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Tisztelt Kolléga!
Engedje meg, hogy meghívjuk TROMBÓZIS MENEDZSMENT című tudományos 
rendezvényünkre.
Az utóbbi években hazánkban is egyre inkább elterjedt az új orális antikoagulánsok használata 
különféle javallatokban. A tudományos találkozó célja, hogy lehetőséget teremtsen a gyakorló 
orvosok számára a következő kérdések megbeszélésére:

► Mik az okai az antikoagulánsok alul-használatának? 
► Mely betegek számára előnyösek az új orális antikoagulánsok?
► Melyek a legnagyobb kihívást jelentő klinikai helyzetek az antikoaguláns kezelés kapcsán?
► Mikor, kinek, milyen antikoagulánst válasszunk?
► Alátámasztják-e a mindennapi gyakorlatból szerzett tapasztalatok a klinikai vizsgálatok 

eredményeit?
A rendezvény helyszíne: 
Hotel Abacus 
2053 Herceghalom, Gesztenyés út 3. 
A rendezvény időpontja:  
2015. november 7.
A rendezvényen történő részvétel előzetes regisztrációhoz kötött és ingyenes.  
Akkreditáció: A rendezvényen résztvevő és regisztráló orvosok 16 akkreditációs pontot kapnak.
A jelentkezés az alábbi elérhetőségek valamelyikén lehetséges:
web: www.congress-service.hu/2015/trombozis 
telefon: 62/484-531
Reméljük, vendégeink között üdvözölhetjük!

TUDOMÁNYOS PROGRAM

Prof. Dr. Tóth Kálmán
egyetemi tanár, az MTA doktora
a tudományos ülés elnöke

Prof. Dr. Páll Dénes
egyetemi tanár, az MTA doktora
a tudományos ülés elnöke

SZOMBAT
8.30-9.00 Regisztráció
9.00-9.10 Megnyitó 
 Üléselnök: Prof. Dr. Tóth Kálmán, Prof. Dr. Páll Dénes
9.10-9.30 Hogyan változott az antikoaguláció gyakorlata az új orális antikoagulánsok  
 megjelenésével – A regiszterek tanulságai  
 Prof. Dr. Csanádi Zoltán egyetemi tanár, Ph.D., med. habil. 
9.30-10.00 Antikoaguláns választás pitvarfibrilláló betegeknél – Kinek? Mikor? Mit? 
 Prof. Dr. Járai Zoltán c. egyetemi tanár, Ph.D., med. habil.
10.00-10.20 Mélyvénás trombózis és tüdőembólia hatékony kezelése – egyszerűen  
 Prof. Dr. Boda Zoltán egyetemi tanár, az MTA doktora
10.20-10.40  Szünet
10.40-11.05 Az antikoaguláns kezelés gyakorlati kihívásai – vérzésveszély és vérzések kezelése 
 Dr. Marton Imelda klinikai szakorvos
11.05-11.30 Javítható-e az antikoagulációs terápia eredményessége? 
 Prof. Dr. Páll Dénes egyetemi tanár, az MTA doktora
11.30-11.50 Mindennapi problémák kézenfekvő megoldása – Páros esetbemutatás 
 Dr. Tschürtz Nándor kardiológus szakorvos
11.50-12.10 Amit még tudni szeretne az antikoagulációról, de még nem került szóba –  
 A hallgatóság kérdez, az előadók válaszolnak
12.10-12.20  A tudományos ülés zárása, tesztírás
 Ebéd


