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VABILO K SODELOVANJU NA STROKOVNEM SREČANJU
z mednarodno udeležbo
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Srečanje bo potekalo dne 1. decembra 2017 v Modri dvorani
Zdravniške zbornice Slovenije, Ljubljana, Dunajska cesta 162 (pridržujemo si možnost spremembe).

Sekcija za možgansko žilne bolezni pri Slovenskem zdravniškem društvu
Strokovni organizator

Predavali bodo zdravniki – strokovnjaki s področja možganskožilnih bolezni iz domovine in tujine
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. Zadnje študije so pokazale veliko korist zdravljenja z metodo
intervencijske radiologije - mehansko revaskularizacijo, kjer je časovno okno prav tako omejeno. Za hitro intervencijo pri bolnikih z
možgansko kapjo smo zato v Sloveniji uresničili projekt TeleKap, da lahko nevrolog specialist na daljavo svetuje zdravnikom v 12.
mrežnih bolnišnicah s ciljem hitrejše obravnave teh bolnikov. Na ta način imajo slovenski državljani zajamčeno enako hitro obravnavo,
saj si nihče ne želi trajne invalidnosti v breme svoji družini in družbenemu okolju, kar zanj in družini predstavlja katastrofo, družbi pa
veliko finančno breme.
Sodobna organizacija, ustrezna zdravila in radiointervencijski ali kirurški posegi ter podpora Telemedicine danes omogočajo
pravočasno in učinkovito obravnavo bolnikov z možgansko kapjo, s tem pa bolnikom prihranijo osebno tragedijo, pokojninski
in zdravstveni blagajni pa finančno breme.
Tradicionalnega srečanja, ki v Sloveniji sodi med najbolj obiskane medicinske dogodke, se praviloma udeležuje okoli 300
udeležencev. Namenjeno je zdravnikom družinske in splošne medicine, nevrologom, radiologom, internistom, nevrokirurgom,
zdravnikom v urgentnih službah, zdravstvenih domovih, intenzivnih terapijah in enotah za zdravljenje možganske kapi in drugemu
medicinskemu kadru, ki je vpleten v obravnavo bolnikov z možgansko kapjo.
Potencialnim udeležencem bomo poslali več kot 4000 vabil!
Vljudno vas vabimo k sodelovanju, kot je predlagano v nadaljevanju in, da z osebnim stikom to srečanje izkoristite za
neposredno izmenjavo strokovnih izkušenj.
S spoštovanjem,
prim. prof. dr. Bojana Žvan, dr. med., nevrologinja, višja svetnica, FESO
Predsednica organizacijskega odbora in
predsednica Sekcije za možganskožilne bolezni pri Slovenskem zdravniškem društvu
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