
Program

Fórum mladých
kardiológov   
    
10. - 11. 4. 2022
Hotel Patria, Štrbské Pleso 

„Mladosť je čas, kedy sa máme múdrosti učiť.
Potom príde obdobie, kedy ju musíme uplatniť.“

(J.J. Rousseau)



Pondelok 11. 4. 2022

8:30 – 10:30

STATE OF THE ART LECTURES I  
Predsedníctvo: Eva Gonçalvesová, Adrian Bystriansky

 Sekundárna prevencia po AKS – ako zlepšiť prognózu pacienta? 30 min
 Prednáška je podporená spoločnosťou Novartis Slovakia, s .r. o

 Andrej Čorba, Prešov

 “Repairing the heart: gene at a time?”    30 min
 Prednáška je podporená spoločnosťou Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG, o.z.

 Martin Pačesa, Švajčiarsko

 Amyloidózy v kardiologickej praxi     30 min
 Prednáška je podporená spoločnosťou Pfizer Luxembourg SARL, o.z.                   
 Peter Solík, Bratislava   

 Od dýchavice k pľúcnej hypertenzii    30 min
 Prednáška je podporená spoločnosťou Johnson & Johnson s. r. o., divízia Janssen

 Milan Luknár, Bratislava 

10:30 – 10:45  PRESTÁVKA

Nedeľa 10. 4. 2022 
17:00 – 20:00

SEKCIA SIMULÁTOROV A POSTEROV 

 1. Echokardiografický simulátor 
 Daniel Alušík

 2. Interaktívne kazuistiky – virtuálny pacient
 Mikuláš Huňavý

POSTERY
 
 Overweight and obesity: is it a problem in adults with congenital heart  
 disease?
 Angela Karolina Sieradzka, Košice

 Ventrikulo- ventrikulárna interakcia pri závažnej aortálnej stenóze
 Pavol Fulop, Košice-Šaca

 Zápalom indukovaný simultánny kardiocerebrálny infarkt
 Tibor Porubän, Košice

 Echokardiografické hodnotenie remodelácie ľavej predsiene ako  
 prediktora recidívy nevalvulárnej fibrilácie predsiení
 Miroslava Hriňová, Banská Bystrica

 Burn-out hypertrofická kardiomyopatia
 Martin Chudý, Bratislava

 Kardiálna amyloidóza u mladej pacientky s mnohopočetným 
 myelómom
 Dominika Šimková, Bratislava

 Pericarditis constrictiva calcarea a jej raritná komplikácia
 Stanislav Čarnoký, Košice

 Korelácia genotypu a fenotypu u pacientov s familiárnou formou 
 hypertrofickej kardiomyopatie
 Kristína Hudecová, Bratislava
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10:45 – 12:00

KAZUISTIKY I
Predsedníctvo: Marianna Vachalcová, Peter Michálek 

12 min + 3 min diskusia Rýchlo progredujúce srdcové zlyhávanie u pacienta   
   s reštrikčnou kardiomyopatiou     

   Miroslava Hriňová, Banská Bystrica

 

12 min + 3 min diskusia Keď alkohol lieči...      

   Marián Kostelný, Bratislava

12 min + 3 min diskusia Akútne myokardiálne poškodenie asociované 
   s infekciou SARS-CoV-2  

   Radka Hrešková, Košice

12 min + 3 min diskusia Akútna mezenteriálna ischémia prezentujúca sa ako STEMI 
   Tibor Porubän, Košice

 

12 min + 3 min diskusia Sarkoidóza srdca – raritná a parciálne reverzibilná príčina   
   srdcového zlyhávania 
   Samuel Vysočanský, Bratislava

12:00 – 13:00   OBED

13:00 – 14:00

SYMPÓZIUM SLOVENSKEJ KARDIOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI
Predsedníctvo: Eva Gonçalvesová, Peter Hlivák

 FABIÁNOV MEMORIÁL
 Arytmiou indukovaná kardiomyopatia    30 min  
 Robert Hatala, Bratislava

 
 HRICÁKOVA PREDNÁŠKA  
 Manažment AKS na Slovensku vo svetle platných Usmernení ESC 30 min
 Martin Studenčan, Košice

14:00 – 14:15   PRESTÁVKA

14:15 – 15:30

KAZUISTIKY II
Predsedníctvo: Mikuláš Huňavý, Daniel Alušík 

12 min + 3 min diskusia Synkopa a náhla srdcová smrť počas športového    
   výkonu – kazuistiky troch športovcov 
   Marta Jakubová, Košice

12 min + 3 min diskusia  Keď cievy praskajú...       
   Marián Piešťanský, Bratislava

