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!
ZBORNIK in ZLOŽENKA UPORABA ANTIKOAGULACIJSKIH ZDRAVIL bosta dosegljiva na spletni strani
www. boleznisrca.com.
Kotizacije ni, potrebna je prijava do 22.03.2017.
Prigrizki in kosilo bodo za prijavljene udeležence
brezplačni. Za parkirna mesta bo poskrbljeno.

O staranju prebivalstva govorimo takrat, ko se delež
prebivalstva nad določeno starostno mejo (običajno je to
doseženih 65 let) povečuje glede na celotno prebivalstvo.
Leta 2008 je ta starostna skupina pri nas predstavljala
že skoraj 20 % prebivalstva, do leta 2060 naj bi se delež
starejših od 65 let povzpel na več kot 35 %. V Sloveniji se
prebivalstvo stara in starostniki so vsako leto številčnejša
skupina. Staranje je tih proces, razvija se dalj časa in
povzroča posledice, ki jih je težko predvideti. V Sloveniji
imamo dolgo življenjsko dobo, žal pa temu ne sledijo v
enaki meri tudi pričakovana leta zdravega življenja.
Najpomembnejši zdravstveni problem moških in žensk v
Sloveniji v starosti 65 let in več so bolezni srca in žilja.
Četrtina ljudi te starosti prvič obišče zdravnika zaradi
ene izmed njih. Okoli 6 % odstotkov jih je že prebolelo srčni
infarkt, povišan krvni tlak ima več kot polovica starejših,
v tej starostni skupini ima sladkorno bolezen približno
14 % oseb. Nova in učinkovitejša zdravila ter sodobni
postopki zdravljenja bolezni zagotavljajo posamezniku
večjo možnost preživetja in ozdravitve. Za zdravstvene
delavce pomenijo velik izziv, preizkušnjo in priložnost za
strokovno rast in uspešno delo.
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O KRONIČNI
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Oddana je vloga za dodelitev kreditnih točk
Zdravniške zbornice Slovenije.
Iz smeri Ljubljana:
1. odcep Novo mesto
(Karteljevo)

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

Prijave in informacije:
www.boleznisrca.com

NA VOLJO V

STAROSTNIK IN
BOLEZNI SRCA

Prenos iz

P

sobota, 25. marec 2017
Kulturni center Janeza Trdine
Novo mesto

l

Iz smeri Dolenjske Toplice, Straža

Uvod v posvet

11:45-12:00

Zdravljenje atrijske fibrilacije pri
starostniku
M. Šinkovec

12:00-12:20

Antikoagulacijsko zdravljenje pri
starostniku
M. Štalc

12:20-12:35

Starostniki v Sloveniji - populacijski trendi
in ocena biološke starosti
G. Veninšek

Diagnostična obravnava in zdravljenje
srčnega popuščanja pri starostniku
M. Lainščak

15:15-15:30

Diagnostična obravnava stabilne
koronarne bolezni pri starostniku
M. Marinšek

Entresto - nov mEjnik v zdravljenju
srčnega popuščanja
(sponzorirano predavanje Novartis)
D. Kovač

15:30-15:45

12:35-12:50

Zdravljenje stabilne koronarne bolezni
z zdravili pri starostniku
D. Kovačić

Diagnostična obravnava in zdravljenje
arterijske hipertenzije pri starostniku
A. Erhatič

15:45-16:00

Zdravo staranje in preprečevanje srčnožilnih bolezni pri starostnikih
M. Šabovič

12:50-13:05

Revaskularizacija miokarda pri
starostniku: perkutana ali kirurška?
V. Kanič

Diagnostična obravnava in zdravljenje
možganske kapi pri starostniku
F. Bajrović

16:00-16:15

Starostnik, ledvična funkcija in uporaba
zdravil
J. Pajek

13:05-13:20

Starostnik in akutni koronarni sindrom
M. Čerček

Zdravljenje aterosklerotične bolezni
karotidnih arterij pri starostniku
I. Kocijančič

16:15-16:30

Starostnik in zdravljenje aterosklerotične
bolezni perifernih arterij
V. Boc

16:30-16:45

Starostnik in zdravljenje pljučne embolije
ter globoke venske tromboze
S. Jakše Hren

16:45-17:00

Starostnik in vozniško dovoljenje
B. Krajačič

17:00-17:15

Vprašanja in razprava

Prijava udeležencev in ogled razstave

8:45-9:00

Kulturno prebujanje

9:00-9:05

Pozdravne besede in pregled srečanja
M. Bunc

Jutranja predavanja

9:20-9:35

9:35-9:50

9:50-10:05

10:05-10:20

Popoldanska predavanja
15:00-15:15

7:30-8:45

9:05-9:20

Dopoldanska predavanja

Starostnik in sinkope
D. Žižek
Starostnik in možnosti zdravljenja s
srčnimi spodbujevalci, defibrilatorji in
resinhronizacijskim zdravljenjem
I. Zupan

10:20-10:35

Diagnostična obravnava aortne stenoze
pri starostniku
I. Gradecki

10:35-10:50

Kirurška vstavitev nadomestne aortne
zaklopke
N. Lakič

10:50-11:05

Perkutana vstavitev nadomestne aortne
zaklopke
M. Bunc

11:05-11:20

Vprašanja in razprava

11:20-11:45

Odmor in ogled razstave

13:20-13:35

Pljučne bolezni in srce pri starostniku
M. Harlander

13:35-14:00

Vprašanja in razprava

14:00-15:00

KOSILO

Zaključek srečanja

