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Seminár

Auditórium získalo doslova vlastnú skúsenosť

Ako vznikla myšlienka na reali-
záciu seminára?

Tento formát interaktívneho 
vzdelávania je vo svete veľmi 
obľúbený a príťažlivý. Keďže sa 
nič podobné ešte na Slovensku 
pre kardiológov neorganizo-
valo a naše tímy majú bohaté 
skúsenosti z organizácie pria-
mych prenosov v intervenčnej 
rádiológii a v intervenčnej kar-
diológii zase v Česku, rozhod-
li sme sa, že je čas priniesť ten-
to typ vzdelávania v kardiológii 
aj na Slovensko. Otvorili sme 
práve novú koronárnu jednot-
ku a oslavujeme výročie vzniku 
Centra intervenčnej neurorádi-
ológie a endovaskulárnej liečby 

(CINRE), a to bol dôvod a ten 
správny moment na načasova-
nie „live case“ sympózia. V na-
šom centre sa za rok existen-
cie školili lekári už zo 14 kra-
jín, povedali sme si, že je čas 
niečo aktívne robiť aj pre na-
šu odbornú verejnosť. Pokroky 
a inovácie v intervenčnej me-
dicíne priblížiť auditóriu u nás.

Aké výhody prináša pre pacien-
tov, kolegov a lekárov, sestry 
z iných zariadení?

Získajú veľmi plastickú pred-
stavu o tom, ako kardiologická 
intervencia prebieha, môžu in-
teraktívne diskutovať a hlaso-
vať, sú úplne vtiahnutí do de-

ja. Získajú tak prehľad a do-
zvedia sa odpovede na mno-
hé otázky, ktoré mali a zaují-
mali ich. Hovorí sa, že raz vi-
dené je lepšie, ako stokrát po-
čuté alebo čítané, je to presne 
v tom duchu, auditórium zís-
ka doslova vlastnú skúsenosť.

Kto bol súčasťou tímu a v pred-
sedníctvach sekcií?

Operačné tímy štyroch pria-
mych prenosov, pri ktorých bo-
li ošetrované tzv. viaccievne 
koronárne postihy (multives-
sel disease) vrátane postihov 
kmeňa ľavej koronárnej tepny 
a chronických uzáverov, tvo-
rili intervenční kardiológovia 
z nášho centra. V predsedníc-
tve boli okrem moderátorov 
priamych prenosov, tiež našich 
intervencionalistov, aj čestní 
hostia a prednášajúci na sym-
póziu – prof. MUDr. Zuzana 
Moťovská, PhD., FESC, z LF 
Karlovej univerzity v Prahe, 
prof. MUDr. Lenka Špinarová, 

PhD., FESC, z Masarykovej 
Univerzity v Brne a prof. MUDr. 
Štefánia Moricová, PhD., MPH, 
zo SZU v Bratislave.

Má aj nejaké nevýhody?
Pre operatérov je náročné 

pracovať online a v priamom 
prenose, organizácia samot-
ných vzdialených prenosov 
z operačných sál je mimoriad-
ne náročná, zvukové a obra-
zové výstupy sú na 3 nezávis-
lé kamery, skĺbenie s prednáš-
kami v auditóriu, celé si to vy-
žaduje réžiu atď.

Mali možnosť zúčastniť sa 
i mladí medici?

Kapacita auditória bola li-
mitovaná na 150 účastníkov. 
Ktorí sa dozvedeli a včas pri-
hlásili, mali možnosť zúčast-
niť sa. Primárne však bolo po-
dujatie určené kardiológom.

Je takéto podujatie bežnou súčas-
ťou slovenského zdravotníctva?

MUDr. Ľubomír Okruhlica, 
CSc., 
riaditeľ Centra pre liečbu drogových 
závislostí 

V kardiológii to bolo prvý-
krát na Slovensku, v inter-
venčnej rádiológii takéto vzde-
lávanie organizujeme už nie-
koľko rokov a budeme v tom 
pokračovať aj v našom centre.

Aké boli ohlasy, pripomienky po 
podujatí?

Ohlasy boli a sú fantastic-
ké, kolegovia doceňovali hlav-
ne náročnosť priamych preno-
sov – komplikovanosť nálezov 
a kvalitu realizovaných kom-
plexných intervencií, úroveň 
prednášok a celkovú profesi-
onalitu organizácie celého po-
dujatia.

Plánuje sa ďalšie podujatie?
Áno, CINRE KARDIO LIVE 

seminár plánujeme organi-
zovať raz ročne, v januáro-
vom termíne. Podobné podu-
jatie určite uskutočníme tento 
rok aj pre neurológov a ciev-
nych lekárov.

(ja)

V rámci intervenčnej kardiológie na Slovensku sa 
prvýkrát realizovali prenosy z operačných sál. Išlo 
o CINRE kardio live a účastníci tak mali možnosť
naživo sledovať intervenčné kardiologické výkony.
O odbornom seminári rozprával riaditeľ CINRE
MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH., FCIRSE.

„V našom centre sa 
za rok existencie 
školili lekári 
už zo 14 krajín.
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