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Prave odločitve in prava zdravila pravočasno

Sladkorna bolezen je bolezen, a žal je tudi oznaka. Povezujemo jo z odgovornostjo in krivdo, z življenjskim 
slogom, s prekrški, z dednostjo, prehrano, debelostjo in nedejavnostjo. Vemo, da je eden glavnih dejavnikov 
srčno-žilne in možgansko-žilne ogroženosti, a morda pogledamo stran, češ saj bo to uredil nekdo drug. 
Mešamo vzroke in posledice. Mešamo posledice in pridružene bolezni. Mešamo zaplete bolezni in naravno 
staranje. Skrbijo nas pristojnosti in pooblastila. Še zlasti pa so težke odločitve, kdaj je pravi čas za pravi ukrep.

Pozabljamo, da ni blage sladkorne bolezni. Je samo sladkorna bolezen, tiha in nevarna, ki skozi mikrovaskularne 
zaplete uničuje kakovost življenja, skozi makrovaskularne zaplete pa skrajša trajanje življenja. Če bi šlo zgolj za 
previsoko koncentracijo krvnega sladkorja, ne bi bilo težav, v resnici pa sladkorna bolezen z okvarjanjem žil in 
srca vodi v pešanje vseh organskih sistemov in zato jo končno prepoznavamo kot pravo srčno-žilno bolezen. 

Natančno poznavanje sladkorne bolezni je zahtevno, zato je in bo domena specialistov. A bolniki s sladkorno 
boleznijo ne prihajajo le v diabetološke ordinacije, pač pa v vse naše ordinacije, zatorej želimo biti pripravljeni, 
informirani, izobraženi in usposobljeni. Povezovalno strokovno srečanje Srce in diabetes tako že tradicionalno 
združuje zdravnike, farmacevte in druge zdravstvene delavce, ki obravnavamo bolnike s sladkorno boleznijo. 
Pogovarjali se bomo o boleznih in povezavah med njimi, o zapletih, o urgentnem in kroničnem zdravljenju, o 
zdravilih, njihovi srčno-žilni varnosti, pa o odgovornosti, izobraževanju, življenjskem slogu in izgubljenih užitkih.

Vsi se bojimo za svoje srce in sladkorna bolezen okvari tudi srce - to naj bo razlog za premike v naših 
glavah. Izmenjava znanj strokovnjakov z različnih področij nam vsem omogoča korak naprej v profesionalnem 
in osebnostnem razvoju, druženje izven vsakodnevnih zaprtih krogov pa nam pokaže, da v stiskah in 
negotovostih nismo sami.

Pri zdravljenju sladkorne bolezni obstajajo razumljive in manj razumljive omejitve. Naša želja je, da med te 
omejitve ne bi več sodile nepoznavanje, inercija in strah, želimo pa opozarjati  tudi na formalne omejitve 
predpisovanja zdravil, ki bi ob pravočasni uvedbi bolniku lahko preprečila zaplete, izboljšala kakovost življenja  
ali celo podaljšala edino življenje. Zato je naše vodilo odločno: Prave odločitve in prava zdravila pravočasno! 

Našega dela ne bo opravil nihče drug in za naše jutrišnje delo moramo že danes vedeti več kot včeraj. Morda 
čez deset let vse to ne bo več pomembno - a potrudimo se, da naši bolniki dobijo teh deset let.

Stopimo torej skupaj.

S spoštovanjem,
Marko Gričar

Meje? Nikoli jih nisem videl od blizu.
Slišal pa sem, da obstajajo - v glavah nekaterih ljudi...

Thor Heyerdhal



3                      

    

Oblikovanje in priprava za tisk: 
oblikovanjeVP.com

NAMEN SREČANJA:
Srečanje je namenjeno strokovni javnosti.

KRAJ PRIREDITVE:
Kongresni center Brdo pri Kranju
JGZ Brdo, 
Protokolarne storitve RS
Predoslje 39
4000 Kranj
e-pošta: brdo.recp@gov.si

TEHNIČNA IZVEDBA 
IN ORGANIZACIJA:
Edumedic d.o.o.
Vodnikova 286
1000 Ljubljana
ID za DDV: SI65590198
e-pošta: info@edumedic.si,
racunovodstvo@edumedic.si,
oglasevanje@edumedic.si
Več informacij: www.edumedic.si

NAVODILA ZA PRIJAVO IN PLAČILO
1. Prijavite se hitro in enostavno na spletni strani 

www.edumedic.si  s pomočjo spletne prijavnice. 
Vnesite vse potrebne podatke o udeležencu in 
o plačniku ter kliknite gumb »POŠLJI«. Takoj 
boste prejeli elektronsko potrditev prijave, ki je 
tudi predračun.

2. Najkasneje do 4. maja 2017 nakažite ustrezen 
znesek kotizacije na poslovni račun Edumedic 
d.o.o. pri UniCredit Banki d.d. št. SI56 2900 
0005 0029 547.

3. Pri plačilu kotizacije v rubriko »namen« obvezno 
vpišite ime in priimek udeleženca, kot kodo 
namena vpišite OTHR, v rubriko »sklic« pa 
vpišite NRC 00 051-2017.

4. V primeru, da je plačnik isti za več udeležencev, 
naj plačnik pošlje natančen seznam udeležencev 
(na e-naslov: racunovodstvo@edumedic.si), za 
katere bo plačal kotizacijo, nakazilo pa naj bo v 
skupnem znesku.

5. Dokončni račun bomo plačniku izstavili in poslali 
po koncu strokovnega srečanja.

6. Rok za spletno prijavo je 5. maj 2017. Po tem 
datumu bo prijava mogoča na recepciji srečanja, 
če bodo še prosta mesta.

