
   

 

Liječenje akutnog ishemijskog moždanog 

udara u Hrvatskoj – smjernice, iskustva i 

budućnost 

 

 

 

11. i 12. lipanj 2021 

Rijeka 

Hotel „Jadran“  

Znanstveni skup održati će se u hotelu „Jadran“ u skladu s epidemiološkim 

mjerama. Za sudionike koji nisu u mogućnosti prisustvovati skupu uživo, biti će 

osigurano virtualno praćenje skupa 

 

Organizatori:  

Klinika za neurologiju KBC Rijeka 

Hrvatski liječnički zbor – Hrvatsko neurološko društvo 

ESO - Specijalizirani centar za liječenje moždanog udara KBC Zagreb 

U suradnji i uz sudjelovanje svih Kliničkih bolničkih centara u Zagrebu, te OB i 

Jedinica za liječenje MU u Hrvatskoj 

 



Uvodna riječ organizatora: liječenje akutnog ishemijskog moždanog udara danas je 

rezultat napretka u saznanjima o etiologiji moždanog udara, ali svakako i tehničkih 

i farmakoloških mogućnosti. Svaka godina donosi nove spoznaje, nove mogućnosti 

ali i nove dileme. Tijekom 2021. objavljene su smjernice za zbrinjavanje moždanog 

udara koje su prvenstveno omogućile veći vremenski prostor za trombolitičku 

terapiju, ali time otvorile i dodatna pitanja prvenstveno vezano uz zahtjevniju 

neuroslikovnu obradu što podrazumijeva adekvatne uređaje i, još važnije, znanje u 

interpretaciji. Želja je tijekom ovog skupa prikazati aktualno stanje zbrinjavanja 

moždanog udara ali i budućnost u liječenju ove bolesti. Ukratko – voljeli bismo 

prikazati naše želje i mogućnosti i sve to staviti u realitet hrvatskog zdravstvenog 

okvira. Stoga se u ime organizatora zahvaljujem svim kolegama i ustanovama koji su 

pristali biti dio ovog sastanka i prikazati svoja iskustva i raspraviti svoje nedoumice. 

 

Tehnički organizator:  Concorda d.o.o. 

                             

Zahvaljujemo našim sponzorima koji su prepoznali značaj ovog skupa te nam 

pomogli u organizaciji. 

 

                                       Glavni sponzor skupa 

 

Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o. 

 

Sponzori 

 



 

 

STRUČNI PROGRAM 

 

11. lipanj (petak) 

 

15.00   Uvodna riječ organizatora 

   (doc dr sr V. Vuletić, prof dr sc Z. Poljaković) 

 

15.15 -16.30 Stručna predavanja (15 minuta) 

1. Prikaz ESO smjernica 2021 u liječenju AIMU – S. Šupe 

2. Napredne neuroslikovne metode – mogućnosti i indikacije – M. Radoš 

3. Uloga agregometrije u pripremi bolesnika za intrakranijsku potpornicu - I. Perić 

4. Ugradnja potpornice u liječenju AIMU – I. Jovanović 

5. Okluzija bazilarne arterije – Z. Poljaković 

16.30 – 17.00  Rasprava  

17.00 – 17.30  Stanka 

 

17.30 – 18.45  Stručna predavanja (15minuta) 

1. Reperfuzijska ozljeda – M. Roje Bedeković 

2. Neurosonologija i AIMU – B. Malojčić 

3. Algoritam liječenja bolesnika s akutnim MU u COVID-19 pandemiji – J. Ljevak 

4. Hrvatska i njezino mjesto u ESOu – H. Budinčević 

5. Prikaz i značaj nacionalnog registra u kontroli kvalitete – N. Blažević 

18.45 – 19.15  Rasprava 

    



 

12. lipanj (subota) 

Rekanalizacijsko liječenje AIMU u Hrvatskoj  

 

09.00 – 12.00   

 

KBC „Sestre milosrdnice“    

Naša iskustva u rekanalizacijskom liječenju akutnog ishemijskog MU 

L. Dežmalj Grbelja: Reperfuzijska ozljeda mozga nakon endovaskularnog liječenja 

ishemijskog moždanog udara – prikaz slučaja 

KBC „Rijeka“    

Neurointervencije u KBC Rijeka: prošlost, sadašnjost i budućnost – V. Vuletić, M. 
Bralić 

Prikazi slučajeva: 

Endovaskularno liječenje moždanog udara nastalog tijekom sportske aktivnosti kod 
COVID pozitivnog bolesnika – D. Bonifačić  

Endovaskularno liječenje moždanog udara stražnje cirkulacije – naše iskustvo – S. 
Kovacic 

Ishemija ponsa – disekcija vertebralne arterije – S. Dunatov 

OB Pula   

Protokol rekanalizacijskog liječenja u općoj bolnici – F.I. Silconi 

 

stanka 10.30 – 11.00  

 

KBC Split 

Naša iskustva u rekanalizacijskom liječenju akutnog ishemijskog MU 

K. Čaljkušić, S. Sablić 

KBC Osijek 

Naša iskustva u rekanalizacijskom liječenju AIMU 

M. Mišir 

 

 

 

 



 

 

12.00 – 14.00 Bolesnik kojeg smo upamtili (prikaz slučaja + rasprava)  

Prikaz slučaja: (10 minuta + rasprava 5 minuta)  

 

T. Gržinić, M. Šimunović: Heart and brain save OB Bjelovar    

M. Vodopić: Trombolitičko liječenje kod bolesnika na dabigatranu OB Dubrovnik 

M. J. Poje: Trombektomija kod blažeg moždanog udara OB Koprivnica 

G. Pejkić, A. Gorupić: Različita lica tranzitorne ishemijske atake OB Sisak 

A. Aleksić-Shihabi: Ponovljena trombektomija OB Šibenik 

E. Pavleković: Traumatska disekcija karotidne arterije OB Varaždin   

S. Svalina: Okluzija bazilarne arterije OB Vukovar 

I. Miletić: „Turistička trombektomija“ OB Zadar  

 

 

14.00  Zatvaranje skupa 

 

Sastanak Upravnog odbora HLZ – Hrvatskog neurološkog društva 


