Organizator posveta:
Društvo za izobraževanje in raziskovanje v medicini
Strokovni odbor posveta:
Matjaž Bunc, Iztok Gradecki, Boris Krajačič, Igor Zupan,
Dragan Kovačić
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 23. marca 2022.
Zbornik KRONIČNI KORONARNI SINDROMI in
zloženka UPORABA ANTIKOAGULACIJSKIH ZDRAVIL
bosta dosegljiva na spletni strani www. boleznisrca.com
S spletne strani lahko prenesete zbornike in zloženke
dosedanjih srečanj.
Kotizacije ni.
Prigrizki in kosilo bodo za prijavljene udeležence brezplačni.
Parkiranje v parkirni hiši in parkirišču je brezplačno.
Oddana je vloga za dodelitev kreditnih točk Zdravniške
zbornice Slovenije.

Univerzalna definicija opredeli srčno popuščanje kot klinični sindrom s trenutnimi ali predhodnimi simptomi in/ali znaki, ki jih
povzroča strukturna in/ali funkcionalna srčna nenormalnost in
je podkrepljena s povišanimi vrednostmi natriuretičnega peptida
(NP) ali objektivnimi dokazi kardiogene pljučne ali sistemske kongestije z diagnostičnimi preiskavami. Veliko je novosti pri zdravljenju srčnega popuščanja zlasti glede zdravil: sakubitrila/valsartana,
zaviralcev SGLT2, antagonistov mineralokortikoidnih receptorjev,
železove karboksimaltoze, topnih aktivatorjev gvanilat ciklaze in
aktivatorjev srčnega miozina.

16. POSVET
O KRONIČNI
BOLEZNI
SRCA

Koronarna bolezen je pomemben vzrok srčnega popuščanja, predstavili bomo nove možnosti zdravljenja in preprečevanja aterosklerotične bolezni srca. Predstavljeno bo novo in prvo zdravilo iz
skupine zdravil, ki uporabljajo tehnologijo sintetične majhne moteče RNA (siRNA). Inclisiran je nova, sintetična, majhna moteča
dvoverižna RNA (siRNA) molekula, ki zavira znotrajcelično sintezo
PCSK9 v hepatocitih, kar vodi do zmanjšanja koncentracij PCSK9
in koncentracij LDL holesterola v plazmi.
Napredek na področju perkutanega zdravljenja bolezni srčnih zaklopk odpira nove možnosti številnim bolnikom.
Dileme pri antitrombotičnem zdravljenju nam prinaša vsakodnevno klinično delo in predstavili bomo rešitve.
Vabimo vas, da se posveta udeležite, poleg predavanj boste lahko
sodelovali v razpravi in pridobljeno znanje vnesli v vašo dosedanjo
prakso. Posvet je namenjen zdravnikom in farmacevtom, ki se pri
svojem delu srečujejo z bolniki s srčnim popuščanjem, koronarno
boleznijo, boleznimi zaklopk in antitrombotičnim zdravljenjem.
Iz smeri Ljubljana:
1. odcep Novo mesto
(Karteljevo)

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

Novosti v zdravljenju
kroničnih bolezni srca

Prijave in informacije:
www.boleznisrca.com

P
l

Iz smeri Dolenjske Toplice, Straža

sobota, 26. marec 2022
Kulturni center Janeza Trdine
Novo mesto

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

Srčno popuščanje z zmanjšanim
iztisnim deležem
9:05-9:20

Kaj bi moral vsak zdravnik vedeti o srčnem
popuščanju z zmanjšanim iztisnim deležem
levega prekata?
A. Cerar

9:20-9:35

Akutno poslabšanje kroničnega srčnega
popuščanja z zmanjšanim iztisnim deležem
levega prekata: sodobno zdravljenje in
preprečevanje poslabšanj
G. Poglajen

9:35-9:50

Zdravljenje srčnega popuščanja z zmanjšanim
iztisnim deležem z vsadnimi elektronskimi
napravami: s katerimi in kdaj?
I. Zupan

Srčno popuščanje z ohranjenim
iztisnim deležem
9:50-10:05

Kaj bi moral vsak zdravnik vedeti o srčnem
popuščanju z ohranjenim iztisnim deležem
levega prekata?
D. Bele

