organizátori XXXVI. Výročnej konferencie SSVPL

Členská schôdza SSVPL - Všetkých členov srdečne pozývame!
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od 12:30 do 13:30 OBED

od 13:30 do 14:00 Slávnostné zahájenie, prezident SSVPL,
pozdravy hostí, prínos VPL-videozvučka 

od 14:10 do 15:10

Bellevue I
Všeobecný lekár - hlavný arbiter pacienta v systéme zdravotnej
starostlivosti

Koordinátor: Peter Lipták, Radoslav Herda, Peter Makara

Bellevue II
ONLIFE - Projekt pre podporu onkologickej prevencie 

1. Nezastupiteľná úloha VL a ich zdravotných sestier pri šírení zdravotnej
osvety zameranej na primárnu prevenciu nádorových ochorení: príklady
zo sveta a návrh opatrení pre Slovensko • Peter Minárik 

2. Úloha vitamínu D a vápnika pri prevencii a liečbe kolorektálneho
karcinómu a ich vzťah k ďalším zhubným nádorom  • Peter Minárik, Daniela
Mináriková

3. Znalosti dospelých o rizikových faktoroch nádorových ochorení 
– pilotná SK štúdia • Daniela Mináriková, Peter Minárik, Martina Vaňková 

4. Substitučná liečba pankreatickými enzýmami pri ochoreniach GIT 
• doc. MUDr. Ľubomír Jurgoš PhD.

od 15:20 do 16:20

Bellevue I
Srdcové zlyhávanie v praxi VL aktualiz. 2015 

Ján Murín, Romana Compagnon 
1. Nové trendy v manažovaní pacienta so srdcovým zlyhaním • prof. Ján

Murín, CSc. 
2. Epidemioógia srdcového zlyhania • MUDr. Romana Compagnon
3. Srdcové zlyhanie a Diabetes mellitus • prof. Ján Murín, CSc.

od 10:20 do 11:20
Bellevue I

Vojnová medicína
Koordinátor: Peter Lipták
1. Vojenské zdravotníctvo a krízový manažment štátu • plk. MUDr. Vladimír

Lengvarský, MPH, riaditeľ Úradu hlavného lekára Ružomberok
2. Starostlivosť o zranených v boji (Combat casualty care ) • pplk. MUDr. Ján

Berec, MPH, primár LM ( Light Maneouver ) tímu, Úrad hlavného lekára
Ružomberok

Bellevue II
Respirológia

1. Epidemiológia chrípky na Slovensku • MUDr. Jana Seligová, PhD., vedúca odb.
epidemiológie RUVZ Košice

2. Možnosti prevencie chrípky, sezóna 2015-2016 • MUDr. Mária Avdičová PhD.,
vedúca odboru epidemiológie RÚVZ Banská Bystrica

3. Erdostein ako mukomodulátor respiračných infekcií • MUDr. Peter Jurčo,
Košice

od 11:30 do 12:30
Bellevue I

Ochorenia žíl
Efektívna a účinná liečba jedným liekom pre dve indikácie 

1. MUDr. Igor Šinák PhD.: Včasná a správna liečba CHVO dokáže znížiť výskyt
závažných foriem CHVO • 

2. Chirurgia varixov lepidlom - vízia, ktorá sa stala na Slovensku realitou ! •
MUDr. František Žernovický

3. Hemoroidy od A po Z • Doc. MUDr. Ľubomír Jurgoš, PhD.

Bellevue II
VÁRIA

Predsedá: MUDr. Štefan Krnáč
1. Domáca parenteralna výživa Ako na to • MUDr. Andrea Fojtová GE kl. SZU a

UN Bratislava
2. Nešpecifické zápalové ochorenia čreva spolupráca špecialistu a praktika •

MUDr. Baláž Jozef
3. Syndróm zvýšenej permeability črevnej sliznice • Mgr. Janette Čemická
4. Glukozamín sulfát –základná stavebná jednotka kĺbovej chrupavky • 

MUDr. Rudolf Rácz
5. Liečba bolesti  pohybového aparátu v ambulancii všeobecného lekára •

MUDr. Rudolf Rácz
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20:30 
Diskusný večer - perspektíva VLD, ZAP... 
Pozvaní hostia Marián Kollár prezident SLK, predseda správnej rady
ZAP, Edita Hlavačková a Katarína Šimovičová z predstavenstva ZAP
a zástupcovia VLD vo vedení ZAP (Ostrovská, Makara, Pekarovič)

od 8:00 do 9:00

Bellevue I
Chirurgia

Chirurgické oddelenie NsP Levoča - predsedá Š.Krnáč
1. Manažment chronických rán • E. Hulo, L. Strelka
2. Možnosti laparoskopie v perifernej nemocnici • E. Hulo, L. Strelka
3. Možnosti plastickej a estetickej chirurgie v nemocnici Levoča • T. Tkáčiková

Bellevue II
IT blok a NZCI

predsedá Cyril Ivančo
1. Nové možnosti modernizácie a zefektívnenia praxe všeobecného lekára 

• Ing. Peter Ivančo
2. Súčasný stav v eHealth na Slovensku • MUDr. Cyril Ivančo v spolupráci s NZCI
3. Rezervované pre NZCI

od 9:10 do 10:10

Kĺúčová lekcia profesora z WONCA World
koordinátor: Jana Bendová, Peter Lipták

Professor Mike Pringle
GENERALISM, PROFESSIONALISM AND ACCOUNTABILITY 

- Všestrannosť, profesionalita a zodpovednosť - 
•   President, Royal College of General Practitioners, UK   • 

Piatok 16. október 2015 8 kreditov

Bellevue II
UDZS Prešov - kazuistiky, učme sa na cudzích chybách

J. Kaňuch, Jaroslav Daňo 
1. Apaurin v ambulancii LSPP - „priateľ alebo zradca“ ? • Grollmusz, Daňo,

ÚDZS Prešov
2. Anomálne priebehy vencovitých tepien ako príčina smrti mladých ľudí 

