Generální partner
XXVIII. kongres ČIS ČLS JEP, 20. – 23. 10. 2021

POZVÁNKA NA
ODBORNÁ SYMPOZIA
SPOLEČNOSTI BAYER

společnost BAYER si Vás dovoluje pozvat na odborná sympozia v rámci letošního
XXVIII. kongresu ČIS ČLS JEP, 20. – 23. 10. 2021.
Hybridního kongresu se můžete zúčastnit osobně nebo sledovat online
na www.meritiskonference.cz/akce/kongrescis2021.
Pro sledování je nutná platná registrace na kongres.
Těšíme se na Vaši účast.
S úctou,
CZ_User Commercial Car

Minimalizace rizik a redukce
21. 10. 2021 aterotrombotických příhod u pacientů
12:00 – 12:45
na rivaroxabanu
Čtvrtek

Předsedající

Prof. MUDr. Richard Češka, CSc., F.E.F.I.M.
Program

Minimalizace rizik rivaroxabanu pro lékaře i pacienta s NVFS
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
Jak docílit redukce aterotrombotických příhod u pacientů
s ICHS a komorbiditami
MUDr. Tomáš Hauer

Nový terapeutický přístup
21. 10. 2021 k pacientům s HFrEF: vericiguat
Čtvrtek

12:45 – 13:15

Program

Vericiguat – co přináší nového v léčbě HFrEF?
doc. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc.
Modelové kazuistiky ve světle nových doporučených postupů
doc. MUDr. Jan Krejčí, Ph.D.

Toto je obchodní sdělení společnosti BAYER s.r.o. určené odborníkům. Nepřejete-li si, aby Vám byla obchodní sdělení
společnosti BAYER s.r.o. dále zasílána, odešlete email, který se Vám zobrazí po kliknutí na možnost „Zrušit zasílání“.
Ochrana osobních údajů | Zrušit zasílání
Souhrn údajů o přípravku Verquvo®
Souhrny údajů o přípravku Xarelto® 2,5 mg, 10 mg, 15 mg a 20 mg.
Pro zobrazení SPC klikněte na příslušnou sílu přípravku.
Od 1. 11. 2020 je pacientům s nevalvulární fibrilací síní indikovaným k antikoagulační léčbě hrazen přípravek Xarelto® 15 mg a 20 mg v primární i sekundární
prevenci cévní mozkové příhody a systémové embolizace jako lék 1. volby, tj. bez nutnosti podmíněné kontraindikace
warfarinu (v souladu s platnými úhradovými podmínkami a s podmínkami uvedenými v souhrnu údajů o přípravku).
Výdej léčivých přípravků je vázán na lékařský předpis. Přípravek Xarelto® je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Aktuální výši a podmínky
úhrady naleznete na www.sukl.cz. Před předepsáním léčivých přípravků si pečlivě přečtěte úplnou informaci o přípravcích. Souhrny údajů o připravcích i s
informacemi jak hlásit nežádoucí účinky najdete na www.bayer.cz nebo obdržíte na adrese Bayer s.r.o. Siemensova 2714/4, 155 00 Praha 5, Česká republika.
Účastí na této akci mezi účastníkem této akce a společností BAYER s.r.o., IČ: 00565474, se sídlem Praha 5 - Stodůlky, Siemensova 2717/4, PSČ 15500,
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 391 („Bayer“), vzniká dohoda o účasti na akci. Účast je evidována.
Související informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na dps.bayer.com/ph/cz/cs/data_privacy_statement. Bayer může tyto informace kdykoliv
aktualizovat, aktuální znění lze nalézt na uvedené webové stránce.
NVFS, nevalvulární fibrilace síní; ICHS, ischemická choroba srdeční; HFrEF , srdeční selhání s redukovanou ejekční frakcí
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