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Slovenská diabetologická asociácia Národný endokrinologický
a diabetologický ústav n.o. Ľubochňa I. interná klinika UN Martin
Jesseniova LF UK Martin IV. interná klinika UPJŠ LF Košice

Odborný program

3. PREDVIANOČNÝ
DIABETOLOGICKÝ
– 27 november 2021
KONGRES 26
hotel SENEC, Senec
Smerujeme k dlhšiemu a kvalitnejšiemu
životu našich pacientov

www.sdia.sk
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Piatok 						26.11.2021
10:00 - 10:30

Slávnostné otvorenie kongresu

Privítanie účastníkov: Martinka E.
Úvodný príhovor:
Mokáň M.						
Príhovory:		 Borovka J. (ZDS), Goncalvesová E. (SKS),
			Skladaný Ľ. (SHS), Rašlová K. (SDS)				
			
10:30 - 11:30 Plenárne prednášky
		Sympózium SDiA					
		Predsedníctvo: Martinka E., Mokáň M., Tkáč I., Galajda P.		

		COVID po 2 rokoch od vypuknutia pandémie
		Sabaka P. ( Bratislava)							

		Aktuálne možnosti liečby COVID-19					
		
Novotný M. (Košice)
						

		Predstavenie publikácie Diagnostické a terapeutické 		
		
odporúčania SDiA a SDS 2021
		Martinka E. (Ľubochňa)
			
11:30 - 13:00 OBED 								
			
13:00 - 14:00 Odhalené možnosti empagliflozínu.
		Sympózium podporené spoločnosťou Boehringer Ingelheim		
		Predsedníctvo: Mokáň M.
		
		Aktuálne možnosti skorého zaradenia do liečby
		Merčiaková M. (Sabinov)						
							
		Multifaktoriálny prínos pre pacientov s diabetes mellitus 2.typu		
		Žákovičová E. (Bratislava)						

		Cielime na diabetes mellitus 2.typu a zdravé srdce			
		Galajda P. (Martin)							
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		Cielime na diabetes mellitus 2.typu a zdravé obličky
		Tkáč I. (Košice) 							
					
		Komplexná liečba pacienta s diabetes mellitus 2. typu
		Martinka E. (Ľubochňa) 						
						
		Diskusia							

14:00 - 14:10 PRESTÁVKA							
						
14:10 - 15:10 Spektrum inovácií v liečbe diabetu. 		
		Sympózium podporené spoločnosťou Novo Nordisk			
		Predsedníctvo: Mokáň M.					
			
		Pozícia semaglutidu v modernej diabetológii			
		Martinka E. (Ľubochňa) 					
							
		Čo môže priniesť včasné zahájenie liečby iDegLira“
		Dravecká I. (Košice)						
							
		Hladina ustálená...: bazálny ultradlhodobo pôsobiaci
		inzulínový analóg						
		Novodvorský P. (Trenčín)					
		
		Ko-formulácia inzulínu iDegAsp a jeho miesto v liečbe DM
		Schroner Z. (Košice), Homolová J. (Ostrava)
		
									
15:10 - 16:10 Moderné trendy v liečbe diabetu. 			
		Sympózium podporené spoločnosťou Sanofi
			
		Predsedníctvo: Martinka E.					
		
		Bazálne inzulínové analógy vo svetle nových technologií
		Martinka E. (Ľubochňa) 					
		
		Čo dokáže odhaliť CGM					
		Avramová M. (Bratislava)					
		
		Benefity fixnej kombinácie iGlarLixi v porovnaní
		
s premixovaným inzulínom - klinická štúdia Solimix
		
a vlastné skúsenosti						
		Zoboková B. (Malacky)
16:10 - 16:20 PRESTÁVKA							
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16:20 - 18:00

		

Sympozium SDiA. Srdcové zlyhávanie diabetológ je naozaj kľúčovým hráčom. 			

		Sympózium SDiA - moderovaná diskusia					
		Predsedníctvo: Tkáč I., Martinka E.					
		
		Zlyhanie srdca pri diabetes mellitus – od patofyziológie 		
		
ku klinickým implikáciám
					
		Šimko F. (Bratislava)
						
						
		Diagnostický algoritmus - alebo ako spoznať pacienta s
		
chronickým srdcovým zlyhávaním, klasifikácia
		
		Dukát A. (Bratislava)							

		Chronické srdcové zlyhávanie na ambulancii diabetológa. 		
		
Výskyt, špecifiká, závažnosť a prognóza u diabetika.
		
Akú úlohu môže zohrávať diabetológ?				
		Murín J. (Bratislava)							
						
		Liečba srdcového zlyhávania podľa aktuálnych odporúčaní 2021
		Goncalvesová E. (Bratislava)						
							
		Chronické srdcové zlyhávanie očami ambulantného diabetológa
		Bobelová O. (Košice)							
			
18:00 - 18:10 PRESTÁVKA								
					
18:10 - 19:10 Zdieľanie skúseností bez hraníc				
		Česko-slovenské sympózium Eli Lilly
		Predsedníctvo: Martinka E.
			
		Zamerané na ultrarýchly inzulín lispro
			
		Šoupal J. (Praha)							
						
		Ateroskleróza a diabetes: slovo má angiológ 			
Čelovská D. (Bratislava) 						
						
		Dulaglutid v mojej klinickej praxi					
		Košková M. (Mladá Boleslav)						
							
		Preferencia GLP-1 RA v slovenských Odporúčaniach pre 		
		liečbu DM
		Martinka E. (Ľubochňa)
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		Diskusia

Sobota 						27.11.2021
Metabolické ochorenia pečene - venujme im viac
		pozornosti
09:00 - 10:20

		Sympózium SDiA 							
		Predsedníctvo: Galajda P., Skladaný Ľ., Dókušová S., Fábryová Ľ.
										
		Ako hodnotiť poškodenie pečene v ambulantnej praxi
		
diabetológa (klasifikácia aj z hľadiska použitia farmák podľa
		SPC) 									
		Skladaný Ľ. (Banská Bystrica) 					
							
		Metabolické ochorenia pečene. Metabolická (Nealkoholová) 		
		
tuková choroba pečene. Výskyt, diagnostika, kalkulačky
		Rác M. (Nitra) 							
					
		Metabolické ochorenia pečene. Liečba. Spolupráca
		diabetolog hepatolog 						
		Koller T. (Bratislava)							

		Metabolické ochorenia pečene očami ambulantného
		diabetológa 							
		Macko M. (Prešov)
Diskusia		
10:20 - 11:20 Sympózium SDiA
		Predsedníctvo: Dókušová S., Fábryová Ľ., Martinka E.
		Dapagliflozín: jeden gliflozín – 3 indikácie
		Prednáška podporená spoločnosťou AstraZeneca
		Okša A. (Bratislava)

		Aktuálne odporúčania pre liečbu obezity bariatrickou
		chirurgiou								
		Fábryová Ľ. (Bratislava)							
						
		Voľba medzi antidiabetikami podporenými medicínou
		
dôkazov v závislosti od prítomnosti komplikácií diabetu a
		komorbidí								
		Tkáč I. (Bratislava)							
						
		Návrh zdravotných poisťovní na úhradu senzorov pre CGM u
		
dospelých pacientov s diabetes mellitus na intenzifikovanej 		
		
liečbe inzulínom 							
		Heriban V. (VšZP). Mužik R. (Dôvera) (Bratislava)		
11:20 - 12:10

Technická prestávka - odubytovanie

12:10 - 12:20 Ukončenie kongresu, odovzdanie potvrdení o účasti		
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