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Vážené kolegyne, kolegovia, milí priatelia,

v mene výboru Slovenskej ortopedickej a traumatologickej 
spoločnosti si Vás dovoľujem pozvať na XXXIX. 
Červeňanského dni - národný kongres SOTS, ktorý sa bude 
konať v dňoch 14. - 15. marca 2019, tradične v priestoroch 
hotela Holiday Inn v  Bratislave. Tento rok sme vytvorili 
priestor pre problematiku zlomeniny v detskom veku, 
pokroky v artroskopii, problémy ortopédov v ambulantnej 
praxi, reumoortopedia. Tradične sme zaradili sekciu voľných 

tém a sesterskú sekciu.

Veríme, že aj tento rok prispejeme k výmene odborných poznatkov 
a  k  udržaniu a  prehĺbeniu starých priateľstiev v kontexte pútavého 
spoločenského programu.

Prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH
Predseda SOTS

Dear colleagues, dear friends,

It is a great pleasure for us to invite You to the XXXIX. Červeňansky days, 
the national meeting of Slovak orthopaedic and traumatologic society  
(SOTS), which will be held in Holiday Inn hotel, Bratislava, Slovak republic,  
March 14. - 15. 2019. This year we included topics from fractures in children,        
progress in artroscopic techniques, pitfalls in orthopaedic outpatient clinic, 
rheumoorthopaedics, traditionally we included free topics and nurses section.

We hope, You will join the group of our guests and You will spend this meeting in 
a friendly atmosphere.

prof. Milan Kokavec, MD, PhD., MPH
president SOTS 
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Prezident kongresu | President of Congress: 
Prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH

Organizačný výbor kongresu | Organizing board:
Vedecký sekretár | Scientific secretary
MUDr. Peter Maresch, CSc.
Organizačný sekretár | Organizationaly secretary
MUDr. Andrey Švec, PhD., MPH, Mgr. Katarína Mitschová

Organizátor | Organiser:
Slovenská ortopedická a traumatologická spoločnosť |  
Slovak orthopaedic and traumatologic society,
I. ortopedicko-traumatologická klinika LFUK a UN Bratislava |
First Department of Orthopaedics and Traumatology, Faculty of Medicine, 
Comenius University and Univertsity hospital Bratislava
Ružinovská 6
826 06 Bratislava
Tel.: +421–2–48234 613 
Fax: +421–2–48234 313

Miesto konania | Venue:
Hotel Holiday Inn, Bajkalská 25/A, Bratislava
web: www.holidayinn.sk

Dátum | Date: 
14. - 15. marca 2019

Kongresový sekretariát | Secretariat:
RESET – kompletná reklama, s.r.o.
Zátišie 37, 831 03 Bratislava

e-mail: info@reset-reklama.sk
tel./fax: +421 2 4445 4307
mobil: +421 903 460 509

IČO: 357 97 843
IČ DPH: SK 2020 235 074
č.ú.: 4040 143 522/3100
IBAN: SK90 3100 0000 0040 4014 3522
SWIFT: LUBASKBX
e-mail: info@reset-reklama.sk
web: www.reset-reklama.sk
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Spájame to najlepšie pre vás

Reach More Patients. Restore More Lives.

Spoločnosti Johnson & Johnson s.r.o. a TIMED, s.r.o. uzatvorili v septembri 
2018 obchodné partnerstvo, primárne zamerané na predaj ortopedických 
implantátov a implantátov pre športovú medicínu. 

Spájame tak dlhoročné skúsenosti, odborné znalosti oboch spoločností, 
spájame najvyššiu kvalitu produktov a  služieb, najlepších riešení pre vás, 
spájame ľudí a výsledky.

Spoločnosť TIMED, s.r.o. je už viac ako 28 rokov silným a významným 
partnerom pre zdravotnícke zariadenia, kardiologické ústavy, 
univerzitné a fakultné nemocnice. Ponúka najmodernejšie zdravotnícke 
pomôcky, špeciálny zdravotnícky materiál a  prístrojovú techniku od 
svetových výrobcov.

Partnerstvo DePuy Synthes by Johnson & Johnson ako globálneho lídra na 
trhu medicínskych technológií a TIMED, s.r.o. je garanciou poskytovania 
najvyššej kvality produktov, profesionálnych služieb, individuálnej 
starostlivosti a v neposlednom rade ďalšieho profesionálneho rozvoja 
pre všetkých našich klientov.

Tešíme sa na ďalšiu vzájomnú spoluprácu.

Daniel Masár
obchodný riaditeľ
Johnson & Johnson, s.r.o.

Jana Adamcová
generálna riaditeľka
TIMED, s.r.o.



