Klinika kardiologie IKEM pořádá

Den otevřených dveří
pro spolupracující lékaře
s živými přenosy z katetrizačních sálů

v úterý 8. 10. 2013 od 9.30 do 16.00 hodin v Kongresovém sále IKEM
Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč
Registrace do 30. 9. 2013 na telefonních číslech 236 055 006 a 736 975 006, nebo prostřednictvím e-mailové adresy pakw@ikem.cz (více informací na vložené registrační kartě).
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Vážení kolegové,
po úspěšném prvním ročníku Dne otevřených dveří v roce 2012 jsme se rozhodli pokračovat s pořádáním této akce
každoročně. I v letošním roce se zaměříme na rozvoj naší vzájemné spolupráce, které si vysoce ceníme. Proto bude
jeho hlavním cílem Vás blíže seznámit s Klinikou kardiologie IKEM v Praze a přiblížit její možnosti a výsledky práce.
Připravili jsme pro Vás program prakticky zaměřených přednášek, který bude doplněn několika krátkými živými přenosy
z katetrizačních sálů. Zároveň bychom chtěli prodiskutovat důležité aspekty naší společné činnosti.
Dále bychom chtěli využít této příležitosti k oficiálnímu spuštění dlouhodobého programu, který by Vám umožnil
strávit celý den v běžném provozu na Klinice kardiologie IKEM s výběrem konkrétních pracovišť podle Vašeho zájmu.
Tento program jsme nazvali „Přijďte mezi nás“ a detaily Vám přiblížíme v průběhu Dne Otevřených dveří (a poté je
najdete i na našich webových stránkách).
Pevně věříme, že 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
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Odborný program
09.00 – 09.30 Registrace
09.30 – 09.45	Představení Kliniky kardiologie
IKEM
Josef Kautzner

09.45 – 11.45 Srdeční selhání (+ živé přenosy)
	Akutní srdeční selhání:
diferenciální diagnostika a indikace
k nefarmakologické léčbě
Jan Kohoutek

	Organizace ambulantní péče
o nemocné se srdečním selháním
Markéta Hegarová

	Srdeční resynchronizační léčba:
kdy, komu a jak?
Kamil Sedláček

	Praktické aspekty péče o nemocné
po transplantaci srdce
Lenka Hošková

	Živé přenosy (echokardiografické
vyšetření u kandidáta srdeční
resynchronizační léčby
a implantace přístroje pro srdeční
resynchronizační léčbu)
11.45 – 12.30 oběd
12.30 – 14.30	Intervenční kardiologie
a elektrofyziologie (+ živé přenosy)
	Antitrombotická léčba u akutních
koronárních syndromů v roce 2013

	Komorové arytmie: kdy indikovat
intervenci?

	Katetrizační implantace aortální
chlopně – TAVI (Transcatheter
Aortic Valve Implantation)

	Plicní hypertenze: vyšetřovací
metody a screening

Vladimír Pořízka

Michael Želízko

	Antikoagulační a antiagregační
léčba při invazivních výkonech
a intervencích
Robert Čihák

Petr Peichl

	Živé přenosy (katetrizační ablace
komorové arytmie a TAVI)
14:30 – 14.45 přestávka na kávu
14:45 – 16:00 Klinická kardiologie
	Kdy indikovat vyšetření srdce
pomocí CT nebo magnetické
rezonance?
Radka Kočková

Hikmet Al-Hiti

	Infekční endokarditida: současná
doporučení a indikace k operaci
Miloš Kubánek

Genetické vyšetření v kardiologii

Alice Krebsová

16:00 – 16:05 Zakončení

Josef Kautzner

Uvítali bychom, kdybyste se v případě zájmu zaregistrovali předem, abychom mohli celou akci co nejlépe připravit. Prosím
proto o potvrzení Vaší účasti do 30. 9. 2013 na telefonních číslech 236 055 006 nebo 736 975 006, případně prostřednictvím
e-mailové adresy pakw@ikem.cz. Použít můžete i tento formulář a zaslat jej faxem na číslo 261 362 985 či poštou na sekretariát
Kliniky kardiologie IKEM, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4.
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