
v úterý 16. 10. 2012 od 9:30 do 16:30 hodin

v Kongresovém sále IKEM

Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč

Klinika kardiologie IKEM pořádá

Den otevřených dveří 
pro spolupracující lékaře

s živými přenosy z katetrizačních sálů



Vážení kolegové,

jak všichni víte, Klinika kardiologie IKEM je nejkomplexnějším kardiologickým

pracovištěm v České republice, které pokrývá veškeré oblasti kardiologické péče.

Ve své odborné činnosti úzce spolupracujeme i s Vámi.  Této spolupráce si velice

vážíme a rádi bychom ji dále rozvíjeli.  Proto jsme pro Vás připravili Den otevřených

dveří s živými přenosy z katetrizačních sálů. 

Jeho cílem je seznámit Vás blíže s Klinikou kardiologie IKEM, ukázat její možnosti

a výsledky a prodiskutovat všechny aspekty naší společné činnosti.  Program

prakticky zaměřených přednášek bude doplněn několika krátkými živými přenosy

z katetrizačních sálů. 

Věříme, že toto neformální setkání s Vámi přispěje k dalšímu zlepšení péče o naše

společné pacienty. 

Těšíme se na Vaši účast.

Prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc.
přednosta Kliniky kardiologie IKEM



ODBORNÝ PROGRAM:

09:00–09:30 Registrace

09:30–09:45 Představení Kliniky kardiologie IKEM
Josef Kautzner

09:45–12:00 Srdeční selhání a plicní hypertenze (s živými přenosy)

Úloha specializované ambulance v léčbě chronického

srdečního selhání

Markéta Hegarová

Srdeční resynchronizační léčba: praktické aspekty

Kamil Sedláček

Mechanické srdeční podpory: u kterého nemocného zvažovat?

Jiří Kettner

Specifika péče o nemocné po transplantaci srdce

Ivan Málek

Plicní hypertenze: kdy zvážit odeslání do specializovaného

centra a současná moderní léčba

Hikmet Al-Hiti

12:00–13:00 oběd

13:00–15:15 Intervenční kardiologie a elektrofyziologie 
(s živými přenosy)

Přehled nekoronárních intervenčních výkonů 

Michael Želízko

Ambulantní koronarografie a PCI

Bronislav Janek

Katetrizační ablace fibrilace síní: komu, kdy a jak?

Robert Čihák

Možnosti katetrizační léčby komorových arytmií

Petr Peichl

15:15–15:30 přestávka na kávu

15:30–16:30 Zobrazovací metody (s živými přenosy)

Nové zobrazovací metody v kardiologii

Radka Kočková



Svou účast potvrďte nejpozději do 10. 10. 2012

paní P. Klepačové na emailovou adresu pakw@ikem.cz, 

případně na telefonním čísle 236 055 006

nebo 736 975 006. 