Registrácia | Registration:
Recepcia hotela Holiday Inn
Streda / Wednesday 13. 03. 2019 14.00 – 18.00
Štvrtok / Thursday 14. 03. 2019 07.30 – 18.00 
Piatok / Friday 15. 03. 2019 07.30 – 13.00

Registračný poplatok zahŕňa | Registration fee includes:
Kongresovú visačku, certifikát o účasti s pridelenými CME kreditmi, vstup 
na vedecký program kongresu, vstup na výstavu firiem. | Congress badge, 
attendance certification with CME credits, entry to scientific programme, 
entry to exhibitions.

Výstava firiem | Exhibition of companies:
Počas kongresu prebieha výstava a prezentácia farmaceutických 
a medicínskych firiem vo výstavných priestoroch hotela. | The exhibitions 
and presentations of pharmaceutical and medical companies are running 
during the congress in the exhibition area of the hotel.

Projekcia | Projection:
Monoprojekcia priamo z PC na nosiči CD ROM, alebo USB kľúči v programe 
Microsoft Powerpoint XP. Žiadame prednášajúcich, aby si skontrolovali 
a  prípadne upravili prezentáciu pred sekciou. | Monoprojection through 
PC on CD ROM or USB device in Microsoft PowerPoint XP. Speakers are 
kindly requested to check and eventually adjust their presentation before 
the section.

Kongresový jazyk | Congress language: 
slovenský, český, anglický | Slovak, Czech, English

Certifikát o účasti | Certificate of attendance:
Všetci registrovaní účastníci dostanú certifikát o účasti s CME bodmi. 
Certifikát o účasti je možné obdržať na vyžiadanie pri registračnom pulte  
v piatok od 13.00 hod. | All registred participants will obtain the certification 
of attendance with CME credits. The certificate of attendance is available on 
request at the registry desk on Friday from 13.00 hour. 
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Program:

Štvrtok | Thursday  14. 03. 2019
Lekárska sekcia  | Medical section
Sála A | Room A

08.00 – 10.00 hod. 
Detské zlomeniny | Fractures in children 
Predsedníctvo / Chairmen: Chomiak J., Sýkora Ľ.

1. Sýkora Ľ., Jáger R., Lindák M. (Bratislava, SR): Zlomeniny diafýzy kľúčnej kosti  
u detí (10 min.)

2. Sýkora Ľ., Jáger R. (Bratislava, SR): Suprakondylická zlomenina humeru u detí 
– liečba na Klinike detskej chirurgie NÚDCH v Bratislave (10 min.)

3. Chomiak J.: Komplikace zlomenin lokte u dětí (10 min.)
4. Jáger R., Sýkora Ľ., Babala J. (Bratislava, SR): Zlomeniny predlaktia u detí 

-princípy liečby (10 min.)
5. Cigaňák J., Čirč M., Cigaňák T., Magdin D., Strapko R. (Bojnice, SR): Zlomeniny 

ruky u detí – chirurgická liečba (7 min.)
6. Chochol J., Sýkora Ľ., Jáger R., Murár E., Dolnák A. (Bratislava, SR): Avulzné 

poranenia článkov prstov ruky (7 min.)

Diskusia | Discussion 15 min.

Predsedníctvo / Chairmen: Džupa V., Pešl T.
7. Džupa V., Havránek P., Pešl T., Vyskočil V. (Praha, ČR): Atypická zlomenina 

lopaty kyčelní kosti u adolescenta (10 min.)
8. Kokavec M., Janek P. (Banská Bystrica, SR): Akútna epifyzeolýza hlavy 

femoru v teréne SCFE - klinický pohľad a kazuistiky (7 min.)
9. Dolnák A; Sýkora Ľ; Jáger R; Murár E; Chochol J. (Bratislava, SR): Možnosti 

liečby zlomenín diafýzy stehnovej kosti u detí a adolescentov (7 min.)
10. Pešl T., Kučerová M., Hendrych J., Havránek P. (Praha, ČR): Fyzární 

poranění hlezenního kloubu u dětí: diagnosticko léčebné schéma  
(10 min.)

11. Berešová M., Valkó V., Kuchta J. (Trnava, SR): Ošetrenie zlomenín distálnej 
tíbie v detskom veku (7 min.)

Diskusia | Discussion 15 min.
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10.00 – 10.30 hod. 
Čestná prednáška | Honorrary lecture
Eidelman M. (Haifa, Israel): History and Evolution of Limb Lengthening (30 min.)

