Sekcja Chorób Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

Zespół Chorób Naczyniowych Komitetu Nauk Neurologicznych
Polskiej Akademii Nauk
oraz

II Klinika Neurologiczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii
w Warszawie

Zapraszają na konferencję naukową:

POWIKŁANIA FARMAKOTERAPII STOSOWANEJ W UDARZE MÓZGU
UDAR JAKO POWIKŁANIE FARMAKOTERAPII

08 grudnia 2017 roku, godz. 10:00
Sala Konferencyjna Instytutu Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa

Wstępny program referatów plenarnych:

 Jak agresywna powinna być terapia hipolipemizująca? - Dr hab. med. Maciej Niewada
 Jak agresywna powinna być terapia przeciwpłytkowa? - różnice między udarem a
chorobą wieńcową – Dr med. Jan Bembenek
 Leki hipotensyjne – czy zawsze przynoszą korzyść? – Dr hab. med. Dariusz Gąsecki
 Kiedy wczesna intensywna fizjoterapia jest korzystna? – Dr hab. med. Iwona
Sarzyńska-Długosz
 Nieme tętniaki w neuroobrazowaniu – obserwować czy leczyć? – zasady
postępowania – Prof. dr hab. Wojciech Poncyliusz
 Powikłania naczyniowe operacji kardiochirurgicznych i zabiegów kardiologii
interwencyjnej – wykładowca do potwierdzenia
 Powikłania naczyniowe terapii onkologicznej – wykładowca do potwierdzenia
 Inicjatywa Angels – Dr n. zdr. Katarzyna Lesna

Prof. Anna Członkowska
Przewodnicząca Sekcji
Chorób Naczyniowych PTN
i Zespołu Chorób Naczyniowych
Komitetu Nauk Neurologicznych PAN

Prosimy o zgłaszanie krótkich doniesień
z Państwa badań naukowych
oraz obserwacji klinicznych
dotyczących
farmakoterapii stosowanej w udarze mózgu

Tytuł doniesienia wraz ze
streszczeniem (max 1/2 strony)
prosimy nadesłać
do dnia 05 października 2017r.
na adres e-mail: malslona@ipin.edu.pl

ZGŁOSZENIE

Aby zgłosić swój udział w konferencji należy wypełnić formularz zgłoszenia
w trybie on-line.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2YUSlxl1GauVOM5du8UttTAjFR7F7ZhG4CtTe
pHIAiLSa_A/viewform?c=0&amp;w=1&amp;usp=mail_form_link

UWAGA

Konferencja naukowa poprzedzona będzie konferencją szkoleniową:

„Co nowego w udarze w 2017? – zastosowania praktyczne”

07 grudnia 2017r. godz.: 11:00 - 17:00

Sala Konferencyjna
II Kliniki Neurologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa

- Udział w konferencji szkoleniowej jest bezpłatny.
- Lista uczestników ograniczona: 50 osób (decyduje kolejność zgłoszeń)

Tematyka wykładów szkoleniowych poświęcona będzie przedstawieniu
aktualizacji wytycznych postępowania w udarze mózgu

ZGŁOSZENIE

Aby zgłosić swój udział w konferencji szkoleniowej należy wypełnić
formularz zgłoszenia w trybie on-line
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHft8rrC4CLzoLPqtPnw6itSW4KVQD9mKOLeYjjp69xCbrA/viewform?c=0&amp;w=1&amp;usp=mail_form_link

