Organizator posveta:
Društvo za izobraževanje in raziskovanje v medicini
Strokovni odbor posveta:
Matjaž Bunc, Iztok Gradecki, Boris Krajačič, 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 21.03.2018.
Prigrizki in kosilo bodo za prijavljene udeležence
brezplačni. Za parkirna mesta bo poskrbljeno.

Bolnik ima kronično koronarno bolezen, kadar se pojavi eden ali ali več simptomov, znakov ali zapletov zaradi
premajhne prekrvitve miokarda.To je najpogosteje posledica zožitve lumna epikardialnih koronarnih arterij zaradi
ateroskleroze. Bolniki s kronično koronarno boleznijo so
stabilni, če so simptomi obvladljivi z zdravljenjem z zdravili
oziroma je poleg zdravljenja z zdravili potrebna še revaskularizacija miokarda, bodisi s perkutanim ali kirurškim
posegom. Zdravniki specialisti družinske medicine pogosto obravnavajo bolnike s prsno bolečino in pri 8-11 % teh
bolnikov je vzrok bolečine v prsnem košu kronična koronarna bolezen, v specialističnih ambulantah pa je teh bolnikov med 20-25 %.
Celovita obravnava bolnikov s kronično koronarno boleznijo se začne s preiskavami za potrditev diagnoze, s katerimi opredelimo tudi obseg in stopnjo koronarne bolezni. Nadaljuje se z zdravljenjem za nadzor simptomov in
za izboljšanje preživetja bolnikov in vključuje rehabilitacijo
bolnikov.
Na srečanju bodo predstavljeni sodobni diagnostični algoritmi in zdravljenje z nekaterimi novimi zdravili, novimi
indikacijami že znanih zdravil ter sodobni načini revaskularizaciji miokarda in zdravljenja bolezenskih stanj, ki so
posledica kronične koronarne bolezni.
Posvet je namenjen zdravnikom specialistom in specializantom vseh medicinskih strok, lekarniškim in kliničnim
farmacevtom, medicinskim sestram in tehnikom.
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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

Kronična koronarna bolezen celovita obravnava

Prenos iz

P

sobota, 24. marec 2018
Kulturni center Janeza Trdine
Novo mesto

l

Iz smeri Dolenjske Toplice, Straža

Uvod v posvet
11:05-11:15

Povišana srčna frekvenca in bolnik
z ishemično boleznijo srca
(sponzorirano predavanje)
Matjaž Bunc

Kulturno prebujanje

11:15-11:30

Vprašanja in razprava

Pozdravne besede in pregled srečanja
Matjaž Bunc

11:30-12:00

Odmor in ogled razstave

7:30-8:45

Prijava udeležencev in ogled razstave

8:45-9:00
9:00-9:05

Jutranja predavanja
9:05-9:20

Obravnava bolnika s prsno bolečino kaj moramo vedeti in kaj ne smemo
spregledati
David Bele

9:20-9:35

Razumen izbor preiskav pri obravnavi
koronarne bolezni - katere izvede osebni
zdravnik in kako se odloča kardiolog pri
izbiri
Matej Marinšek

9:35-10:05

Lipidogram - kaj pomenijo vrednosti in
pravilna izbira zdravljenja: dieta, statini,
fibrati, PCSK9,... pogled lipidologa in
kardiologa
Matija Cevc in Borut Jug

10:05-10:20

10:20-10:35

10:35-11:05

Antiagregacijsko zdravljenje pri bolniku
s kronično koronarno boleznijo: enojno,
dvojno in podaljšano antiagregacijsko
zdravljenje
Miha Čerček
Kombinirano protitrombotično zdravljenje
pri bolniku s kronično koronarno boleznijo
- kdaj in zakaj
Nina Vene
Optimalno zdravljenje z antiishemičnimi
zdravili - katera, kdaj in zakaj
Pogled kardiologa in specialista družinske
medicine
Dragan Kovačić in Nena Kopčavar Guček

Dopoldanska predavanja
12:00-12:15

Kronična koronarna bolezen in zdravljenje
z zdravili: kako se izogniti polipragmaziji in
prepoznati stranske učinke
Miran Brvar

12:15-12:30

Perkutani posegi na koronarnih arterijah
pri bolniku s kronično koronarno boleznijo
- kdaj, kako in zakaj
Matjaž Bunc

12:30-12:45

Kirurška revaskularizacija miokarda pri
bolniku s kronično koronarno boleznijo –
kdaj, kako in zakaj
Matija Jelenc

12:45-13:00

Zdravljenje bolnika po stentiranju koronarnih arterij in po kirurški revaskularizaciji miokarda
Iztok Gradecki

13:00-13:15

Mikrovaskularna in vazospastična angina
pektoris: kako jo prepoznamo in ukrepamo
Miha Šušteršič

13:15-13:30

Zdravljenje bolnikov s sladkorno boleznijo,
zapleti srčnožilnih bolezni in srčno
popuščanje: nove možnosti zdravljenja
Maja Navodnik Preložnik

13:30-13:45

Bolnik s koronarno boleznijo in prekatnimi
motnjami ritma: zdravljenje z zdravili,
ICD, CRT-D, P
Igor Zupan

13:45-14:00

Stopenjsko zdravljenje srčnega
popuščanja pri bolnikih s koronarno
boleznijo: zdravila, mehanska podpora
levega prekata, presaditev srca …
Bojan Vrtovec

14:00-14:15

Vprašanja in razprava

14:15-15:15

KOSILO

Popoldanska predavanja
15:15-15:30

Bolnik s koronarno boleznijo in zdravljenje
atrijske fibrilacije: kateri antiaritmiki in
kdaj ablacija
Luka Klemen

15:30-15:45

Bolnik s koronarno boleznijo in motnjami
prevajanja: kdaj in kakšno zdravljenje s
srčnim spodbujevalnikom
David Žižek

15:45-16:00

Rehabilitacija bolnika s kronično koronarno
boleznijo: ambualntna, zdraviliška in
vseživljenska
Borut Jug

16:00-16:15

Bolnik in njegov življenski slog – prehrana,
telesna aktivnost in spolno življenje
Franjo Naji

16:15-16:30

Ocena delazmožnosti in telesna okvara
bolnika s kronično koronarno boleznijo –
kaj je pomembno vedeti
Rafael Kapš

16:35-17:00

Interaktivna delavnica: 52-letni bolnik
z atipično prsno bolečino in enožilno
koronarno boleznijo, 64-letna bolnica
s tipično prsno bolečino in večžilno
koronarno boleznijo - konzilij specialistov

17:00-17:15

Vprašanja in razprava

17:15-17:30

Povzetek in sklepne besede
Iztok Gradecki

Zaključek srečanja

