Cardiology
EDUCATION FORUM

Hotel Sitno Vyhne
26. - 27. 5. 2022

ŠTVRTOK 26. 5. 2022
Predsedníctvo: Eva Gonҫalvesová
17.00 – 17.30

Projekt Sirius v kardiológii
Ľubomír Skladaný (FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica)

17.30 – 18.00

Sympózium spoločnosti Merck
Čo už vieme a čo ešte nie?
Peter Lesný, Milan Luknár (NÚSCH, Bratislava)

18.00 – 18.30

Využitie moderných technológií v praxi
Peter Kurray (Kardiologická ambulancia, Banská Bystrica)

18.30 – 19.00

Diskusia

19.30 – 20.30

Večera

PIATOK 27. 5. 2022
MYOKARDITÍDY A SEKUNDÁRNE KARDIOMYOPATIE
Predsedníctvo: Eva Gonҫalvesová, Peter Lesný
9.00 – 9.25

Myokarditídy – z okraja záujmu do centra pozornosti
Eva Gonҫalvesová (NÚSCH, Bratislava)

9.25 – 9.50

MRI pri diagnostíke myokarditíd
Jana Poláková-Mištinová (NÚSCH, Bratislava)

9.50 – 10.15

Myokarditída - dvakrát to isté a predsa iné
Samuel Vysočanský (NÚSCH, Bratislava)

10.15 – 10.40

Myokarditída - dvakrát iné a predsa to isté
Veronika Šimovičová (NÚSCH, Bratislava)

10.40 – 11.00
11.00 – 11.15

Diskusia
Prestávka

Predsedníctvo: Eva Gonҫalvesová, Milan Luknár
11.15 - 11.40

Pokroky v diagnostike a liečbe hypertrofických kardiomyopatií
Marcela Danková (NÚSCH, Bratislava)

11.40 – 12.10

Hypertrofická kardiomyopatia - dvakrát to isté a predsa iné
Anna Vachulová (NÚSCH, Bratislava)

12.10 – 12.40

Hypertrofická kardiomyopatia - dvakrát iné a predsa to isté
Dominika Šimková (NÚSCH, Bratislava)

12.40 – 13.00

Diskusia

13.00 – 14.00

Obed

Generálny partner

Partner

Originálny bisoprolol pre
pacientov s chronickým
srdcovým zlyhávaním 1
bez obmedzenia veku 2
bez obmedzenia NYHA triedy
s duálnym vylučovaním 2
s dávkovaním 1x denne 2

2

Skrátená informácia o lieku: CONCOR COR 2,5 mg; 5mg; 10 mg
Filmom obalená tableta obsahuje bisoprololiumfumarát.
Indikácie: liečba chronického srdcového zlyhávania s redukovanou systolickou ventrikulárnou funkciou spolu s ACE inhibítormi a diuretikami, prípadne srdcovými
glykozidmi. Dávkovanie: Liečba chronického srdcového zlyhania sa má začať postupnou titráciou dávky 1,25 mg – 10 mg raz denne. Maximálna odporúčaná dávka
je 10mg raz denne. Tablety sa majú užívať ráno bez pohrýzania a môžu sa užívať aj s jedlom. Kontraindikácie: akútne srdcové zlyhanie, epizódy dekompenzácie
srdcového zlyhania s i.v. inotropnou terapiou, kardiogénny šok, AV blokáda 2. alebo 3. stupňa (bez kardiostimulátora), syndróm chorého sínusu, sinoatriálna blokáda,
bradykardia (f < 60 úderov/min.), hypotenzia (systolický krvný tlak < 100 mmHg), ťažká bronchiálna astma, posledné štádiá periférnej arteriálnej obštrukčnej choroby
a Raynaudov syndróm, neliečený feochromocytóm, metabolická acidóza, precitlivenosť na bisoprolol alebo pomocné látky. Osobitné upozornenia: ukončenie terapie
sa nemá robiť náhle, okrem prípadov keď je to jasne indikované. Zvýšená opatrnosť je nutná pri bronchospazme, diabetes mellitus s veľkými výkyvmi hodnôt glukózy
v krvi, prísnom hladovaní, pokračujúcej desenzibilizačnej liečbe, AV blokáda I. stupňa, Prinzmetalovej angíne pektoris, periférnej arteriálnej obštrukčnej chorobe,
celkovej anestézii. Liekové interakcie: kombinácie, ktoré sa neodporúčajú: blokátory kalciových kanálov typu verapamil, antiarytmiká I.triedy, centrálne pôsobiace
antihypertenzíva. Kombinácie, pri ktorých je nutná zvýšená opatrnosť: blokátory kalciových kanálov typu dihydropyridíny, antiarytmiká III.triedy, lokálne betablokátory,
parasympatomimetiká, inzulín a perorálne antidiabetiká, anestetiká, srdcové glykozidy, nesteroidové protizápalové lieky (NSAID), deriváty ergotamínu, β-sympatomimetiká. Gravidita a laktácia: neodporúča sa užívať. Nežiaduce účinky: bradykardia, zhoršenie srdcového zlyhania, malátnosť, bolesti hlavy, GIT ťažkosti, pocit
chladných a meravých končatín, hypotenzia, asténia, únava. Pred použitím sa oboznámte s kompletnou informáciou v SPC. Výdaj lieku je viazaný na lekársky
predpis. Dátum poslednej revízie textu: 12/2020. Držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku: MERCK, spol. s r.o., Dvořákovo nábrežie 4, 810 06 Bratislava 16,
Slovensko. Informácie o lieku nájdete v spoločnosti MERCK, spol. s r.o., Slovensko, tel.: 02/49 26 71 11, fax: 02/49 26 77 77.
Referencie:
1 https://www.health.gov.sk/?zoznam-kategorizovanych-liekov
2 SPC Concor Cor, posledná revízia textu 12/2020
SK-CONCO-00127

