
Klinika kardiologie IKEM pořádá

D E N  O T E V Ř E N Ý C H  D V E Ř Í   
pro spolupracující lékaře
s živými přenosy z katetrizačních sálů

v úterý 3. 6. 2014 od 9.30 do 16.00 hodin v Kongresovém sále IKEM
 Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského práva ČLK č. 16 a je odhodnocena 6 kredity. Účast zdarma. 
Registrace do 30. 5. 2014 na telefonních číslech 736 975 006 a 236 055 006 nebo e-mailem na adresu pavla.klepacova@ikem.cz



VVážení kolegové,

minulé dva ročníky Dne otevřených dveří na naší klinice se ukázaly být velice úspěšné. V letošním roce se zaměříme 
především na další rozvoj naší spolupráce, které si vysoce ceníme. Formou odborných sdělení Vám proto dále přiblížíme 
činnost Kliniky kardiologie IKEM a její další směřování. Odborná sdělení budou samozřejmě obsahovat i vlastní 
zkušenosti a výsledky odborníků z tohoto pracoviště. Program přednášek bude doplněn několika krátkými živými přenosy 
z katetrizačních sálů. Dále bychom chtěli využít této příležitosti k připomenutí našeho dlouhodobého programu, který Vám 
umožní strávit celý den v běžném provozu na Klinice kardiologie IKEM s výběrem konkrétních pracovišť podle Vašeho 
zájmu. Nazvali jsme jej „Přijďte mezi nás“ a detaily Vám připomeneme v průběhu Dne otevřených dveří. 

Protože současná medicína je založena na týmové práci, zveme na Den otevřených dveří i zdravotní sestry, techniky, případně 
další členy medicínských týmů. Pro zájemce jsme připravili i prohlídku Kliniky kardiologie v průběhu polední přestávky. 

Pevně věříme, že tento Den otevřených dveří, který je koncipován jako 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



OOdborný program

09.00–09.30 Registrace
09.30–09.45 Zahájení 
 Aleš Herman, ředitel IKEM

  Klinika kardiologie IKEM: 
přehled výsledků za rok 2013

 Josef Kautzner

09.45–12.00  Intervenční kardiologie 
a elektrofyziologie  
(plus živé přenosy)

  Katetrizační metody v léčbě významné 
mitrální regurgitace

 Michael Želízko

 Katetrizační uzávěr ouška levé síně
 Bronislav Janek

  Hodnocení významnosti koronárních 
stenóz v praxi (angiografie, IVUS, FFR, 
OCT)

 Vladimír Pořízka

  Fibrilace síní: Stručný návod, jak na to
 Robert Čihák

  Komorové extrasystoly:  
Jak s nimi naložit?

 Petr Peichl

  Živé přenosy z intervenčních výkonů 
z katetrizačních sálů KK IKEM

12.00–12.45 oběd
12.45–14.30  Akutní kardiologie a srdeční 

selhání (plus  živé přenosy)
  Komplexní péče o nemocné 

po úspěšné kardiopulmonální 
resuscitaci pro oběhovou zástavu 
mimo nemocnici

 Jiří Kettner

  Přístup k pacientům s recentním 
záchytem srdečního selhání 

 Miloš Kubánek 

  Implantabilní přístroje u nemocných 
se srdečním selháním a nové 
možnosti dálkové monitorace

 Kamil Sedláček

  Možnosti léčby pokročilého srdečního 
selhání

 Vojtěch Melenovský

  Péče o pacienty po transplantaci srdce
 Lenka Hošková

  Živé přenosy z vyšetření a výkonů 
z pracovišť KK IKEM

14.30–14.45   přestávka na kávu
14.45–15.30 Klinická kardiologie
  Zátěžové testy v kardiologii s využitím 

moderních zobrazovacích metod
 Radka Kočková

  Časná detekce plicní arteriální 
hypertenze – realita nebo fikce? 

 Hikmet Al-Hiti

  Integrace genetického poradenství 
do komplexní kardiologické péče

 Alice Krebsová

15.45–15.50 Zakončení
 Jiří Kettner



Klinika kardiologie IKEM děkuje sponzorům, kteří umožnili organizaci tohoto setkání. Jejich pomoci si velice vážíme.




