Klinika kardiologie IKEM
pořádá slavnostní seminář věnovaný připomenutí

30. VÝROČÍ
PRVNÍ IMPLANTACE ICD
V ČESKÉ REPUBLICE
úterý 21. 10. 2014 od 12.00 do 16.00 hodin v Kongresovém sále IKEM
Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč
Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16
a je ohodnocena 4 kredity. Účast na této akci je bezplatná.

V

Vážení kolegové,
posledního říjnového dne roku 1984 se uskutečnila na operačním sále Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM)
v Praze první implantace přístroje, nazývaného implantabilní kardioverter-defibrilátor (ICD), v tehdejším Československu.
Prvním pacientem byl mladý 29-letý muž s dilatační kardiomyopatií a sníženou systolickou funkcí levé komory srdeční,
který byl opakovaně resuscitován pro běhy setrvalé komorové tachykardie a fibrilace komor. Životnost tehdejších ICD
nebyla dlouhá, a tak musel být tento přístroj již 8. července 1986 vyměněn za nový. Naše země se tak zařadila mezi vyspělé
evropské země, které tuto léčbu poprvé použily (a to ve stejném roce).
Vzhledem k tomu, že v letošním roce uplyne od výše zmíněné první implantace již 30 let, rozhodli jsme se tuto událost
připomenout a uspořádat odpolední odborné sympozium s mezinárodní účastí. Budeme rádi, když si ve svém nabitém
programu najdete čas a této akce se zúčastníte. Kromě historického úvodu přinese odpovědi na řadu otázek, které jsou
spojeny s léčbou ICD v současnosti.
Těšíme se na Vaši účast!
prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc.
přednosta Kliniky kardiologie IKEM
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Odborný program
11.30–12–00 Registrace

14.00–14.30 Přestávka, občerstvení

12.00–12.05 Úvod		

14:30-14:50

Je nutné testovat ICD při implantaci?

14:50-15:10

Význam telemonitoringu ICD

15:10-15:30

Sledování nemocných s ICD

15:30-15:50

Extrakce elektrod ICD

15:50-15:55

Zakončení

Josef Kautzner, IKEM, Praha

12.05–12.35	Early days of ICD therapy and its development
Seah Nisam, Brusel, Belgie

12.35–13.00 Jaký byl vývoj v České republice?
Jan Bytešník, IKEM Praha

13.00–13.30	Strategies to fight sudden cardiac death
Dietrich Andresen, Berlin, Německo

13.30–14.00 Troubleshooting in ICDs

Carsten Israel, Bielefeld, Německo

Kamil Sedláček, IKEM Praha

Miloš Táborský, FN Olomouc

Miroslav Novák, FN U sv. Anny, Brno
Petr Neužil, Nemocnice Na Homolce, Praha
Josef Kautzner, IKEM, Praha