7. Proračunski uporabniki pošljejo naročilnico na 
e-naslov: racunovodstvo@edumedic.si.

INFORMACIJE O PRIJAVAH IN PLAČILIH
Edumedic d.o.o. - računovodstvo
Tel. 041/ 999-084, 01/ 292-6222
E-pošta: racunovodstvo@edumedic.si

RAZSTAVA, OGLAŠEVANJE IN POSLOVNO
SODELOVANJE
Edumedic d.o.o.
Tel. 041/ 999-084, 01/ 292-6222
E-pošta: oglasevanje@edumedic.si

Kotizacija vam zagotavlja:
• udeležbo na predavanjih in razstavi,
• kongresne materiale,
• kavo in prigrizke med odmori,
• dobro kosilo,
• prigrizek po zaključku srečanja.

KREDITNE TOČKE
Objavljene bodo na spletni strani www.edumedic.si.

KOTIZACIJA:

Enotna kotizacija:     30,00 EUR + DDV
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STROKOVNI PROGRAM 

07.00  PRIČETEK REGISTRACIJE UDELEŽENCEV

07.30-08.30 ZAJTRK, KAVA IN OGLED RAZSTAVE

08.30-08.35 POZDRAVNE BESEDE

08.35-10.30 SRCE, DIABETES IN ZDRAVILA 
  Moderatorja: Andrej Janež, Andrej Zavratnik

08.35-08.50 Kaj bi morali vsi vedeti o učenju uporabe insulina
  Milenka Poljanec Bohnec
08.50-09.05 Zdravljenje bolečine pri diabetiku
  Neli Vintar
09.05-09.20 Vloga in odgovornosti farmacevtov pri zdravljenju sladkorne bolezni
  Alenka Premuš Marušič
09.20-09.35 Antidiabetična terapija in srčno popuščanje
  Andrej Janež 
09.35-09.50 Izbira antihiperglikemične terapije v luči komorbidnosti bolnika s sladkorno 
  boleznijo tipa 2
  Andrej Zavratnik
09.50-10.10 Kaj lahko specialist družinske medicine danes stori, da se zapleti sladkorne 
  bolezni preprečijo ali odložijo?
  Miro Čokolič
10.10-10.30 Razprava

10.30-11.00 ODMOR S KAVO
  OGLED RAZSTAVE
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11.00-12.00 OPTIMALNA OBRAVNAVA BOLNIKA S SLADKORNO BOLEZNIJO TIPA 2
  Moderatorja: Luka Lipar, Aleš Skvarča
  Simpozij AstraZeneca

11.00-11.20 Pomen pravočasne in ustrezne obravnave bolnika s sladkorno boleznijo
  Aleš Skvarča
11.20-11.40 Posebnosti obravnave bolnika s sladkorno boleznijo v kardiološki ambulanti
  Luka Lipar 
11.40-12.00 Razprava

12.00-12.30 NEDOSEŽENE CILJNE VREDNOSTI LIPIDOV - ZVER JE UKROTLJIVA
  Moderator: Aleš Skvarča
  Simpozij Sanofi

12.00-12.10 Hiperlipidemija, sladkorna bolezen in srčno-žilna ogroženost
  Aleš Skvarča
12.10-12.20 Kdaj lahko posežemo po novih zdravilih zoper LDL - pogled kardiologa
  Marko Gričar
12.20-12.30 Razprava

12.30-13.00 ZDRUŽENI V SKRBI ZA BOLNIKA
  Moderator: Marko Gričar 
  Simpozij Boehringer Ingelheim
     
12.30-12.50 Ali je sladkorna bolezen le povišana raven glukoze v krvi?
  Aleš Skvarča
12.50-13.00 Razprava

13.00-14.00 KOSILO
  Pokrovitelj kosila: Boehringer Ingelheim



14.00-16.00 SLADKORNA BOLEZEN - BOLEZEN CELOTNEGA TELESA
  Moderatorja: Draženka Pongrac Barlovič, Dragan Kovačić
  
  Plenarni del:
14.00-14.15 Urgentna obravnava zapletov sladkorne bolezni na terenu
  Anton Posavec
14.15-14.30 Stres, telesna vadba in hormonsko neravnovesje
  Bojan Knap
14.30-14.45 Diabetična polinevropatija skozi oči nevrologa
  Fajko Bajrović
14.45-15.00 Kako sladkorna bolezen spremeni bolnika in njegovega zdravnika
  Nika Šatej
15.00-15.15 Kako sladkorna bolezen vpliva na odločitve kardiologa?
  Dragan Kovačić
  
  Sponzorirano predavanje:
15.15-15.35 Metformin - zgodnje zdravljenje za boljše izide (pokrovitelj: Merck)
  Draženka Pongrac Barlovič
15.35-16.00 Razprava

16.05-16.30 ODMOR S KAVO IN TORTO
  OGLED RAZSTAVE

16.30-18.00 SLADKORNA BOLEZEN IN SPOLNOST
  Moderatorja: Marko Gričar, Andrej Starc

16.30-16.45 Sladkorna bolezen in čustva
  Nataša Pitz
16.45-17.00 Diabetes, srce in testosteron
  Mojca Jensterle Sever
17.00-17.15 Sladkorna bolezen in spolno življenje žensk
  Andrej Starc
17.15-17.30 Sladkorna bolezen in erektilna funkcija
  Marko Gričar
17.30-18.00 Razprava

18.00  SKLEPNE BESEDE
  PRIGRIZEK, ZDRAVICA IN KLEPET PRED SLOVESOM
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