INBJUDAN TILL REFRESHER COURSE

Hjärtsvikt inom
anestesi & intensivvård
En utbildning för både specialister
och ST-läkare inom anestesi- och intensivvård
Fredagen den 21 oktober, 2016
Svenska Läkaresällskapet
Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm
Varmt välkomna till en utbildningsdag om hjärtsvikt, ett tillstånd som ofta kan komplicera
sjukdomsförloppet för intensivvårdspatienten. Hjärtsvikt orsakas av många faktorer och
kan yttra sig på olika sätt, exempelvis – högersvikt, vänstersvikt, biventrikulär svikt,
systoliskt nedsatt funktion eller problem med diastolisk funktion (vanligt vid ex sepsis) . Det
kräver en god diagnostik för att den enskilda patienten ska få rätt behandling och därmed
öka patientens chans till överlevnad. Idag finns goda diagnostika verktyg, bra
övervakningmöjligheter och behandlingsmetoder.
Målet för kursen är att öka vår kunskap kring olika typer av hjärtsvikt och ge en
uppdatering kring behandlingalternativ för dessa grupper.
Under dagen kommer en programpunkt att vara falldemonstrationer i mindre grupper, samt
vid en station finns utställning av övervakningsutrustning och behandlingsalternativ.
Utbildningsdagen riktar sig till både specialister samt ST-läkare.
Sveriges Yngre Anestesiologer (SYA) tillsammans med samarbetspartners Orion Pharma,
Secma, GE och Neovitalis.

Anmälan: Via länk på www.sfai.se
Deltagaravgift 425 kr inkl. lunch och fika.

Sista anmälningsdag 30 september 2016.
Program:
Moderator Bengt Petersén, Överläkare thoraxanestesi Linkönköping
9.00 Introduktion Bengt Peterzén
9.15 "Diastolisk hjärtsvikt hos IVA-patienter - how to think".
Lill Bergenzaun, överläkare, Department of Anesthesiology and Intensive Care, Skåne University
Hospital
10.00 "Högerkammarsvikt, hur monitorera och behandla utan PA-kateter?"
Fredrik Schiöler, Överläkare anestesi och intensvvård, Vrinnevisjukhuset Norrköping samt
thoraxkliniken Universitets sjukhuset Linköping.
10.45 Bensträckare
11.00 "Graviditetsrelaterad hjärtsvikt ur ett anestesiologiskt perspektiv - När blir det farligt, vad
gör man och vad gör man inte utanför thorax och universitetssjukhus".
Karin Olausson, Överläkare, SEC Anopiva SU / Östra
11.45 Lunch
12.45 ”Ultraljud som diagnostiskt verktyg för hjärtsvikt inom intensvvård ".
Niklas Jonsson, Specialistläkare akutsjukvård samt anestesi intensivvård, DESA, Karolinska
universitetssjukhuset Solna
Fallpresentationer i grupp med live EKO för diskussion om metoder och mätningar
13.45-14.30 Ultraljudsbaserad falldemonstration 1 (Högerkammarsvikt)
14.45-15.30 Ultraljudsbaserad falldemonstration 2 (Diastolisk hjärtsvikt)
15.45-16.30 Ultraljudsbaserad falldemonstration 3 (Vänsterkammarfunktion/Cardiac output)
16.45 Samling och avslutning

Du som anmäler dig ansvarar för verksamhetschefs godkännande till deltagandet.
Välkommen!

