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PROGRAM

Milé kolegyne a kolegovia,
dovoľte nám pozvať Vás po tretíkrát na spoločné slovensko-české podujatie mladých
kardiológov s názvom Cor Semper Iuvenis. Je výsledkom iniciatívy pracovných skupín
Fórum mladých kardiológov a Kardio 35, zorganizovaný pod odbornou záštitou
Slovenskej kardiologickej spoločnosti pod vedením prof. Hatalu a Českej kardiologickej spoločnosti pod vedením prof. Táborského.
Cieľom tohto podujatia je vytvárať priaznivé podmienky pre odbornú i kolegiálnu
spoluprácu mladých lekárov inklinujúcich ku kardiológii zo Slovenskej a Českej
republiky. Našou ambíciou, ktorá sa napĺňa, je vytvoriť zo stretnutia každoročnú
tradíciu so striedavou organizáciou v Čechách a na Slovensku. Tohtoročné miesto
konania – Trenčín – sme vybrali vzhľadom na jeho výbornú dostupnosť a kvalitné
kongresové priestory priamo v historickom centre mesta.
Edukačné bloky budú zamerané okrem obľúbených EKG a ECHOKG blokov
aj na rôzne aspekty správneho dávkovania NOAK vo vybraných klinických situáciách
a diagnostiku a liečbu kardioembolických iktov, resp. indikácie uzatvárania „otvorov“
v srdci. Okrem prehľadových prednášok bude priestor venovaný aj interaktívnym
diskusiám a zaujímavým kazuistikám, ktoré spresnia a zreálnia použitie odporúčaní
v bežnej klinickej praxi.
Sme radi, že naša myšlienka oslovila i našich partnerov z medicínskeho priemyslu
a ďakujeme im za ich podporu. V mene organizačného výboru patrí naša vďaka
všetkým, ktorí sa podieľajú na príprave podujatia, prednášajúcim a predsedajúcim
kolegom.
Veríme, že aj touto cestou prispejeme k rozšíreniu spolupráce medzi našimi dvoma
krajinami v oblasti kardiovaskulárnej medicíny. Sme presvedčení, že spoločná takmer
storočná tradícia českej a slovenskej medicíny si zaslúži, aby neostala len históriou
a našla pokračovateľov i v mladej generácii lekárov.
Tešíme sa na Vašu účasť a prajeme Vám všestranne užitočný a príjemný odborný
zážitok.

Váš organizačný výbor
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ÚČINNOSŤ ALEBO BEZPEČNOSŤ?

SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU
Eliquis 2,5 mg filmom obalené tablety, Eliquis 5,0 mg filmom obalené tablety
Každá filmom obalená tableta obsahuje 2,5 mg alebo 5 mg apixabanu. Charakteristika: Apixaban
je silný, perorálny, reverzibilný, priamy a vysoko selektívny inhibítor faktora Xa. Farmakoterapeutická skupina: Antitrombotiká, priamy inhibítor faktora Xa, ATC kód: B01AF02. Indikácie:
Prevencia venóznych tromboembolických príhod (VTE) u dospelých pacientov, ktorí absolvovali
elektívny chirurgický výkon na nahradenie bedrového alebo kolenného kĺbu*. Prevencia mozgovej
príhody a systémovej embólie u dospelých pacientov s nevalvulárnou fibriláciou predsiení (NVAF)
s jedným alebo viacerými rizikovými faktormi, ako napríklad prekonaná cievna mozgová príhoda
alebo tranzitórny ischemický atak (TIA); vek ≥ 75 rokov; hypertenzia, diabetes mellitus; symptomatické srdcové zlyhanie (NYHA trieda ≥ II). Liečba hlbokej venóznej trombózy (DVT) a pľúcnej
embólie (PE) a prevencia rekurentnej DVT a PE u dospelých. Dávkovanie: Prevencia VTE (VTEp):
2,5 mg apixabanu dvakrát denne perorálne, dĺžka liečby 32 až 38 dní po náhrade bedrového kĺbu
a 10 až 14 dní po náhrade kolenného kĺbu. Prevencia mozgovej príhody a systémovej embólie u pacientov s NVAF: odporúčaná dávka apixabanu je 5 mg dvakrát denne perorálne. Zníženie dávky:
u pacientov s NVAF a s minimálne dvoma nasledujúcimi charakteristikami: vek ≥ 80 rokov, telesná hmotnosť ≤ 60 kg alebo sérový kreatinín ≥ 1,5 mg/dl (133 mikromol/l) je odporúčaná dávka
apixabanu 2,5 mg užívaná perorálne dvakrát denne. Pacienti s klírensom kreatinínu 15-29 ml/
min majú dostať dávku apixabanu 2,5 mg dvakrát denne, a liečba sa má používať s opatrnosťou.
Liečba má pokračovať dlhodobo. U pacientov s klírensom kreatinínu < 15 ml/min alebo u dialyzovaných pacientov sa apixaban neodporúča. Liečba DVT, liečba PE a prevencia rekurentnej DVT
a PE (VTEt): odporúčaná dávka apixabanu na liečbu akútnej DVT a liečbu PE je 10 mg užívaných
perorálne dvakrát denne počas prvých 7 dní, po ktorých nasleduje 5 mg užívaných perorálne dvakrát denne, minimálne 3 mesiace. Odporúčaná dávka apixabanu na prevenciu rekurentnej DVT
a PE je 2,5 mg užívaných perorálne dvakrát denne. Ak sa indikuje na prevenciu rekurentnej DVT
a PE, dávka 2,5 mg dvakrát denne sa má začať podávať po ukončení 6-mesačnej liečby apixabanom dávkou 5 mg dvakrát denne alebo iným antikoagulantom. Zmena liečby z parenterálnych
antikoagulancií na Eliquis (a naopak) sa môže uskutočniť pri ďalšej plánovanej dávke. Zmena
liečby antagonistom vitamínu K (VKA) na Eliquis: Pri zmene liečby z antagonistu vitamínu K (VKA)
na Eliquis sa má prerušiť liečba warfarínom alebo iná liečba VKA a liečba Eliquisom sa má začať
vtedy, keď je medzinárodný normalizovaný index (INR) < 2. Zmena liečby z Eliquisu na liečbu VKA:
Pri zmene liečby z Eliquisu na liečbu VKA sa má pokračovať v podávaní Eliquisu minimálne 2 dni
po začatí liečby VKA. Po 2 dňoch súčasného podávania Eliquisu s liečbou VKA, sa má vyšetriť INR
pred ďalšou plánovanou dávkou Eliquisu. Súčasné podávanie Eliquisu a liečby VKA má pokračovať,
pokiaľ sa nedosiahne hodnota INR ≥ 2. Kardioverzia (NVAF): Pacienti môžu apixaban užívať aj počas
kardioverzie. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.
Klinicky významné aktívne krvácanie. Ochorenie pečene spojené s koagulopatiou a klinicky významným rizikom krvácania. Lézia alebo ochorenie s významným rizikom závažného krvácania ako je
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súčasná alebo nedávna gastrointestinálna ulcerácia, prítomnosť malígnych novotvarov s vysokým
rizikom krvácania, nedávne poranenie mozgu alebo chrbtice, nedávny chirurgický zákrok na mozgu,
mieche alebo očiach, nedávna intrakraniálna hemorágia, známe alebo suspektné ezofagálne varixy,
artériovenózne malformácie, vaskulárne aneuryzmy alebo významné intraspinálne alebo intracerebrálne vaskulárne abnormality. Súbežná liečba s akoukoľvek inou antikoagulačnou látkou, napr.
nefrakcionovaným heparínom, s heparínmi s nízkou molekulárnou hmotnosťou, derivátmi heparínu, perorálnymi antikoagulanciami (warfarín, rivaroxaban, dabigatran atď.) s výnimkou okolností
prechodu liečby na apixaban alebo z apixabanu, alebo keď sa UFH podáva v dávkach potrebných
na udržanie permanentného centrálneho žilového alebo arteriálneho katétra. Osobitné upozornenia: Riziko krvácania: pri podávaní Eliquisu je potrebné pacientov pozorne sledovať pre príznaky
krvácania. V prípadoch, kde je zvýšené riziko krvácania sa odporúča opatrnosť. Ak sa objaví závažné
krvácanie, podávanie Eliquisu sa má prerušiť. Liečba apixabanom nevyžaduje pravidelné monitorovanie expozície. Z dôvodu zvýšeného rizika krvácania je súbežná liečba inými antikoagulanciami
kontraindikovaná. Súbežné používanie Eliquisu s protidoštičkovými liečivami zvyšuje riziko krvácania. Opatrnosť je nutná, ak sú pacienti súbežne liečení nesteroidnými antiflogistikami (NSAIDs),
vrátane kyseliny acetylsalicylovej. Hemodialýza nie je účinný prostriedok pri liečbe predávkovania
apixabanom. Použitie Eliquisu sa neodporúča u pacientov s protetickými srdcovými chlopňami.
Interakcie: Použitie Eliquisu sa neodporúča u pacientov, ktorým sa súbežne podáva systémová
liečba silnými inhibítormi CYP3A4 a Pgp, ako azolové antimykotiká a inhibítory HIV proteáz. Súbežné používanie apixabanu so silnými induktormi CYP3A4 a P-gp môže viesť k zníženiu plazmatických
koncentrácií apixabanu, nevyžaduje sa úprava dávky apixabanu, avšak tieto lieky sa majú podávať
s opatrnosťou. Antikoagulanciá, inhibítory agregácie trombocytov a NSAIDs: z dôvodu zvýšeného
rizika krvácania je súbežná liečba inými antikoagulanciami kontraindikovaná. Po kombinovanom
podaní enoxaparínu (v jednorazovej dávke 40 mg) s apixabanom (v jednorazovej dávke 5 mg) sa
pozoroval aditívny účinok na aktivitu antifaktora Xa. Látky spájané s ťažkým krvácaním sa neodporúčajú užívať súbežne s Eliquisom: trombolytiká, antagonisty receptora GPIIb/IIIa, tienopyridíny
(napr. klopidogrel), dipyridamol, dextrán a sulfinpyrazón. Gravidita a laktácia: Neodporúča sa
užívať apixaban počas gravidity. Nežiaduce účinky: časté: anémia, epistaxa, kontúzia, hematúria,
hematóm, krvácanie do oka, nauzea, rektálne, gingiválne a gastrointestinálne krvácanie. Uchovávanie: Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie. Výdaj lieku je viazaný
na lekársky predpis. Pred podaním lieku sa zoznámte s úplným znením Súhrnu charakteristických
vlastností lieku (SPC). Dátum aktualizácie skrátenej informácie o lieku: Január 2016. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG, Bristol-Myers Squibb House,
Uxbridge Business Park, Sanderson Road,Uxbridge, Middlesex UB8 1DH, Veľká Británia. Miestne
zastúpenie držiteľa rozhodnutia o registrácii: PFIZER Luxembourg SARL, o.z., tel.: +42123355
5500. Upravené podľa SPC schváleného agentúrou EMA: 4. december 2017.
*týka sa iba Eliquisu 2,5 mg
Literatúra: 1. Granger CB et al. N Engl J Med 2011; 365: 981–992. NVAF = nevalvulárna atriálna fibrilácia

