Gyertek
el
minél
többen!
A
szepszis
interdiszciplináris probléma, fogjunk össze és
tegyük meg együtt az első lépéseket, hogy még
hatékonyabban csökkenthessük a szeptikus
betegek számát!
Kezdés 10 órakor, a program:
-

Mi az a szepszis? Általános ismertető, a szepszis járványtani
jelentősége – bevezetés (declaration) (Berényi Tamás klinikai főorvos – a
Magyar Sürgősségi Orvostani Társaság elnöke)

-

Kórélettani újdonságok szepszisben (Iványi Zsolt egyetemi docens –
Semmelweis Egyetem, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika)

-

A szepszis korai felismerésének jelentősége. (Kanizsai Péter egyetemi
docens – Semmelweis Egyetem, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika
Sürgősségi Orvostani-Oxiológiai Munkacsoport)

-

Mit látunk a szepszisben szenvedők vérében? A prokalcitonin
szerepe: újabb lehetőségek? (Fazakas János egyetemi docens,
Semmelweis Egyetem Transzplantációs Klinika)

-

Betegutak - a sürgősségi osztály szerepe a szepszis ellátásában (Pető
Zoltán egyetemi docens – Szegedi Tudományegyetem, Aneszteteziológiai és
Intenzív Terápiás Intézet, Sürgősségi Betegellátó Osztály)

-

Azonnali és elsődleges teendők
o Folyadékterápia szepszisben (Gondos Tibor egyetemi tanár –
Jávorszky Ödön Kórház / Semmelweis Egyetem)
o Empírikus antibiotikum-terápia meghatározásának nehézségei
sepsisben, 2013 (Szalka András infektológus főorvos, Szent Imre
Kórház, Budapest)

Ha valaki vonattal érkezik, annak a balatonmáriafürdő-alsói megállóhelyen kell
leszállni, majd a síneken átsétálni a parttal ellenkező irányba és ott hamar
meglátjátok a Közösségi Házat jobb kéz felől.
Autóval az M7-esről a 160-as kijáraton kell lejönni, majd a kereszteződésben bal kéz
felé haladva a 7-es úton a 159-es kilométerkövet elhagyva Balatonmáriafürdő-kelet
irányába, jobbra kell lekanyarodni. Az első nagyobb útkereszteződést elhagyva a
part irányába bal kéz felől,l még a sínek előtt van a Közösségi Ház. A program 10
órakor kezdődik, rövid előadások lesznek (ld. következő poszt).
Délután beszélgetünk, eszünk-iszunk, aki esetleg maradni szeretne éjszakára
(reméljük minél többen), azoknak 2000 Ft-os áron a helyszíntől 200 m-re tudunk
szállást biztosítani.
Annyira komfortos, mint bármely ügyeleti szoba és tutira nem szól benne a telefon!
A részvétel természetesen ingyenes, csupán a létszám miatt kérjük, hogy
regisztráljatok a szepszisnap@gmail.com e-mail címen!
Üdvözlettel,
Budapest, 2013. 09. 02.
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