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Pracovná konferencia 2. detskej kliniky 

Lekárskej fakulty Univerzity Komenského 

a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou 

v Bratislave je najstarším podujatím každo-

ročného pediatrického odborného kalendára. 

V dňoch 17. a 18. apríla 2009 sa v City ho-

teli Bratislava uskutočnili ďalšie, v poradí už 

49. pediatrické dni, ktoré boli tento rok veno-

vané 90. výročiu založenia Lekárskej fakulty 

Univerzity Komenského. Konferencia sa usku-

točnila pod odbornou garanciou Lekárskej 

fakulty Univerzity Komenského, Detskej fa-

kultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave 

a Slovenskej pediatrickej spoločnosti. Členovia 

programového výboru konferencie pod vede-

ním prof. MUDr. László Kovácsa, DrSc., MPH 

zverili technickú prípravu do rúk vydavateľstva 

Solen, profesionálneho organizátora odbor-

ných konferencií a vydavateľa okrem iného 

aj časopisu „Pediatria pre prax“. Generálnym 

sponzorom podujatia bola už tradične spo-

ločnosť Nutricia.

Úvod konferencie bol venovaný odovzda-

niu cien bývalým, ale aj terajším spolupracov-

níkom kliniky, za dlhoročný prínos v oblasti 

pediatrie. Osobitnú cenu „Grand Prix“ za 

celoživotný prínos v oblasti starostlivosti 

o choré dieťa udelila Slovenská pediatrická 

spoločnosť prof. MUDr. Alici Kapellerovej, 

DrSc. Pri príležitosti významného životné-

ho jubilea bola udelená Pamätná medaila 

založenia Spoločnosti lékařsko-slowanskej 

v Pešti doc. MUDr. Veronike Lehotskej, CSc., 

Zlatá medaila Slovenskej lekárskej spoloč-

nosti RNDr. Vladimírovi Štrbákovi, DrSc. 

a strieborná medaila SPS doc. MUDr. Ľudmile 

Košťálovej, CSc. Prof. MUDr. Ladislav Šoltés, 

DrSc. sa stal čestným členom Slovenskej le-

kárskej spoločnosti. Za celoživotný prínos 

v oblasti výchovy pediatrov udelila 2. det-

ská klinika LF UK a DFNsP Cenu profesorky 

Michaličkovej významným pedagógom: prof. 

MUDr. Alici Kapellerovej, DrSc., prof. MUDr. 

Ladislavovi Šoltésovi, DrSc. a doc. MUDr. 

Veronike Lehotskej, CSc.

Po slávnostných chvíľach uznania nasledo-

val dvojdňový odborný program, v rámci kto-

rého odzneli prednášky na vysokej odbornej 

úrovni z rôznych pediatrických špecializácií, 

najmä z oddelení a kliník Detskej fakultnej ne-

mocnice s poliklinikou v Bratislave. Tieto boli 

vhodne doplnené zaujímavými kazuistikami 

s praktickým výstupom do každodennej pe-

diatrickej praxe. Program aj tento rok spestrili 

tematické sympóziá.

Úvodný blok prednášok bol venovaný naj-

novším liečebným postupom v pediatrii. 

Diskutovalo sa o nových možnostiach využitia 

transplantácie kostnej drene u nemalígnych 

autoimunitných a iných ochorení (MUDr. Júlia 

Horáková, PhD.), o možnosti využitia enzý-

movej terapie a substrát redukujúcej liečby 

v terapii lyzozómových chorôb (MUDr. Anna 

Hlavatá, PhD.), o možnostiach využitia bio-

logickej liečby v terapii detských pacientov 

s chronickými zápalovými ochoreniami trávia-

ceho traktu (MUDr. Iveta Čierna, PhD.) a tiež 

o nových terapeutických postupoch v liečbe 

idiopatickej trombocytopenickej purpury 

(MUDr. Zuzana Laluhová-Striežencová). 

Blok s tematikou detskej stomatológie 

moderoval doc. MUDr. Peter Stanko. Prof. Vla-

dimír Javorka pútavou formou informoval 

o vysokom výskyte zubného kazu v našej 

detskej populácii, ako aj o nevyhnutnosti 

zavádzania dôsledných protikazových opat-

rení. Ochoreniam paradontu bola venovaná 

prednáška MUDr. A. Kačeriakovej, kým MUDr. 

L. Lysý upozorňoval na často podceňovaný 

vplyv zlozvykov (chronické dýchanie cez ús-

ta či cmúľanie prsta) na vývoj orofaciálnej 

oblasti v detskom veku. Na záver doc. MUDr. 

Peter Stanko demonštroval osobitosti úrazov 

zubov v detskom veku a nové možnosti vy-

užitia maxilofaciálnej traumatológie v riešení 

týchto situácií. 