• Kováč, Kállay, ÚDZS, SLaPA Prešov
3. Prekvapenie v chladničke  •  L. Hamerlík, S. Niezňanský, A. Gavel, ÚDZS, SLaPA

Poprad
4. Neobvyklý nález zistený pri patologicko-anatomickej pitve 

• S. Niezňanský, L. Hamerlík, A. Gavel,ÚDZS, SLaPA Poprad
5. Neliečená idiopatická trombocytopenická purpura akopríčina smrti mladej

ženy • Girašková, Straka, Kováč, ÚDZS, SLaPA Prešov

od 16:30 do 17:30-18:00

Bellevue I
Edukačný grant KRKA
Dostupné a aktuálne klinicky overené možnosti liečby pacientov s
hypercholesterol. a hypertenziou+nová liečba zápalu a bolesti hrdla

1. Ako zlepšiť compliance a adherenciu pacienta využitím prvej fixnej
trojkombinácie na Slovensku • MUDr.Alexander Klabnik, PhD.

2. Dosiahnutie cieľových hodnôt LDL cholesterolu efektívnejšou dávkou
atorvastatínu 30 mg • MUDr. Martin Čaprnda

3. Novinka v liečbe podráždeného hrdla, faryngitídy a laryngitídy

Bellevue II
Gastroenterologia / Hepatológia

Predsedá: Štefan Krnáč
1. Pacient so zvýšenými hepatálnymi testami čo s ním? 

• doc. MUDr. Peter Jarčuška PhD. 
2. Pán doktor je mi zle, je mi stále zle • MUDr. Sylvia Dražilová, PhD. 
3. Chronická hepatitída C - tichý zabijak • MUDr. Sylvia Dražilová, PhD.
4. Chronická hepatitída C - vieme skrotiť tichého zabijaka? 

• doc. MUDr. Peter Jarčuška, PhD., Košice

od 17:30 do 20:00  Členská schôdza SSVPL
v reštaurácii Grandhotela Bellevue 
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od 12:30 do 13:30 OBED

od 13:30 do 14:30

Bellevue I
Hyperurikémia

1. Hyperurikémia-patofyziologické aspekty • prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
2. Hyperurikémia a jej klinické vzťahy:srdce, oblička a cievy 

• prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
3. Je hyperurikémia problémom VLD? • prof. MUDr. Ján Gajdošík, PhD.

Bellevue II
Infektologia - Prešov

Predsedajúci J. Kaňuch
1. Vírusové infekcie v praxi VL z pohľadu infektológa 

• N. Špiláková, M. Orlovská
2. Lymská borelióza v APL

• V. Holecyová, A. Capáková, A. Cehelská
3. Črevné infekcie  • V. Smižanská, S. Čobanová, V. Smižanská, A. Capáková

od 14:40 do 15:40

Bellevue I
Antiagregačná a antikoagulačná liečba

1. Manažment pacienta s rivaroxabanom vo Vašej ambulancii 
• MUDr. Sylvia Dražilová, PhD. Odd vnútorného lekárstva s JIS-metabolickou,
Nemocnica Poprad

2. Rivaroxaban – v liečbe hlbokej žilovej trombózy, štúdie a praktické
skúsenosti • MUDr.Matej Moščovič, VÚSCH, Košice

3. Kyselina acetylsalicylová v sek.prevencii KVO a sprievodné komplikácie GIT
• MUDr. Margita Lábska, GEA, Nové Zámky

Bellevue II
Blok Kliniky urgentnej a všeobecnej medicíny LF UK Bratislava

M.Macháčová
1. Nové učebné texty pre výuku VL na LF UK • prof. MUDr. Oto Masár, CSc.
2. Štandardné dg/th postupy - predpoklad kvality zdravotnej starostlivosti 

• prof. MUDr. Jozef Holomáň, CSc.
3. Optimálna spolupráca všeobecného lekára a špecialistu v manažmente

diagnostiky a liečby artériovej hypertenzie 
• doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc.

4. Spánková medicína, sy spánkového apnoe • prof. Viliam Donič, CSc.

od 10:20 do 11:20

Bellevue I
KARDIOLÓGIA

Kardiocentrum Prešov, predsedá Ján Kaňuch, Peter Makara
1. Manažment  akútneho koronárneho syndromu na ambulancii VL 

• doc. MUDr. Martin Studenčan, PhD. (Kardiocentrum FNsP J.A.Reimana Prešov)
2. Fibrilácia predsiení – optimálny antitrombotický režim v ambulantnej praxi

• doc. MUDr.Ján Kmec, PhD. (Kardiocentrum FNsP J.A.Reimana Prešov)
3. Manažment chronického srdcového zlyhávania na ambulancii VL 

• MUDr. Miroslav Slanina (KC FNsP Prešov) 

Bellevue II
Edukačný grant Schwabe
Nadspotreba antibiotík • Liek alebo výživový doplnok?

1. Respiračné infekcie a ich liečba z pohľadu imunoalergologa • doc. MUDr.
Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott. Ric 

2. Infekcie močových ciest z pohľadu urologa • MUDr. Paulína Jančíková
3. Existuje generická substitúcia liekov potravinami? Kauza Ginkgo biloba 

• doc. PharmDr. Szilvia Czigle, PhD., Mgr. Jaroslav Tóth, PhD.

od 11:30 do 12:30

Bellevue I
Hypertenzia

Fixné kombinácie v liečbe hypertenzie, komu ktorá, prečo? 
1. Akú cestu zvoliť, keď monoterapia nestačí? • MUDr. Anna Vachulová, PhD.
2. Ktoré diuretikum do fixnej kombinácie? •  doc. MUDr. Gabriel Kamenský, CSc.
3. Ako zvíťaziť nad hypertenziou, keď 2 lieky nestačia? • prof. MUDr. Iveta

Šimková, CSc.

