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VABILO K SODELOVANJU NA STROKOVNEM SREČANJU
z mednarodno udeležbo

KUTNA MOŽGANSKA KAP XII (AMK XII)
Učna delavnica TeleKap
Srečanje bo potekalo dne 7. decembra v Modri dvorani Zdravniške zbornice Slovenije,
Ljubljana, Dunajska cesta 162

Sekcija za možgansko žilne bolezni pri
Slovenskem zdravniškem društvu

Društvo za preprečevanje možganskih in
žilnih bolezni

(strokovni organizator)

(poslovni organizator)

Predavali bodo zdravniki – strokovnjaki s področja možganskožilnih bolezni iz domovine in tujine
Možganska kap je tista bolezen, ki verjetno zbuja največ strahu pri zdravih in pri osebah s srčnožilnimi boleznimi. Ko bolnik zboli za
možgansko kapjo, je njegovo življenje ali stopnja njegove funkcionalne prizadetosti odvisna le od borbe s časom od začetka nevroloških
simptomov do zdravljenja s sistemsko fibrinolizo in z znotrajžilno metodo - mehansko revaskularizacijo. Na dober izhod bolezni torej
ključno vpliva hiter začetek zdravljenja. Zdravljenje akutne ishemične možganske kapi s trombolizo daje bolnikom 30 % večjo možnost
za preživetje brez onesposobljenosti, zdravljenje z mehansko revaskularizacijo pa kar dvakrat večjo. Da bi v Sloveniji imeli vsi bolniki z
možgansko kapjo enake možnosti zdravljenja, smo implementirali nacionalno mrežo TeleKap, ki s pomočjo telemedicine bolnikom z
možgansko kapjo zagotavlja boljšo oskrbo, povečuje dostop do zdravljenja s trombolizo, mehansko revaskularizacijo in sekundarno
preventivo ter razširja strokovno znanje o možganski kapi, hkrati pa zdravimo več bolnikov v bližini doma. Tako dosegamo boljše
rezultate zdravljenja, zmanjšamo smrtnost in stroške, povezane z invalidnostjo ter stroške zdravstvenega varstva. Preko mreže
TeleKap bolnikom prihranimo osebno tragedijo, pokojninski in zdravstveni blagajni pa finančno breme.
Tradicionalno strokovno srečane Akutna možganska kap, ki bo tokrat že 12. po vrsti, v Sloveniji sodi med najbolj obiskane medicinske
dogodke. Namenjeno je zdravnikom družinske in splošne medicine, zdravnikom urgentne medicine, internistom, nevrologom,
radiologom, nevrokirurgom, zdravnikom intenzivne terapije in enot za zdravljenje možganske kapi ter medicinskemu osebju, ki
obravnava bolnike z možgansko kapjo.
Srečanje bo potekalo brez plačila kotizacije za udeležence.
Vljudno vas vabimo k sodelovanju! S krepitvijo osebnih stikov lahko to srečanje izkoristite za neposredno izmenjavo
strokovnih izkušenj in uspešnejše sodelovanje v prihodnje.
S spoštovanjem,
prim. prof. dr. Bojana Žvan, dr. med., nevrologinja, višja svetnica, FESO
Predsednica organizacijskega odbora in
predsednica Sekcije za možganskožilne bolezni pri SZD
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