Pozvánka

Klinická prax

diabetes

6. november 2018
BRATISLAVA, City Hotel Bratislava, Seberíniho 9
KOŠICE, Hotel Yasmin, Tyršovo nábrežie 1 *
TRENČÍN, Hotel Elizabeth, Gen. M. R. Štefánika 2 *
NITRA, Hotel Mikado, Hollého 11 *
MARTIN, Hotel Turiec, A. Sokolíka 2 *
POPRAD, AquaCity, Športová 1 *
PREŠOV, Boutique Hotel Villa Plaza, Kutuzovova 4
* Kvalitný audiovizuálny prenos vysielaný v uvedený termín z Bratislavy a Prešova.

Odborný program
Od 15:00

Registrácia a prehliadka výstavných stánkov

16:00 – 16:50

Vzájomné interakcie diabetu, diabetickej polyneuropatie a fibrózy pečene
Diabetes mellitus je považovaný za pandémiu ľudstva. Diabetická polyneuropatia je najčastejšou chronickou orgánovou
komplikáciou diabetu. Paralelne s tým majú pacienti s diabetes mellitus 2. typu v 70 – 80 % prípadov nealkoholovú
tukovú chorobu pečene, ktorá prebieha často nepozorovane a môže dospieť do štádia cirhózy pečene.
V prednáške chceme upozorniť na koincidenciu týchto ochorení a na potrebu ich včasnejšej diagnostiky a liečby.

doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD. mim. prof.

16:50 – 17:00

Diskusia

17:00 – 17:50

Magnézium a diabetes mellitus
Magnézium je druhým najvýznamnejším intracelulárnym katiónom, zúčastňuje sa pri energetických reakciách
v organizme, je kofaktorom viac ako 300 metabolických procesov v organizme. Má významnú úlohu pri transporte
glukózy a uvoľňovaní inzulínu. Nedostatok magnézia sa vyskytuje v celej škále chronických ochorení.
Diabetes mellitus je spájaný s extracelulárnym a intracelulárnym deficitom magnézia.

* Kvalitný audiovizuálny prenos vysielaný v uvedený termín z Bratislavy a Prešova.

MUDr. Anna Vachulová, PhD.

17:50 – 18:00 Diskusia

PREŠOV, Boutique Hotel Villa Plaza, Kutuzovova 4

Špecifiká liečby diabetes mellitus 2. typu vo vyššom veku

POPRAD, AquaCity, Športová 1 *

18:00 – 18:50

Diabetes mellitus 2. typu je celosvetovo najrozšírenejšie chronické ochorenie. V súvislosti so starnutím populácie sa
v nasledujúcom desaťročí očakáva veľký nárast prevalencie DM 2. typu vo vekovej kategórii nad 75 rokov. Hlavnými výzvami
v tejto súvislosti sú udržanie sebestačnosti a prevencia komplikácií. U pacientov s DM vo vyššom veku je potrebné zohľadniť
individuálne stanovené ciele, časté komorbidity, zachovanie kvality života, očakávanú dĺžku prežitia a ďalšie špecifiká.

MARTIN, Hotel Turiec, A. Sokolíka 2 *
NITRA, Hotel Mikado, Hollého 11 *

TRENČÍN, Hotel Elizabeth, Gen. M. R. Štefánika 2 *

MUDr. Marek Macko

KOŠICE, Hotel Yasmin, Tyršovo nábrežie 1 *

18:50 – 19:00 Diskusia

BRATISLAVA, City Hotel Bratislava, Seberíniho 9

Pozvánka

Odborný garant podujatia: Slovenská diabetologická spoločnosť
Registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia potvrdenia o účasti s 3 kreditmi SLK.

6. november 2018

Predsedajúca podujatia: doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc.

Klinická prax

diabetes

Sympózium je podporené z finančného príspevku spoločností:
Hlavný partner:

Partneri:

DIABETES

Využite jednu z nasledujúcich možností registrácie:
Organizátor nebude poskytovať nepeňažné
plnenie pre účastníkov podujatia.Účastník
preto nemá povinnosť odvodu zrážkovej
dane za nepeňažné plnenie v zmysle Zákona
o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení
neskorších predpisov.

1. Online na www.fp-klinickaprax.sk, www.farmi-profi.sk alebo Facebook Farmi-Profi
2. E-mailom na info@farmi-profi.sk
3. Poštou na adresu: FARMI-PROFI, spol. s r.o., Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava
4. Telefonicky-mobil: 0915 293 610, tel.: 02/6446 1555
5. Prihlásenie na sledovanie online prenosu na www.farmi-profi.sk