10.30 – 11.00 hod. 
Slávnostné otvorenie | Opening ceremony
Prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc. – dekan LFUK BA
Prof. MUDr. Peter Šimko, CSc – rektor SZU BA
MUDr. Renáta Vandriaková, MPH – generálna riaditeľka UN BA
Doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc, MPH - generálny riaditeľ NÚDCH BA
Prof. MUDr. Ján Breza, DrSc – prezident SLS
Prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD, MPH – prezident SOTS

11.00 – 11.30 hod. 
Vyžiadané prednášky | Invited lectures
Predsedníctvo | Chairmen: Dufek P., Nečas L.

1.Eidelman M. (Haifa, Israel): Treatment of neglected clubfoot (20 min.) 
2. Kučera T., Šrot J., Roubal J., Šponer P. (Hradec Králové, ČR): 

Operační rekonstrukce neaktivní Charcotovy neuroartropatie nohy  
u diabetiků (10 min.) 

11.30 – 13.20 hod.
Varia 1 – endoprotetika | Free topics 1 – arthroplasties
Predsedníctvo / Chairmen: Krbec M., Dufek P., Kľoc J.

1. Young S. (Warwick, UK): Corail Pinnacle family, vc evidence, experience, 
surgical technique (18 min.)

2. Dufek P. (Neustadt, Germany): Can BIOLOX Delta ceramics reduce the risk 
for PJI revisions in THA? (10 min.)

3. Krbec M., Džupa V., Luňáček L. (Praha, ČR): 50 let endoprotetiky kyčle  
v Česku (1969-2019) (10 min.)

4. Šponer P., Kučera T., Korbel M. (Hradec Králové, ČR): Výsledky implantace 
dlouhého cementovaného dříku u periprotetických zlomenin seniorů  
(10 min.) 

5. Šeliga J., Chandoga I., Šteňo B. (Bratislava, SR): Kónický modulárny femorálny 
implantát v primárnej indikácii TEP bedrového kĺbu (7 min.)

6. Čellár R., Bereš M., Lacko M. (Košice, SR): Mechanické zlyhanie modulárnych 
driekov TEP bedrového kĺbu (7 min.)

7. Dufek P. (Neustadt, Germany): Revise TEP kyčle a kolena modulárním 
systémem MUTARS (10 min.) 
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8. Filip V., Lacko M., Foľvarský M. (Košice, SR): Krátky femorálny driek Metha: 
5-12 ročné klinické výsledky (7 min.)

9. Orava R., Čembová N., Baláž R. (Bratislava, SR): Indikácie k jedno- a dvojdobej 
výmene infikovanej endoprotézy (7 min.)

Diskusia | Discussion 20 min.

13.20 – 14.40 hod. 
Predsedníctvo / Chairmen: Landor I., Gallo J., Šteňo B.
10. Vavřík P., Landor I. (Praha, ČR): Problematika femoropatelárneho kloubu  

u náhrady kolena (15 min.)
11. Vidan J., Masaryk J., Šteňo B. (Trenčín, Bratislava, SR): Správne vyváženie 

totálnej endoprotézy kolenného kĺbu (7 min.)
12. Gallo J. (Olomouc, ČR): Nová definice infekce kloubní náhrady: Jak se změní 

náš diagnostický postup? (10 min.)
13. Chládek P., Řeháček V. (Praha, ČR): The hip preserving surgery – a borderline 

between arthroscopic and open surgery (10 min.)
14. Maurský M., Krause R., Majcher A., Marejka J. (Žilina, SR): Porovnanie 

výsledkov implantácie TEP kolenného kĺbu - PS vs. CR (7 min.)
15. Chandoga I., Šteňo B., Šeliga J. (Bratislava, SR): Závesné náhrady kolenného 

kĺbu v primárnych indikáciách – naše skúsenosti (7 min.)
16. Masaryk V., Serbak M. (Ružomberok, SR): Je možné oddialenie TKA pomocou 

HTO pri genu varum artroticum ? (7 min.)
 
Diskusia | Discussion 15 min.

14.40 – 15.30 hod.

SK med Sympozium  
Danková K., Mičieta V., Nečas L., Šteňo B., Kokavec M. (50 min.)

15.30 – 18.00 hod.

Váriá 2 | Free topics 2
Predsedníctvo / Chairmen: Kokavec M., Maresch., Bdžoch M.

1. Bdžoch M. (Bratislava, SR): Modern technology and digitalization in medicine 
(20 min.)

2. Trampuz A., Izakovičova P. (Berlin, Germany): Current concepts in diagnostic 
and treatment of periprosthetic joint infection and future developments  
(20 min.)

