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LIEK CINRE

Začiatkom júna 2021 sa opäť uskutočnil 
už 3. ročník unikátneho medzinárodného 
edukačného podujatia na Slovensku - 
CINRE KARDIO LIVE seminár 2021.

Tentokrát sa účastníci kongresu, ktorý 
prebiehal online a aj prezenčnou for-
mou, mohli tešiť okrem iného počas dňa 
na sedem živých prenosov operácií zo 
4 katetrizačných sál Nemocnice CINRE. 
Išlo o katétrovú liečbu akútneho infark-
tu myokardu, viaccievnych postihnutí 
koronárnych tepien, zúžení mozgových 
tepien, či endovaskulárnu liečbu aneu-
ryzmy brušnej aorty. 
 
Edukačný koncept podujatia je zameraný 
na priame prenosy operácií z operačných 
sál a interaktívnu, živú, odborne modero-
vanú diskusiu s operatérmi, panelistami, 
účastníkmi v kongresovej sále, ako aj 
účastníkmi v online priestore. Seminár 
obohatili svojou prednáškou okrem iných 
aj prof. MUDr. Zuzana Moťovská, PhD. 
a Dr. Ryan Madder z Michiganskej 
Univerzity v USA. 

Počet registrovaných účastníkov a ich 
ohlasy po podujatí sú pre organizátorov 
opätovne veľkým záväzkom a celý tím 
nemocnice CINRE je pripravený v tejto 
edukačnej aktivite pokračovať aj v roku 
2022.

V Nemocnici CINRE sa môžu pochváliť ďalšou vý-
znamnou novinkou pre pacientov. Je ňou DISTÁL-
NY RADIÁLNY katetrizačný PRÍSTUP pre koronaro-
grafie a koronárne intervencie, ktorý na Slovensku 
ako prvý u kardiologických pacientov zaviedol 
MUDr. Michal Rezek, intervenčný kardiológ CINRE. 
Intervenční kardiológovia v CINRE ho používajú 
ako jediní u nás, pričom tento inovatívny katetri-

začný prístup prináša kardio-
logickým pacientom najvyššiu 
mieru komfortu a bezpečnosti. 
Pri vstupe do tepnového systé-
mu sa využíva vpich na rozhraní 
palca a ruky, kde sa napichuje 
distálna radiálna artéria. Výho-
dou tohto prístupu je ešte väčší 
komfort pacienta, ako aj menej 
komplikácií v porovnaní s dote-
rajšími katetrizačnými prístupmi 
cez stehennú alebo radiálnu 
tepnu.

Nemocnica CINRE sa v duchu 
svojho motta: „Neustály pokrok 
a inovácie, najvyššia medicín-
ska kvalita“,  špecializuje na 
najmodernejšiu miniinvazívnu 
intervenčnú liečbu kardiovas-
kulárnych a neurovaskulárnych 
ochorení v nonstop režime. 
CINRE je aj medzinárodným 
školiacim centrom excelentnosti 
pre viaceré nové a miniinvazív-
ne liečebné postupy vo všetkých 
troch programoch neuro, kardio 

a angio. Nemocnica CINRE vy-
konáva ročne okolo 5 000  
miniinvazívnych operácií a je 
zmluvným partnerom všetkých 
troch zdravotných poisťovní 
na Slovensku, pacienti si v nej 
za žiadne výkony a vyšetrenia 
nedoplácajú.

Distálny raDiálny katetrizačný prístup 
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Všetky informácie nájdete na www.cinre.sk a na FB profile