PFIZER Luxembourg SARL, Pribinova 25, 811 09 Bratislava
tel.: 02/33 55 55 00, fax: 02/33 55 54 99, www.pfizer.sk

Dátum prípravy materiálu : Apríl 2018

VOLILI BY STE

Zvoľte ELIQUIS pre oboje
- účinnosť aj bezpečnosť

PP-ELI-SVK-0009
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Piatok 14. 9. 2018
16:30-17:00

Otvorenie „Cor semper iuvenis 2018“

PREDSEDNÍCTVO: Beňačka O., Plášek J.
Hatala R. (Bratislava)
Príhovor prezidenta Slovenskej kardiologickej spoločnosti
Táborský M. (Olomouc)
Príhovor prezidenta Českej kardiologickej spoločnosti

17:00-18:00

15 min
15 min

Správna dávka NOAK v správnom čase (Pﬁzer)

PREDSEDNÍCTVO: Hatala R., Táborský M., Böhm A.
Bystriansky A. (Banská Bystrica)
Pomáhajú nám dáta z reálnej praxe
pri voľbe správnej dávky NOAK?
Böhm A. (Bratislava)
Správna dávka NOAK v správnom čase - Kazuistika 1
Plášek J. (Ostrava)
Správna dávka NOAK v správnom čase - Kazuistika 2
Diskusia

18:30-19:30

15 min
15 min
15 min
15 min

Blok "Kardio 35"

PREDSEDNÍCTVO: Urban Ľ., Škorňa M.
Táborský M. (Olomouc)
Subklinické formy ﬁbrilace síní
Škorňa M. (Brno)
Kryptogenní CMP/ESUS

