
Odborný program 5. Svetového dňa trombózy, Martin, Hotel Turiec, 

12.10.2018 

14:00-14:10 Otvorenie: príhovory p.dekan JLF UK prof. MUDr. Ján Danko, CSc., p.riaditeľ 

UNM MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA, p.primátor mesta Martin Mgr.Art. Andrej Hrnčiar  

 

14:10-15:20 Úvod do problematiky 

(predsedníctvo: prof. P. Kubisz, prof. J. Malý, PhDr. Ľ. Hlinková) 

                    Vystúpenie prezidenta SSHT  

- prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc. (Trombóza a embólia: história) á 15 min. 

                    Vystúpenie hosťa  

- prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc. (LMWH a vývoj jejich použití v klinické 

medicině v posledních 25 letech) á 30 min.  

                    Vystúpenie riaditeľky odboru liekovej politiky a centrálnych nákupov VšZP  

- PhDr. Ľubica Hlinková, MPH (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., 

Bratislava, Aktuálna situácia v rámci centrálneho nákupu liekov v SR)  

á 15 min.  

- Diskusia á 10 min.  

 

15:20-16:35 Blok: Tromboembolizmus a trombofília  

(predsedníctvo: prof. P. Kubisz, prof. V. Štvrtinová, doc. M. Hulíková) 

- V. Štvrtinová (Posttrombotický syndróm) á 15 min. 

- J. Staško (SPS – význam pre klinickú prax) á 15 min.  

- J. Chudej (Rizikové faktory VTE pri malignite) á 15 min.  

- E. Flochová (Paroxyzmálna nočná hemoglobinúria a trombóza) á 15 min. 

- Diskusia 15 min.  

 

16:35-16:50 Prestávka 

 

16:50-18:20 Blok: 10 rokov nových možností liečby tromboembolizmu  

(predsedníctvo: MUDr. J. Chudej, PhD., doc. M. Dobrotová, MUDr. M. Samoš, PhD.): 

- M. Hulíková (Riziká VTE a optimálne terapeutické postupy) á 15 min. 

- M. Dobrotová (Možnosti reverzie účinku DOAK) á 15 min. 

- F. Nehaj (Dabigatran a idarucizumab v klinickej praxi) á 15 min.  

- M. Samoš (Vybrané problémy v liečbe DOAK z pohľadu kardiológa I.) á 15 

min. 

- T. Bolek (Vybrané problémy v liečbe DOAK z pohľadu kardiológa II.) á 15 min. 

- Diskusia 15 min.  

 

18:20-18:35 Prestávka 

 



18:35-19:30 Blok: Kazuistiky manažmentu VTE z klinickej praxe 

(predsedníctvo: prof. J. Staško, MUDr. Plameňová, PhD., MUDr. Hollý, PhD.): 

- I. Plameňová á 10 min. (Kazuistika I.)  

- P. Hollý á 10 min. (Kazuistika II.) 

- L. Stančiaková á 10 min. (Kazuistika III.) 

- T. Šimurda á 10 min. (Kazuistika IV.) 

- Diskusia 15 min.  

 

19:30  Záver a občerstvenie 

 

 

 

Účasť na programe je bez registračného poplatku a je ohodnotená CME kreditmi ďalšieho 

vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. 

Registrácia a poslanie abstraktov on-line v prípade aktívnej účasti sú možné na stránke 

www.5sdt.sk. Termín pre zasielanie abstraktov je do 1.10.2018. 

Všetky abstrakty budú po vyhodnotení vedeckým výborom podujatia publikované v rámci 

zborníka abstraktov a vystavené vo forme posterov. 

V prípade Vašej pasívnej účasti na podujatí Vám bude pridelených 5 kreditov.  

Aktívna účasť bude účastníkom zo Slovenska ohodnotená 10 kreditmi, zo zahraničia 15 

kreditmi. Dvaja spoluautori zo Slovenska dostanú za príspevok 5 kreditov, zo zahraničia 10 

kreditov.  

Počet kreditov za posterovú sekciu: 5 (1 autor zo SR) alebo 10 (1 autor zo zahraničia). 

 

Odborný program je akreditovaný ako postgraduálna vzdelávacia akcia v certifikovanej 

pracovnej činnosti Komplexná diagnostika a liečba vrodených a získaných porúch 

hemostázy. 

 

Organizačné zabezpečenie: TAJPAN s.r.o, Hrachová 6, 821 05 Bratislava 

Ing. Monika Liedlová, mobile: + 421 (918) 500 167, kongres@tajpan.com 

 

http://www.5sdt.sk/
mailto:kongres@tajpan.com

