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Tisztelt Kolléga!

Szeretettel meghívjuk TROMBÓZIS MENEDZSMENT című tudományos 
rendezvényünkre.
Az utóbbi években egyre inkább elterjedt az új orális antikoagulánsok használata 
különféle javallatokban, így egyre bővülnek a mindennapi életből származó 
tapasztalatok is. Számos befejezett vagy folyamatban lévő fázis IV, nem-intervenciós 
vizsgálat és független regiszter értékeli az új készítmények hatékonyságát és 
biztonságossági profilját. A való életbeli megfigyeléses vizsgálatok szélesebb 
betegpopulációban segítenek felmérni, hogy a klinikai vizsgálatok eredményei milyen 
mértékben jelentkeznek a rutin gyakorlatban, emellett értékes adatokkal egészítik ki a 
fázis III vizsgálatok eredményeit.
A tudományos találkozó célja, hogy bemutassuk a legújabb tudományos eredményeket 
és válaszokat találjunk az Ön számára legfontosabb gyakorlati kérdésekre az új orális 
antikoagulánsok használatával kapcsolatban.
A rendezvény helyszíne: Kölcsey Központ 
                                        Debrecen, Hunyadi utca 1-3 
A rendezvény időpontja: 2016. november 25.
A rendezvényen történő részvétel előzetes regisztrációhoz kötött és ingyenes.
Akkreditáció: A tanfolyam pontértéke orvosok részére sikeres tesztírás esetén 16 pont.
Jelentkezés az alábbi elérhetőségek valamelyikén lehetséges: 
web: www.congress-service.hu/2016/trombozis 
telefon: 62/484-531
Reméljük, vendégeink között üdvözölhetjük!

TUDOMÁNYOS PROGRAM

14.30-15.00 Regisztráció
15.00-15.10 Megnyitó 
 Prof. Dr. Csanádi Zoltán 
15.10-15.30 Miért van szükség való életbeli megfigyeléses vizsgálatokra? 
 Prof. Dr. Páll Dénes 
15.30-16.00 Milyen kihívásokkal kell szembenéznünk pitvarfibrilláló betegek  
 antikoaguláns kezelése kapcsán? 
 Dr. Clemens Marcell
16.00-16.30 A klinikai vizsgálatok megerősítése a való életből származó adatokkal   
 Dr. Nagy-Baló Edina 
16.30-16.50 Szünet
16.50-17.10 Speciális betegcsoportok kezelése vénás tromboembólia esetén  
 Prof. Dr. Boda Zoltán 
17.10-17.30 Folyamatos elkötelezettség a biztonság mellett a vénás  
 tromboembóliák kezelésében  
 Dr. Rázsó Katalin 
17.30-17.55 Az antikoaguláns kezelés gyakorlati kihívásai – vérzésveszély és  
 vérzések kezelése  
 Dr. Pfliegler György
17.55-18.00 Összegzés Változott-e az antikoaguláció gyakorlata az új orális  
 antikoagulánsok megjelenésével?  
 Prof. Dr. Csanádi Zoltán 
18.00-18.10 Tesztírás
18.10-  VacsoraProf. Dr. Csanádi Zoltán 

a tudományos ülés elnöke


