Organizator posveta:
Društvo za izobraževanje in raziskovanje v medicini
Strokovni odbor posveta:
Matjaž Bunc, Iztok Gradecki, Boris Krajačič,
Bojan Vrtovec, David Žižek, 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 se prijavite do 25. marca 2019.
Zbornik SRČNO POPUŠČANJE in zloženka
UPORABA ANTIKOAGULACIJSKIH ZDRAVIL bosta
dosegljiva na spletni strani www. boleznisrca.com,
kjer si lahko preberete in prenesete zbornike in
zloženke dosedanjih srečanj.
Kotizacije ni.
Prigrizki in kosilo bodo za prijavljene udeležence
brezplačni. Parkiranje v parkirni hiši je brezplačno.
Oddana je vloga za dodelitev kreditnih točk
Zdravniške zbornice Slovenije.

Srčno popuščanje je kompleksen klinični sindrom, ki lahko
nastane zaradi kakršnekoli strukturne ali funkcionalne
spremembe srca, ki vpliva na zmožnost srca, da se napolni in⁄ali iztisne kri.
Vsaka bolezen srca, ki oslabi sistolično ali diastolično
funkcijo oziroma obe hkrati, lahko povzroči srčno popuščanje. Srčno popuščanje postaja vedno večji problem
javnega zdravja vseh razvitih držav. To je edina kardiovaskularna bolezen, ki se povečuje v pojavnosti in razširjenosti. Predvsem zaradi staranja prebivalstva, pa tudi
zaradi napredka medicine in posledično vedno novih,
boljših načinov zdravljenja, ki zmanjšujejo zgodnjo smrtnost, vendar pogosto vodijo v kasnejše srčno popuščanje.

14. POSVET
O KRONIČNI
BOLEZNI SRCA

Na srečanju bodo predstavljeni sodobni diagnostični algoritmi in zdravljenje ter praktični pristop pri vsakdanji
obravnavi bolnikov.
Vabimo vas, da se posveta udeležite, tako boste lahko
poslušali eksperte določenih področij, sodelovali v
razpravi, postavili vprašanja in dobili odgovore, ter
pridobljeno znanje vnesli v vašo dosedanjo prakso.
Posvet je namenjen zdravnikom in farmacevtom, ki se
pri svojem delu srečujejo z bolniki s srčnim popuščanjem.
Klinično osredotočene vsebine o tem, kar je najbolj
pomembno za vas, bodo podane enostavno, dostopno
in razumljivo - vse v samo enem dnevu.
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

Srčno popuščanje celovita obravnava

Prenos iz

P

sobota, 30. marec 2019
Kulturni center Janeza Trdine
Novo mesto

l

Iz smeri Dolenjske Toplice, Straža

Uvod v posvet
7:30-8:45

Prijava udeležencev in ogled razstave

8:45-9:00

Svečana otvoritev

9:00-9:05

Pozdravne besede in pregled srečanja
M. Bunc

Jutranja predavanja
Diagnostična obravnava srčnega
popuščanja
9:05-9:20

Opredelitev vrste, epidemiologija, naravni
potek in prognoza srčnega popuščanja
B. Jug

9:20-9:35

Srčno popuščanje - klinični pregled in
bistvene začetne preiskave: natriuretični
peptidi, EKG in ultrazvočni pregled srca
B. Krajačič

9:35-9:50

Slikovne preiskave srca - orientacijski
ultrazvočni pregled srca in ostale slikovne
preiskave pri bolniku s srčnim popuščanjem
H. Možina

9:50-10:05

Vprašanja in razprava

Srčno popuščanje z zmanjšanim iztisnim
deležem
10:05-10:20

Zdravljenje simptomatičnih bolnikov s
srčnim popuščanjem z zmanjšanim iztisnim
deležem z zdravili
G. Poglajen

10:20-10:35

Srčno popuščanje in zdravljenje s srčnim
spodbujanjem, vstavitvijo vsadnega
kardioverterja (ICD), resinhronizacijsko
zdravljenje (CRT)
D. Žižek

10:35-10:50

Zdravljenje kardiorenalnega in
kardiohepatalnega sindroma pri bolniku s
srčnim popuščanjem
J. Pajek

10:50-11:05

Koronarna bolezen pri bolniku s srčnim
popuščanjem z zmanjšanim iztisnim
deležem: zdravila in revaskularizacija s
perkutanimi posegi
M. Bunc

11:05-11:20

Atrijska fibrilacija pri bolniku s srčnim
popuščanjem: kardioverzija, ablacija,
uravanavanje srčne frekvence
L. Klemen

11:20-11:50

Popuščanje desnega srca
13:50-14:05

Vzroki popuščanja desnega srca: pljučna
hipertenzija in trikuspidalna regurgitacija
S. Frljak

14:05-14:20

Zdravljenje desnostranskega srčnega
popuščanja
I. Gradecki

ODMOR IN OGLED RAZSTAVE

14:20-14:35

Mehanična podpora krvnemu obtoku in
transplantacija srca: kdaj, kaj in kateri bolniki
B. Vrtovec

11:50-12:05

Miokarditis: diagnostična obravnava,
zdravljenje in srčno popuščanje
A. Černe Čerček

14:35-15:00

Vprašanja in razprava

15:00-16:00

KOSILO

12:05-12:20

Posebnosti zdravljenja kardiomiopatij z
zmanjšanim iztisnim deležem: dilatativna,
spongiformna, stresna, postpartalna,
valvularna kardiomiopatija pri mitralni in
aortni regurgitaciji
P. Kogoj

12:20-12:35

Kardioonkologija: bolniki po zdravljenju s
citostatiki in srčno popuščanje
A. Cerar

12:35-12:50

Vprašanja in razprava

Popoldanska predavanja
Posebnosti zdravljenja bolnikov s srčnim
popuščanjem
16:00-16:15

Akutno poslabšanje kongestivnega
srčnega popuščanja: pristop in zdravljenje
M. Kmet

Srčno popuščanje z ohranjenim iztisnim
deležem

16:15-16:30

Antitrombotično zdravljenje pri bolniku
s srčnim popuščanjem in pridruženimi
boleznimi
N. Vene

Diagnostična obravnava in zdravljenje bolnika
s srčnim popuščanjem in ohranjenim iztisnim
deležem
S. Jakše-Hren

16:30-16:45

Dislipidemije in antilipemično zdravljenje
bolnika s srčnim popuščanjem
M. Cevc

16:45-17:00

Prehranjenost in prehrana, pomanjkanje
železa in anemija pri bolnikih s srčnim
popuščanjem z zmanjšanim iztisnim deležem
M. Šebeštjen

17:00-17:15

Rehabilitacija in timski pristop pri obravnavi
bolnika s kroničnim srčnim popuščanjem
T. Vižintin Cuderman

17:15-17:30

Vprašanja in razprava

17:30-17:35

Sklepne besede
I. Gradecki

12:50-13:05

13:05-13:20

Posebnosti zdravljenja kardiomiopatij z
ohranjenim iztisnim deležem: hipertenzivna
bolezen srca ,amiloidoza srca in ostale
restriktivne kardiomiopatije, hipertrofična
kardiomiopatija, valvularna kardiomiopatija
pri aortni stenozi
J. Toplišek

13:20-13:35

Zdravljenje sladkorne bolezni in diabetične
kardiomiopatije pri bolnikih s srčnim
popuščanjem in ohranjenim iztisnim
deležem
D. Kovačić

13:35-13:50

Vprašanja in razprava

Zaključek srečanja