3. Maresch P. (Bratislava, SR): Význam prevencie VTE v ortopédii – stále aktuálna 
otázka! (10 min.)
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Condrosulf® 
Účinná látka: chondroitín sulfát. Terapeutické indikácie: Dlhodobá liečba osteoartrózy. Liek je určený najmä na liečbu nasledovných typov OA: femoro-tibiálna OA, femoro-patelárna OA, koxartróza, 
gonartróza a  artróza prstových kĺbov. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z  pomocných látok lieku. Osobitné upozornenia: V  prípade súčasného užívania analgetík 
pravidelne zvažovať ich dávkovanie. Condrosulf 800 mg gra obsahuje farbivo oranžovú žlľ a sorbitol (nesmú užívať pacienti s intoleranciou fruktózy). Nežiaduce účinky: zriedkavé: gastrointestinálna 
porucha, bolesti v nadbrušku, nevoľnosť, hnačka, erytém, vyrážky, makulopapulózny ekzantém, veľmi zriedkavé: závraty, urtikária, ekzém, svrbenie, alergická reakcia, edém. Interakcie: chondroitín 
sulfát môže mať miernu antiagregačnú aktivitu na trombocyty – vziať do úvahy pri súčasnom užívaní s antiagreganciami. Dostupné liekové formy: kapsula (400 mg chondroitín sulfátu), granulát 
a tablety (800 mg chondroitín sulfátu). Dávkovanie: Condrosulf kapsuly – 2 kapsuly 1x denne; Condrosulf tablety – 1x denne 1 tbl, Condrosulf gra – 1x denne 1 vrecko. Špeciálne skupiny: K dispozícii 
je málo skúseností o užívaní lieku u detí do 15 rokov, u pacientov trpiacich zlyhaním/ poruchou funkcie obličiek a pečene. Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o podávaní lieku počas gravidity. 
Nie je známe, či sa liečivo vylučuje do materského mlieka. Posledná revízia textu: október 2013. Spôsob výdaja lieku: Výdaj lieku Condrosulf 800 mg tablety a gra je viazaný na lekársky predpis. 
Výdaj lieku Condrosulf 400 mg cps nie je viazaný na lekársky predpis. Informácia pre zdravotníckych pracovníkov. Pred predpísaním lieku sa oboznámte s úplným znením súhrnu charakteristických 
vlastností lieku.

Flector® EP Rapid
Zloženie: 1 vrecko obsahuje 50 mg sodnej soli diklofenaku vo forme epolamínovej soli. Lieková forma: granulát. Terapeutické indikácie: pre dospelých a dospievajúcich od 15 rokov krátkodobá symptoma-
tická liečba akútnych stavov: kĺbový reumatizmus (periartritída ramenného kĺbu, tendinitída, burzitída), mikrokryštalická artritída, osteoartróza, bolesti chrbta a chrbtice, radikulitída, poúrazová a pooperačná 
bolesť, zápal a opuch, bolestivé a/alebo zápalové stavy v gynekológii, záchvaty migrény, bolestivé syndrómy chrbtice, ako adjuvans pri závažných bolestivých zápalových infekciách ucha, nosa alebo hrdla, 
napr. pri faryngotonzilitíde, otitíde. Dávkovanie a spôsob podávania: perorálne použitie - granulát musí byť rozpustený v pohári vody. Najvhodnejšie je užívanie počas jedla, v prípadoch akútnych bolestí sa 
odporúča užívanie pred jedlom, 1 vrecko 3-krát denne maximálne počas 7 dní. Vedľajšie účinky môžu byť minimalizované použitím najnižšej účinnej dávky v najkratšom čase potrebnom na kontrolu symptó-
mov. Kontraindikácie: liek je kontraindikovaný od 6. mesiaca gravidity, pri vzniku gastroduodenálneho vredu, pri ťažkom poškodení funkcie obličiek, pečene, u detí do 15 rokov, pri závažnom zlyhávaní srdca, 
pri preukázanom kongestívnom zlyhávaní srdca (NYHA II - IV), ischemickej chorobe srdca, periférnom arteriálnom ochorení a/alebo cerebrovaskulárnom ochorení. Upozornenia: V prípade gastrointestinál-
neho krvácania alebo vredu treba okamžite prerušiť liečbu. Nežiaduce účinky diklofenaku: zriedkavé na začiatku liečby nauzea, vracanie, hnačka, kŕče v bruchu. Veľmi zriedkavé: gastroduodenálny vred, 
perforácia alebo krvácanie z GIT, hemoragická kolitída, exacerbácia ulceróznej kolitídy, periférne edémy, akútna renálna insufi ciencia. Dátum revízie textu: december 2016. Spôsob výdaja: výdaj lieku je 
viazaný na lekársky predpis. Informácia určená pre zdravotníckych pracovníkov. Pred predpísaním lieku sa oboznámte s úplným znením súhrnu charakteristických vlastností lieku.