Bellevue II
Genetika

MUDr. Adriana Šimková,PhD, Doc. MUDr. RNDr. Juraj Šimko PhD
1. Kedy odoslať pacienta na genetickú konzultáciu? 

• doc. MUDr. Šimko Juraj, PhD.
2. Dedičná forma rakoviny prsníka u ženy a muža. Nové doporučenia 

• MUDr. Šimková Adriana, PhD.
3. Chronické bolesti brucha podmienené genetickým ochorením 

• doc. MUDr. Šimko Juraj, PhD.
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od 8:30 do 9:30

Bellevue I
Prevencia

Projekty SSVPL
1. Dni zdravého srdca 2015 • Michaela Macháčová, Adriana Šimková
2. Zavolaj svojho chlapa • Beata Blahová
3. Očkovanie v praxi VLD • Soňa Ostrovská

Bellevue II
Ortopédia

Predsedá Štefan Krnáč
1. Základné ortopedické vyšetrenie v ambulancii všeobecného lekára 

• MUDr. Krnáč Štefan
2. Artróza - nenápadné ochorenie s veľkým dopadom • MUDr.Breznický Jozef
3. Komplikácie v endoprotetike • MUDr. Breznický Jozef

od 9:40 do 10:40

Bellevue I
Diabetológia

Koordinátor: Peter Lipták 
1. Nové antidiabetiká a ich potenciál a význam v praxi všeobecných lekárov.

Význam spolupráce diabetológov a všeobecných lekárov 
• prof. Štepán Svačina, DrSc., MBA, predseda ČLS JEP, člen výboru ČDS 

2. Léčba diabetiků v ordinací VPL v ČR dle dat zdravotních pojišťoven
• MUDr. Igor Karen, garant pro diabetologii místoprědseda SVL ČLS JEP

3. Ochorenia a syndrómy združené s obezitou - dyslipidémie, diabetes 2.
typu, metabolický syndróm • MUDr. Mária Voleková ,CSc., predseda SSPEV

Bellevue II
Blok sponzorovaný spoločnosťou GlaxoSmithKline  

1. Každý pacient je potenciálnym cestovateľom 
• MUDr. Elena Adamkovičová, PhD

2. Menia sa postoje všeobecného lekára k očkovaniu? • MUDr. Jana Bendová 
3. Ako efektívnejšie spolupracovať pri starostlivosti o pacienta s CHOCHP 

• MUDr. Peter Jurčo

Sobota 17. október 2015 3 kredity

od 15:50 do 16:50

Bellevue I
Prevencia, metabolické ochorenia a štítna žľaza

1. Neaterogénna hypercholesterolémia a aterogénna normolipémia.
Dyslipoproteinémie identifikované systémom Lipoprint • S. Oravec, A.
Dukát, Ľ. Gašpar, P. Gavorník, M. Kučera

2. Je normolipidémia vždy bezpečná? • MUDr. M. Macháčová: 
3. Diagnostika funkčných porúch štítnej žľazy • MUDr. Jana Ľuptáková

Bellevue II
VARIA

1. „5 krokov k úspešnej liečbe pacienta s Diabetes mellitus II. typu v
ambulancii všeobecného lekára a špecialistu" • MUDr. Mária Čákyová

2. Benefit intenzifikovanej liečby statínmi u pacientov s vysokým KV rizikom
(Pfizer) • MUDr. Ivana Šoóšová, PhD., FESC

3. Aterogénna dyslipidémia – reálny problém súčasnej klinickej praxe 
• MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.

4. Zofenopril v projekte SMILE (Berlin Chemie) • mim.prof. MUDr. Marian
Sninčák PhD.

od 17:00 do 18:00

Bellevue I
Edukačný grant MERCK - KARDIOLÓGIA -BETABLOKÁTORY

Predsedajúci Prof.Ján Murín 
1. História a súčasnosť beta-blokátorov. (R)Evolúcie v liečbe BB 

• MUDr. Adrián Bystriansky SUSCCH Banská Bystrica
2. Nakombinovať liečbu hypertenzie a dostať ju pod kontrolu - to je umenie •

MUDr. Alena Petrová - Interná ambulancia, Nováky
3. Diskusia a závery • prof. Ján Murín

Bellevue II
PSYCHIATRIA

Predsedajú Niké Makarová
1. Úzkosť u mužov? Jej prejavy a diagnostika • MUDr. Niké Makarová
2. Medicinsky, sexuologický a destigmatizačný pohľad na mužskú

homosexualitu • MUDr. Michal Patarák: 
3. Ako správne liečiť insomniu? • MUDr. Eva Pálová, PhD.

20:30 Spoločenský večer SSVPL
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od 10:00 do 12:00
Gold - kapacita 20 miest
Rezervovaná téma

Cristal - kapacita 70 miest
Rezervovaná téma

Silver - kapacita 60 miest
Rezervovaná téma

od 14:00 do 15:30
Gold
Relaxačná psychoterapia v somatickej medicíne 

prednášateľky PhDr. Zuzana Novosadová a PhDr. Katarína Hadasová, 
lektorky Inštitútu pre relaxačnú a symbolickú psychoterapiu v KE

od 13:00 do 16:00
Cristal
Resuscitácia - koordinátor Ján Kaňuch

od 14:00 do 15:30
Silver
Rezervovaná téma

od 15:45 do 17:30
Gold
Rezidenti, mladí praktici ... čo Vás teší, čo Vás trápi? 

