Sdružení ambulantních kardiologů ČR,
Kardiocentrum Nemocnice Na Homolce,
Všeobecná zdravotní pojišťovna České
republiky, Státní ústav pro kontrolu
léčiv ve spolupráci se Zdravotnickou
záchrannou službou hl. m. Prahy
a Unií pacientů ČR Vás srdečně
zvou na pacientský den na téma

ONEMOCNĚNÍ SRDCE
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Info & registrace:

w w w. k d p n . c z
Akci pořádá a organizuje agentura FILENO s.r.o.

PROGRAM
25. ŘÍJNA 2019

PACIENTSKÝ DEN

15:00 – 16:10

Blok 1
panel: Neužil P. (NNH), Hlaveš J. (Unie pacientů ČR), Dřímalová L. (VZP ČR), Z. Jojko (SAK)
Úvod

(15 min.)

Konec kardiologů v Čechách?

Jojko Z.

(15 min.)

Jak se budí srdce

Chovanec M.

(10 min.)

Výzkum – chceme ho?

Neužil P.

(15 min.)

Pohled VZP ČR

Dřímalová L.

(15 min.)

16:10 – 16:30

Přestávka

16:30 – 17:50

Blok 2
panel: Ošťádal P. (NNH), Málek F. (NNH), Hlaveš J. (Unie pacientů ČR), Jankůj M. (VZP ČR), P. Svítil (SAK),
Slabý J. (SÚKL), Doubek D. (ZZS HMP)
Akutní infarkt myokardu a cholesterol

Ošťádal P.

(15 min.)

Srdeční zástava/resuscitace

Doubek D.

(15 min.)

Operace srdce

Pavel P.

(10 min.)

Vysoký krevní tlak

Kučerová A.

(15 min.)

Úhrady léčiv v oblasti vnitřního lékařství

Slabý J.

(10 min.)

Pohled VZP ČR

Jankůj M.

(15 min.)
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KARDIOLOGICKÝ DEN
PETRA NIEDERLEHO
Odborná akce prezentující pokroky současné české kardiologie vznikla na památku předního českého kardiologa profesora
Petra Niederleho. Petr Niederle byl průkopníkem ultrazvukového vyšetření srdce – echokardiografie a dlouholetým primářem
kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce. Zemřel v březnu 2008.
Program obou akcí jak pro odbornou veřejnost, tak i pro pacienty je připraven společně se Sdružením ambulantních
kardiologů, Nemocnicí Na Homolce, Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, Státním ústavem pro kontrolu léčiv, Unií pacientů ČR
a Zdravotnickou záchrannou službou hl. města Prahy.
V rámci programu budou prezentovány příspěvky našich předních odborníků na téma akutní kardiologie, srdeční arytmie,
farmakologická léčba srdce a problematika úhrad léčby a léčiv. Dozvíte se, jaký je život s kardiostimulátorem či defibrilátorem,
co dělat při potížích se srdcem, v případě infarktu myokardu či při vysokém krevním tlaku a dalších onemocněních srdce.
Dotkneme se i tématu možností výzkumu a jak funguje česká kardiologie v celorepublikovém zdravotnickém systému.
Zdravotnická záchranná služba hl. města Prahy předvede techniky používané při každodenní život zachraňující práci, modelové
pracoviště a práci zdravotnického operačního střediska. Budete mít také možnost si prohlédnout vozidlo rychlé zdravotnické
pomoci.
Pevně doufáme, že se nám podaří přiblížit českou kardiologii vám, našim pacientům a přesvědčíme vás, že na ni můžete být
právem hrdi.
prof. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC
MUDr. Zorjan Jojko
doc. MUDr. Petr Ošťádal, Ph.D.
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KDPN 2019

Dopravní spojení MHD: METRO trasa B – stanice Vysočanská

25. ŘÍJNA 2019
Registrace od 14:30 hodin. Začátek odborného programu od 15:00 hodin.

REGISTRACE ON-LINE
Vaši účast prosím potvrďte on-line na adrese w w w . k d p n . c z nebo zašlete přiloženou návratku poštou či faxem na
adresu: FILENO s.r.o., Mánesova 51, 120 00 Praha 2, tel.: 226 531 895, fax: 226 531 893,
nejpozději 2 dny před datem konání akce.

ODBORNÁ GARANCE AKCE
Prof. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC
doc. MUDr. Petr Ošťádal, Ph.D.
MUDr. Zorjan Jojko

Partner

Odborný mediální partner

Mediální partner

media kit

Proč inzerovat v deníku Právo:

N Á V R A T K A

Vaši účast prosím potvrďte on-line na adrese www.kdpn.cz nebo
zašlete přiloženou návratku poštou či faxem na adresu:
FILENO s.r.o., Mánesova 51, 120 00 Praha 2
tel.: +420 226 531 895, fax: +420 226 531 893,
nejpozději dva dny před datem konání akce.
Registrace jsou přijímány do naplnění kapacity přednáškového sálu.
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Titul, příjmení, jméno___________________________________________________________________________________________________________
Adresa _______________________________________________________________________________________________________________________
Město_____________________________________Telefon ____________________________________________________________________________
E-mail ________________________________________________________________________________________________________________________

Vyplněním tohoto formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů a elektronickou komunikací na dobu trvání 10 let – viz. Souhlas a Poučení
na rubové straně.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a elektronickou komunikací
Souhlasím s tím, že společnost FILENO s.r.o., se sídlem Praha 2, Mánesova 51, PSČ 120 00, IČ: 26298813, jako správce, bude ve smyslu
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), pro
účely marketingu, bezplatného poskytování informačních služeb o odborných aktivitách a seminářích organizovaných správcem,
zpracovávat a uchovávat mé osobní údaje v rozsahu jak je poskytuji v tomto formuláři. Osobní údaje budou zpracovávány
v databázi vedené automatizovaně (u elektronického formuláře) a případně manuálně (u listinného formuláře), a to správcem,
případně zpracovatelem, se kterým správce uzavře smlouvu. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze správci resp. zpracovateli.
Rovněž souhlasím s komunikací a se zasíláním obchodních sdělení elektronickými prostředky s využitím mých kontaktních údajů
zde uvedených.
Prohlašuji, že jsem byl seznámen s níže uvedeným poučením.

Poučení:
Máte právo přístupu k osobním údajům o Vás zpracovávaných a právo na jejich opravu. Jestliže zjistíte nebo se budete domnívat,
že správce nebo zpracovatel provádí zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního
života nebo se zákonem, zejména budou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat správce
nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat odstranění tohoto stavu (zejména blokováním, opravou, doplněním nebo likvidací
osobních údajů). Bude-li tato Vaše žádost shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.
Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje správce.

