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Priame prenosy ukázali aj nové techno-
lógie spresňujúce diagnostiku koronár-
neho ochorenia, konkrétne meranie 
frakčnej prietokovej rezervy v koronár-
nej tepne (tzv. DPR metodikou) alebo 
OCT (optická koherenčná tomogra-
fia), umožňujúca posudzovať detaily 
v koronárnych tepnách o rozmeroch 
10um. Odborné prednášky a panelové 

diskusie priniesli posledné poznatky 
o liečbe pacientov s anginou pectoris 
a akútnymi srdcovými infarktami, tak 
v prednemocničnej, ako aj v pohospita-
lizačnej starostlivosti. 

„Nie menej dôležitou časťou kongresu 
bolo po vzájomnej diskusii, nastaviť si 
organizačné pravidlá, podľa ktorých sú 
pacienti s rôznymi formami ischemickej 
choroby srdca v CINRE ošetrení. Naprí-
klad začiatkom roka 2020 CINRE zavie-
dlo vyšetrovanie a ošetrovanie chorých 
s  tzv. NSTEMI infarktom 6 dní v týždni, 
teda aj v sobotu. Pacienti s najvážnejšou 
formou akútneho infarktu, tzv. STEMI sú 
samozrejme ošetrení 24/7, t. j. kedykoľ-
vek 24 hodín denne a 7 dní v týždni“, 

uviedol MUDr. Ladislav Groch, PhD., 
primár Oddelenia intervenčnej kardioló-
gie CINRE.  

„Vysoká účasť na kongrese je pre nás 
veľkým záväzkom do budúcnosti. Sme 
rozhodnutí v tejto aktivite pokračovať 
a CINRE Kardio live pripraviť ešte vo 
väčšom formáte v roku 2021,“ konštato-
val MUDr. L. Groch. Upresnil, že novinkou 
by mal byť priamy prenos z pracoviska 
v Banskej Bystrici. Predbežne pôjde 
o katétrovú implantáciu srdcovej chlopne 
(tzv. TAVI metóda), a to úplne prvýkrát 
v priamom prenose na Slovensku. Do-
hoda s kolegami z Banskej Bystrice už 
bola uzatvorená. Priame prenosy by mali 
byť budúci rok obohatené aj o neuroin-
tervenčný výkon pri ischemickej cievnej 
mozgovej príhode. 

CINRE sa špecializuje na inovatívnu mini-
invazívnu liečbu neurovaskulárnych  a kar-
diovaskulárnych ochorení, ktoré postihu-
jú a umiera na ne viac ako 1/2 populácie 
u nás na Slovensku. CINRE je medziná-
rodným školiacim centrom excelentnosti 
pre viaceré nové a miniinvazívne postupy 
vo všetkých troch programoch – neuro, 
kardio a angio. Školili sa v ňom už odbor-
níci z viac ako 15 krajín sveta. Nemocnica 
CINRE je zmluvným partnerom všetkých 
troch zdravotných poisťovní na Slovensku 
a pacienti si v nej za žiadne výkony nedo-
plácajú. V roku 2019 získala od pacientov 
niekoľko významných ocenení, dokonca 
pacienti VšZP jej udelili 1. miesto spome-
dzi všetkých ústavných zdravotníckych 
zariadení na Slovensku.

Kardiologický tím Centra intervenč-
nej neurorádiológie a endovaskulár-
nej liečby (CINRE) so sídlom v Brati-
slave koncom januára zorganizoval 
už 2. ročník CINRE Kardio live semi-
nára s priamymi prenosmi z operač-
ných sál v modernom medicínskom 
odbore intervenčnej kardiológie. 
Cieľom kongresu CINRE Kardio live 
2020 bolo prostredníctvom odbor-
ných prednášok, ale predovšetkým 
priamych prenosov miniinvazívnych 
operačných výkonov z katetrizač-
ných sál, oboznámiť širokú odbornú 
verejnosť – kardiológov a internis-
tov, praktických lekárov a lekárov 
RZP, so spektrom výkonov, ktoré 
nemocnica CINRE v kardio progra-
me realizuje. 

Unikátny kongres 
CINRE Kardio live s priamymi 
prenosmi z katetrizačných sál

Dobroslava Krajačičová

Foto archív CINRE