Skrátený súhrn charakteristických vlastností liekov:

Spomaľuje priebeh 
ochorenia 
a tlmí bolesť

Condrosulf®

KOMPLEXNÁ LIEČBA 
OSTEOARTRÓZY

Rýchla a efektívna 
úľava od bolesti

Flector® EP Rapid
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4. Masaryk J., Vidan J., Šteňo B. (Trenčín, SR): Porovnanie celkového a lokálneho 
podávania kyseliny tranexámovej pri náhrade bedrového kĺbu (10 min.)

5. Brozmanová B., Frištáková M. (Bratislava, SR): Ortopedická obuv a jej aktuálne 
možnosti (10 min.)

6. Frištáková M., Jakimova J. (Bratislava, SR): Polydaktýlia a syndaktýlia nohy  
- hereditárna, izolovaná alebo syndrómová anomália? (10 min.)

7. Rendek P., Zamborský R., Kokavec M. (Bratislava, SR): Biodegradabilné 
materiály v ortopédii (10 min.)

8. Janečková P., Liščak B., Kokavec M. (Bratislava, SR): Interdisciplinárny prístup  
u pacientky s akútnou lymfoblastovou leukémiou (7 min.)

9. Halas M., Kokavec M., Liščak B., Janečková P. (Bratislava, SR): Traumatická 
luxácia oboch bedrových kĺbov u dieťaťa? (Kazuistika) (7 min.)

Diskusia | Discussion 25 min.

20.00 hod. - Odovzdávanie čestných členstiev  | 
Honorrary membership ceremony 

Štvrtok | Thursday  14. 03. 2019
Sesterská sekcia / Nurses section
Sála B / Room B

13.00 – 18.00 hod.  
Otvorenie sesterskej sekcie, privítanie hostí  
Predsedníctvo / Chairmen: Mitschová K., Sedlák B.,

1. Mitschova K., Maresch P., Čembova N. (Bratislava, SR): FLS-analýza 
manažmentu OP zlomenín na Slovensku (15 min.)

2. Rozkopal R. (Wien, Austria): Multikulturalizmus v ošetrovateľstve. Strašiak 
či fenomén doby? (20 min.)

3. Kuchárová P., Ondrejová I. (Prešov, SR): Ošetrovateľská starostlivosť  
o detského pacienta s torticolis (15 min.)

4. Snopek P. (Zlín, ČR): Management sdílení informací mezi zdravotníky 
(15min.)

5. Gulová V. (Wien, Austria): Prechádzka Ortopedickou nemocnicou 
Speising očami ošetrovateľky (30 min.)

6. Dobrovičová J., Maťašová B. (Prešov, SR): Edukačný plán u pacientov po 
TEP po prepustení do domácej starostlivosti (15 min.)

7.Jantošíková P. (Martin, SR): Redukcia hmotnosti pred plánovanou implantáciou 
TEP váhonosných kĺbov (15min.)

Diskusia | Discussion 15 min.
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Predsednísctvo / Chairmen: Helmová M., Baláž R.,
1. Helmová M., (Bratislava, SR):Je možné ešte zlepšiť perioperačnú 

starostlivosť? (15 min.)
2. Luteránová A., Smolková M. (Prešov, SR): ChondroFiller - Riešenie 

defektov kĺbnej chrupavky (15 min.)
3. Durik L., Obertová L. (Bratislava, SR): Náhrada acetabula pomocou 

individuálnej protézy – Promade (15 min.)
4. Petrakovičová D., Obertová L., Durik L. (Bratislava, SR): Artroskopické 

ošetrenie lézie rotátorovej manžety z pohľadu operačnej sestry (15 min.)
5. Lažová S., Urbanová M. (Košice, SR): CellTrans a jeho využitie u pacientov 

po implantáciách bedrového a kolenného kĺbu (15 min.)

Diskusia | Discussion 15 min.

Piatok | Friday  15. 03. 2019
Lekárska sekcia / Medical section
Sála A | Room A

08.30 – 9.40 hod. 
Pokroky v artroskopii | progress in arthroscpic techniques 
Predsedníctvo / Chairmen: Polan P., Kuchta J.

1. Polan P., Varga M., Perduk J., Kubašovský J. (Košice – Šaca, SK): Indikácie 
implantácie umelej náhrady menisku (7 min.)

2. Komzák M., Hart R., Náhlik D. (Znojmo, ČR): Transplantace mediálního 
menisku kolena – indikace, operační technika, pooperační výsledky (7 min.)

