Τίτλος 5ου Διαδικτυακού Σεμιναρίου (webinar): Αντιθρομβωτική αγωγή σε ειδικές
καταστάσεις
Κοινό δραστηριότητας
Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε ιατρούς καρδιολόγους (νοσοκομειακούς και εξωτερικού
ιατρείου), καθώς και σε παθολόγους και γενικούς ιατρούς που καλούνται να αποφασίσουν την
έναρξη η συνέχιση αντιθρομβωτικής αγωγής σε ασθενείς με υψηλό θρομβωτικό και ποικίλο
αιμορραγικό κίνδυνο παρουσία και άλλων συννοσηροτήτων.
Αναγκαιότητα του θέματος
Ο αριθμός των ασθενών που χρήζει τριπλής αντιαιμοπεταλιακής/αντιθρομβωτικής αγωγής
αυξάνεται και συχνά υπάρχει ανάγκη υπενθύμισης της δράσης των αντιαιμοπεταλιακών και
αντιθρομβωτικών φαρμάκων που θα έχουν και ταυτόχρονη χορήγηση. Πέρα από την κλασσική
θεραπεία με κουμαρινικά αντιπηκτικά που έχει αναντικατάστατο ρόλο σε βαλβιδική
μιτροειδική νόσο και γενικότερα παρουσία προσθετικών μεταλλικών βαλβίδων, νεότερα
αντιπηκτικά φάρμακα έχουν αποκτήσει ένδειξη χρήσης αλλά με περιορισμούς σε ειδικές
καταστάσεις, όπως σε παρουσία συννοσηροτήτων όπως παχυσαρκίας, νεφρικής ανεπάρκειας,
κακοήθειας, αγγειακής νόσου.
Στόχοι σεμιναρίου
•

•
•
•

Εκτίμηση αιμορραγικού και θρομβωτικού κινδύνου και προγραμματισμό θεραπείας σε
ασθενείς με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο, αγγειοπλαστική στεφανιαίων αγγείων, κολπική
μαρμαρυγή, θρομβοεμβολική νόσο
Χρήση αλγορίθμων στη χορήγηση τριπλής αντιθρομβωτικής /αντιαιμοπεταλιακής
θεραπείας σε ασθενείς με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο ή μετά από αγγειοπλαστική
Χρήση νεότερης αντιπηκτικής αγωγής παρουσία συννοσηροτήτων
Το μέλλον στα νεότερα αντιπηκτικά

Πίνακας περιεχομένων
•
•
•
•
•
•

Εκτίμηση αιμορραγικού και θρομβωτικού κινδύνου ασθενών
Χρήση αλγορίθμων στην καθημερινή κλινική πράξη στην συγχορήγηση με
αντιαιμοπεταλιακή θεραπεία
Ασφάλεια, αντενδείξεις , ειδικές προφυλάξεις στην χορήγηση νεότερων αντιπηκτικών
Χρήση νεότερης αντιπηκτικής αγωγής σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια
Χρήση νεότερης αντιπηκτικής αγωγής σε θρομβοεμβολική νόσο και σε παρουσία
υποκείμενης κακοήθειας.
Tips and tricks στην εξατομίκευση της αγωγής σε υψηλού κινδύνου ασθενείς

Μορφή παρουσιάσεων
Παρουσιάσεις κλινικών περιστατικών με τον απαραίτητο κλινικό-εργαστηριακό διαγνωστικό
έλεγχο, διανθισμένων με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών όπου να δίνεται χρόνος απάντησης
από τους συμμετέχοντες από απόσταση και κατόπιν συζήτησης των απαντήσεων από τον
Πρόεδρο και τον ομιλητή της συνεδρίας.
Οι ερωτήσεις να καλύπτουν το φάσμα της διάγνωσής και αντιμετώπισης μέσω εφαρμογής
αλγορίθμων, βασισμένων στα δεδομένα των κατευθυντήριων οδηγιών αλλά και νεότερων
επιστημονικών κειμένων. Οι παρουσιάσεις οφείλουν να αντανακλούν και την Ελληνική

πραγματικότητα με την εφαρμογή των διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων
συνταγογράφησης στην κλινική πράξη.
Στο τέλος των δυο 20λεπτων παρουσιάσεων ακολουθεί 10λεπτη συζήτηση με το κοινό και
εξαγωγή συμπερασμάτων από τα βασικά σημεία των δυο ομιλιών από τον Πρόεδρο της
συνεδρίας.
Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα υπάρχει δυνατότητα αποστολής ερωτήσεων από τους
συμμετέχοντες στον Πρόεδρο και τους ομιλητές που θα απαντηθούν στο τέλος
Προτεινόμενοι τίτλοι ομιλιών
Περιστατικό υψηλού θρομβωτικού και αιμορραγικού κινδύνου
Περιστατικά υψηλού θρομβωτικού κινδύνου παρουσία συννοσηροτήτων

