POZVÁNKA
Vážená pani doktorka,
Vážený pán doktor,
Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská nefrologická spoločnosť
Vás pozýva na odborné podujatie

organizované s podporou spoločnosti Amgen,
ktoré sa uskutoční dňa
www.nefroforum.com
Potvrdenie o nepeňažnom príjme si môžete prevziať pri registrácii.
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28. – 29. marca 2014

miesto konania: Zochova chata, Modra-Harmónia

PROGRAM
Milé kolegyne a kolegovia,

28. 3. 2014 / PIATOK

dovo¾te, aby sme Vás srdečne pozvali na NEFROFÓRUM,
ktoré organizuje Slovenská nefrologická spoločnosť.

Registrácia účastníkov o 15.00 hod.

NEFROFÓRUM nadväzuje na veľmi úspešné stretnutie, ktoré
sme pre Vás zorganizovali v apríli 2013 v snahe vytvoriť priestor
pre tradíciu v systéme vzdelávania nefrológov. Odborné podujatie
bude opäť zaradené do systému kontinuálneho vzdelávania lekárov.

Miesto a čas konania: Zochova chata, 28. – 29. marec 2014
V priebehu NEFROFÓRA plánujeme vyhradiť priestor na diskusiu
s cie¾om zlepšiť vzájomnú spoluprácu pri diagnostike a liečbe
komplikácií u pacientov s chronickým ochorením obličiek, ako
aj na prezentovanie našich a Vašich kazuistík z praxe. So svojimi
skúsenosťami nás príde obohatiť profesor Jürgen Floege,
vedúci Oddelenia nefrológie a imunológie na Univerzite v Aachene
v Nemecku. Prof. Floege je medzinárodne uznávaným odborníkom
ako v oblasti základného výskumu (rastové faktory, cytokíny,
angiogenéza, kmeòové bunky a fibróza v priebehu renálneho
ochorenia), tak aj klinického výskumu (imunita a renálne
ochorenia, poruchy kostného a
minerálového metabolizmu
a kardiovaskulárne rizikové faktory u dialyzovaných pacientov).
				
			
					Prof. MUDr. Viera Spustová, DrSc.
Prezidentka Slovenskej nefrologickej spoločnosti
			
		

Tešíme sa na Vašu účasť.

15.30 – 16.30

Prof. Jürgen Floege, M.D.
CKD- MBD Is the risk modifiable?

16.30 – 17.30

Diskusia

19.30

Spoločná večera

29. 3. 2014 / SOBOTA
09.00 – 10.00

Prof. MUDr. Viera Spustová, DrSc.
FGF-23 a Klotho – patofyziologické účinky a klinické
dôsledky u CKD pacientov

10.00 – 11.00

Doc. MUDr. Martin Demeš PhD., MPH
Význam diétnych opatrení v manažmente CKD

11.00 – 12.00

Doc. MUDr. Barbara Grandtnerová, PhD.
Odporúčania ERBP k obličkovej transplantácii

12.00 – 12.10

Prestávka

12.10 – 13.00

Doc. MUDr. Adrián Okša, CSc.
Sodík, imunitné bunky a regulácia krvného tlaku
- koniec jednej dogmy?

13.00 – 14.00 MUDr. Jaroslav Rosenberger, PhD.
	
Porucha minerálov a kostí pri chronickej obličkovej chorobe:
čo s kosťami?
14.00 – 14.15

MUDr. Anna Stecová, CSc.
PTH a kalcium u CKD pacientov z pohľadu klinického 		
biochemika

14.15

Záver