Blok detskej gastroenterológie, tento 

krát so zameraním na ochorenia pečene 

a žlčových ciest, sa tešil mimoriadne veľkej 

účasti. MUDr. Mária Krajčírová, PhD. rozobra-

la často diskutovanú tému zvýšenej aktivity 

aminotransferáz v dojčenskom veku, MUDr. 

Dagmar Székyová sa vo svojom príspevku 

venovala stále aktuálnej téme vírusových 

hepatitíd a možnosti ich prevencie a liečby. 

MUDr. Iveta Čierna referovala o problematike 

autoimunitných hepatitíd a MUDr. Jaroslav 

Bibza hovoril o otázkach diagnostiky a liečby 

cholecystolitiázy.   

Správnosť zaradenia bloku o liečbe kož-

ných ochorení v detskom veku a prednáša-

júcich o tejto téme z Kliniky detskej derma-

tovenerológie LF UK a DFNsP potvrdila stále 

vysoká účasť publika napriek pokročilému času 

v závere prvého dňa konferencie. Blok zahájil 

doc. MUDr. T. Danilla prednáškou o výskyte 

a liečbe kožných parazitov, doc. MUDr. V. Hegyi 

informoval o výskyte tropických dermatóz a ich 

Obrázok 1. Ocenení jubilanti slovenskej 

pediatrie. Zľava: doc. MUDr. Veronika Lehot-

ská, CSc., prof. MUDr. Alica Kapellerová, DrSc., 

doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc., 

mim. prof. MUDr. Vladimír Štrbák, DrSc.

Obrázok 2. Aj na tohtoročných pediatric-

kých dňoch bola už tradične hojná účasť 

pediatrov primárneho kontaktu.
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prieniku do Európy s rozvojom turizmu. MUDr. 

Zuzana Velická prehľadne rozobrala častý 

prob lém tínedžerov, a to liečbu acné vulgaris. 

Nakoniec doc. MUDr. T. Danilla v prednáške 

„Znamienka na koži a čo s nimi“ priblížil túto 

problematiku praktickým pediatrom. 

Druhý kongresový deň pokračoval v ne-

zmenenom duchu pri rovnako vysokom poč-

te záujemcov. V bloku s názvom Pediatria 

pre prax predniesol prvú prednášku o di-

ferenciálnej diagnostike prolongovaných 

horúčok prof. MUDr. László Kovács, DrSc., 

MPH. V rámci danej problematiky upozornil 

na menej známe, hoci relatívne časté novo 

definované nozologické jednotky, ktorými 

sú PFAPA syndróm, resp. HyperIgD syndróm. 

Doc. MUDr. Michal Hladík, Ph.D. vo svojej 

prednáške s názvom „Nebezpečí hrozící při 

léčbě nefrotického syndromu“ upozornil na 

riziká kombinácie liekov. MUDr. Pavol Šimurka 

z Trenčína podal ucelený obraz o proble-

matike imunizácie adolescentov. Štvrtá 

prednáška s názvom „Café-au-lait makuly 

v diagnostike detských ochorení“ od MUDr. 

Denisy Ilenčíkovej, PhD. upozornila na gene-

ticky podmienené ochorenia, ktoré sa môžu 

okrem neurofibromatózy tiež manifestovať 

škvrnami farby bielej kávy. Tento prednáš-

kový blok ukončilo kazuistické pozorovanie, 

v ktorom MUDr. Viktor Jankó upozornil, že 

zvýšené pitie hypoosmolárnych tekutín vo 

forme sladených nápojov a džúsov môže 

viesť k otrave vodou. 

Na začiatku ďalšieho bloku o detskej psy-

chiatrii MUDr. Ján Šuba analyzoval súčasné 

možnosti starostlivosti o urgentné pedopsy-

chiatrické stavy v primárnej starostlivosti. 

MUDr. Jana Trebatická, PhD. vo svojej pred-

náške o náhle vzniknutých stavoch v liečbe 

psychofarmakami vyzdvihla potrebu spolu-

práce medzi psychiatrom a obvodným pe-

diatrom pri rozpoznaní vedľajších účinkov psy-

chofarmák. Prednáškový blok uzavrel garant 

bloku doc. MUDr. Igor Škodáček, PhD., ktorý 

s využitím nových poznatkov z predchádza-

júcich prednášok podal stručný, ale ucelený 

obraz o poprednej téme v poslednom období, 

a to o týraných, bitých a zneužívaných deťoch 

(CAN syndróm). V závere bloku bol priestor na 

diskusiu, kde sa otvárala otázka problematiky 

adolescentov závislých od drog a liekov. 

V nasledujúcom bloku venovanom včas-

nej diagnostike endokrinných porúch od-

znela Brdlíková memoriálna prednáška 

doc. MUDr. Marty Šnajderovej, CSc. o polo-

hových anomáliách testes v detskom veku. 

