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Centrum intervenčnej 
neurorádiológie a endovas-
kulárnej liečby (CINRE) so 
sídlom v Bratislave kon-
com januára zorganizovalo 
CINRE kardio live seminár. 
Išlo o vôbec prvý seminár 
na Slovensku s priamymi 
prenosmi z operačných sál 
v modernom medicínskom 
odbore intervenčnej kar-
diológie.

Operačné tímy štyroch pria-
mych prenosov, pri ktorých boli 
ošetrované tzv. viaccievne koro-
nárne postihy vrátane postihov 
kmeňa ľavej koronárnej tepny  
a chronických uzáverov, tvorili 
intervenční kardiológovia z CIN-
RE. Podobný formát interaktív-
neho vzdelávania sa vo svete teší 
veľkej obľube. Účastníci semi-
nára získavajú reálnu predstavu  
o tom, ako samotná kardio-
logická intervencia prebieha, 
môžu sa pýtať, diskutovať, sú 
priamo vtiahnutí do deja celé-
ho zákroku.
Medzi priamymi prenosmi  
z operačných sál zazneli mnohé 
zaujímavé prednášky. Špeciálny-
mi hosťami kongresu boli prof. 
MUDr. Zuzana Moťovská, PhD., 
FESC z Lekárskej fakulty Karlovej 
univerzity v Prahe, prof. MUDr. 
Lenka Špinarová, PhD., FESC  
z Masarykovej univerzity v Brne 

Excelentný seminár 
s priamymi prenosmi

a prof. MUDr. Štefánia Moricová, 
PhD., MPH zo SZU v Bratislave. 
„Ohlasy na toto unikátne vzde-
lávacie podujatie sú výborné, 
CINRE kardio live seminár bude-
me organizovať pravidelne, raz 
ročne, a to vždy v januárovom 
termíne. Okrem toho plánujeme 
ešte v tomto roku pripraviť ob-
dobné podujatie pre neurológov 
a angiológov,“ uviedol MUDr. 
Ivan Vulev, PhD., MPH, FCIRSE, 
riaditeľ a intervenčný rádiológ 
CINRE.
CINRE sa špecializuje na ino-
vatívnu miniinvazívnu liečbu 
neurovaskulárnych a kardiovas-
kulárnych ochorení, ktoré posti-
hujú ľudí a umierajú na ne dve 
tretiny populácie na Slovensku. 
CINRE je medzinárodným ško-
liacim centrom excelentnosti 
pre viaceré nové a miniinvazív-
ne liečebné postupy vo všetkých 

troch programoch neuro, kardio 
a angio. Školili sa v ňom za 12 
mesiacov od vzniku špecialisti 
už zo 14 krajín, ako sú Nemecko, 
Francúzsko, Rakúsko, Švajčiar-
sko, Česko, Rusko, Južná Kórea či 
Singapur. Nemocnica CINRE je 
zmluvným partnerom všetkých 
troch zdravotných poisťovní na 
Slovensku a pacienti v ňom za 
žiadne výkony nedoplácajú. No-
vinári a pacienti označili CINRE 
ako „usmievavú nemocnicu, kde 
sa robí krásna medicína.“ Ďaku-
jeme!

Dobroslava Krajačičová
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