Klinika kardiologie IKEM pořádá

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

ve středu 17. 6. 2015 od 9.30 do 16.00 hodin
v Kongresovém sále IKEM
Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč
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Vážení kolegové,
v letošním roce pořádáme již 4. ročník Dne otevřených dveří Kliniky kardiologie IKEM v Praze. Cílem je umožnit Vám blíže poznat naše
pracoviště a ukázat jeho možnosti a výsledky. Tímto způsobem bychom rádi podpořili další rozvoj vzájemné spolupráce.
Těžištěm letošního programu bude série vzorových kazuistik, které dokumentují typické případy z jednotlivých podoborů kardiologie
a ukazují možnosti a úskalí diagnostiky a léčby. Kazuistiky budou doplněny krátkým přehledem stávajících znalostí o daném tématu. Stejně
jako v předchozích letech bude součástí odborného programu několik krátkých živých přenosů z katetrizačních sálů. Zájemci budou mít
možnost navštívit vybraná pracoviště.
Jménem celého týmu Kliniky kardiologie IKEM si Vás tímto dovoluji srdečně pozvat na letošní Den otevřených dveří a byl bych rád, kdyby
tato akce zůstala i nadále neformálním přátelským setkáním jak lékařů, tak i zdravotních sester a techniků.
Těším se na Vaši účast!
Prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., FESC
přednosta Kliniky kardiologie IKEM
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Odborný program:

11:45–12:30 oběd

09:00–09:30 Registrace

12:30–14:30 Blok kazuistik II (plus živé přenosy)
Mladý nemocný s opakovanými
synkopami
D. Wichterle
Mladý pacient po resuscitaci pro
oběhovou zástavu mimo nemocnici
B. Aldhoon
Nemocný po implantaci ICD
s opakovanými výboji
L. Krýže
Pacient s nově vzniklým srdečním
selháním při fibrilaci síní a akutním
jaterním selháním po podání
amiodaronu
M. Bláha
Pacient s recidivující fibrilací síní
rezistentní na farmakologickou léčbu –
živý přenos
R. Čihák, D. Wichterle
Pacient s frekventní komorovu
extrasystolií – živý přenos
J. Kautzner, P. Peichl

09:30–09:45 	Klinika kardiologie IKEM: přehled
výsledků za rok 2014
J. Kautzner
09:45–11:45 Blok kazuistik I (plus živé přenosy)
Pacient s významnou mitrální
regurgitací a systolickou dysfunkcí levé
komory
P. Hajdušek, M. Želízko
Starší nemocný s ICHS, stenózou vnitřní
karotidy a aortální stenózou
A. Benák, M. Želízko
Nemocný po transplantaci srdce
s projevy srdečního selhávání
L. Hošková, V. Karmazín
Pacient se stabilní anginou pectoris
a vícečetným nálezem na věnčitých
tepnách – živý přenos
M. Želízko, V. Pořízka
Nemocný s fibrilací síní a závažným
krvácením do trávicího traktu – živý
přenos
B. Janek, P. Peichl

14:30–14.45 přestávka na kávu

14:45–16:00 Blok kazuistik III
Nemocný s přístrojem pro srdeční
resynchronizační léčbu a zhoršením
srdečního selhávání
V. Melenovský
Pacient s obrazem hypertrofické
kardiomyopatie nejasné etiologie
M. Kubánek
Mladá pacientka s dilatační
kardiomyopatií a rychle progredujícím
kardiogenním šokem
M. Levčík
Aktivní sportovec s průkazem dilatace
pravé komory
V. Pečenková
Pacientka s dušností nejasného původu
H. Al-Hiti
16:00–16:05 Zakončení
J. Kautzner

Uvítali bychom, kdybyste se v případě zájmu zaregistrovali předem, abychom mohli celou akci co nejlépe připravit.
Prosíme proto o potvrzení Vaší účasti do 10. 6. 2015 e-mailem na adresu pavla.klepacova@ikem.cz ,
případně na telefonní čísla 236 055 006 nebo 736 975 006.