12 min + 3 min diskusia Recidivujúci akútny aortálny syndróm u pacientky 
    s veľkobunkovou arteritídou 
   Barbora Linkeschová, Rožňava

12 min + 3 min diskusia  Infekčná endokarditída Tendyne protézy 
    a manažment liečby    
   Karin Molnárová, Trnava 

12 min + 3 min diskusia Asymptomatický dvojitý myxóm     
   Andrej Domonkoš, Bratislava

15:30 – 15:45  PRESTÁVKA



15:45 – 17:15

STATE OF THE ART LECTURES II
Predsedníctvo: Martin Studenčan, Milan Luknár  

Kedy má pacient rezistentnú hypertenziu?   30 min
Prednáška je podporená spoločnosťou SERVIER SLOVENSKO spol. s r. o.

Anna Vachulová, Bratislava

Zhoršujúce sa srdcové zlyhávanie  - nová kategória, iná liečba? 30 min
Prednáška je podporená spoločnosťou Bayer, spol. s. r. o.

Eva Gonçalvesová, Bratislava

Antiarytmiká - stručný prehľad     30 min
Adrian Bystriansky, Banská Bystrica

PROGRAMOVÝ VÝBOR

doc. MUDr. Eva Gonçalvesová, CSc., FESC, FHFA
MUDr. Marianna Vachalcová, PhD., MBA

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii 
podujatia Fórum mladých kardiológov a tešíme sa
na ďalšie stretnutie.

Nasledujúce strany sú inzercia



Poskytnite Vašim pacientom stabilizačnú silu, 
po dekompenzačnejdekompenzačnej  udalosti srdcového zlyhávania, 
keď je najviac potrebná. 

Verquvo preukázalo u pacientov s HFrEF a zhoršujúcou udalosťou SZ 
v primárnom kompozitnom ukazovateli významnú redukciu rizika 
KV mortality alebo hospitalizácie pre SZ  s ARR 4,2% a NNT 24
v porovnaní so štandardnou liečbou.*1

Skrátená informácia o lieku - Verquvo 2,5 mg, 5 mg, 10 mg fi lmom obalené tablety
     Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie. 
Nežiaduce reakcie sa majú hlásiť pomocou webového formulára na adrese https://portal.sukl.sk/eskadra/, prípadne mailom: neziaduce.ucinky@sukl.sk
Zloženie lieku: liečivo: 2,5 mg/5 mg/10 mg vericiguatu. Lieková forma: Filmom obalená tableta. Terapeutické indikácie: Verquvo je indikované dospelým pacientom na liečbu symptomatického chron-
ického srdcového zlyhávania so zníženou ejekčnou frakciou, ktorí sú stabilizovaní po nedávnej dekompenzačnej udalosti vyžadujúcej i.v. liečbu. Dávkovanie a spôsob podávania: Vericiguat sa podáva spolu 
s inými liečbami srdcového zlyhávania. Pred začatím užívania vericiguatu sa treba postarať o optimalizáciu objemového statusu a diuretickej liečby na stabilizovanie pacientov po dekompenzačnej udalosti, a to 
hlavne u pacientov s veľmi vysokými hladinami NT-proBNP . Odporúčaná začiatočná dávka je 2,5 mg vericiguatu jedenkrát denne. Dávka sa má zdvojnásobovať približne každé 2 týždne, až kým sa nedosiahne 
cieľová udržiavacia dávka 10 mg jedenkrát denne, podľa toho, ako pacient znáša liečbu. Ak sa u pacientov vyskytnú problémy so znášanlivosťou, odporúča sa dočasné titrovanie dávky nadol alebo prerušenie liečby 
vericiguatom. Liečba sa nemá začať u pacientov s SKT<100 mmHg. Bezpečnosť a účinnosť vericiguatu u detí a dospievajúcich vo veku menej ako 18 rokov neboli stanovené. Na perorálne použitie. Verquvo sa má 
užívať s jedlom. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok; súbežné používanie ďalších stimulátorov rozpustnej guanylátcyklázy (sGC), ako je napríklad riociguat. Osobit-
né upozornenia a opatrenia pri používaní: Vericiguat môže spôsobiť symptomatickú hypotenziu. Pacienti s SKT nižším ako 100 mmHg alebo symptomatickou hypotenziou na začiatku liečby sa neskúmali. 
U pacientov s hypovolémiou, závažnou obštrukciou odtoku ľavej komory, pokojovou hypotenziou, autonómnou dysfunkciou, hypotenziou v anamnéze alebo súbežne liečených antihypertenzívami alebo organ-
ickými nitrátmi, sa musí zvážiť potenciál vzniku symptomatickej hypotenzie. Ak sa u pacientov vyskytnú problémy so znášanlivosťou (symptomatická hypotenzia alebo SKT nižší ako 90 mmHg), odporúča sa dočasné 
titrovanie dávky nadol alebo prerušenie liečby vericiguatom. Súbežné užívanie vericiguatu a inhibítorov PDE5, ako je sildenafi l sa u pacientov so srdcovým zlyhávaním neskúmalo a kvôli možnému zvýšenému riziku 
vzniku symptomatickej hypotenzie sa preto neodporúča. Pacienti s eGFR <15 ml/min./1,73 m2 na začiatku liečby alebo pacienti na dialýze a pacienti s ťažkou poruchou funkcie pečene sa neskúmali, preto sa u týchto 
pacientov liečba vericiguatom neodporúča.Tento liek obsahuje laktózu. Nežiaduce účinky: Veľmi časté: hypotenzia. Časté: anémia, závrat, bolesť hlavy, nauzea, dyspepsia, vracanie, gastro-ezofageálna refl uxná 
choroba. Výdaj lieku: Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Bayer AG, 51368 Leverkusen, Nemecko. Registračné čísla: EU/1/21/1561/001-011.
Pred predpísaním lieku sa, prosím, podrobne oboznámte s úplným znením Súhrnu charakteristických vlastností lieku. Dátum revízie textu Súhrnu charakteristických vlastností lieku: 7/2021. 
Dátum prípravy Skrátenej informácie o lieku: 9/2021.
MA-M_VER-SK-0016-1