3. Kalina R., Holibka R. (Olomouc, ČR): Naše zkušenosti s metodou Internal 
Brace u lézí LCA (6 min.)

4. Fecenko M., Masaryk V. (Ružomberok, SR): Najnovšie trendy operačnej 
liečby pri ruptúre LCA (7 min.)

5. Kuchta J. (Piešťany, SR): Minimálne invazívna rekonštrukcia predného 
skríženého väzu-all inside. 4 ročné skúsenosti.(7 min.)

6. Vicen M., Varga M., Peruk J., Polan P., Totkovič R. (Košice – Šaca, SR): 
Indikácie artroskopie bedra (7 min.) 

7. Valkó V., Bérešová M., Vadrna V., Kuchta J. (Trnava, SR): Artroskopické 
riešenie coxa saltans (7 min.)

 
Diskusia | Discussion 15 min. 

9.40 – 11.00 hod.
Predsedníctvo / Chairmen: Krajcsovics N., Totkovič R.
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8. Krajcsovics N., Pasiar J. (Bratislava, SR): Artroskopický Latarjet, operačná 
technika, súbor pacientov (10 min.)

9. Kalina R., Neoral P., Holibka R. (Olomouc, ČR): Naše zkušenosti s ASK 
suprakapsulární rekonstrukcí ramenního kloubu (7 min.)

10. Krajcsovics N., Pasiar J. (Bratislava, SR): Ireparabilné lézie manžety rotátorov, 
management liečby na I. Ortopedicko-traumatologickej klinike (7 min.)

11. Pasiar J., Krajcsovics N. (Bratislava, SR): Zadná instabilita a luxácia ramena 
(7 min.)

12. Dostál A., Jacko P., Heger T. (Bratislava, SR): Artroskopická liečba radiálnej 
epikondylitídy humeru - naše skúsenosti (7 min.)

13. Vaňo M., Lazar V., Bukva P., Buzukašvili M., Borguľa K. ml (Bratislava, SR): 
Možnosti artroskopie v poúrazových stavoch lakťového kĺbu (7 min.)

14. Ševčík T., Totkovič R. (Košice, SR): Artroskopicky asistované intraartikulárne 
osteotómie distálneho rádia (7 min.)

15. Ševčík T., Totkovič R. (Košice, SR): Artroskopicky asistovaná dlahová 
osteosyntéza intraartikulárnych zlomenín distálneho rádia (7 min.)

Diskusia | Discussion 15 min. 

11.00 – 13.30 hod. 
Váriá 3 | Free topics 3 
Predsedníctvo / Chairmen: Kinkor Z., Vajczikova S., Žabka M.

1. Kinkor Z. (Plzeň, ČR): Primární maligní obrovskobuněčný tumor pažní kosti 
histologicky napodobující chondroblastom – kazuistika (7 min.)

2. Žabka M., Beňuška J., Bibza M. (Bratislava, SR): Operačná liečba 
spondylodiscitídy pri viac ako 24 hodín trvajúcej paraplégii (7 min.)

3. Beňuška J., Žabka M., Horvath J., Tisovský P., Novorolský K., Božík M. 
(Bratislava, SR): Kyfoplastika StabiliT, kazuistika (7 min.)

4. Feldinszka J., Barinka J. (Bratislava, SR): CMC protéza v liečbe rizartrózy (7 min.)
5. Naser Y. (Bratislava, SR): Artrodézy zápästia (7 min.)
6. Ševčík T., Tomková S., Lorincová L. (Košice, SR): Porovnanie mortality 

pacientov po zlomenine proximálneho femoru 1995–2002 a 2003–2010 
(7 min.)

7. Vojtaššák J. ml., Vojtaššák J. (Bratislava, SR): Implementácia sonografie do 
ortopedickej praxe (7 min.)

8. Petrík R. (Skalica, SR): SCARF – Akin osteotómia v liečbe halux valgus  
– 6 ročné skúsenosti (7min.)

9. Krajčovič M., Švec A. (Braislava, SR): Pacient s metastázou do kosti  
v ambulancii obvodného ortopéda (7 min.)

10. Petrik R. (Holič, SR): Liečba tendinitídy Achillovej šľachy pomocou injekčného 
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kolagénu (7 min.)
11. Hornáček K. (Bratislava, SR): Akútne lumbago a možnosti nefarmakologickej 

svojpomoci (7 min.)
12. Sikorska N., Recabarrenova K. (Kováčová, SR): Efektívnosť komplexnej 

rehabilitačnej liečby po zákrokoch na ramennom kĺbe (7 min.)
 
Diskusia | Discussion 30 min. 

