
VYHNE 2016
8. sympózium Slovenskej asociácie srdcových arytmií

PIATOK: 8.4. 2016  17:00 - 18:30 hod.
Odporúčania 2015 pre manažment
komorových arytmií a prevenciu NKS
predsedajúci: Kaliská G., Margitfalvi P.

Komorové arytmie pri ischemickej chorobe srdca
Kmec J.

Komorové arytmie pri srdcovom zlyhávaní
Margitfalvi P.

Komorové arytmie bez štrukturálneho
ochorenia srdca
Stančák B.

Novinky v odporúčaniach 2015 - zhrnutie
Kaliská G.

PIATOK: 8.4. 2016 20:00 - 21:30 hod.
Interaktívne kazuistiky "pod lampou"
predsedajúci: Komanová E., Rybár I.,
Malacký T.

SOBOTA: 9.4. 2016 09:00 - 10:30 hod.
Manažment antitrombotickej liečby 
u pacientov s non-valvulárnou FP
predsedajúci: Kmec J., Urban Ľ.

Antikoagulácia u selektovaných pacientskych
populácií (onkologický pacient, pacient po
GI krvácaní, FP v kontexte akútneho IM,
pacienti starší ako 90 r. a pod.)
Škamla M.

Antikoagulácia v kritických situáciách (krvácanie,
urgentná operácia, predávkovanie, CMP)
Urban Ľ.

Antikoagulácia pac. s FP podstupujúceho
intervenčný výkon (PCI, primárna PCI,
uzáver DPS, stengrafty, CAS, RFKA)
Maďarič J.

Antikoagulácia u CHA2DS2Vasc skóre 1,
komu áno, komu nie?
Vachulová A.

SOBOTA: 9.4. 2016 11:00 - 12:30 hod.
Praktický manažment komorových arytmií 
predsedajúci: Bystriansky A., Hlivák P.

Diferenciálna diagnostika širokokomplexovej
tachykardie
Bystriansky A.

Akútny manažment komorových arytmií
Mišíková S.

Komorové extrasystoly
Škamla M.

Katétrová ablácia komorových arytmií
Hlivák P.

SOBOTA: 9.4. 2016 14:00 - 16:00 hod.
Interaktívne kazuistiky "pod slnkom"
predsedajúci: Stančák B., Svetlošák M.

Organizátor a odborný garant:
Slovenská asociácia srdcových arytmií OZ
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava
e-mail: sasa@arytmie.sk, web: www.arytmie.sk

Slovenská asociácia srdcových arytmií v súvislosti
s účasťou poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, jeho
zamestnanca alebo zdravotníckeho pracovníka na
tomto podujatí hradí za jedného účastníka vedľajšie
náklady za ubytovanie a stravu vo výške 126,00 EUR,
alebo ubytovanie, stravu a dopravu vo výške
149,00 EUR, alebo len stravu vo výške 33,00 EUR,
čo sa podľa §8 odst.1 písm. l zákona 595/2003
o dani z príjmov považuje za nepeňažné plnenie.
Doklad o výške nepeňažného plnenia bude vydaný
pri registrácii účastníka. Prijímateľ nepeňažného plne-
nia je povinný odviesť zrážkovú daň 19% z celkovej
hodnoty nepeňažného plnenia samozdanením a to
v zákonom stanovenej lehote. Ak v lehote menej ako
5 kalendárnych dní od začiatku podujatia zrušíte
svoju účasť, považuje sa to za využitie objednaných
služieb v plnom rozsahu. 


