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TEMA: AK-behandling på tværs
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DSTH INDTAGER KØBENHAVN!
LUK OP OG SE DET SPÆNDENDE PROGRAM FOR MØDET

»

FORÅRSMØDE | DSTH | 2017

Velkommen
til DSTHs Forårsmøde 2017
Vel mødt til Forårsmødet, hvor vi har sat fokus
på de patientgrupper, vi alle rigtig ofte har
eller får stillet spørgsmål til. Hvilket er med god
grund, når man tænker på de komplikationer,
disse patienter i øvrigt har med medicinsk behandling, ko-morbiditet, fysisk aktivitet osv.
DSTH’s forhåbning er som altid, at disse medlemsmøder gør os alle sammen til bedre sparingspartnere for dem, der (fejlagtigt) ikke er
medlem af DSTH, således at vi ikke blot kan
rådgive, men også være behjælpelige med
lokale, regionale og måske ligefrem nationale
instrukser på de forskellige områder.
Så forhåbentligt vil dagens sessioner medvirke
til, at man føler sig bedre rustet til at svare på
alskens spørgsmål – og måske kan man endda
gå tilbage og være med til at lave en lokal instruks på området?

Og ud fra dagens program håber vi endvidere,
det vil være muligt for DSTH via samarbejde
med relevante nationale selskaber at etablere
nationale vejledninger på området, som DSTH
har haft succes med for hhv. trombofili, obstetriske patienter og med PRAB-rapporten.
Endelig er formålet med møderne jo også at skabe et netværk mellem de trombose-hæmostaseinteresserede i Danmark – så husk at mingle i
pauserne og glem ikke at besøge de ligeså trombose-hæmostase-interesserede firmastande –
måske gemmer der sig spændende projekter
eller samarbejdsmuligheder netop dér?
Med venlig hilsen

program for FORårsmødet 2017
12:00 - 12:45

Frokost

12:45 - 13:10

Velkomst og introduktion
Overlæge Mads Nybo, formand for DSTH
Maja Hellfritzsch Poulsen, medlem af bestyrelsen

13:10 - 13:40

Levercirrose og AK-behandling
Overlæge Annette Dam Fialla, Afdelingen for Medicinske
Mavetarmsygdomme, Odense Universitetshospital

13:40 - 14:10

Nyreinsufficiens og AK-behandling
Overlæge Thomas Elung-Jensen, Nefrologisk Afdeling, Rigshospitalet

14:10 - 14:40

Udstilling og kaffepause

14:40 - 15:10

AK-behandling i et Geriatrisk perspektiv
Overlæge Birgitte Klindt Poulsen, Klinisk Farmakologisk Afdeling,
Aarhus Universitetshospital og Aalborg Universitetshospital

15:10 - 15:40

Overvægt og Ak-behandling
Afdelingslæge Marie Louise Christiansen, Lægemiddelstyrelsen

15:40 - 16:20

Udstilling og kaffepause

16:20 - 16:50

Genoptagelse af AK-behandling efter blødning
Overlæge Thomas Kümler, Kardiologisk Afdeling, Herlev Hospital

16:50 - 17:00

Opsamling
Overlæge Mads Nybo, formand for DSTH

17:30 - 19:00

Aftensmad for tilmeldte

Mads Nybo, Formand for DSTH

En stor tak til mødets udstillere og sponsorer:
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Scandic Copenhagen
Scandic Copenhagen er centralt placeret i København
med naturskønt område, udsigt til søerne, shopping
og seværdigheder som Tivoli lige om hjørnet.
Hotellet tilbyder rig mulighed for afslapning efter
dagens oplevelser. Hotellets barista står klar med friskbrygget, økologisk kaffe i den stemningsfyldte lobbybar.
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HOTEL Scandic Copenhagen

Hotel Scandic Copenhagen, tidligere Sheraton Copenhagen Hotel,
LIGGER på Vesterbro i København, tæt ved Sankt Jørgens Sø.
Hotellet ligger ved siden af Tycho Brahe Planetarium.

PÅ GENSYN!
Til Efterårsmøde 9. november 2017 I ODENSE
SE MERE PÅ WWW.DSTH.dk

