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VYHNE 2018 10. Sympózium Slovenskej asociácie srdcových arytmií 

Piatok 25.05.2018;  16:00 – 17:15 

Ako na to? 

Predsedníctvo: A. Bystriansky, S.Mišíková 

Hodnotenie EKG holterovho monitorovania 

z pohľadu arytmológa 

Martin Svetlošák 
NÚSCH a.s., Bratislava  
  

Racionálna liečba antiarytmikami a riziko 

proarytmií 

Martin Škamla 
SÚSCCH a.s., Banská Bystrica  
  

Synkopa: čo je nové v Odporučeniach 2018? 

Peter Mitro 
VÚSCH a.s., Košice 
  

Projekt zvyšovania povedomia verejnosti o FP 

Richard Fides 
Grape 

Kooperácia internistu, kardiológa a arytmológa 

v manažmente pacientov s arytmiami –  

čo očakávame od všeobecného kardiológa? 

Predsedníctvo: P. Hlivák, J. Kmec 

Sobota 26.05.2018;  09:00 – 10:30 

Pacient po katétrovej ablácii fibrilácie predsiení 

Peter Hlivák 
NÚSCH a.s., Bratislava 
  

Manažment včasných a neskorých komplikácií po 

implantácii elektroimpulzogenerátorov  

Branislav Stančák  
VÚSCH a.s., Košice 
 

Manažment pacientov indikovaných na uzáver 

uška ľavej predsiene 

Silvia  Mišíková 
VÚSCH a.s., Košice  
  

Mladý (skoro zdravý) pacient po synkope  

Petra Ďurčíková 
SÚSCCH a.s.,  Banská Bystrica 

Piatok 25.05.2018;  17:30 – 19:30 

Súčasne odporúčania vs antitrombotická liečba 

pacienta s FP po PKI na základe najnovších dát 

Martin Hudec  
SÚSCCH a.s., Banská Bystrica 
  

Minimálne 5 rokov intenzívnej práce odborných 

spoločností na pôde prevencie CMP u pac. s FP 

a stále sú tú nové poznatky  

Ľuboš Urban 
NÚSCH a.s., Bratislava  
  

Je pacient s FP aj pacientom neurológa? (čo už mô-

že neurológ zachrániť u pac. s FP a akútnou CMP) 

Miroslav  Brozman  
FN Nitra  
  

Prečo a v akých situáciách je dostupnosť 

špecifického antidota pre NOAK výhodou  

Martin Sedmina  
FNsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica 

Vyššia úroveň antikoagulačnej liečby 

u pacientov s fibriláciou predsiení 

Predsedníctvo: J. Kmec, Ľ. Urban 

Piatok 25.05.2018;  20:00 – 21:30 

Kazuistiky pod lampou 

Predsedníctvo:  

M. Svetlošák, E. Komanová, P. Olexa 

Sobota 26.05.2018;  11:00 – 12:30 

Chronické srdcové zlyhávanie:  

od liekov po prístroje 

Predsedníctvo: R. Hatala, B. Stančák 

Ako optimalizovať funkciu ľavej komory 

zlyhávajúceho srdca u kandidátov primárne 

preventívnej  implantácie ICD?   

Robert Hatala 
NÚSCH a.s., Bratislava  
  

Prístrojová liečba srdcového zlyhávania 

Gabriela Kaliská 
SÚSCCH a.s., Banská Bystrica 
  

Náhrada srdca: komu a kedy? 

Peter Lesný 
NÚSCH a.s., Bratislava 
  

Reálny život s mechanickou podporou srdca  
Diskusia s pacientom 

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 vo výške 

77,00 EUR, (pri ubytovaní v jednolôžkovej izbe) alebo 

ubytovanie vo výške 47,00 EUR (pri ubytovaní v dvojlôžkovej 

izbe), alebo aj dopravu vo výške 25,00 EUR, čo sa podľa §8 

odst.1 písm. l zákona 595/2003 o dani z príjmov považuje za 

nepeňažné plnenie. Doklad o skutočnej výške nepeňažného 

plnenia bude SASA zasielať účastníkom podujatia 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. 

 


