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Jubilejný kongres XV. smrdácke dni
MUDr. Alina Hrabinová-Riaško, MUDr. Alena Masarovičová
Prírodné liečebné kúpele Smrdáky

V dňoch 12. – 13. decembra 2014 sa v Smrdákoch konal jubilejný kongres XV. smrdácke dni. Kongres každoročne organizuje Sloven-
ská dermatovenerologická spoločnosť (SDVS), organizačná zložka Slovenská lekárska spoločnosť (SLS) a Fotobiologická sekcia SDVS 
s podporou Slovenských liečebných kúpeľov (SLK) Piešťany a Prírodných liečebných kúpeľov (PLK) Smrdáky. Na kongrese sa zúčastnila 
obvyklá stovka zaregistrovaných účastníkov. V rozsiahlom vedeckom programe odznelo 21 odborných prednášok. Cieľom podujatia 
bola možnosť prezentovať a prediskutovať skúsenosti spojené s problematikou chronických dermatóz, melanómu a fotobiológie, ale aj 
iné aktuálne témy v dermatovenerológii.
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Kongres slávnostne otvorili príhovormi pre-
zident SDVS doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD., 
a riaditeľka PLK Smrdáky Ing. Mária Turjaníková. 
Súčasťou slávnostného otvorenia bolo i odo-
vzdanie ocenenia Zlatá medaila Slovenskej le-
kárskej spoločnosti pre prof. MUDr. Vladimíra 
Hegyiho, PhD.

Odborný program otvorila v prvom bloku 
(predsedníctvo: D. Buchvald, V. Hegyi), zaují-
mavo postavená prednáška s názvom Prečo 
radi chodíme na Smrdácke dni? (Mažgútová 
A., Demeterová M., Adamicová K., Fetisovová 
Ž., Igor Ondrejka), v ktorej sa autori zaoberali 
syndrómom vyhorenia u zdravotníkov a me-
tódami jeho prevencie. Zároveň ocenili vzácne 
možnosti stretnutia a komunikácie s kolegami 
na kongresoch. V  nasledujúcej prednáške 
Úrazy vonkajšieho genitálu prezentoval doc. 
MUDr. Marenčák vlastný súbor pacientov s po-
raneniami vonkajšieho genitálu. V prezentácii 
Euromelanoma Day 2014 autor Hegyi J. pred-
niesol aktuálne výsledky kampane za rok 2014, 
predložil komplikácie aktuálneho stavu kam-
pane a možné riešenia. Program pokračoval 
troma prednáškami z edukačného grantu Roche 
Slovensko, s. r. o., Diagnostics Division. Vo svojej 
práci Úskalia diagnostiky syfilisu (Martinásková 
K.) autorka poukázala na stále aktuálnu proble-
matiku syfilisu a problémy pri jeho diagnostiko-
vaní. Autori prezentácie Syfilis – nové diagnos-
tické možnosti (Lomnitzerová K., Redajová V., 
Cucak V., Varmusova E.) informovali, že manuálne 
vyšetrovacie metódy v porovnaní s výsledkami 
dosiahnutými novou diagnostickou súpravou 
Elecsys Syphilis vykazujú výrazne nižšiu citlivosť 
a ich nahradenie novým testom bolo správnym 
krokom. V prednáške Biomarkery sepsy a sep-
tického šoku (Pivovarníková H.) autorka pripo-
menula závažnosť takého život ohrozujúceho 
stavu ako sepsa a septický šok, pričom úspešnosť 
liečby závisí od rýchlej a správnej diagnózy, tí-
movej spolupráce a náležitého manažmentu 
septického pacienta.

Prednáška z edukačného grantu Janssen, 
Johnson & Johnson, s. r. o. Závažné kardiovas-
kulárne ochorenia a biologická liečba psoriázy 
(Kozub P., Kováčiková Curková A.) bola zame-
raná na kardiovaskulárne riziko u pacientov so 
psoriázou počas biologickej liečby. Výsledky sa 

opierajú o observačnú multicentrickú štúdiu 
PSOLAR, z ktorej vyplýva, že pri výbere prvej 
biologickej liečby u rizikových pacientov z po-
hľadu kardiovaskulárnych ochorení je lepšie (po 
zvážení ďalších faktorov) uprednostniť ustekinu-
mab pred TNF-alfa blokátormi.

