Venoosne tromboos - haigus vereringe
"unustatud" osas
26.05.2022
Tasuta veebiseminar
Räägime venoosse tromboosi diagnostika ja ravi põhimõtetest. Lisaks käsitleme veebiseminaril
süvaveenitromboosi, kopsuarteri trombembooliat, venoosse tromboembolismi pikendatud ravi.

Sihtgrupp: perearstid, retseptiõigusega pereõed, residendid, EMO-arstid, teiste valdkondade arstid, apteekrid

Veebiseminari korraldajad: Meditsiiniuudised ja Medicumi Koolitus- ja Nõustamiskeskus

Toetajad:

NB! Veebiseminar annab 1 täiendkoolituspunkti pärast e-testi edukat sooritamist.
Tunnistuse saamiseks on vaja osaleda veebikoolitusel ning pärast koolitust vastata valikvastustega küsimustikule, mis saadetakse osaleja
meiliaadressile. Küsimustiku täitmine on vabatahtlik, veebiseminari vaatamise eest tunnistust ei väljastata. Tunnistused väljastab Medicum
Koolitus- ja Nõustamiskeskus

NB! Retseptiõigusega õed saavad osaleda põhiloengu ja küsimuste-vastuste ajal. Tulenevalt ravimiseadusest* palume enne ravimifirma
ettekannet neil lahkuda.
*RavS § 33
NB! Veebiseminar on meditsiinitöötajatele tasuta, vajalik on eelnev registreerimine. Küsimusi esitama ja oma kogemusi vahetama on
oodatud kõik teemast huvitatud arstid ja õed.
Webinari ajal saate küsimusi esitada kirjutades need vestluse kasti.
Veebiseminar toimub 26. mail kell 15:00-16.15 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 hanna.sults@aripaev.ee , muudes küsimustes
kirjutage karin.tamm@aripaev.ee või helistades telefonil +372 513 8862 (Karin Tamm, Meditsiiniuudiste sündmuste juht).

PROGRAMM

15:00 - 15:05

Moderaatori sissejuhatus
Karin Tamm Meditsiiniuudiste sündmuste juht

15:05 - 15:50

Venoosne tromboos - haigus vereringe "unustatud" osas
dr Katrin Nõukas Ida-Tallinna Keskhaigla, sisekliinik, sisearst; MTÜ Tromboosiühing

15:50 - 16:00

Küsimused ja vastused

16:00 - 16:06

Kas peab valima efektiivsuse ja ohutuse vahel?
Gerdi Aulik Luxembourg SARL Eesti filiaal

16:06 - 16:10

Boehringer Ingelheimi uudised
Doris Pooga Boehringer Ingelheimi meditsiininõunik

16:10 - 16:15

Kokkuvõte, veebiseminari lõpetamine
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.