(Hľadáte školiteľa vo VL?) Diskusia
predsedníčka Mladých Praktikov Ľudmila Resutíková, výbor SSVPL   

Silver
Okrúhly stôl – ZP, MZ SR, HO, SSVPL  - koordinátor Peter Makara

od 10:50 do 11:50

Bellevue I
Problematika utečencov

Koordinátor: Peter Lipták
1. Spektrum ochorení u azylanov a migrantov do EÚ z Iraku, Sýrie, Libanonu a

z krajín Afriky • prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.
2. Situácia azylanov a migrantov z krajín Latinskej Ameriky do USA, riešenie

problematiky situácie na Haiti • prof. Dan West, Jr., Ph.D., B.S., M.Ed., dekan
Zdravotníckej fakulty Univerzity v Scrantone, Pennsylvánia, USA

3. Utečenci nie sú imigranti • MUDr. Peter Lipták: 

Bellevue II
Angiologia

Koordinátor: Ján Kaňuch
1. Pacient s varikoflebitídou v ambulancii VL • MUDr. K. Dostálová, PhD., MPH,

Doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH, mim. prof., MUDr. Lucia Kukučková,
Fakulta verejného zdravotníctva SZU, Bratislava

2. Primárna a sekundárna prevencia venózneho tromboembolizmu
u seniorov • MUDr. K. Dostálová, PhD., MPH, doc. MUDr. Š. Moricová, PhD.
MPH, mim. prof., MUDr. L. Kukučková FVZ SZU, Bratislava"

3. ABI automat v praxi VL, porovnanie s manuálnym meraním dopplerom •
MUDr. Ján Kaňuch, Raslavice 

od 12:00 do 12:30 Ukončenie konferencie, losovanie 
a udeľovanie cien
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od 16:00 do 17:45 
Gold
5 tipů pro lepší komunikaci - jak získat pacienta na svou stranu?

MUDr. Ladislav Polách, koordinátor Peter Makara

Cristal
Resuscitácia - koordinátor Ján Kaňuch 

od 16:00 do 17:45 
Silver
EKG v praxi VL  - koordinátor MUDr. Ľ. Resutíková

od fyziologického nálezu, cez patológiu, špecifické situácie 
v ambulancii VL, po vykazovanie ZP, Doc. MUDr. Ján Lietava, CSc.

od 9:00 do 11:00 
Gold
Rezervovaná téma

Cristal
Komunikácia s obéznym pacientom – manažment zmeny

MUDr. Majerčák Ivan, Mgr. Györgyová Erika
STOB Slovensko, Centrum pre liečbu obezity, Košice

od 10:00 do 12:00 
Silver
Balintovská skupina - Dr. Panhoffer, koordinátor MUDr. D. Buzgová

Sobota

Piatok
od 10:00 do 12:00

Gold
PC, IT Workshop  - koordinátor MUDr. Cyril Ivančo

od 9:00 do 12:00
Cristal
Resuscitácia - koordinátor Ján Kaňuch

od 8:00 do 9:45
Silver
5 tipů pro lepší komunikaci - jak získat pacienta na svou stranu?

MUDr. Ladislav Polách, koordinátor Peter Makara

od 10:00 do 11:45
Silver
EKG v praxi VL  - koordinátor MUDr. Ľ. Resutíková

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc.

od 14:00 do 15:45
Gold
5 tipů pro lepší komunikaci - jak získat pacienta na svou stranu?

MUDr. Ladislav Polách, koordinátor Peter Makara

od 14:00 do 17:00
Cristal
Resuscitácia - koordinátor Ján Kaňuch 

od 14:00 do 15:45
Silver
EKG v praxi VL  - koordinátor MUDr. Ľ. Resutíková

od fyziologického nálezu, cez patológiu, špecifické situácie 
v ambulancii VL, po vykazovanie ZP, Doc. MUDr. Ján Lietava, CSc.



Vysoké Tatry 15. –17. októbra 2015XXXVI. Výročná konferencia  SSVPL

20 21

Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

Sekcia ambulantných sestier a pôrodných asistentiek

Vás srdečne pozývajú na

Všeobecné informácie:
Dátum konania: 17. októbra 2015
Miesto konania: Grandhotel Starý Smokovec, Vysoké Tatry
Registrácia účastníkov: od 7:30 hod.
Z dôvodu uznania kreditov je nutné prejsť elektronickou registráciou
Sestry sa zároveň registrujú na portal.sksapa.sk
Rokovacie jazyky: slovenčina, čeština, angličtina (simultánne tlmočenie prednášok).

Dôležité termíny:
30. jún 2015 - posledný termín na včasné odoslanie prihlášky a zaplatenie registračného
poplatku (online prihlášku nájdete

http://forms.farmi-profi.sk/site/volitelny?akcia=83)
Prihlasovanie sestier je nevyhnutné cez portal.sksapa.sk!!!

Kreditové ohodnotenie
Pasívna účasť na sesterskej sekcii 17. októbra 2015 

podľa kritérií SK SaPA zodpovedá 6 kreditom. 

Aktívna účasť na sesterskej sekcii 17. októbra 2015
podľa kritérií SK SaPA zodpovedá 16 kreditom.

Aktívna účasť - spoluautorstvo na sesterskej sekcii 17. októbra 2015 
podľa kritérií SK SaPA zodpovedá 11 kreditom.

Registračný poplatok
SESTRY do 31. 8. 2015 od 1. 9. 2015 na mieste  členky SKSaPA 15 € 20 € 25 €
nečlenky SKSaPA 20 € 30 € 35 €  
Ne mieste 1 deň: členka SK SaPA 5 eur, nečelenka SK SaPA 10 eur

Registračný poplatok je potrebné uhradiť na účet
Číslo účtu: 4 001 173 809 / 3100
Variabilný symbol: registračné číslo SK SaPA
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: 102015
Správa pre príjemcu: meno a priezvisko 

od 8:00  do 12:00 hod.