Piatok | Friday  15. 03. 2019
Sesterská sekcia / nurses section
Sála B | Room B

08.30 – 13.30 hod. 
Predsedníctvo / Chairmen: Gyengeová M., Gregor S.,

1. Ganobčík M. (Bratislava, SR): Komplexná ošetrovateľská starostlivosť  
o pacienta po somatektómií (15 min.)

2. Khernova K., Sabonošova Z. (Bratislava, SR): Starostlivosť o pacientov na 
OIM po ortopedických operačných výkonoch (15 min.)

3. Slačková M., Nemcová J. (Martin, SR): Evidencia dekubitov na Ortopedickej 
klinike UNM (15 min.)

4. Žovincová M. (Žilina, SR): Využitie Exacylu v ortopédii (15 min.)
5. Vidová Z. (Bratislava, SR): Vnútorné a vonkajšie faktory ovplyvňujúce 

vznik dekubitov u pacientov hospitalizovaných na I. ortopedicko-
traumatologickej klinike (15 min.)

6.Madejová K., Baskovská M. (Bratislava, SR): Využitie alternatívnych metód 
pri liečbe traumatických rán v oblastiach s nedostatočným zdravotníckym 
zabezpečením.

Diskusia | Discussion 15 min. 

Predsedníctvo / Chairmen: Jobová D., Bibza M.,
1. Lihocká K. (Kováčová, SR): Komplexná kúpeľná liečba detských pacientov 

s morbus Perthes (15 min.)
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2. Kuštárová K., Hričová M. (Bratislava, SR): Význam vertikalizácie imobilného 
pacienta (15 min.)

3. Košinová Ľ. (Kováčová, SR): Aktivácia čistých pohybov po poškodení 
rotátorovej manžety konceptom APPP (15 min.)

4. Jobová D., Prišticová N. (Bratislava, SR): Cvičenie v uzavretom kinematickom 
reťazci u vertebrogénnych pacientov (15 min.)

5. Petríková A. (Kováčová, SR): Fyzioterapia detského pacienta po polytraume 
– kazuistika (15 min.)

Diskusia | Discussion 15 min.

13.30 hod. – Ukončenie kongresu | Congress ending
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Poznámky

Váš spoľahlivý partner pre dodávky
špeciálneho zdravotníckeho materiálu
a medicínskej techniky.

Ponúkame

• Totálne náhrady bedrových a kolenných kĺbov

• Produkty pre artroskopiu

• Dodávka a servis vŕtacích systémov pre ortopédiu

• Elektronické spracovanie predoperačnej prípravy

• Odborné poradenstvo pri operáciách

• Odborné vzdelávanie pre ortopédov, 
traumatológov a inštrumentárky

• Rukavice, operačné masky, chirurgické čiapky 
a iný spotrebný materiál

PHARMA GROUP, a.s.

Mýtna 11, 811 07 Bratislava
tel.: +421 2 5249 3757

pharma-ba@pharmagroup.sk • www.pharmagroup.sk
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... aby pohyb nebolel

NOVINKA

symptomatická úľava od bolesti spojenej 
s vyvrtnutím a akútnou traumatickou tendinitídou1

