Sepelvaltimo update
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30.-31.5.2022, Helsinki

OHJELMA
Maanantai 30.5.2022
09.00 - 10.00

Ilmoittautuminen ja kahvi

10.00 - 11.30

Interaktiivinen potilastapaussessio: Stabiilin sepelvaltimotaudin diagnostiikka osa I
Puheenjohtaja Mikko Minkkinen, LT, kardiologian el, HUS Sydän- ja keuhkokeskus
Luennoitsijat Tuomas Rissanen, dos, kardiologian el, PKKS Sydänkeskus
ja Erkki Ilveskoski, dos, sisätautien ja kardiologian el, Tays Sydänsairaala
Rintakipupotilas vastaanotolla
•
Rintakipupotilaan riskinarvio; milloin teen jatkoselvittelyitä?
•
Rasituskokeen tulkinta: aloitanko potilaalleni sepelvaltimotautilääkityksen?

11.30 - 12.30

Lounas ja näyttelyyn tutustuminen

12.30 - 14.00

Interaktiivinen potilastapaussessio: Stabiilin sepelvaltimotaudin diagnostiikka osa II
Puheenjohtaja Mikko Minkkinen, LT, kardiologian el, HUS Sydän- ja keuhkokeskus
Luennoitsijat Tuomas Rissanen, dos, kardiologian el, PKKS Sydänkeskus
ja Erkki Ilveskoski, dos, sisätautien ja kardiologian el, Tays Sydänsairaala
Rintakipupotilas vastaanotolla
•
Milloin lähetän potilaan kajoamattomaan kuvantamiseen (CT, MIBI, PET)
•
Milloin lähetän potilaani angiografiaan?

14.00 - 14.30

Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen

14.30 - 16.15

Interaktiivinen potilastapaussessio: Akuutti sepelvaltimotautikohtaus osa I
Puheenjohtaja Hanna Tormilainen, kardiologian el, Lapin ks

14.30 - 15.30

Haastava infarkti EKG.
Kjell Nikus, professori (emer), Tampereen yliopisto
Akuutti rintakipu – mitä muuta pitää epäillä?
Hanna Pohjantähti-Maaroos, LT, sisätautien ja kardiologian el, Tays Sydänsairaala

15.30 - 16.15

16.15 - 16.45

Tauko ja näyttelyyn tutustuminen

16.45 - 18.00

Interaktiivinen potilastapaussessio: Akuutti sepelvaltimotautikohtaus osa II
Puheenjohtaja Hanna Tormilainen, kardiologian el, Lapin ks

16.45 - 17.25

NSTEMIn ja STEMIn alkuvaiheen hoito
Pertti Jääskeläinen, LT, sisätautien ja kardiologian el, KYS Sydänkeskus

17.25 - 18.00

ACS-potilaan hoito CCUlla ja teholla (vajaatoiminnan, verenkiertovajauksen ja rytmihäiriöiden hoito
Marjut Varpula, LT, sisätautien ja kardiologian el, HUS Sydän- ja keuhkokeskus

i

Sepelvaltimo update
30.-31.5.2022, Helsinki

Tiistai 31.5.2022
09.00 - 11.00

Interaktiivinen potilastapaussessio: Sepelvaltimotaudin hoito
Puheenjohtaja Mikko Minkkinen, LT, kardiologian el, HUS Sydän- ja keuhkokeskus
Luennoitsijat Hanna Pohjantähti-Maaroos, LT, sisätautien ja kardiologian el, Tays Sydänsairaala
ja Tuomas Kiviniemi, kardiologian el, TYKS Sydänkeskus
Sepelvaltimotaudin lääkehoito
Sepelvaltimotaudin invasiivinen hoito
- Revaskularisaation aiheet ja ahtaumien arvio (lyhyesti angion suoritus, FFR, OCT, IVUS)
- Milloin pallolaajennus ja milloin ohitusleikkaus?
Sepelvaltimotauti-potilaan kontrollit ja hoidon tavoitteet

11.00 - 12.00

Lounas ja näyttelyyn tutustuminen

12.00 - 14.05

Interaktiivinen potilastapaussessio: Ongelmallisia sepelvaltimotautipotilaita
Puheenjohtaja Hanna Tormilainen, kardiologian el, Lapin ks

12.00 - 12.25

Vuotovaaran potilaalleni pitäisi tehdä PCI. Potilaalleni tehty PCI, nyt anemisoituu.
Tuomas Rissanen, dos, kardiologian el, PKKS Sydänkeskus
Sepelvaltimotautipotilas menossa yleiskirurgiseen toimenpiteeseen
Hanna Pohjantähti-Maaroos, LT, sisätautien ja kardiologian el, Tays Sydänsairaala
Iäkkään/muistisairaan sydäninfarkti
Pertti Jääskeläinen, LT, sisätautien ja kardiologian el, KYS Sydänkeskus
Ajokielto tarpeen vai onko?
Pertti Jääskeläinen, LT, sisätautien ja kardiologian el, KYS Sydänkeskus
Työkyky vaarassa – kuntoutukseen vai työkyvyttömyyseläkkeelle?
Anna-Mari Hekkala, LT, sisätautien ja kardiologian el, Suomen Sydänliitto ry

