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A Stroke Szakdolgozók Tudományos Fóruma 2018. március 27-28. között Pécsett, a Pécsi
Tudományegyetem Dr. Entz Béla Klinikai Oktatási Központjában került megrendezésre. A
szervezők a Tudományos Fórum fókuszában a pre-hospitális szakaszra, majd a hospitális
szakaszban az akut ellátásra helyezték a hangsúlyt stroke esetén. A kétnapos szakmai fórumon
118 regisztrált szakember - stroke ellátásban tevékenykedő szakápolók, ápolók,
szakasszisztensek, a sürgősségi betegellátásban részt vevő szakemberek- vett részt.




Fórum résztvevői létszám, hallgatóság: 106 fő
Meghívott előadók: 10 fő
Támogatók: 7 cég

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatósága a
továbbképzés pontértékét 20 pontban állapította meg. A továbbképzés nyilvántartási száma:
SZTK-A-079518/2017

A Fórum során a résztvevők a meghívott előadók által prezentált tudományos előadásokból
betekintést nyertek az akut stroke ellátás helyzetébe és kezelésének szakmai evidenciáiba,
valamint a stroke ellátás optimalizálásába: betegutak, protokollok.

Külön előadások foglalkoztak a pre-hospitalis és a hospitalis szakasszal, fontos lehetőséget
teremtve ezzel a jelenlévő orvosok és a szakdolgozók közti eszmecserére és tudásátadásra.
A Fórum mindezek mellett lehetőséget adott a jelenlévő szakdolgozók számára tudományos
előadásaik bemutatására is, összesen 12 gyakorlati szempontú előadást hallhattak a
jelenlévők.

A szerdai napon, a résztvevők workshop formájában megismerkedhettek az Angels táska
használatával és a táska nyújtotta előnyökkel, valamint az alábbi témákban mélyülhettek el:
•
•
•
•

Stroke betegellátás: prehospitális szakasz és sürgősségi osztály
Stroke betegellátás: thrombolysis utáni teendők
A nyelészavar tesztelése
Számítógépes betegszimuláció

Támogatók, szponzorok
A rendezvényt 7 cég támogatta szimpózium, helyszíni megjelenés vagy hirdetés formájában,
prezentálva ezzel a téma melletti elhivatottságukat.
Az MSD Pharma Hungary Kft. 15 perces szimpóziumának címe: Véralvadásgátló kezelés és a
stroke - Egyszerű lehetőség a stroke megelőzésére pitvarfibrillációban, melyet Dr. Szapáry
László prezentált a jelenlévőknek.
3 vállalkozás mutatkozott be a résztvevőknek a helyszínen, kiállítás formájában. A kiállítók két
napon keresztül, a kávészünetek helyszínéül is szolgáló tágas térben mutathatták be
eszközeiket, fejlesztéseiket, és a résztvevők számára nyújtandó szolgáltatásaikat.

2 cég információs anyagot (prospektus, szórólap), 1 cég pedig 1 oldalas hirdetést helyezett el
a Konferencia programfüzetében/absztraktgyűjteményében, illetve a konferencia mappában.
A rendezvény támogatói:

Készült: Gödöllő, 2018. április 10.
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