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Ve dnech 22.-23. května 2008 se v Martině uskutečnily XXVII. Dny mladých internistů. Dny
mladých internistů byly konány pod patronací Slovenskej internistickej spoločnosti (SIS),
České internistické společnosti (ČIS), pod záštitou děkana JLK UK V Martině, ředitele
Martinské fakultní nemocnice a Spolku lékařů v Martině. Kongres organizovala I. interní
klinika JLK UK v Martině, garantem setkání byl přednosta kliniky prof. M. Mokáň, hlavním
koordinátorem Doc. J. Sadloňová.
XXVII. Dny mladých internistů se aktivně účastnilo více než devadesát mladých lékařů s 97
přihlášenými příspěvky s proporcionálním zastoupením účastníků ze Slovenské a České
republiky. Konference se účastnilo i několik studentů medicíny. Mezi aktivními účastníky
byli zastoupeni lékaři z fakultních, krajských a okresních nemocnic obou států. Abstrakta
jednotlivých sdělení, která účastníci zaslali do uzávěrky programu, byla publikována jako
příloha Vnitřního lékařství.
Odborný program byl rozdělen do jednotlivých bloků dle tematiky příspěvků a probíhal v
posluchárně klinických oborů JLF. Tradičně silně byla zastoupena kardiologická (17 prací),
gastroenterologická (21 příspěvků) a diabetologická problematika (11), samostatné sekce byly
věnovány také endokrinologii, hematologii, revmatologii a variím, nefrologii a pneumologii.
Za Českou internistickou společnost se konference účastnil místopředseda ČIS a
spolupořadatel Dnů mladých internistů prof. V. Ščudla, člen výboru ČIS doc. A. Martínek a
doc. P. Horák. Aktivní účastníci setkání měli po oba dny náročný odborný program. Úroveň
většiny příspěvků byla velmi dobrá a doprovázena kvalitní dataprojekcí. Do diskuse se

zapojila řada mladých internistů i jejich starších kolegů. Předsednictví jednotlivých sekcí se
zhostila také řada odborníků z JLF v Martině. Společenský večer proběhl tradičně v krásném
prostředí Jasenské doliny s možností bohatého občerstvení a tance při diskotéce.
Ceny předsedů České a Slovenské internistické společnosti představovaly delegaci na Letní
školu mladých internistů EFIM v Sintře v Portugalsku. Touto cenou byly oceněny přednášky
MUDr. R. Sýkory (FN Plzeň) „Plazmafiltrace spojená s adsorpcí v experimentálním modelu
septického šoku“ a MUDr. D. Kantárové (FN Martin) „Genotypizácia pacientov
s autoimunitním diabetes mellitus“. Dále byly oceněny přednášky MUDr. E. Horové (VFN
Praha) „Vliv rychlé změny glykémie během clampu na mikrovaskulární reaktivitu a funkci
endotelu u pacientů s diabetem I. typu“, MUDr. P. Štrébla (FN Olomouc) „Transplantace
ledviny a oxidační stres, vliv imunosuprese“ a studentská práce MUC. A. Kuby (FN
Olomouc) „Aktivace odpovědi na poškozenou DNA u Barrettova jícnu“ . Slovenská strana
ocenila práce MUDr. P. Penze (FN Bratislava) „MCP-1 genotyp ovplyvňuje hladinu hsCRP
pacientov s ischemickou chorobou srdca“ a MUDr. V. Lisé (FN Martin) „Vplyv neinvazívnej
pretlakovej ventilácie na základné charakteristiky syndrómu spánkového apnoe“
Setkání bylo uzavřeno hodnocením konference profesory Mokáněm a Ščudlou a předáním
cen. Prof. V. Ščudla poděkoval jménem všech zúčastněných pořadatelům z I. interní kliniky
JLF v Martině za zdařilou organizaci XXVII. a pozval všechny účastníky na XXVIII. Dny
mladých internistů, které se budou konat v posledním květnovém týdnu příštího roku v
Olomouci.
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