*HR 0,90; 95% CI, 0,82 - 0,98; p= 0,02
ARR, absolútna redukcia rizika, NNT, počet pacientov, ktorých je potrebné liečiť na zabránenie jednej udalosti , HFrEF, srdcové zlyhávanie s redukovanou ejekčnou frakciou , SZ, zlyhávanie,
Referencie: 1. Armstrong PW, Pieske B, Anstrom KJ, et al. VICTORIA Study Group. Vericiguat in patients with heart failure and reduced ejection fraction. N Engl J Med. 2020; 382(20):1883-1893.    
Dátum produkcie materiálu: 09/2021
                                                                                                                                                                                                                                                                    Bayer, spol. s r .o., Twin City, Blok A, Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, Slovensko
PP-VER-SK-0007-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                          bayer@bayer.sk, tel .: +421 2 592 12 321
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Kardiovaskulárne ochorenie je na 
Slovensku najčastejšou príčinou úmrtia, 
ktoré si každý rok vyžiada približne    
25 tisíc životov.1

To je neakceptovateľné.

Zníženie hladiny
LDL cholesterolu o

znižuje riziko kardiovaskulárnej 
príhody o 23%.2

Literatúra
1.Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2019 5.5.2021 [internet]. NCZI; 2021 [citované 20.9.2021]. Dostupné na: ttps://www.nczisk.sk/
Statisticke_vystupy/Zdravotnicka_rocenka/Pages/default.aspx
2.JAMA. 2016 Sep 27;316(12):1289-97. doi: 10.1001/jama.2016.13985

Novartis Slovakia s.r.o., Žižkova 22B, 811 02 Bratislava tel.: +421250706111, www.novartis.sk 
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PARTNERI
PODUJATIA

Iný ako ostatné betablokátory1*

Duálny mechanizmus účinku2*

Liečba stabilného mierneho a stredne ťažkého 
chronického srdcového zlyhávania (CHSZ) ako 
aditívna terapia ku štandardnej terapii 
u starších pacientov vo veku ≥ 70 rokov3

