Pozvánka

Klinická prax

o srdci

27. november 2018
BRATISLAVA, City Hotel Bratislava, Seberíniho 9
KOŠICE, Hotel Yasmin, Tyršovo nábrežie 1 *
TRENČÍN, Hotel Elizabeth, Gen. M. R. Štefánika 2 *
NOVÉ ZÁMKY, Hotel Grand, Pribinova 19 *
BANSKÁ BYSTRICA, Hotel Lux, Námestie Slobody 2 *
POPRAD, Hotel Satel, Mnohelova 825/3 *
MICHALOVCE, Hotel Mousson, T. J. Moussona 1 *
* Kvalitný audiovizuálny prenos vysielaný v uvedený termín z Bratislavy.

Odborný program
Predsedajúci a koordinátor podujatia: Doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc., Ústav farmácie, Lekárska fakulta, SZU
Od 15:30

Registrácia

16:00 – 16:30

Kombinovaná liečba hypertenzie v reálnej praxi
Vysoký krvný tlak svojou neustále rastúcou prevalenciou predstavuje jeden z najdôležitejších rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení.
Nové Odporúčania Európskej kardiologickej a hypertenziologickej spoločnosti prinášajú preto oproti predchádzajúcim odporúčaniam fokuzáciu
na zlepšenie diagnostiky a terapie hypertenzie. Popri meraniu krvného tlaku v ambulancii sa kladie dôraz aj na 24-hod. monitorovanie TK a meranie
TK v domácom prostredí. V liečbe hypertenzie sa kladie dôraz na iniciáciu liečby kombinovanou terapiou s preferovaním fixných liekových
kombinácií, čo vedie k zlepšeniu morbidity a mortality pacientov s hypertenziou.

MUDr. Rudolf Uhliar, CSc.
16:30 – 17:00

Aký je význam markera hyperurikémie pre prognózu pacientov s chronickým srdcovým zlyhávaním
Posledné desaťročia sa záujem klinikov znovu upriamil na kyselinu močovú. Prvýkrát v literatúre na význam kyseliny močovej upozornili ešte
v druhej polovici 18. storočia. Odvtedy sa v odbornej literatúre na dlhé obdobie tento fakt opomínal a až posledné 2 dekády sa k uvedenému
znovu obrátila pozornosť, keď hypertenziológovia u adolescentov jasne dokázali ich kauzálny vzťah. Pred 5 rokmi klinickí kardiológovia upozornili
aj na vzťah hyperurikémie u pacientov s chronickým srdcovým zlyhávaním. Tým sa zaradila kyselina močová medzi užitočné klinické markery
v kardiológii aj z hľadiska prognostického. V našich podmienkach klinickej praxe boli realizované dve prierezové epidemiologické štúdie Kardiak
a Zrkadlo, ktoré priniesli niektoré informácie o vzťahoch tohto biomarkera.

ACE-inhibítory – 40 rokov v liečbe kardiovaskulárnych ochorení

MICHALOVCE, Hotel Mousson, T. J. Moussona 1 *

17:00 – 17:30

* Kvalitný audiovizuálny prenos vysielaný v uvedený termín z Bratislavy.

Prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.

Autor poukazuje na históriu vývoja liečby ACE inhibítormi, ich všeobecný patofyziologický mechanizmus účinku, sučasné indikácie
a kontraindikácie ich použitia v liečbe KV ochorení na pozadí najvýznamnejších klinických štúdií.

POPRAD, Hotel Satel, Mnohelova 825/3 *

MUDr. Július Kasper

BANSKÁ BYSTRICA, Hotel Lux, Námestie Slobody 2 *
NOVÉ ZÁMKY, Hotel Grand, Pribinova 19 *

ROZHOVOR NA AKTUÁLNU TÉMU: Psychosomatika z pohľadu internistu, so zameraním na kardiovaskulárny systém

TRENČÍN, Hotel Elizabeth, Gen. M. R. Štefánika 2 *

17:30 – 18:00

Čoraz mladší ľudia majú postihnutia kardiovaskulárneho systému
Čím sa medicína nezaoberá sú emócie, či situácie, ktoré viedli k poškodeniu srdca
Krv ako symbol života ale i ako nositeľka našej individuality atď.

KOŠICE, Hotel Yasmin, Tyršovo nábrežie 1 *

BRATISLAVA, City Hotel Bratislava, Seberíniho 9

Doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc., Ústav farmácie, Lekárska fakulta, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
a jeho hosť MUDr. Erika Zelníková

27. november 2018

Pozvánka

Registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia potvrdenia o účasti s 2 kreditmi SLK.

Klinická prax

o srdci

Sympózium je podporené z finančného príspevku spoločností:

Využite jednu z nasledujúcich možností registrácie:
Organizátor nebude poskytovať nepeňažné
plnenie pre účastníkov podujatia. Účastník
preto nemá povinnosť odvodu zrážkovej
dane za nepeňažné plnenie v zmysle Zákona
o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení
neskorších predpisov.

1. Online na www.fp-klinickaprax.sk, www.farmi-profi.sk alebo Facebook Farmi-Profi
2. E-mailom na info@farmi-profi.sk
3. Poštou na adresu: FARMI-PROFI, spol. s r.o., Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava
4. Telefonicky-mobil: 0915 293 610, tel.: 02/6446 1555
5. Prihlásenie na sledovanie online prenosu na www.farmi-profi.sk