Zdravljenje HFpEF: klinične značilnosti in
10:05-10:20 usmerjeno zdravljenje na fenotip bolnika
I. Gradecki
Restriktivne kardiomiopatije in amiloidoza srca
10:20-10:35 – izzivi pri diagnostični obravnavi in zdravljenju
G. Zemljič
10:35-10:50 Vprašanja in razprava
10:50-11:20 Odmor in ogled razstave
Desnostransko srčno popuščanje: vzroki in
11:20-11:35 zdravljenje
S. Frljak

Aortna stenoza – nove smernice in novi izzivi
11:35-11:50 pri obravnavi in zdravljenju
D. Kovačić

Dapagliflozin pri zdravljenju srčnega
15:30-15:40 popuščanja in pridruženih bolezni
G. Poglajen

Perkutani posegi na aortni, mitralni in trikuspidalni
11:50-12:05 zaklopki
M. Bunc

Evolokumab za visoko in zelo visoko ogrožene
15:40-15:50 bolnike – nova spoznanja, nova indikacija
Z. Fras
(POKROVITELJ AMGEN)

12:05-12:20 Vprašanja in razprava

REŠEVANJE KLINIČNEGA PRIMERA
Bolnik s srčnim popuščanjem, koronarno
boleznijo, atrijsko fibrilacijo in kronično
15:50-16:20
ledvično boleznijo: kako bi ga zdravili?
okrogla miza – S. Terseglav, K. Steblovnik,
B. Krajačič

Ishemična bolezen srca
Nova spoznanja o dejavnikih tveganja za
aterosklerotične srčnožilne bolezni: kaj
12:20-12:35
prinašajo nove smernice v klinično prakso?
Z. Fras
Nove ciljne vrednosti holesterola: ali je
pomembno kako znižamo nivo maščob v krvi in
12:35-12:50
kako učinkovito do cilja?
B. Jug
Zdravljenje ishemične bolezni srca z zdravili:
12:50-13:05 kako lahko optimiziramo zdravljenje?
M. Gričar
Zdravljenje bolnikov po miokardnem infarktu:
13:05-13:20 kdaj in katere preiskave so potrebne?
M. Čerček
Neobstruktivna aterosklerotična koronarna
bolezen, MINOCA in INOCA: pri katerih
13:20-13:35 bolnikih so potrebne preiskave za dokaz
mikrovaskularne angine pektoris
B. Drnovšek

Dileme antitrombotičnega zdravljenja
ESO SMERNICE 2021 – Novosti pri zdravljenju
16:20-16:35 akutne možganske kapi
M. Zaletel
Dileme in omejitve pri izbiri zdravljenja z
antikoagulantnimi zdravili bolnikov z atrijsko
16:35-16:50 fibrilacijo, globoko vensko trombozo in
umetnimi srčnimi zaklopkami
G. Tratar
Optimalno zdravljenje bolnika z atrijsko
fibrilacijo in kronično koronarno boleznijo, po
16:50-17:05 perkutanem posegu ali kirurški revaskularizaciji:
dileme in rešitve
M. Bunc , M. Šušteršič

13:35-13:50 Vprašanja in razprava

Antitrombotično zdravljenje in preventiva
trombemboličnih zapletov pri bolnikih z
17:05-17:20
boleznijo Covid-19
S. Jakše Hren

13:50-14:50 KOSILO

17:20-17:35 Vprašanja in razprava

Popoldanska predavanja

17:35-17:40

Nova zdravila, nove indikacije
Prve izkušnje zdravljenja z zdravilom inclisiran
14:50-15.05
Z. Fras
(POKROVITELJ NOVARTIS)
Vericigvat – nova možnost zdravljenja bolnikov
15:05-15:20 po poslabšanju srčnega popuščanja
B. Vrtovec
(POKROVITELJ BAYER)
Empagliflozin pri zdravljenju srčnega popuščanja
15:20-15:30 z ohranjenim iztisnim deležem levega prekata
D. Kovačić (POKROVITELJ BOEHRINGER INGELHEIM)

Sklepne besede
I. Gradecki

Zaključek srečanja