Obrázok 1. Zasadanie výboru SDVS

foto: MUDr. Ján Lidaj

Obrázok 2. Slávnostné predsedníctvo pri otvorení kongresu - zľava Ing. Turjaníková, doc. Buchvald

foto: MUDr. Ján Lidaj
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Ďalší blok (predsedníctvo: T. Danilla, M. 
Šimaljaková) otvorila prednáška Problémy ne-
priamej diagnostiky vrodeného syfilisu (Danilla 
T., Pileková D.). Autori analyzovali výsledky vy-
šetrení detí od matiek liečených pre syfilis pred 
tehotenstvom a aj so zabezpečovacími liečba-
mi v tehotenstve s pretrvávajúcimi pozitívnymi 
špecifickými testami, pričom boli zaznamena-
né falošne pozitívne reakcie v  prípadoch detí, 
dokonca aj v triede IgM. Preto si diagnostika 
a sledovanie liečby vyžadujú komplexné po-
súdenie stavu zdravia u matky aj dieťaťa. Vždy 
treba zvážiť, či neočakávaný výsledok je v zhode 
s anamnézou, klinickými prejavmi, ako aj inými 
metódami stanovenia reaktivity. Kolektív autorov 
(Šranková L., Vrtíková A., Part M., Šimaljaková M., 
Buchvald D.) vo svojej práci Získaný syfilis u pe-
diatrického pacienta – kazuistika prezentovali 
prípad a diagnosticko-terapeutický manažment 
získaného syfilisu pediatrického pacienta s pred-
pokladaným prenosom asexuálnou formou z ro-
dičov na jedno dieťa. Prenos syfilisu asexuálnou 
formou je síce zriedkavý, ale možný, v literatúre 
sú popísané podobné prípady. Blok uzavrela 
prednáška Angiokeratoma circumscriptum – 
kazuistika (Baumgartner J., Šimaljaková M.), kde 
autori opísali zriedkavé vaskulárne lézie, klinické 
varianty angiokeratómov. Tiež prezentovali zau-
jímavú kazuistiku mladého dievčaťa so zriedka-
vou formou – angiokeratoma circumscriptum 
– a využitie 595 nm PDL (pulsed dye) laseru pri 
terapii daného ochorenia. Po odznení prednášok 
nasledovala diskusia k všetkým predneseným 
témam, ktorá uzavrela odbornú časť prvého 
dňa kongresu.

Súčasťou programu schôdze bola aj plenár-
na schôdza, konaná v súvislosti s hodnotením 
činnosti výboru vo volebnom období 2010 – 
2014. Správu predniesol doc. Buchvald. Uviedol 
nielen počet stretnutí výboru, ale i okruh rieše-
ných otázok, a najmä organizáciu odborných 

podujatí. Súčasťou správy bolo i oboznámenie  
s výsledkami nových volieb do výboru SDVS 
a DR na obdobie 2015 – 2018. Výsledky sú do-
stupné aj na internetovej stránke spoločnosti 
www.sdvs.sk. Hlasovanie a rozdelenie funkcií 
bude realizované na prvej schôdzi výboru vo 
februári 2015. Po tejto správe odznelo i vyja-
drenie predsedu dozornej rady Dr. Osuského  
o absolutóriu k práci výboru SDVS a informácia  
o príjmoch i výdavkoch a celkovom hospodárení 
SDVS pokladníčky Dr. Breznickej. 

Druhý deň kongresu prvý blok (predsedníc-
tvo: K. Martinásková, J. Péč) otvorila prednáška 
Diabetes mellitus a koža (Péč J., Martinásková 
K.), v ktorej autori prehľadne a podrobne uviedli 
všetky kožné prejavy súvisiace s týmto závaž-
ným ochorením. V ďalšej práci Čo je nové v dia-
gnostike malígneho melanómu (Adamicová K., 
Fetisovová Ž., Mažgútová A.) autorky obozná-
mili prítomných s najnovšími poznatkami, ktoré 
odzneli v sekcii Malígny melanóm (MM) na 21. 
zjazde českých a slovenských patológov v no-
vembri 2014 v Prahe. Nasledovala prednáška 
Raritné lymfo- a myeloproliferatívne ochorenia 
a ich dermatologická symptomatológia (Péč 
J., Plank L., Péčová K. jr., Vorčáková K., Péčová 
T.) so zaujímavými kazuistikami. Väčšinou išlo  
o pomerne ťažké prejavy i s fatálnymi násled-
kami, niektoré s akútnym priebehom, ktoré 
dokazujú, že i v dermatológii sú napriek do-
stupným moderným liekom stále ochorenia, 
ktoré vyžadujú intenzívnu starostlivosť. Autorka 
Cajchanová K. vo svojej práci Riziká ambulantnej 
liečby – analýza kazuistík poukázala na dôleži-
tosť medziodborovej spolupráce a omyly pri 
diagnostikovaní niektorých kožných ochorení.

