Onkoloogiline valu ja selle käsitlus (eesti keeles)
12.05.2021
Veebiseminar
Valu kontrolli all hoidmine peaks olema oluline vähiravi osa. 55% vähiravi saavatest patsientidest
kogevad valu ning nad võivad vajada valu leevendamist kõigis oma haiguse etappides.
Kaugelearenenud vähivormidega patsientidest täheldab tugevat või mõõdukat valu koguni 80%
haigetest. Onkoloogilise valu põhjused on multifaktoriaalsed ja individuaalsed iga patsiendi puhul. Ka
juhul, kui haigus pole ravitav, on oluline sümptomeid leevendada, et elada pikemalt ning võimaldada
patsiendile vastuvõetavat igapäevast elukvaliteeti. Kuigi opioidid jäävad vähivalu valikpreparaadiks, kasvab mitte-farmakoloogiliste
ravivõimaluste ja neuromodulatsiooni olulisus.

Seminaril tulevad käsitluse alla järgmised teemad:
- onkoloogiline valu põhjused
- vähipatsiendi valuravi iseärasused ja printsiibid
- adjuvantide ja valuvaigistite (paratsetamool, MSPVA, opioidid) kasutamise ohutusnõuded
- ravimite ja vähiravi kõrvaltoimete käsitlus
- lisameetmed onkoloogilise valu leevenduseks ja patsiendi elukvaliteedi parandamiseks
Sihtgrupp: perearstid ja teised teemast huvitatud arstid

Veebiseminari korraldajad: Meditsiiniuudised ja Medicumi Koolitus- ja Nõustamiskeskus, veebiseminari toetaja: Berlin-Chemie Menarini
Eesti

NB! Veebiseminar annab 1 täiendkoolituspunkti pärast e-testi edukat sooritamist.
Tunnistuse saamiseks osaleb arst veebikoolitusel ning pärast koolitust vastab valikvastustega küsimustikule, mis saadetakse osaleja
meiliaadressile. Küsimustiku täitmine on vabatahtlik, veebiseminari vaatamise eest tunnistust ei väljastata.
NB! Veebiseminar on arstidele tasuta, vajalik on eelnev registreerimine. Küsimusi esitama ja oma kogemusi vahetama on oodatud kõik
teemast huvitatud arstid.
Webinari ajal saate küsimusi esitada kirjutades need vestluse kasti.

Veebiseminar toimub 12. mail kell 16:00-17.15 internetis Äripäeva veebiseminaride keskkonnas. Enne veebiseminari saadetakse
registreerunud kasutajatele infomeil lingiga, mille kaudu pääseb enne seminari algust veebiseminari keskkonda.
Seminari on võimalik jälgida oma arvutist töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas ning selle jälgimiseks on tarvis arvutit,
internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe.
Veebiseminar on järelvaadatav kõigile registreerunutele 1 kuu jooksul pärast toimumist.
Tehnilist infot veebiseminari kohta saab küsida kirjutades helen.truuverk@aripaev.ee, muudes küsimustes
kirjutage karin.tamm@aripaev.ee või helistades telefonil +372 513 8862 (Karin Tamm, Meditsiiniuudiste sündmuste juht).

PROGRAMM

12.05.2021
16:00 - 16:05

Moderaatori sissejuhatus
Karin Tamm Meditsiiniuudiste sündmuste juht

16:05 - 16:55

Onkoloogiline valu ja selle käsitlus
Dr Aleksandra Šilova Ida-Viru Keskhaigla üldkirurg ja valuarst

16:55 - 17:05

Küsimused ja vastused

17:05 - 17:15

Berlin-Chemie valuravimite tutvustus
Annika Lume Berlin-Chemie Eesti

17:15

Lõppsõna
Karin Tamm Meditsiiniuudiste sündmuste juht

LISAINFO
Osalemise tingimused
Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil registreerimine@aripaev.ee .
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.
Veebiseminari materjalide ja sisu kopeerimine, salvestamine, reprodutseerimine või levitamine on ilma AS Äripäeva kirjaliku nõusolekuta
keelatud.
Seminarile registreerudes nõustub osaleja, et tema nime, perekonnanime ja eriala jagatakse Berlin-Chemie Menarini Eesti esindusega
ürituse tõendamiseks.
Üksikasjalik teave teie isikuandmete töötlemise reeglite kohta on saadaval siin.