nástup účinku už po 15 minútach2

nanáša sa v tenkej vrstve na postihnuté miesto 
2- až 3-krát denne1

pre dospelých a deti od 12 rokov1

Aulin 30 mg/g gél
Zloženie: 1 g gélu obsahuje 30 mg nimesulidu. Pomocné látky so známym účinkom: metylparahydroxybenzoát 0,08 % m/m a propylparahydroxybenzoát 0,02 % m/m. Indikácie: 
Symptomatická úľava od bolesti spojenej s vyvrtnutím a akútnou traumatickou tendinitídou. Dávkovanie a spôsob podávania: Dospelí: Aulin 30 mg/g gél (zvyčajne 3 g, čo zodpovedá 
prúžku vytlačeného gélu s dĺžkou 6 – 7 cm) sa nanáša v tenkej vrstve na postihnuté miesto 2- až 3-krát denne a vmasíruje sa až do úplného vstrebania. Dĺžka liečby: 7 – 15 dní. Deti vo 
veku do 12 rokov: Aulin 30 mg/g gél sa neskúmal u detí. Bezpečnosť a účinnosť preto neboli stanovené a liek sa nemá používať u detí. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo 
na ktorúkoľvek z pomocných látok. Použitie u pacientov, u ktorých kyselina acetylsalicylová alebo iné lieky inhibujúce syntézu prostaglandínov vyvolali alergické reakcie ako sú rini-
tída, urtikária alebo bronchospazmus. Použitie na poranenú kožu alebo poškodenú kožu, alebo pri postihnutí kože lokálnou infekciou. Súbežné použitie s inými krémami na lokálne 
použitie. Použitie u detí vo veku do 12 rokov. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Aulin 30 mg/g gél sa nemá nanášať na rany na koži ani na otvorené rany, nemá prísť do 
kontaktu s očami alebo sliznicami; v prípade náhodného kontaktu ihneď umyte vodou. Liek sa nemá nikdy užívať perorálne. Po nanesení lieku sa majú umyť ruky. Nepoužívajte pod 
oklúznymi obväzmi. Nežiaduce účinky možno znížiť použitím najnižšej účinnej dávky počas čo najkratšej doby. Pacienti s gastrointestinálnym krvácaním, aktívnym alebo suspektným 
peptickým vredom, ťažkou poruchou funkcie obličiek alebo pečene, ťažkými poruchami koagulácie alebo ťažkým/nekontrolovaným zlyhávaním srdca majú byť liečení s opatrnosťou. 
Pretože sa Aulin 30 mg/g gél neskúmal u hypersenzitívnych osôb, pri liečbe pacientov so známou precitlivenosťou na iné NSAID je potrebná osobitná opatrnosť. Možnosť vzniku 
hypersenzitivity počas liečby nie je možné vylúčiť. Počas liečby je potrebná opatrnosť, pretože pri iných lokálne podávaných NSAID sa môžu vyskytnúť pocit pálenia a vo výnimočnými 
prípadoch fotodermatitída. Na zníženie rizika fotosenzitivity majú byť pacienti upozornení, aby sa nevystavovali priamemu slnečnému žiareniu a nenavštevovali solárium. Tento liek 
obsahuje parahydroxybenzoáty, ktoré môžu vyvolať alergické reakcie (možno oneskorené). Nimesulid môže dočasne sfarbiť liečenú pokožku nažlto, ako aj oblečenie prichádzajúce 
do styku s ošetrovaným miestom. Fertilita, gravidita a laktácia: Nie sú k dispozícii údaje týkajúce sa lokálneho použitia u gravidných žien alebo počas dojčenia a preto nemá používať 
počas gravidity a dojčenia, ak to nie je úplne nevyhnutné. Štúdie na zvieratách so systémovo podávaným nimesulidom preukázali reprodukčnú toxicitu. Liekové a iné interakcie: Pri 
lokálnom používaní Aulinu 30 mg/g gél nie sú známe ani sa neočakávajú žiadne interakcie s inými liekmi. Nežiaduce účinky: V klinických štúdiách, uskutočnených na obmedzenom 
počte pacientov, sa často zaznamenali mierne lokálne reakcie, poruchy kože a podkožného tkaniva ako sú svrbenie a erytém. Balenie: Hliníková tuba s obsahom 50 g a 100 g. Držiteľ 
rozhodnutia o registrácii: Angelini Pharma Österreich GmbH, Brigittenauer Lände 50-54, 1200 Viedeň, Rakúsko. Dátum revízie textu: august 2017. Prosím, preštudujte si úplné znenie 
súhrnu charakteristických vlastností lieku.  Výdaj lieku nie je viazaný na lekársky predpis.

Literatúra:
1. SPC Aulin gel
2. Sengupta S, Velpandian T, Kabir SR, Gupta SK: Analgesic effi cacy and pharmacokinetics of topical 
 nimesulide gel in healthy human volunteers: double-blind comparison with piroxicam, diclofenac 
 and placebo. Eur J Clin Pharmacol (1998) 54: 541-547.
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Poznámky

Kúpeľno-rehabilitačná liečba na základe vyplneného tlačiva „NÁVRH NA KÚPEĽNÚ STAROSTLIVOSŤ“  
s dôrazom na individuálnu rehabilitáciu podľa aktuálneho zdravotného stavu pre detských i dospelých  
pacientov s chorobami pohybového ústrojenstva:

Deti:
 Skoliózy, Scheuermannova, Pertesova choroba
 Vrodené chyby pohybového aparátu
 Stavy po úrazoch a operáciách pohybového aparátu

Dospelí:
 Osteoartrózy (koxartróza, gonartróza, omartróza)
 Vertebrogénny syndróm
  Stavy po úrazoch a operáciách vrátane operácií medzistavcovej  

platničky a operácií s použitím kĺbovej náhrady

Prijímacia kancelária: 045/5208234, 045/5208218, 045/5208211, 0905 800 220 a 0915889124. 
www.marinakovacova.sk

Virtuálna prehliadka
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MARÍNA
ŠPECIALIZOVANÝ LIEČEBNÝ ÚSTAV