12.25 - 12.50
12.50 - 13.15
13.15 - 13.40
13.40 - 14.05

14.05 - 14.15

Loppusanat ja kurssin päätös
Mikko Minkkinen, Hanna Tormilainen
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Järjestäjä:

Suomen Kardiologinen Seura, invasiivisen kardiologian jaos

Kurssin johtajat:

LL, kardiologian el Hanna Tormilainen, Lapin keskussairaala, Sydänpaja, puh. 040 358 6738, s-posti
hanna.tormilainen@lshp.fi ja LT, kardiologian el Mikko Minkkinen, puh. 040 777 1708, HUS Sydän- ja
keuhkokeskus, s-posti mikko.j.minkkinen@hus.fi

Kokouspaikka:

Scandic Marina Congress Center, Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki,
http://www.marinacongresscenter.com/fi

Kurssin tavoite:

Kurssin tavoitteena on antaa perusteellinen ja käytännönläheinen tietopaketti stabiilin ja akuutin
sepelvaltimotaudin diagnostiikasta ja hoidosta.

Kohderyhmä:

Kurssin kohderyhmänä on kardiologiaan ja sisätauteihin erikoistuvat lääkärit, sisätautien erikoislääkärit
sekä muut sydänpotilaita työssään hoitavat lääkärit kuten yleislääkärit, työterveyslääkärit ja
akuuttilääkärit.
Lääke- ja laiteteollisuuden edustajat voivat osallistua kokoukseen ainoastaan, mikäli yritys toimii
kokouksen tukijana tai näytteilleasettajina, eivät pelkästään aktiivisina osallistujina.

Opetusmetodit:

Painopiste kuinka hoidan –tyyppisissä luennoissa ja moderoiduissa interaktiivisissa
potilastapaussessioissa.

Erikoistumiskoulutus:

Kurssi on hyväksytty erikoistumiskoulutuksen teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi seuraaville
erikoisaloille: akuuttilääketiede (8), kardiologia (13), kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede (13),
sisätaudit/ eriytyvä koulutus (10), sisätaudit/ runkokoulutus (10), sydän- ja rintaelinkirurgia (13),
säteilysuojelukoulutus (kaikki erikoisalat, 3), työterveyshuolto (13) sekä yleislääketiede (13).

Palaute/todistus:

Suomen Kardiologinen Seura on koulutuksia järjestäessään sitoutunut noudattamaan ProMedicon
(Duodecim) suosituksia sekä sitoutunut täydennyskoulutuksen laadun arviointiin (Duodecimin
sähköinen arviointijärjestelmä). Todistuksen saamisen edellytys on palautelomakkeen täyttäminen ja
palautelinkki on voimassa 2 viikon ajan lähetyspäivästä alkaen. Linkki lähetetään ilmoittauduttaessa
annettuun sähköpostiosoitteeseen ja todistuksen saa tulostettua lomakkeen täyttämisen ja lähetyksen
jälkeen. HUOM, tulee täyttää tietokoneella (ei mobiililaitteella), jotta saat tulostettua todistuksen (ei voi
tulostaa toisella käyttökerralla).

Osallistumismaksu:

500 €, sisältää tieteellisen ohjelman, kurssitarjoilut ja illallisen torstaina. Kurssimaksu nousee 15 %
6.5.2022 alkaen. Mikäli laskutus joudutaan vaillinaisesti annettujen tietojen takia tekemään
uudelleen/korjaamaan, peritään käsittelymaksu 15 EUR.

Ilmoittautuminen:

13.5.2022 mennessä seuran internet-sivujen www.fincardio.fi kautta. *

Lisätiedot ja tiedustelut:

Suomen Kardiologinen Seura, koulutuskoordinaattori Jaana Kemppainen, sähköposti
meetings@fincardio.fi, puh. 050 592 1847.

Peruutusehdot:

30 vrk ennen kurssia
kuluton peruutus
29-14 vrk ennen kurssia
10 EUR peruutusmaksu
13-7 vrk ennen kurssia
50 % osallistumismaksusta + 10 EUR peruutusmaksu
alle 7 vrk ennen kurssia
100 % osallistumismaksu
Kokouspaikoille vahvistetaan tilausmäärät yleensä n. 2 viikkoa ennen tilaisuutta, joten tämän jälkeen
tehdyistä peruutuksista tulee järjestäjälle jo kuluja.

Majoitus:

Osallistujien tulee varata majoituksensa itse.

Minisymposium/ kurssi-illallinen: Päätukija Boehringer Ingelheim Finland Ky järjestää maanantaina 30.5.2022 minisymposiumin klo
19.00 alkaen sekä kurssi-illallisen klo 20.00 alkaen Makasiini 2 tilassa. Ilmoittautuminen symposiumiin
ja illalliselle tulee tehdä muun ilmoittautumisen yhteydessä.

* Ilmoittautumalla koulutustilaisuuteen annat luvan tallentaa tietosi Suomen Kardiologisen Seuran koulutusrekisteriin.
Koulutusrekisteritietoja tullaan säilyttämään 10 vuoden ajan. Koulutusrekisterin tietosuojaseloste löytyy Seuran nettisivuilta.
Ilmoittautumisen yhteydessä annettuja tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