Zdôraznila, že v záujme zníženia rizika budúcej 

neplodnosti musia byť testes v skróte už do 

2. roku života (najlepšie do 12–18 mesiacov). 

V prednáške doc. MUDr. Ľudmily Košťálovej, 

CSc. o včasnej diagnostike porúch rastu pre 

chorobu bolo publikum oboznámené s mož-

nosťami vyšetrenia zvláštnej formy nanizmu 

následkom mutácií SHOX génu, lokalizova-

ného na oboch pohlavných chromozómoch. 

MUDr. Zuzana Pribilincová, PhD. sa vo svojej 

prednáške s názvom „Úloha pediatra v skrí-

ningu kongenitálnej adrenálnej hyperplázie 

(CAH)“ zamerala na otázky povinného skrínin-

gu CAH, najmä na legislatívne zmeny platné 

od roku 2009. MUDr. Eva Vitáriušová prezento-

vala výsledky získané dotazníkovou metódou 

o pohybovej aktivite a sedavej činnosti detí 

na Slovensku. Výsledky poukázali na závažný 

fakt, že populácia školákov na Slovensku trávi 

voľný čas bez pohybu. 

Záver dňa patril už tradične zdravotníc-

kemu právu. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. 

v dvoch na seba nadväzujúcich prednáškach 

podal stručný výťažok zo sveta paragrafov 

týkajúcich sa mlčanlivosti a jej prelomení 

a právnej zodpovednosti zdravotníckych pra-

covníkov a jej optimalizácii. 

Bohatý odborný program doplnili mono-

tematické sympóziá organizované farmaceu-

tickými firmami. Sympózium firmy Nutricia bo-

lo venované problematike detskej výživy. Prvá 

prednáška od MUDr. Radu „Je materské mléko 

přirozeným zdrojem probiotických baktérií?“ 

vysvetlila prítomnosť baktérií v materskom 

mlieku ako pravdepodobne sekundárnu kon-

tamináciu, pričom hlavným zdrojom bifido-

génnej flóry je samo dojča. Veľkej pozornosti 

sa tešila nasledujúca prednáška MUDr. Emese 

Majovej zameraná na dôsledky nesprávnej 

výživy v prvých dvoch rokoch života dieťaťa so 

závažnými následkami v dospelom veku.

Sympózium spoločnosti Unimed informo-

valo účastníkov o použití OCUflash v detskej 

oftalmológii, kým v rámci sympózia spoloč-

nosti Eurocord MUDr. Miroslav Kubeš, CSc. 

referoval o perspektívach liečebného využitia 

kmeňových buniek z pupočníkovej krvi a po-

dal aktuálne informácie o banke krvotvorných 

buniek. V sympóziu spoločnosti Rama MUDr. 

Katarína Babinská, PhD. hovorila o rizikách 

vegetariánskej stravy u detí. Zdôraznila, že 

vegetariánska strava nie je pre vyvíjajúci sa 

organizmus vhodná a ak sa predsa podáva, 

tak má byť fortifikovaná vitamínmi a stopo-

vými prvkami. 

Piatkový večer tradične spríjemnilo spo-

ločenské posedenie účastníkov v priestoroch 

City hotela Bratislava. Tu zavládla priateľská 

atmosféra s dostatočným priestorom na ne-

formálnu diskusiu a priateľské rozhovory. 

Na záver konferencie prof. MUDr. László 

Kovács, DrSc., MPH poďakoval všetkým pred-

nášajúcim. Vyzdvihol hojnú účasť pediatrov 

primárneho kontaktu na konferencii a po-

ďakoval im za aktívnu účasť v diskusiách po 

jednotlivých blokoch a prednáškach. 

Skutočnosť, že počet prihlásených účast-

níkov bol po oba dni 473 svedčí o tom, že 

pe diatrické dni „Pediatria pre prax“ si zacho-

vávajú svoje pevné miesto medzi najprestíž-

nejšími podujatiami pediatrického odborného 

kalendára, sú fórom pre nadobudnutie nových 

informácií, na výmenu odborných skúseností 

a v neposlednom rade na vytváranie nových 

kontaktov a príjemných stretnutí s kolegami. 

Organizátori veria, že budúcoročné jubi-

lejné 50. pediatrické dni budú aspoň na takej 

vysokej úrovni ako tohtoročné, a možno sa 

im splní sen, že zo zaujatých poslucháčov sa 

stanú čoraz častejšie aktívni prednášatelia. 

Dovidenia o rok na jubilejných 50. pediatric-

kých dňoch! 

MUDr. Dagmar Székyová

2. detská klinika LF UK a DFNsP

Limbová 1, 833 40 Bratislava

szekyova@dfnsp.sk

Obrázok 3. Účastníci podujatia na pred-

náške v kongresovej sále.

Obrázok 4. Účastnici pri registrácii.