Blok Sekcie ambulantných sestier a pôrodných asistentiek
Inovatívne postupy  v  ambulantnej ošetrovateľskej praxi
Posudzovanie ako prvý krok OSP implementovaného do ambulantného ošetro-
vateľstva
Workshop – trvanie 1 hodina
AUTORKY: Mgr. Jaroslava Nemogová, Mgr. Petra Oláhová, Mgr. Jana Francúzová

Pacient s AV blokádou I. st. s prechodom do II. st. v ambulancii – kazuistika 
Power Point – trvanie 15 minút
AUTORI: Mgr. Jaroslava Nemogová, MUDr. Karol Urbanec

Sekcia ambulantných sestier a pôrodných asistentiek  SK SaPA – fungovanie,
vízie 
Power Point – trvanie 10 minút
AUTORKA: Mgr. Jaroslava Nemogová

Práca s registračnou pokladňou  
Power Point – trvanie 10 minút
AUTORKA: Bc. Mgr. Terézia Tarhaničová

XXXVI. Výročnú konferenciu SSVPL s nosnou témou:
„Prínos všeobecného praktického lekárstva“

17. 10. 2015
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Blok  Pracovnej skupiny sestier pracujúcich v ambulanciách
všeobecného praktického lekára Sekcie ambulantných sestier
a pôrodných asistentiek

Réžia ošetrovateľských intervencií súvisiacich s klinickými  diagnózami a odbor-
nými postupmi v zmysle platnej legislatívy
Artériová hypertenzia - Vestník MZ SR z júna 2014
Power Point - trvanie 10 minút
AUTORI: Mgr. Jana Francúzová, Mária Mináriková

Starostlivosť o dospelého pacienta s artériovou hypertenziou – manažment ses-
trou
Power Point – trvanie 15 minút
AUTORI: PhDr. Zuzana Gavalierová, MUDr. Ahmadullah Fathi

Predoperačné vyšetrenia - Vestník MZ SR z júna 2014
Power Point – trvanie 10 minút
AUTORKA: Mgr. Zuzana Bočkayová

Praktické intervencie sestry – POCT analýza v ambulancii všeobecného lekára
pre dospelých
Workshop – trvanie 1 hodina
AUTORKA: Mgr. Jana Francúzová

Blok Asociácie sestier a pacientov ASAP
Sestra – jej rola v multidisciplinárnom tíme v špecializovaných oblastiach 
Biofeedback na psychiatrickej ambulancii  
Power Point – trvanie 15 minút
AUTORKA: Zuzana Sopková

Komplexný pohľad na ulcus cruris
Power Point – trvanie 15 minút
AUTORKA: Ing. Mgr. Ľubica Kočanová

od 12:30 do  13:00 hod. OBED

od 13:00 do 15:00 hod.

Blok VARIA – ambulantné sestry 
Vybrané ošetrovateľské prístupy zamerané na komplexné zlepšenie stavu pa-
cienta vzhľadom k ochoreniu
Edukácia pacienta s diagnózou „Chronické srdcové zlyhávanie“ v ambulancii VPL
Power Point – trvanie 15 minút
AUTORI: Mgr. Jarolava  Nemogová, Bc. Jana. Dorčáková

Očkovanie pred cestou do zahraničia 
Power Point – trvanie 15 minút
AUTORI: Mgr. Petra Oláhová, MUDr. Jozef Vančo 

Ošetrovateľské posudzovanie obezity v ambulancii 
Workshop – trvanie 1 hodina
AUTORI: Mgr. Jaroslava Nemogová,Mgr. Jana  Francúzová, Mgr. Petra Oláhová

Nové prístupy v liečbe obezity v dospelom veku 
Power Point – trvanie 15 minút
AUTORI: Mgr. Jana Francúzová, PhDr. Slávka Mrosková, PhD.

Diabetická noha – edukácia pacienta
Power Piont – trvanie 15 minút
AUTORKY: Mgr. D. Hajnalová, MUDr.K.Dostálová, PhD., MPH

Nové kompetencie vo všeobecnom lekárstve. Čo to pre sestru znamená
AUTORKA: Mgr. Sabína Drličiaková

Starostlivosť o pacienta po CMP v domácom prostredí 
AUTORKA: Mgr. Andrea Streďanská

Tešíme sa na Vás v Tatrách!!!!

•  Mgr. Jaroslava Nemogová, 0907 870 616, jaroslavalunterova@gmail.com, 
FB: Jaroslava Nemogová

•  Mgr. Petra Oláhová, 0905 154 730,  peta.olahova@gmail.com, 
FB: Peťa Oláhová (Sekulová)

•  Mgr. Jana Francúzová, 0918 821 857, jana.francuzova@gmail.com, 
FB: Jana Francúzová
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(klírens kreatinínu > 30 ml/min.) bez úpravy dávky. • Kontraindikácie: precitlivenosť na bisoprolol, tiazidy, sulfónamidy alebo na ktorúkoľvek z pomocných
látok, akútne srdcové zlyhanie, kardiogénny šok, AV blokáda 2. alebo 3. stupňa (bez kardiostimulátora), sick sinus syndróm, SA blokáda, symptomatická
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pôsobiace antihypertenzíva. Zvýšená opatrnosť: anestetiká, antiarytmiká I. triedy, antiarytmiká III. triedy, antagonisty vápnika dihydropyridínového typu,
inzulín a perorálne antidiabetiká, parasympatikomimetiká, lokálne β-blokátory, β-sympatomimetiká, srdcové glykozidy, látky bez antiarytmického potenciálu,
ktoré môžu indukovať torsade de pointes, lieky vyvolávajúce stratu draslíka, ACE inhibítory. • Gravidita a laktácia: neodporúča sa. • Nežiaduce účinky:
Časté: závraty, bolesť hlavy, pocity chladu alebo necitlivosti končatín, GI ťažkosti ako nauzea, vracanie, hnačka, obstipácia, slabosť. Menej časté: nechutenstvo,
hyperglykémia, hyperurikémia, poruchy vodného a minerálneho metabolizmu, depresia, poruchy spánku, bradykardia, poruchy AV vedenia, zhoršenie
existujúceho srdcového zlyhania, ortostatická hypotenzia, bronchospazmus u pacientov s bronchiálnou astmou alebo obštrukčnou chorobou v anamnéze,
zvýšené hladiny amyláz, reverzibilné zvýšenie sérového kreatinínu a urey, zvýšené hladiny triacylglycerolov a cholesterolu, glykozúria. • Dátum revízie textu:
9/2015. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Pred použitím si prečítajte súhrn charakteristických vlastností lieku. MERCK spol. s r. o., Dvořákovo
nábrežie 4, 810 06  Bratislava, Slovensko, tel.: +421 2 49 267 111, fax: +421 2 49 267 777. LOD-II-09-AUG/2015

