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VABILO K SODELOVANJU NA STROKOVNEM SREČANJU AMK XV
z mednarodno udeležbo

Srečanje bo potekalo dne 16. decembra 2022 v Modri dvorani Zdravniške zbornice Slovenije,
Ljubljana, Dunajska cesta 162 in preko spletne povezave

Sekcija za možgansko žilne bolezni pri
Slovenskem zdravniškem društvu
(strokovni organizator)

Predavali bodo zdravniki – strokovnjaki s področja možganskožilnih bolezni iz domovine in tujine
Možganska kap je tista bolezen, ki med ljudmi zbuja največ strahu. Ko bolnik zboli za možgansko kapjo, je njegovo življenje ali stopnja
njegove funkcionalne prizadetosti odvisna le od pravočasnega zdravljenja. Zato velja za možgansko kap moto: »Čas so možgani«!
V Sloveniji deluje nacionalna mreža TeleKap, ki temelji na telemedicini in povezuje 12 mrežnih bolnišnic po vse državi. Zato TeleKap
vsakomur v državi povečuje dostop do naprednega in optimalnega zdravljenja v skladu z evropskimi smernicami. Izidi zdravljenja so
zato boljši, smrtnost pa manjša. Z obravnavo v mreži TeleKap bolnikom prihranimo osebno tragedijo in socialno stisko, pokojninski in
zdravstvene blagajni pa finančno breme.
Tradicionalno strokovno srečane Akutna možganska kap, ki bo tokrat že 15. po vrsti, sodi v Sloveniji med najbolj obiskane medicinske
dogodke. Tudi letos gosti številne eminentne tuje in domače strokovnjake s področja možganske kapi. Izobraževanje, ki velja za
licenčne točke, je namenjeno nevrologom, zdravnikom družinske in splošne medicine, internistom, zdravnikom urgentne medicine,
radiologom, nevrokirurgom, zdravnikom intenzivne medicine ter medicinskemu osebju, ki obravnava bolnike z možgansko kapjo. Ob
srečanju bomo izdali tudi publikacijo Akutna možganska kap XV 2022.

Srečanje bo potekalo brez plačila kotizacije za udeležence.
Vljudno vas vabimo k sodelovanju!
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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