
Vážená pani doktorka, vážený pán doktor,

Slovenská diabetologická spoločnosť v spolupráci so spoločnosťou Amepra, s.r.o.  
si Vás dovoľujú srdečne pozvať na odborné podujatie

JESENNÉ DIABETOLOGICKÉ ORIENTÁCIE.

Nové odborné informácie výrazným spôsobom ovplyvňujú terapeutické postupy i v liečbe pacientov  
s diabetom mellitus. Práve táto oblasť je jedna z najdynamickejších, kde sú neustále publikované  

nové klinické dáta a vstupujú inovatívne molekuly. Ambíciou tohto ročníka je snaha o poskytnutie komplexného  
prehľadu noviniek, ktoré môžu výrazne ovplyvniť budúce smerovanie terapie diabetu mellitus.

Vedieť správny smer a orientáciu, znamená robiť  
správne rozhodnutia i v liečbe diabetu.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Slovenská akreditačná rada pre kontinuálne medicínske vzdelávanie (SACCME) pridelila tomuto odbornému  
podujatiu 6 kreditov.

Podujatie organizačne zabezpečuje spoločnosť Amepra, s.r.o.

Prihlásiť na podujatie sa môžete na: www.amepra.cz/diaorientacie.

Toto podujatie je spojené s nepeňažným plnením, ktorého výšku i môžete predbežne  
vypočítať na stránke registrácie.
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JESENNÉ 

DIABETOLOGICKÉ  

ORIENTÁCIE

PIATOK
16:00 – 16:30 Najnovší smer liečby diabetu v roku 2015
  Úvod 
	 	 doc.	MUDr.	Emil	Martinka,	PhD.
  Konfrontácia posledných trendov v diabetológii 
	 	 doc.	MUDr.	Emil	Martinka,	PhD.,	prof.	MUDr.	Milan	Kvapil,	CSc.,	MBA
16:30 – 17:10 Sympózium podporované z edukačného grantu spoločnosti  
  Boehringer Ingelheim 
  Čo vieme o efekte jednotlivých skupín antidiabetík na KV riziko? 
	 	 prof.	MUDr.	Ivan	Tkáč,	PhD.
  DPP4 inhibítory v praxi 
	 	 doc.	MUDr.	Emil	Martinka,	PhD.
17:10 – 17:20 Prestávka
17:20 – 18:00 Sympózium podporované z edukačného grantu spoločnosti  
  Eli Lilly 
  Chairman:		MUDr.	Vladimír	Uličiansky 
  Prečo inzulíny s vysokou koncentráciou  
  MUDr.	Zuzana	Némethyová,	CSc.	
  Rezervy a príležitosti v inzulínoterapii  
  MUDr.	Adriana	Ilavská,	PhD.
18:00 – 18:30 Ako predchádzať syndrómu vyhorenia v diabetologickej praxi 
	 	 prof.	MUDr.	Cyril	Höschl,	DrSc.,	FRCPsych.
18:30 – 20:30 Večera
20:30 – 22:00 Odborný edukačný kvíz
  Milujeme slovenskú diabetológiu 
	 	 moderátor:	prof.	MUDr.	Marián	Mokáň,	DrSc.,	FRCP	Edin

SOBOTA 

  8:00 – 8:05 Rozdelenie do skupín
  8:05 – 8:55 WORKSHOP – 1. kolo     
  8:55 – 9:45 WORKSHOP – 2. kolo     
  9:45 – 10:00 Prestávka   
10:00 – 10:50 WORKSHOP – 3. kolo    
10:50 – 11:40 WORKSHOP – 4. kolo    

Témy workshopov:
 1. Pohybové cvičenia u pacienta s DM 2. typu 
	 MUDr.	Marek	Macko,	MUDr.	Daniel	Kolény	
 2. Hypoglykémia – ako jej predchádzať a ako ju zvládať 
	 prof.	MUDr.	Marián	Mokáň,	DrSc.,	FRCP	Edin;	prof.	MUDr.	Peter	Galajda,	CSc.
 3. Kde uprednostniť SGLT2 a kde DPP4? 
	 doc.	MUDr.	Emil	Martinka,	PhD.,	doc.	MUDr.	Zbynek	Schroner,	PhD.
 4. Aktuálne odporúčania pre diagnostiku a liečbu gestačného diabetu 
	 MUDr.	Silvia	Dókušová
 5. Právne aspekty prevádzkovania diabetologickej ambulancie 
	 doc.	MUDr.	Viera	Doničová,	PhD.,	JUDr.	Marko	Polakovič
 6. Bifázické inzulíny – praktické triky na zlepšenie flexibility režimu 
	 MUDr.	Eva	Žákovičová,	PhD.

POZVÁNKA