30 min
30 min

Sobota 15. 9. 2018
9:00-10:00
9:00-10:00

Blok
Blok EKG
EKG

PREDSEDNÍCTVO:
PREDSEDNÍCTVO: Táborský
Táborský M.,
M., Bystriansky
Bystriansky A.
A.
Beňačka
Beňačka O.
O. (Bratislava)
(Bratislava)
Manažment
Manažment komorových
komorových tachykardií
tachykardií
Plášek
Plášek J.
J. (Ostrava)
(Ostrava)
Lokalizační
Lokalizační diagnostika
diagnostika KES/KT
KES/KT zz povrchového
povrchového EKG
EKG
Ďurčíková
Ďurčíková P.
P. (Banská
(Banská Bystrica)
Bystrica)
Mladý
Mladý (relatívne
(relatívne zdravý)
zdravý) pacient
pacient po
po synkope
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kazuistika
Diskusia
Diskusia

10:30-11:45
10:30-11:45

15
15 min
min
15
15 min
min
15
15 min
min
15
15 min
min

Embolický
Embolický iktus
iktus –– ale
ale odkiaľ?
odkiaľ? (Operatíva)
(Operatíva)

PREDSEDNÍCTVO:
PREDSEDNÍCTVO: Forgon
Forgon T.,
T., Vašková
Vašková J.
J.
Sumbál
SumbálJ.
J. (Bratislava)
(Bratislava)
Uzatváranie
Uzatváranie DPS
DPS vv kontexte
kontexte EBM
EBM
Šipka
Šipka J.
J. (Banská
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uzávere uška
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užívajúcich antiagregačnú
antiagregačnú liečbu
liečbu
Gombaský
Gombaský M.
M. (Banská
(Banská Bystrica)
Bystrica)
Intervenčná
Intervenčná liečba
liečba migrenóznych
migrenóznych stavov
stavov –– kazuistika
kazuistika
Gorel
Gorel P.
P. (Banská
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Onkologický
Onkologický pacient
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–– keď
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dlhodobá antikoagulačná
antikoagulačná liečba
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nie je
je možná
možná
Diskusia
Diskusia

12:00-13:00
12:00-13:00

15
15 min
min
15
15 min
min
15
15 min
min
15
15 min
min
15
15 min
min

Blok
Blok ECHO
ECHO

PREDSEDNÍCTVO:
PREDSEDNÍCTVO: Vachalcová
Vachalcová M.,
M., Beňačka
Beňačka O.
O.
Vachalcová
Vachalcová M.
M. (Košice)
(Košice)
Hodnotenie
Hodnotenie aortálnej
aortálnej stenózy
stenózy
Dlesk
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min
15
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UBYTOVANIE A STRAVA:
Ubytovanie účastníkov je zabezpečené v Hoteli Elizabeth
(check-in 14. 9. 2018 od 14.00 h).
Predpokladaná výška nepeňažného plnenia za poskytnuté ubytovanie
14. – 15. 9. 2018 je kalkulovaná na jedného účastníka 48,00 Eur vrátane
DPH (pri ubytovaní v dvojlôžkovej izbe) alebo na 72,00 Eur vrátane DPH
(pri ubytovaní v jednolôžkovej izbe).
Vstup do hotelového wellness centra nie je súčasťou poskytnutého
nepeňažného plnenia.
Občerstvenie a strava podávaná v rámci odborného programu podujatia
nie sú predmetom nepeňažného plnenia.
Doklad o skutočnej výške nepeňažného plnenia bude zaslaný každému
účastníkovi do 15. 1. 2019. Doklad je povinnou prílohou k daňovému
priznaniu podľa ust. § 15 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní.
Nepeňažný príjem zahrnie účastník medzi nepeňažné príjmy podľa
zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov a zdaní ich podľa platného zákona
(predpokladaná výška dane je 19 % z výšky nepeňažného plnenia).

CERTIFIKÁTY O ÚČASTI:
Účasť na podujatí je zaradená do systému postgraduálneho vzdelávania lekárov ARS
CME a bolo mu pridelených spolu 6 kreditov za pasívnu účasť. Certiﬁkáty o účasti sa
budú vydávať 15. 9. 2018. Po skončení podujatia nebudú dodatočne zasielané.

Podujatie podporené ﬁnančným príspevkom ﬁriem
PFIZER a OPERATÍVA, medicínska spoločnosť s.r.o.