Po krátkej prestávke začal druhý blok 
(predsedníctvo: D. Švecová, S. Urbanček) pred-
náškou s  hračkoslovným názvom Poslali ma 
naši k vašim: dermatologicko-reumatologické 

mosty v diagnostike a  liečbe PsA (Urbanček 
S., Bieliková M.). Autor poukázal na spoločné 
klinické a  patofyziologické aspekty psoriá-
zy a  PsA a  apeloval na aktívnu spoluprácu 
dermatológov a  reumatológov pri včasnej 
diagnostike a  manažmente oboch chorôb. 
Kolektív autorov (Blanár Korbová J., Martinásková 
K., Petrová S.) vo svojej prezentácii TBC cutis – 
stále aktuálna téma poukázali na stále existujúci 
závažný problém tuberkulózy a pripomenuli, že 
v rámci diferenciálnej diagnostiky pri kožných 
defektoch je potrebné na túto diagnózu myslieť. 
V prednáške Eczema herpeticatum – akútny 
stav v dermatológii (Gulanová B., Šimaljaková 
M.) autori predstavili prípad mladej pacientky 
s rozsiahlym nálezom eczema herpeticatum. 
Blok uzavrela práca Hidradenitis suppurativa 
alebo.....? (Uhrin T., Martinásková K., Imlejová P.), 
v ktorej autori prezentovali  úskalia diferenciál-
nej diagnostiky ťažkých fistulujúcich kožných 
prejavov, poukázali na problémy v liečbe, jej 
komplikácie u pacientov a zvolenie optimálneho 
liečebného algoritmu.

V  poslednom bloku (predsedníctvo:  
D. Buchvald, A. Masarovičová) odzneli tri pred-
nášky. Kolektív autorov Part M., Heizerová M., 
Švecová D.) Nález hraničil s adenokarcinómom 
in situ. V terapii použili novú modernú metódu 
liečby MAL-PDT s výborným efektom. MAL-PDT 
tak rozširuje účinné terapeutické možnosti ad-
nexálnych tumorov. V práci Rozacea – možnosti 
liečby – kazuistika (Višňovská D., Guba D., Vrabec 
R.) bola okrem prehľadného sumáru možností 
liečby uvedená aj zaujímavá kazuistika pacienta 
s 20-ročnou genézou rozacey, u ktorého boli po-
užité viaceré liečebné postupy vrátane ošetrenia 
pulzným farbivovým laserom a plastickej chirurgie. 
Téma prednášky Dermatovenerológia v obrazoch 
a prevencii (Lidaj J., Lidajová T., Masarovičová A.) sa 
napriek prvotnému veselému zameraniu nako-

Obrázok 3. Prof. Hegyi preberá Zlatú medailu SLS

foto: MUDr. Ján Lidaj

Obrázok 4. Doc. Buchvald predniesol správu  
o činnosti výboru za uplynulé volebné obdobie

foto: MUDr. Ján Lidaj

Obrázok 5. Dr. Breznická predniesla správu  
o hospodárení SDVS za obdobie 2010 – 2014

foto: MUDr. Ján Lidaj



38 Odborné podujatia

niec ukázala ako pomerne vážna, pretože v pod-
state pôsobí aj ako pravdivá reflexia a prevencia. 
A, samozrejme, súvisí aj s vnímaním a vzťahom 
spoločnosti k lekárskemu stavu, pričom pár vetami 
či ťahmi ceruzky odhaľuje pravdivú, hoci nie vždy 
príjemnú realitu. Táto prednáška uzavrela odborný 
program tohtoročného kongresu.

Na záver prezident SDVS doc. Buchvald vyzdvi-
hol, že i toto jubilejné podujatie bolo starostlivo pri-
pravené z odbornej a organizačnej stránky. Ocenil 
dlhoročnú snahu vedúceho lekára PLK primára 
MUDr. Jána Lidaja i srdečnú atmosféru kongresu. 
Poďakoval všetkým, ktorí venovali svoj čas a ener-

giu na prípravu tohto vedeckého podujatia, orga-
nizátorom, generálnemu sponzorovi SLK Piešťany  
a PLK Smrdáky, prednášajúcim aj pasívnym účastní-
kom a v neposlednom rade i vystavujúcim firmám 
za podporu podujatia (Galderma-Spirig Česká 
a Slovenská, a. s. , Janssen, Johnson & Johnson, s. r. o.,  
ĹOREAL Slovensko,  s. r. o., Novartis Slovakia, s. r. o., 
Pfizer Luxembourg SARL, Worwag Pharma), bez 
pomoci ktorých by sa jubilejné XV. smrdácke dni 
nemohli uskutočniť. Ich súčasťou býva v prvom dni 
kongresu od 12.00 vždy aj koncoročné stretnutie 
výboru SDVS. Pozval prítomných na ďalší ročník  
v zažitom termíne v polovici decembra (11. – 12. 12.) 

roku 2015. Ešte predtým sa však v letnom májovom 
termíne už 21. – 23. 5. 2015 uskutoční spoločný 
XI. kongres českých a slovenských dermatológov 
v Top hoteli v Prahe. Je to teda o niečo skôr ako 
obvykle, pretože zažitý júnových termín týchto 
spoločných kongresov obsadil 8. – 13. júna 2015  
23. svetový dermatologický kongres (World 
Congress of Dermatology) vo Vancouveri.

MUDr. Alina Hriabinová-Riaško 
Prídodné liečebné kúpele Smrdáky 
906 03 Smrdáky

Kongresy_2015_A5s_solen.indd   1 21.4.2015   11:27:35


