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Misia Svetového Dňa Trombózy
podporuje globálny cieľ Svetového
zdravotníckeho združenia (WHA),
ktorým je zníženie počtu predčasných
úmrtí zapríčinených neprenosnými
chorobami o 25 percent do roku
2025, rovnako ako globálny akčný
plán
Svetovej
zdravotníckej
organizácie (WHO) pre prevenciu a
kontrolu neprenosných chorôb medzi
rokmi 2013 a 2020.

POZNANIE O TROMBÓZE. UDRŽME TOK ŽIVOTA.
KNOW TROMBOSIS. KEEP LIFE FLOWING.
Z poverenia International Society on Thrombosis and Haemostasis
(ISTH) organizuje na Slovensku Svetový Deň Trombózy Slovenská
spoločnosť pre hemostázu a trombózu (SSHT). Svetový Deň
Trombózy sa uskutoční 13. októbra s cieľom sústrediť pozornosť
laickej i odbornej verejnosti na často podceňované podmienky
vzniku trombózy.
Má za cieľ zvýšiť globálne povedomie o trombóze, s dôrazom na jej
príčiny, rizikové faktory, symptómy, prevenciu a liečbu, a tak prispieť
k redukcii úmrtí a invalidity v jej dôsledku.
TROMBÓZA - GLOBÁLNY PROBLÉM
jeden zo štyroch ľudí zomiera z príčin súvisiacich s trombózou. Trombóza je
celosvetovo považovaná za jednu z hlavných príčin úmrtí. Je považovaná za
príčinu 60% preventabilných nemocničných úmrtí.



Svetový Deň Trombózy sa uskutočnil po prvýkrát v roku 2014. V roku 2015 sa už jeho posolstvo na prevenciu
venózneho tromboembolizmu dostalo k viac než 13 miliónom ľudí v 70 krajinách s podporou 450 partnerov.



Oficiálnym partnerom International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH) je Slovenská Spoločnosť pre
Hemostázu a Trombózu (SSHT).

Odborné podujatie pre odbornú verejnosť
Odborný seminár pre SZP 13.10.2016 Slovenské komorné divadlo, Martin
Odborný seminár pre lekárov 13.10.2016 Slovenské komorné divadlo, Martin
O programe, čase a o možnosti prihlásenia budete informovaní.

Záštita: mesto MARTIN
Organizačné zabezpečenie: Agentúra ROWEX, Hlaváčiková 39, Bratislava, www.rowexpro.sk