1. SPC Lodoz, dátum poslednej revízie textu: 9/2015.  2. NEUTEL et al., Cardiovasc Rev Rep. 1996; 17: 33 – 45.

Merck Serono CardioMetabolic Care

Vysoko β1 selektívny betablokátor
vo fixnej kombinácii s ultra nízkou dávkou diuretika1

Až 84% odpoveď na liečbu2

            

Novartis Slovakia s.r.o. 
Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava, Tel.: +421 2 5070 6111, Fax: +421 2 5070 6100
www.novartis.sk

Hoci sme so súčasnou liečbou srdcového zlyhávania dosiahli veľa a symptómy pacientov 
dokážeme stabilizovať, choroba neustále progreduje.2

Mortalita zostáva vysoká, viac ako 24% pacientov zomiera do 1 roka od stanovenia diagnózy 
a viac ako 50% zomiera do 5 rokov.3

Srdcové zlyhávanie je najčastejšou príčinou hospitalizácií u pacientov vo veku ≥ 65 rokov 
a má vysokú mieru rehospitalizácií.4,5

Srdcové zlyhávanie kladie na pacientov a ich opatrovateľov značnú záťaž, neumožňujúc 
im tak robiť veci, ktoré majú radi.1

SRDCOVÉ ZLYHÁVANIE 
SUZUJE 
MILIÓNY ZIVOTOV1

References: 1. Ponikowski P, et al. The European Society of Cardiology. www.escardio.org/communities/HFA/Documents/whfa-whitepaper.pdf. Accessed 
July 7, 2014. 2. Gheorghiade M, et al. Am J Cardiol. 2005; 96(6A):11G-17G. 3. Levy D, et al. N Engl J Med. 2002;347(18):1397-1402. 4. Hunt SA, et al. Circulation. 
2009;119(14):e391-e479. 5. Jencks SF, et al. N Engl J Med. 2009;360(14):1418-1428. SK
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DETRALEX
Zloženie*: Čistená mikronizovaná � avonoidná frakcia 500 mg: 450 mg Diosminum, 50 mg � avonoidy vyjadrené ako Hesperidinum. Indikácie*: Liečba venolymfatickej insu� cien-
cie s nasledujúcimi symptómami: pocit ťažkých nôh, ranný výskyt pocitu unavených nôh, bolesť. Liečba funkčných symptómov akútnej hemoroidálnej epizódy. Dávkovanie a spô-
sob podávania*: Venolymfatická insu� ciencia: 2 tablety denne. Akútny hemoroidálny atak: dávka môže byť zvýšená až na 6 tabliet denne. Kontraindikácie*: Precitlivenosť na liečivo 
alebo pomocné látky lieku. Upozornenia*: Podávanie tohto lieku na symptomatickú liečbu akútnych hemoroidov nevylučuje liečbu iných ochorení konečníka. Ak symptómy ihneď neu-
stúpia, má sa vykonať proktologické vyšetrenie a liečba sa má prehodnotiť. Interakcie*: Žiadne. Fertilita*. Gravidita*. Laktácia*: Vyhnúť sa liečbe. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá 
a obsluhovať stroje*. Nežiaduce účinky*: Časté: hnačka, dyspepsia, nauzea, vracanie. Menej časté: kolitída. Zriedkavé: bolesť hlavy, závrat, nevoľnosť, vyrážka, pruritus, 
urtikária. Neznáme: bolesť brucha**, izolovaný edém tváre, pier, očných viečok. Výnimočne Quinckeho edém. Predávkovanie*. Vlastnosti*: Venofarmakum a vazoprotek-
tívum. Detralex pôsobí na žilový návrat: redukuje venóznu distenzibilitu a venostázu; na úrovni mikrocirkulácie znižuje kapilárnu permeabilitu a zvyšuje kapilárnu rezisten-
ciu. Balenie*: Balenie 60, 90 alebo 120 � lmom obalených tabliet Detralexu. Dátum revízie textu: Apríl 2014. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Les Laboratoires Servier, 
50, rue Carnot, 92284 Suresnes cedex, Francúzsko. www.servier.com. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

* Podrobné informácie sú uvedené v súhrne charakteristických vlastností lieku, ktorý vám poskytneme na adrese: Servier Slovensko, spol. s r. o., 
Pribinova 10, 811 09 Bratislava, tel.: 02/59204111, fax: 02/54432690

** Prosím, všimnite si zmenu v informácii o lieku.                                                                                               Edukačný grant poskytuje spoločnosť SERVIER SLOVENSKO spol. s r.o.

NEMÁ ŽIADNE 
GENERIKUM

120120  tbl.tbl.

  PACIENT UŠETRÍ AŽPACIENT UŠETRÍ AŽ

6,47€6,47€✳✳
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Efektívna liečba 
v každom štádiu
CHronického Venózneho Ochorenia!

                        14:57:16

Skrátená informácia o lieku:

Názov lieku: ASPIRIN PROTECT 100.  1 enterosolventná tableta obsahuje 100 mg kyseliny acetylsalicylovej. Lieková forma: Enterosolventná tableta. Indikácie: Ne-

Dávkovanie a spôsob podávania: Na nestabilnú anginu pectoris: Den-

Kontraindikácie:
-

-

Liekové a iné interakcie:
-

-

-

 
-

nutia o registrácii: Bayer, spol. s r.o., Bratislava, Slovenská republika, 
predpis. 

