Organizator posveta:
Društvo za izobraževanje in raziskovanje v medicini
Strokovni odbor posveta:
Matjaž Bunc, Iztok Gradecki, Boris Krajačič, Matjaž
Šinkovec, Igor Zupan, Nina Vene.
Mesto posveta:
Kulturni center Janeza Trdine
Novi trg 5
8000 Novo mesto
Število udeležencev je omejeno: 300
Po zasedbi mest prijave ne bodo več mogoče,
zato vas prosimo, da pohitite s prijavo.
Zagotovljeno brezplačno parkirno mesto
v parkirni hiši v neposredni bližini za vse
udeležence.
Potrebna je prijava do 08.04. 2016.
Udeleženci bodo prejeli zbornik prispevkov.
Prigrizki in kosilo bodo za prijavljene udeležence
brezplačni.
Oddana je vloga za dodelitev kreditnih točk
Zdravniške zbornice Slovenije.

Atrijska fibrilacija ima v klinični medicini velik pomen in
je eden od večjih problemov javnega zdravja. Atrijska
fibrilacija je najpogostejša srčna aritmija, kar ob starajočem
se prebivalstvu pomeni za zdravnika vedno več bolnikov
in večji strošek za zdravstveni sistem. Napredek pri
razumevanju mehanizmov in možnostih zdravljenja atrijske
fibrilacije pomeni, da mora zdravnik bolnika obravnavati
individualno, da se lahko odloči o najbolj primerni možnosti
zdravljenja.

11. POSVET
O KRONIČNI
BOLEZNI SRCA
Z MEDNARODNO
UDELEŽBO

Ta enodnevni simpozij bo zdravnikom omogočil:
1. pregled novih spoznanjj o klinični obravnavi in
patofiziologiji atrijske fibrilacije
2. predstavitev sodobnega pristopa k diagnostiki in
zdravljenju atrijske fibrilacije
3. preprečevanje možganske kapi pri atrijski fibrilaciji
4. pomen atrijske fibrialcije pri nekaterih drugih boleznih
Vabimo vas, da se osebno udeležite posveta, da boste
lahko sami slišali eksperte določenih področij, sodelovali
v razpravi, postavili vprašanja in slišali iz prve roke,
kako bo pridobljeno znanje spremenilo vašo dosedanjo
prakso. Klinično osredotočene vsebine o tem, kar je najbolj
pomembno za vas, bodo podane enostavno, dostopno in
razumljivo - vse v samo v enem dnevu.

Iz smeri Ljubljana:
1. odcep Novo mesto
(Karteljevo)

Iz smeri Obrežje:
1. odcep Novo mesto
(Mačkovec)

Prijave in informacije:
www.boleznisrca.com

ATRIJSKA FIBRILACIJA –
celovit pristop k zdravljenju
atrijske fibrilacije
sobota, 09. aprila 2016
Kulturni center Janeza Trdine
Novo mesto

Iz smeri Dolenjske Toplice, Straža

Posebne skupine bolnikov z atrijsko fibrilacijo –
prikaz primerov in priporočil

7.30-8.45

Prijava udeležencev

11.10-11.40

8.00-8.30

Ogled razstave

11.40-11.55

Temeljna načela antitrombotičnega
zdravljenja, menjava zdravil
Miklič M.

14.30-14.45

Atrijska fibrilacija, srčno popuščanje,
kardiomiopatije
Poglajen G.

11.55-12.10

Pregled antikoagulantne terapije:
pomembne razlike med zdravili
Vene N.

14.45-14.55

Atrijska fibrilacija in aortna stenoza/
regurgitacija
Bunc M.

12.10-12.25

Indikacije za antikoagulantno terapijo in
zdravljenje rizičnih skupin bolnikov
Mavri A.

14.55-15.05

Atrijska fibrilacija in mitralna regurgitacija/stenoza
Ambrožič J.

12.25-12.40

Antikoagulacijsko in antiagregacijsko
zdravljenje pred in po posegih
Štalc M.

15.05-15.20

Atrijska fibrilacija in bolezen koronarnih
arterij: AKS in stabilna bolezen
Čerček M.

12.25-12.40

Ukrepanje pri krvavitvah pri bolnikih na
antikoagulacijskem zdravljenju
Mioč N.

15.20-15.35

Atrijska fibrilacija in kronične pljučne
bolezni
Harlander M.

12.55-13.10

Novoodkrita atrijska fibrilacija: kaj lahko
in kaj mora narediti družinski zdravnik
Vajd R.

15.35-15.50

Atrijska fibrilacija in bolezni ščitnice
Pirnat E.

15.50-16.05

Atrijska fibrilacija in možganska kap
Bajrović F.

16.05-16.20

Atrijska fibrilacija in starostniki
Veninšek G.

16.20-16.35

Atrijska fibrilacija pred in po operativnem
posegu na srcu in nesrčnih operacijah
Mušič Š.

16.35-16.45

RAZPRAVA IN VPRAŠANJA

16.45-17.00

Kaj si je vredno zapomniti
Bunc M.

17.00

ZAKLJUČEK SREČANJA

8.30-9.00

Svečana otvoritev

9.10–9.15

Pozdravne besede in pregled srečanja
Bunc M.

Epidemiologija in mehanizmi nastanka
atrijske fibrilacije
9.15-9.30

9.30-9.45

Elektrofiziološki in patofiziološki
mehanizmi ter dejavniki tveganja
Žižek D.
Definicija, klasifikacija in epidemiološki
podatki o atrijski fibrilaciji
Pernat A.

Zdravljenje atrijske fibrilacije
9.45-10.00

Klinična obravnava bolnika z atrijsko
fibrilacijo: anamneza, pregled, preiskave
Krajačič B.

10.00-10.15

Akutno in dolgoročno zdravljenje atrijske
fibrilacije
Gradecki I.

10.15-10.30

10.30-10.45

Zdravljenje atrijske fibrilacije z elektrofiziološkimi in komplementarnimi metodami
Šinkovec M.
Elektrostimulacija in resinhronizacijsko
zdravljenje ob atrijski fibrilaciji
Zupan I.

10.45-11.00

RAZPRAVA IN VPRAŠANJA

11.00-11.10

Kaj si je vredno zapomniti
Krajačič B.

Odmor s kavo/čajem, ogled razstave

12.10-12.30

RAZPRAVA IN VPRAŠANJA

13.20-13.30

Kaj si je vredno zapomniti
Gradecki I.

13.30-14.30

KOSILO

Pogostitev pred odhodom:
Dobrote Dolenjske

