
	  

	  

Referenti 
 

MUDr. Theodor Adla 
Klinika zobrazovacích metod FN Motol, Praha  

 Dr. Joris Ector  
 University Hospital Gasthuisberg, Leuven  

MUDr. Roman Gebauer 
Kinderkardiologie, Herzzentrum Leipzig  

MUDr. Jiří Gilík 
Dětské kardiocentrum FN Motol, Praha 

Prof. MUDr. Robert Hatala 
Kardiologická klinika, NÚSCH, Bratislava 

MUDr. Peter Hlivák 
Kardiologická klinika, NÚSCH, Bratislava 

Vierka Illíková 
Detské kardiocentrum, Bratislava 

Prof. MUDr. Janoušek Jan 
Dětské kardiocentrum FN Motol, Praha 

Prof. MUDr. Josef Kautzner 
Klinika kardiologie, IKEM, Praha 

MUDr. Peter Kubuš 
Dětské kardiocentrum FN Motol, Praha 

MUDr. Petr Peichl 
Klinika kardiologie IKEM, Praha 

MUDr. Kryštof Slabý  
Odd. tělovýchovného lékařství FN Motol, Praha 

MUDr. Viktor Tomek 
Dětské kardiocentrum FN Motol, Praha 

Dr. med. PD Michael Weidenbach 
Kinderkardiologie, Herzzentrum Leipzig  

 

Sponzoři akce: 
 

	  

	  

	  

 

 
 

 
 

	  
 
 
 
Pořadatel: PS Pediatrická kardiologie ČLK 
 
Účastnický poplatek: 400 Kč/15 €/os. 
Tato vzdělávací akce je pořádaná dle 
Stavovského předpisu ČLK č.16 
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Pátek	  4.9.2015	  
	  
10.00	  -‐	  18.00	   Registrace	  a	  ubytování	  

účastníků	  
13.00	  -‐	  14.00	   Oběd	  
14.00	  -‐	  14.10	   Úvod	  
14.10	  -	  14.50	   Pravá	  komora	  -‐	  ECHO  

(Viktor	  Tomek)	  
14.50	  -	  15.20	   Pravá	  komora	  -‐	  MRI	   

(Theodor	  Adla)	  
15.20	  -	  15.50	   Přestávka	  na	  kávičku	   	  
15.50	  -‐	  16.10	   Základy	  EKG	  -‐	  aneb	  odkud	  

kam,	  jak	  a	  proč?	   
(Roman	  Gebauer)	  

16.10	  -‐	  16.40	   Časté	  formy	  
supraventrikulárních	  
tachykardií	  (Peter	  Kubuš)	  

16.50	  -‐	  18.00	   Interaktivní	  interpretace	   
EKG I.	  v	  malých	  skupinách	  
(max.	  15	  os./skupina)	  	  
Referenti:	   
Jan	  Janoušek	  (sk.	  1),	   
Peter	  Kubuš	  (sk.	  2),	   
Vierka	  Illíková	  (sk.	  3),	   
Roman	  Gebauer	  (sk.	  4)	  
definitivní	  počet	  a	  velikost	   
skupin	  dle	  počtu	  účastníků 

18.15	  -‐	  18.35	   Ohlédnutí	  za	  letošním	  
sjezdem	  AEPC	  v	  Praze	   
(Jan	  Janoušek)	   	  

od	  19.00	   	   Večeře	  
	  
 
 

 

Sobota	  5.9.2015	  
	  
08:30	  -	  10:00	  	  	   echokardiografický	  simulátor,	  

max.	  12	  os.	   
  (Michael	  Weidenbach)	  

	   	   	   	  	  
	  	  	  7.00	  -‐	  9.00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   Snídaně	  	  
9.00	  -	  9.30	   Srdeční	  arytmie	  u	  plodu	  -‐	  

současná	  diagnostika	  a	  léčba	  
(Viktor	  Tomek)	  

9.30	  -‐	  10.00	   Elektrofyziologické	  vyšetření	  
a	  ablace	  za	  použití	  3D	  
mapovacích	  systémů	   
(Peter	  Kubuš)	  

10.00	  -‐	  10.45	  	   3D	  flight	  through	  the	  heart	  
(Joris	  Ector)	  

	  	  	  10.45	  -‐	  11.15	   	   Přestávka	  na	  kávičku	  	  
11.15	  -‐	  12.20	   Interaktivní	  interpretace	   

EKG	  II.	   
(Vierka	  Illíková,	  Peter	  Hlivák)	  

12.20	  -‐	  13.00	    Prezentace	  firem	  
13.00	  -‐	  14.00	   Oběd	  
14.00	  -‐	  17.30	   Sportovní	  aktivity	  (cyklistický	  

výlet,	  nordic	  walking,...)	  
17.30	  -‐	  18.00	   Diferenciální	  diagnostika	  

námahové	  dušnosti,	  aneb	  ne	  
vždy	  je	  srdce	  vinno...	   
(Kryštof	  Slabý)	  

18.00	  -‐	  18.30	   Variace	  na	  volné	  téma	  
(Robert	  Hatala) 

18:30	  -‐	  19:00	   Kouření	  a	  srdce  
(Josef	  Kautzner) 

19.15	  -‐	  20.00	   	  	   Večeře	  
od	  20.00	  	   Společenský	  večer	  (hudba,	  

tanec,	  zpěv,...)	  

Neděle	  6.9.2015	  
	  

	  	  7.00	  -‐	  9.00	   	   Snídaně	  	  
	  	  9.00	  -‐	  9.20	   Antiarytmické	  možnosti	         

u	  selhávající	  Fontanovy	  
cirkulace	  (Jan	  Janoušek)	  

	  	  9.20	  -‐	  10.30	   Interaktivní	  interpretace	   
EKG	  III.	  (Petr	  Peichl)	  

10.30	  -	  10.50	   Přestávka	  na	  kávičku	  	  
10.50	  -‐	  11.50	   Genetické	  arytmické	  

syndromy	  –	  update	   
(Roman	  Gebauer)	  

11.50	  -‐	  12.15	   Mitrální	  vady	  v	  dětském	  věku	  
(Jura	  Gilík)	  

12.15	  -	  12.45	   Fallotova	  tetralogie	  –	  
Repaired	  Yes,	  Cured	  No  
(Jan	  Janoušek) 

13.00	  -‐	  14.00	   Oběd 
14.00	   Závěr	  kurzu	  
	  
 
V	  Lipsku	  dne	  10.8.2015	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  Jan	  Janoušek	   	   	  	  Roman	  Gebauer	  