Referencie:
1. Antithrombotic Trialists’ (ATT) Collaboration. Aspirin in the 
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Xarelto (rivaroxaban) 
V súèasnosti jediné z NOAK 
schválené v 5 indikáciách1

PREVENCIA CMP A SE PRI FP1

SCHVÁLENIE EMA + LIEK JE HRADENÝ 
Z VEREJNÉHO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA1,2

Prevencia CMP a SE u dospelých 
 pacientov s nevalvulárnou 
 fi briláciou predsiení
 • 20 mg 1x denne (15 mg 
  1x denne pri stredne ažkom 
  a ažkom poškodení funkcie oblièiek)

LIEÈBA PE1

SCHVÁLENIE EMA + LIEK NIE JE HRADENÝ 
Z VEREJNÉHO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA1,2

Lieèba a prevencia rekurencie PE  
 u dospelých pacientov
   • 15 mg 2x denne poèas 3 týždòov,
   potom 20 mg 1x denne

Bayer, spol. s r.o., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava    
bayer@bayer.sk , tel.: +421 2 592 13 321

NOAK - Nové perorálne antikoagulanciá
CMP - Cievna mozgová príhoda 
SE - Systémová embolizácia 
FP - Fibrilácia predsiení 
HŽT - Hlboká žilová trombóza 
PE - P úcna embólia 
VTE - Venózny tromboembolizmus 
ACS - Akútny koronárny syndróm

Referencie:
1. Xarelto, SPC, Súhrn charakteristických vlastností lieku, Júl 2015
2. Zoznam kategorizovaných liekov s platnos ou od 1.7.2015, http://www.health.gov.sk/Clanok?lieky201507

Skrátená informácia o lieku - Xarelto 2.5 mg, 10mg, 15 mg, 20 mg fi lmom obalené tablety
 Tento liek je predmetom alšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpe nosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili 

akéko vek podozrenia na nežiaduce reakcie. Tla ivo na hlásenie nežiaducej reakcie je dostupné na http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov/hlasenie-o-neziaducich-ucinkoch?-
page_id=536.Zloženie lieku: lie ivo: 2,5 mg/10 mg/15 mg/20 mg rivaroxabanu. Lieková forma: Filmom obalená tableta. Terapeutické indikácie: 2,5 mg: Prevencia 
aterotrombotických príhod u dospelých pacientov po akútnom koronárnom syndróme (ACS) pri zvýšených hodnotách kardiálnych biomarkerov, pri sú asnom podaní so sa-
motnou kyselinou acetylsalicylovou (ASA) alebo s ASA a klopidogrelom alebo tiklopidínom. 10 mg: Prevencia venózneho tromboembolizmu (VTE) u dospelých pacientov, ktorí 
absolvovali elektívny chirurgický výkon na nahradenie bedrového alebo kolenného k bu. 15 mg/20 mg: Prevencia cievnej mozgovej príhody (CMP) a systémovej embolizácie 
(SE) u dospelých pacientov s nevalvulárnou fi briláciou predsiení (FP) s jedným alebo viacerými rizikovými faktormi, ako je kongestívne srdcové zlyhanie, hypertenzia, vek 75 
rokov, diabetes mellitus, prekonaná cievna mozgová príhoda alebo tranzitórny ischemický atak. Lie ba hlbokej žilovej trombózy (DVT) a p úcnej embólie (PE) a prevencia reku-
rencie DVT a PE u dospelých. 10 mg/15 mg/20 mg: *Osobitné skupiny pacientov: Pacienti podstupujúci kardioverziu: u pacientov, u ktorých môže by  potrebná kardioverzia, 
sa lie ba Xareltom môže za a  alebo sa môže v lie be pokra ova . Kontraindikácie: Precitlivenos  na lie ivo alebo na ktorúko vek z pomocných látok; aktívne, klinicky 
významné krvácanie; zranenie alebo stav, ak sa považuje za významné riziko závažného krvácania;. súbežná lie ba inými antikoagulanciami s výnimkou osobitných okolností 
pri prestavovaní antikagula nej lie by alebo pri podávaní UHF v dávkach nevyhnutných na udržanie otvorených centrálnych žilových alebo arteriálnych katétrov; ochorenie 
pe ene súvisiace s koagulopatiou a klinicky významným rizikom krvácania, vrátane cirhotických pacientov s Childovým-Pughovým typom B a C; gravidita a laktácia. 2,5 mg: 
súbežná lie ba ACS s antiagrega nou lie bou u pacientov s prekonanou mozgovou príhodou alebo tranzitórnym ischemickým atakom (TIA). Osobitné upozornenia 
a opatrenia pri používaní: V súlade s praxou antikoagula nej lie by sa po as lie by odporú a klinické sledovanie. Lie bu Xareltom treba pri výskyte krvácania preruši . 
S rastúcim vekom sa môže zvyšova  riziko krvácania. Neodporú a sa: u pacientov s ažkým poškodením funkcie obli iek (klírens kreatinínu <15 ml/min); u pacientov, ktorí 
súbežne dostávajú systémovú lie bu silnými inhibítormi CYP3A4 a P-gp, napr. azolové antimykotiká alebo inhibítory proteázy HIV; u pacientov so zvýšeným rizikom krvácania; 
u pacientov ktorým sú súbežne podávané silné induktory CYP3A4, ak nie sú starostlivo sledované príznaky a prejavy trombózy. Neodporú a sa z dôvodu nedostatku klinických 
údajov: u pacientov mladších ako 18 rokov; u pacientov súbežne lie ených s dronedáronom. 2,5 mg: v kombinácii s antiagreganciami inými než sú ASA a klopidogrel/ tiklo-
pidín. 15 mg/20 mg: u pacientov s náhradnými chlop ami, u hemodynamicky nestálych pacientov s p úcnou embóliou alebo u pacientov, u ktorých sa vyžaduje trombolýza 
alebo p úcna embolektómia. Použitie s opatrnos ou: stavy so zvýšeným rizikom krvácania; u pacientov s ažkým poškodením funkcie obli iek (klírensom kreatinínu 15-29 ml/
min) alebo u pacientov s poškodením funkcie obli iek, ktorí súbežne užívajú iné lieky, ktoré zvyšujú plazmatické koncentrácie rivaroxabanu; u pacientov súbežne lie ených 
liekmi ovplyv ujúcimi hemostázu; v prípade neuroaxiálnej anestézie (spinálna/epidurálna anestézia) alebo spinálnej/epidurálnej punkcie; 2,5 mg: pacienti nad 75 rokov alebo 
s nízkou telesnou hmotnos ou. Pacienti lie ení Xareltom a ASA alebo Xareltom a ASA a klopidogrelom/tiklopidínom, majú dostáva  súbežnú lie bu nesteroidnými antifl ogisti-
kami, len ak prínos preváži riziko krvácania. 15 mg/20 mg: u pacientov so stredným až závažným poškodením funkcie obli iek je potrebné sa riadi  špecifi ckými odporú aniami 
a v prípade DVT/PE pacientov je potrebné posúdi  mieru rizika krvácania a rekurencie DVT/PE. U pacientov s rizikom vzniku ulcerózneho gastrointestinálneho ochorenia možno 
zváži  vhodnú profylaktickú lie bu. Hoci lie ba rivaroxabanom nevyžaduje rutinné sledovanie expozície, hladiny rivaroxabanu môžno mera  kalibrovanými kvantitatívnymi 
testami na prítomnos  anti-faktora Xa, o môže by  užito né vo výnimo ných situáciách. Xarelto obsahuje laktózu. Nežiaduce ú inky: asté: anémia, závrat, boles  hlavy, 
krvácanie do oka, hypotenzia, hematóm, krvácanie z nosa, hemoptýza, krvácanie z asien, krvácanie do gastrointestinálneho traktu, boles  brucha a boles  v gastrointes-
tinálnom trakte, dyspepsia, nauzea, zápcha, hna ka, vracanie, pruritus, vyrážka, ekchymóza, krvácanie do kože a podkožné krvácanie, boles  v kon atinách, krvácanie do 
urogenitálneho traktu (menorágia, ve mi asté u žien <55 rokov lie ených na DVT, PE a prevencii rekurencie), poškodenie funkcie obli iek, horú ka, periférny edém, znížená 
celková sila a energia, zvýšenie transamináz, postprocedurálna hemorágia, kontúzia, mokvanie rany. Menej asté: trombocytémia, alergická reakcia, alergická dermatitída, 
cerebrálna a intrakraniálna hemorágia, synkopa, tachykardia, sucho v ústach, abnormálna funkcia pe ene, žih avka, hemartróza, pocit nepohody, zvýšené: bilirubín, alkalická 
fosfatáza v krvi, LDH, lipáza, amyláza, GGT. Zriedkavé: žlta ka, svalová hemorágia, lokalizovaný edém, zvýšený konjugovaný bilirubín, cievne pseudoaneuryzmy (menej 
asté pri prevencii u pacientov po ACS (po perkutánnej koronárnej intervencii). Neznáme: syndróm kompartmentu alebo zlyhanie obli iek (akútne) sekundárne po krvácaní, 

