VYHNE 2017

9. Sympózium Slovenskej asociácie srdcových arytmií

PIATOK: 24.3. 2017 16:00 hod.
OTVORENIE SYMPÓZIA: Kaliská G. Prezident Slovenskej asociácie
srdcových arytmií

SOBOTA: 25.3. 2017 09:00 - 10:30 hod.
Manažment srdcového zlyhávania - update 2017
predsedajúci: Spurný P., Urban Ľ.

PIATOK: 24.3. 2017 16:00 - 17:45 hod.
Manažment komorových arytmií - update 2017
predsedajúci: Stančák B., Margitfalvi P.

Arytmológ
Margitfalvi P.

LQTS: BB, kardiostimulátor alebo ICD ?
Kaliská G.

Transplantačný špecialista
Luknár M.

Komorové arytmie pri hypertrofii myokardu
Mišíková S.

Krehkosť pacienta so srdcovým zlyhávaním
Malacký T.

Komorové arytmie pri koronárnej chorobe
Stančák B.
Komorové arytmie u športovcov
Bystriansky A.

PIATOK: 24.3. 2017 18:00 - 19:00 hod.
Ako na to v roku 2017?
predsedajúci: Komanová E., Šípka J.
Ako čítať výpis z kardiostimulátora?
Bystriansky A.
Ako čítať výpis z ICD?
Komanová E.
Ako čítať výpis z implantovateľného
slučkového záznamníka?
Šašov M.

PIATOK: 24.3. 2017 20:00 - 21:30 hod.
Kazuistiky "pod lampou"
predsedajúci:
Kaliská G., Svetlošák M., Stančák B.

Intervenčný kardiológ
Hudec M.

SOBOTA: 25.3. 2017 11:00 - 12:30 hod.
Manažment antikoagulácie u pacienta
s nevalvulárnou fibriláciou predsiení - update 2017
predsedajúci: Rybár I., Kmec J.
Aké sú možnosti ovplyvnenia kardiovaskulárneho rizika u diabetika II. typu
s fibriláciou predsiení
Urban Ľ.
NOAK vo svetle EBM vs. reálne skúsenosti
Moščovič M.
Perioperačný manažment pacienta na orálnej
antikoagulácií
Kmec J.
Možné chyby a omyly pri podaní špecifického
antidota proti dabigatranu
Remková A.

SOBOTA: 25.3. 2017 14:00 - 15:30 hod.
Manažment fibrilácie predsiení - update 2017
predsedajúci: Mišíková S., Bystriansky A.
Skríning fibrilácie predsiení u rizikových
skupín pacientov
Svetlošák M.
Je možné rozlíšiť tachy-KMP od dilatačnejKMP s pridruženou fibriláciou predsiení?
Škamla M.
Diastolické srdcové zlyhávanie a fibrilácia
predsiení
Spurný P.
Klinický dopad zobrazovacích metodík
na manažment fibrilácie predsiení
Vachulová A.
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 plnenia 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.

