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Ve dnech 27.-28. června 2010 se konaly pod patronací Slovenské internistické
společnosti (SIS), České internistické společnosti (ČIS), Jesseniovy LF UK v Martině,
Martinské Fakultní nemocnice (MFN) a Spolku lékařů v Martině XXIX. Dny mladých
internistů. Organizace tohoto každoročního setkání se ujala 1. interní klinika MFN
pod vedením profesora Mariána Mokáně. Vynikající organizační práci odvedl rovněž
organizátorský tým pod vedením docentky Juriny Sadloňové a doktorky Dany
Prídavkové.
Konference se aktivně účastnilo kolem 70 mladých lékařů, z toho 25 příspěvků bylo z
České republiky. Ve čtvrtek 27. června proběhlo jednání tématických sekcí
kardiologie, hematologie, nefrologie, diabetologie, endokrinologie a varia, následující
den pak dvě sekce věnované gastroenterologii. Setkání se účastnili lékaři jak
z fakultních, tak z okresních nemocnic a léčeben. Předsednictvím jednotlivých sekcí
byli pověřeni přední odborníci z jednotlivých oborů zejména z MFN a hosté z České
republiky, jmenovitě emeritní předseda ČIS profesor Karel Horký a profesor Vlastimil
Ščudla a docent Pavel Horák jako představitelé partnerské LF UP a FN Olomouc.
Účastníci byli na konferenci výborně připraveni, většina příspěvků měla velmi dobrou
odbornou úroveň s kvalitní dokumentací. Kritéria pro hodnocení přednášek se
soustředila na originálnost sdělení, způsob přednesu, úroveň dokumentace, dodržení
časového limitu a na dobrou pohotovost a reakci přednášejícího na diskusní
příspěvky. Komise byla postavena před složitý úkol vybrat z přednesených příspěvků
nejlepší sdělení a ocenit je připravenými cenami.
První cena Slovenské internistické společnosti byla udělena MUDr. M. Migrovi
z Martina za práci „Porovnanie výsledkov neuropsychologických testov s nálezmi při
99mTc-HMPQ SPECT mozgu u pacientov s diabetes mellitus 1.a 2. typu“, druhou
cenu si převzala MUDr.V. Pokorná z Bratislavy za práci „Význam NT-proBNP u
pacientov s fibrilaciou predsiení“. Příspěvek „Význam jednotlivých parametrov
rizikového profilu pacienta s nízkou kostnou denzitou (FRAX) z hradiska predikcie
fraktur a vývoje kostnej denzity“ doktorky E. Lalcikové z Bratislavy byl oceněn třetí
cenou. Cenu děkana JLF UK v Martině obdržel MUDr. P. Bánovčín ml. za sdělení
„Laboratorne markery aktivity nespecifických črevných zápalov“ a cenu přednosty I.

interní kliniky MFN v Martině si odnesl MUDr. I. Jochmann z Košic s přednáškou
„Genový polymorfizmus CTLA-4 u pacientov s RA a autoimunitnou thyreoiditidou“.
První cena České internistické společnosti stejně jako 1. cena SIS tradičně spojená
s účastí na Letní škole interní medicíny, putovala letos do Prahy MUDr. M. Peckové
za sdělení „Vztah mezi diabetickou metabolickou poruchou, diastolickou funkcí levé
komory srdeční a glomerulární filtrací u asymptomatických diabetiků 2. typu“. Druhou
cenou byla ohodnocena přednáška MUDr. J. Gregara z Olomouce „Vlastní
zkušenosti s diagnostikou a léčbou Barrettova jícnu“. Třetí místo dostala MUDr. D.
Jackuliaková z Olomouce za práci „Zánětlivé markery u familiární kombinované
hyperlipidémie“. Cenou přednosty III. interní kliniky byla oceněna kazuistika MUDr. K.
Papugové z Frýdku- Místku „Kardiální selhání a expanzivní plicní proces jako
důsledek kardiochirurgického výkonu“.
Na úspěšném průběhu konference měla hlavní podíl zejména obětavá práce celého
organizačního týmu I. interní kliniky MFN, který zajistili publikaci abstrakt v časopise
Vnitřní lékařství.
Společenský večer v prostředí starobylého Kaštiela v Zaturčie byl vítanou a všemi
účastníky oceňovanou přestávkou v odborném programu.
Na závěr setkání poděkoval prof. V. Ščudla organizátorům setkání za vynikající
organizaci právě ukončené konference a za přátelské přijetí, kterého se všem
v Martině dostalo. Všechny přítomné a kolegy z jejich pracovišť pozval k aktivní
účasti na jubilejních XXX. Dnech mladých internistů, které proběhnou pod patronací
III. interní kliniky LF UP a FN Olomouc.
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