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MALA ŠOLA NEVROLOGIJE m petek, 5. december 2014
8.00–8.25 m Prijava
8.25–8.30 m Uvodni pozdrav Maja Trošt, Bojana Žvan
Sklop I ----------------------------------------------------------------------------------8.30–9.00 m Akutna ishemična možganska kap – klinični primer, diagnoza, algoritem,
tromboliza, etiologija, TeleKap BOJANA Žvan
9.00–9.30 m Prehodni možganski ishemični napad (TIA) in manjša ishemična možganska
kap – klinični primer, algoritem, delo v TIA ambulanti MARJAN Zaletel
9.30–10.30 m Ocenjevanje nevrološke prizadetosti po lestvici NIHSS – razlaga lestvice in
praktični pregled MATIJA Zupan
10.30–10.45 m Odmor s kavo
Sklop II ----------------------------------------------------------------------------------10.45–11.15 m Anevrizmatska subarahnoidna krvavitev – klinični primer, diagnostika,
zdravljenje Janja Pretnar-Oblak
11.15–11.45 m Znotrajmožganska krvavitev – klinični primer, diagnostika, obravnava
FAJKO F. Bajrović
11.45–12.15 m Atrijska fibrilacija in preventiva z novimi antikoagulansi
– diagnostika, indikacije za različne načine zdravljenja, register bolnikov z atrijsko fibrilacijo v
sekundarni preventivi SENTA FROL
12.15–13.00 m Kosilo
Sklop III ----------------------------------------------------------------------------------13.00–13.30 m Vaskularni nevrološki bolniki v intenzivni nevrološki terapiji VIKTOR ŠVIGELJ
13.30–14.15 m Nevrorehabilitacija bolnikov z možgansko kapjo Aleš Pražnikar
14.15–15.45 m Klinični primeri iz ambulante družinske medicine – predstavitev bolnikov,
ki so v obravnavi splošnih/družinskih zdravnikov in predstavitev vaskularnih nevroloških bolnikov
(delo v skupinah): zdravniki družinske medicine Anita Resman-Gašperšič, Vid Zgonc
15:45 m Zaključek
Dogodek poteka v so-organizaciji Kliničnega oddelka za bolezni živčevja (KOBŽ) in Kliničnega oddelka za vaskularno nevrologijo in intenzivno nevrološko terapijo (KOVNINT). Nanj se lahko prijavite preko spletne strani KOBŽ (www.kobz.si)
ali spletne strani Zdravniške zbornice (www.zdravniskazbornica.si). Kotizacija znaša 150 evrov. Število udeležencev je omejeno
na 30. Udeleženci prejmejo kreditne točke za podaljšanje licence.
E-naslov: irena.gabersek@kclj.si in jaka.bon@kclj.si / Telefon: 01 522 27 28 in 041 795 853
Strokovni odbor: predsednica: Bojana Žvan / člani: Fajko F. Bajrović, Janja Pretnar-Oblak, Viktor Švigelj, Marjan Zaletel
Organizacijski odbor: predsednica: Maja Trošt / člani: Irena Gaberšek Lavrač, Jaka Bon, Bojana Žvan
Udeleženci prejmejo učbenik Mala šola nevrologije: Možganskožilne bolezni.
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NEVROPATIJE 6. februar 2015 / URGENTNA STANJA marec 2015

