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Otvorenie (9:00)

úvodné sLovo: 
MUDr. A. Mistrík 
hl. odborník MZ SR v odbore angiológia

Antitrombotická liečba 
pri vaskulárnych ochoreniach 
(9:15 – 10:35)

Prof. MUDr. V. Hricák, CSc. (15 min.)
„Ovládanie doštičiek“ – výzva 
v manažmente artériovej trombózy 
oddelenie akútnej kardiológie, NÚSCH, a.s.
   
MUDr. J. Maďarič, PhD. (15 min.)
Protidoštičková liečba u pacientov 
vyžadujúcich antikoagulačnú terapiu 
odd. kardiológie a angiológie, Kardiologická klinika, 
NÚSCH, a.s.

MUDr. P. Gergely (15 min.)
Špecifi ká antitrombotickej liečby 
venóznej trombózy 
interné oddelenie, NsP Levice    
    
Doc. MUDr. A. Bátorová, CSc. (15 min.)
Nové antikoagulanciá 
odd. pre poruchy hemostázy, 
KHaT, FNsP LFUK, SZU, Bratislava    
      
diskUsia 
 

Prestávka (10:35 – 10:50)

Moderný manažment 
cievnej mozgovej príhody  
(10:50 – 12:10)

Prof. MUDr. P. Turčáni, CSc., MUDr. M. Sykora, PhD.  (15 min.)
Farmakoterapia ischemickej CMP 
I. neurologická klinika LFUK, Bratislava  
 
MUDr. V. Procházka, PhD. (15 min.)
Rekanalizační výkony u akutní ischemické CMP 
odd. intervenční neuroradiologie a angiologie, 
FN Ostrava Poruba, ČR   
 
MUDr. I. Vulev, PhD., MPH. (15 min.)
Endovaskulárna liečba aneuryzmálnych 
hemoragických CMP
odd. diagnostickej a intervenčnej rádiológie, NÚSCH, a.s. 
    
diskUsia

MUDr. J. Maďarič, PhD. (15 min.)
Nové odporúčania pre manažment pacientov s postihnutím 
extrakraniálnych karotických a vertebrálnych artérií – 2011 
odd. kardiológie a angiológie, Kardiologická klinika 
NÚSCH, a.s.  

      

Obedná prestávka (12:10 – 12:45)

Akútne ischemické stavy 
vo vaskulárnej medicíne 

(12:45 – 13:50)

Prof. MUDr. V. Šefránek, CSc. (15 min.)
Akútna mezenteriálna ischémia 
Klinika cievnej chirurgie, NÚSCH, a.s.   
    
MUDr. I. Vulev, PhD., MPH. (15 min.)
Akútna Stanford B disekcia aorty 
– endovaskulárny manažment 
odd. diagnostickej a intervenčnej rádiológie, NÚSCH, a.s. 
  
MUDr. M. Tóth (15 min.)
Manažment pacienta s akútnou končatinovou ischémiou 
odd. kardiológie a angiológie, Kardiologická klinika, 
NÚSCH, a.s.      
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