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XXXIX. Dni lekárskej biofyziky
Medzinárodná vedecká konferencia XXXIX. Dni lekárskej biofyziky sa konala v dňoch 
30. mája – 1. júna 2016 v známom kúpeľnom meste Piešťany.

Jej organizátorom, pod vedením pred-
nostu ústavu doc. RNDr. Martina Kopániho, 
PhD., bol Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, 
informatiky a telemedicíny Lekárskej fa-
kulty Univerzity Komenského v Bratislave 
(LF UK), a to už po šiestykrát v jej histórii 
(1978, 1982, 1991, 1997, 2006, 2016). 
Ústav však stál už pri zrode tejto tradície. 
Prvú konferenciu Dni lekárskej biofyziky 
totiž pracovisko organizovalo v roku 1978 
v Modre-Harmónii pri príležitosti 55. výročia 
založenia Katedry lekárskej fyziky na LF UK. 

Každoročné Dni lekárskej biofyziky po-
núkajú počas vedeckého programu príle-
žitosť nadviazať nové pracovné kontakty 
a pripravujú pôdu na pokračovanie vedec-
kej a pedagogickej spolupráce ústavov 
lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a prí-
buzných pracovísk najmä na českých a slo-
venských lekárskych fakultách.

Miestom rokovania bol v tomto roku pieš-
ťanský hotel Signál situovaný priamo pri ja-
zere Sĺňava, v atraktívnej lokalite aj vzhľa-
dom na príjemné prostredie a pestrú paletu 
možností využitia voľného času. Neformál-
ne kontakty účastníkov v rámci spoločen-
ského programu sa stali neodmysliteľnou 
súčasťou týchto stretnutí.

Pozvanie organizátorov prijalo 91 účast-
níkov (55 z ČR a 36 zo SR, z toho 19 z LF 
UK). Na konferencii sa zúčastnili zástup-
covia ôsmich lekárskych fakúlt z Českej 
republiky (Univerzita Karlova v Prahe, Ma-
sarykova univerzita v Brne, Univerzita Pa-
lackého v Olomouci, Ostravská univerzita 

v Ostrave) a troch lekárskych fakúlt zo Slo-
venska (Univerzita Komenského v Bratisla-
ve, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Ko-
šiciach). Svojich zástupcov na konferencii 
mali aj ďalšie pracoviská: Matematicko-fy-
zikálna fakulta Univerzity Karlovej v Prahe, 
Prírodovedecká fakulta Univerzity Hradec 
Králové, pracoviská Akadémie vied ČR 
(Fyziologický ústav, Ústav experimentálnej 
medicíny), Fakulta biomedicínskeho inži-
nierstva ČVUT v Kladne, Univerzita veteri-
nárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, 
Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity 
v Ružomberku, Fakulta matematiky, fyzi-
ky a informatiky Univerzity Komenského 
v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a in-
formatiky Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave. 

Do vedeckého programu bolo zarade-
ných 69 príspevkov (31 prednášok a 38 
posterov), z ktorých bolo 21 súťažných prí-
spevkov interných doktorandov. Na záver 
konferencie prezentovalo usporiadateľské 
pracovisko Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, 
informatiky a telemedicíny LF UK výsledky 
svojej vedeckej a pedagogickej činnosti 
v 16 vedeckých príspevkoch.

Diskutovalo sa o nanovláknach, nano-
časticiach, biopolyméroch, metabolickom 
syndróme, obsahu železa v niektorých or-
gánoch, proteomike, 3D implantátoch, škol-
skom telemedicínskom systéme a biosigná-
loch, snímaní elektrodermálnej aktivity, simu-
látoroch, vplyve fyzikálnych faktorov (akus-
tické vlnenie, hluk, parciálny tlak kyslíka, 

hyperbarická komora, rázové vlny, chladová 
terapia, infračervená termografia, elektrická 
a magnetická stimulácia, fotodynamická tera-
pia, elektromagnetický smog) na fyziologické 
funkcie ľudského organizmu. 

Väčšina účastníkov je priamo zapojená 
do teoretickej i praktickej výučby lekárskej 
fyziky a biofyziky pre študentov medicíny 
a zdravotníckych odborov na lekárskych 
fakultách, a preto sa veľa hovorilo aj o or-
ganizácii výučby, modernizácii a obsahovej 
náplni týchto predmetov. 

Vo Vydavateľstve Univerzity Komenské-
ho bol pri tejto príležitosti vydaný Zborník 
abstraktov z XXXIX. Dní lekárskej biofyziky.

Organizácia konferencie, ako aj prezen-
tácia vedeckovýskumného a pedagogické-
ho zamerania usporiadateľského pracovis-
ka je súčasťou riešenia GP KEGA MŠVVaŠ 
č. 003UK-4/2016.
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