Liečba esenciálnej 
hypertenzie u dospelých3

Nebilet® 5 mg
Liek na vnútorné použitie. Liečivo: 5 mg nebivolol (ako nebivololiumchlorid). Terapeutické indikácie: esenciálna hypertenzia u dospelých, stabilné mierne a stredne ťažké chronické srdcové zlyhávanie (CHSZ) ako 
aditívna terapia ku štandardnej terapii u pacientov vo veku ≥ 70 rokov. Dávkovanie a spôsob podávania: Esenciálna hypertenzia: zvyčajná dávka je 1 tableta (5 mg) denne, môže sa užívať s jedlom. Chronické srdcové 
zlyhávanie: 1,25 mg nebivololu sa má zvýšiť na 2,5 mg nebivololu 1x denne, potom 5 mg nebivololu 1x denne, následne 10 mg nebivololu 1x denne. Maximálna odporúčaná dávka je 10 mg nebivololu 1 x denne. Inter-
valy medzi zvyšovaním dávky sú 1-2 týždne. Kontraindikácie: precitlivenosť na liečivo alebo ktorúkoľvek pomocnú látku, insu� ciencia pečene alebo porucha funkcie pečene, akútne srdcové zlyhávanie, kardiogénny 
šok alebo dekompenzácia pri srdcovom zlyhávaní vyžadujúca intravenóznu inotrópnu terapiu, syndróm sínusového uzla vrátane sino-atriálnej blokády, druhý  a tretí stupeň srdcovej blokády (bez kardiostimulátora), 
bronchospazmus a bronchiálna astma v anamnéze, neliečený feochromocytóm, metabolická acidóza, bradykardia (pulz menej ako 60 úderov za minútu pred začiatkom terapie), hypotenzia (systolický krvný tlak < 
90 mm Hg), ťažká periférna cirkulačná porucha. Liekové a iné interakcie: Kombinácie, ktoré sa neodporúčajú: antiarytmiká I. triedy (chinidín, hydrochinidín, cibenzolín, � ekainid, dizopyramid, lidokaín, mexiletín, 
propafenón), blokátory kalciových kanálov typu verapamilu, diltiazemu, centrálne pôsobiace antihypertenzíva (klonidín, guanfacín, moxonidín, metyldopa, rilmenidín). Kombinácie vyžaujúce opatrnosť: antiarytmiká 
III. triedy (amiodarón), anestetiká - prchavé halogenáty, inzulín a perorálne antidiabetiká: napriek tomu, že Nebilet® 5 mg neovplyvňuje hladinu glukózy, môže maskovať niektoré symptómy hypoglykémie (palpitácia, 
tachykardia). Baklofén (antispastikum), amifostín (antineoplastická prídavná liečba): dávkovanie antihypertenzív sa má primerane upraviť.  Kombinácie, ktoré sa majú zvážiť: srdcové glykozidy,  blokátory kalciových 
kanálov dihydropyridínového typu (amlodipín, felodipín, lacidipín, nifedipín, nikardipín, nimodipín, nitrendipín),  antipsychotiká, antidepresíva (tricyklické, barbituráty, fenotiazíny), nesteroidové protizápalové lieky 
(NSAID), sympatomimetiká. Farmakokinetické interakcie: vzhľadom na to, že nebivolol je metabolizovaný CYP2D6 izoenzýmom, súčasné podanie látok inhibujúcich tento enzým, najmä paroxetínu, � uoxetínu, tioridazínu 
a chinidínu, môže zvýšiť plazmatické hladiny nebivololu so zvýšeným rizikom excesívnej bradykardie a nežiaducich účinkov. Gravidita a laktácia: Nebilet sa neodporúča aplikovať v gravidite. Riziko pre novorodencov/
dojčatá nemožno vylúčiť. Matky užívajúce nebivolol preto nemajú dojčiť. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje: Nebilet® 5 mg neovplyvňuje psychomotorické funkcie. Počas vedenia 
automobilov alebo obsluhy strojov treba vziať do úvahy možnosť vzniku závratov a únavy. Nežiaduce účinky: časté: bolesť hlavy, závraty, parestézia, dyspnoe, obstipácia, nauzea, hnačka, únava, edémy. Menej časté: 
nočné mory, depresia, poruchy zraku, bradykardia, srdcové zlyhanie, spomalené AV vedenie/ AV - blok, hypotenzia, intermitentná klaudikácia (zvýšenie), bronchospazmus, dyspepsia, � atulencia, vracanie, pruritus, 
erytematózne sčervenanie , impotencia. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Berlin Chemie AG, Glienicker Weg 125, 12489 Berlín, Nemecko Spôsob výdaja lieku: na lekársky predpis. Pred predpísaním lieku 
oboznámte sa, prosím, s úplnou informáciou o lieku v  Súhrne charakteristických vlastností lieku. Posledná revízia textu: 12/2021. Dátum výroby materiálu: marec 2022 
Kód materiálu: SK_NEB-07-2022-v01_Press
Zastúpenie v SR: Berlin-Chemie / A. Menarini Distribution Slovakia s. r. o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava,  tel.: 02/ 544 30 730, fax: 02/544 30 724, e-mail: slovakia@berlin-chemie.com. Tento materiál je určený 
pre odbornú verejnosť a interné účely spoločnosti.
*informácia sa vzťahuje na účinnú látku nebivolol.

1. Sahana G. N. et al.; Int J BiolMed Res 2011; (2): 577-580
2. Tobili J. E. et al.; Vasc Health Risk Manag 2012; 8: 151-160
3. SPC Nebilet 12/2021



PODUJATIE PODPORILI

ďakujeme

Amgen Slovakia s.r.o.

AstraZeneca AB

BTL Slovakia

InterMedical Plus, s.r.o.

Janssen, Johnson & Johnson, s.r.o.

SERVIER SLOVENSKO spol.s.r.o

Hlavní partneri podujatia Vystavovateľ

Podujatie podporili
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