Postregistra né sledovanie (frekvencia sa nedá odhadnú ): angioedém a alergický edém, cholestáza a hepatitída (vrátane poškodenia pe e ových buniek), trombocytopénia*.
*Všimnite si prosím zmenu v Súhrne charakteristických vlastností lieku
Výdaj lieku: Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. 
Držite  rozhodnutia o registrácii: Bayer Pharma AG, Berlín, Nemecko. 
Registra né ísla: EU/1/08/472/001-037.
Pred predpísaním lieku sa, prosím, podrobne oboznámte s úplným znením Súhrnu charakteristických vlastností lieku. Dátum revízie textu: 07/2015. 
Dátum revízie materiálu: 09/2015.
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LIEÈBA HŽT1

SCHVÁLENIE EMA + LIEK JE HRADENÝ 
Z VEREJNÉHO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA1,2

Lieèba a prevencia rekurencie HŽT   
 u dospelých pacientov
   • 15 mg 2x denne poèas 3 týždòov,   
   potom 20 mg 1x denne

SEKUNDÁRNA 
PREVENCIA ACS1

SCHVÁLENIE EMA + LIEK NIE JE HRADENÝ 
Z VEREJNÉHO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA1,2

Prevencia aterotrombotických 
 príhod po akútnom koronárnom    
syndróme u dospelých pacientov
 • 2,5 mg 2x denne 1 tableta 10mg  1 x denne

PREVENCIA VTE1

SCHVÁLENIE EMA + LIEK JE HRADENÝ 
Z VEREJNÉHO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA1,2

U dospelých pacientov, 
 ktorí absolvovali elektívny 
 chirurgický výkon na nahradenie   
 bedrového alebo kolenného kåbu 
 • 10 mg 1x denne

 Reklama lieku Xarelto
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Zväz ambulantných poskytovatel’ov

ZA P
www.zapsk.sk



Vysoké Tatry 15. –17. októbra 2015XXXVI. Výročná konferencia  SSVPL

Máme pred sebou úžasnú cestu.

Dobrý všeobecný praktik 
sa neustále vzdeláva. 

Dobrý všeobecný praktik 
sa nikdy neprestane učiť.



SSVPL PODPORUJE AKTÍVNU ÚČASŤ SVOJICH ČLENOV


