
Tematyka wykładu:
prawie wszystko o diagnozie, profi laktyce i leczeniu chorób serca
- jak uniknąć chorób serca?

profi laktyka chorób układu sercowo-naczyniowego , a szczególności
nadciśnienia tętniczego

- choroby niedokrwienne serca i arytmii , w szczególności migotania
przedsionków, które niesie za sobą wiele powikłań

- pierwsze symptomy tych chorób i ich wczesne rozpoznawanie przez
pacjentów

- następstwa nieleczonego nadciśnienia
tętniczego, cukrzycy, arytmii , choroby niedokrwiennej serca
(potocznie nazywanej wieńcówką)

- wczesne wykrywanie cukrzycy w kontekście powikłań ze strony serca
- czynniki ryzyka choroby wieńcowej u kobiet
- jak się leczy choroby serca?

Pamiętaj !
Zmieniając swoje niektóre nawyki pomagasz swojemu sercu!

Dr n. med. Katarzyna ArentPiotrowska jest asystentem w Klinice
Kardiologi i SPSK 4 w Lublinie przy ul. J aczewskiego.
Zajmuje się leczeniem pacjentów ze schorzeniami układu sercowo-
naczyniowego (nadciśnienie tętnicze, choroby niedokrwienne

serca, zaburzenia rytmu serca. )
Prowadzi też prace naukowo-badawcze
i zajmuje się pracą dydaktyczno-
wychowawczą pracując jako asystent
naukowo-dydaktyczny w Katedrze
Farmakologii Doświadczalnej i Kl inicznej
U M w Lublinie.

Spotkanie odbędzie się
w poniedziałek 1 grudnia 2014 r. o godz. 17.00

w sali widowiskowej Domu Kultury LSM
w Lublinie, ul. K. Wallenroda 4a, tel. 81 743 48 29

www.domkulturylsm.pl
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Pamiętaj
o swoim sercu

 leczenie i profilaktyka chorób serca
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Kontakt

tel : 534804123 lub 667959060
www. domkulturylsm. pl

e-mail drugiwiek@gmail . com

LUBELSKI UNIWERSYTET DRUGIEGO WIEKU
przy

Domu Kultury LSM

To projekt edukacyjny adresowany do osób 45+ aktywnych i nieaktyw-

nych zawodowo:

• kreuje potrzeby rozwoju osobistego w każdym wieku

• dąży do zwiększenia aktywności obywatelskiej osób 45+

• pomaga rozwijać pasje, spełnia marzenia

LUDW współpracuje z instytu-

cjami kultury zapewniając swo-

im członkom aktywne uczest-

nictwo w życiu kulturalnym. Do

dyspozycji uczestników są trzy

rodzaje zajęć (każde z nich od-

bywa się raz w tygodniu). Tutaj

każdy znajdzie coś dla siebie,

zgodnie z własnymi zaintere-

sowaniami. Tutaj mogą Pań-

stwo poznać ludzi mądrych,

aktywnych, dojrzałych.
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 leczenie i profilaktyka chorób serca




