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Velike oči
Atropin je dobil ime po rastlini Atropa belladonna. Če si je ženska v oči kanila kapljice z atropinom, sta se ji 
zenici razširili, zato sta očesi izgledali večji in njeni lepoti se ni bilo več moč upreti.

Ko nas velike otroške oči prvič pogledajo, smo presrečni. Ko nas kasneje v življenju nekdo pogleda, se 
zanimanje prepleta s strahom in nezaupanjem: le kaj hoče? Rast povzroči, da so oči v primerjavi z obrazom 
čedalje manjše, kar vpliva na zaupanje drugih. Še zlasti, če so veke priprte in oči zato še manjše. Mnogi zato 
nosijo sončna očala: svetloba jih ne moti in njihove oči, ki so ranljivo okno v dušo, postanejo za druge nevidne. 
Kdor je v soju žarometov, ne vidi ničesar, dokler si ne zastre oči, ki s tem zopet vidijo, a postanejo drugim 
nevidne. Zanašati se mora na tisto, kar mu vzklikajo in govorijo oni, ki so za žarometi. 

Tudi strah ima velike oči. V življenju in pri delu se vsak dan srečujemo z novostmi, ki jih čedalje težje sprejemamo. 
Kar je včeraj veljalo, je danes preteklost, in danes še ne smemo, kar bomo jutri morali. Smo v času, ko nas 
silijo, da postanemo nekaj, kar nismo in verjetno nikoli ne bomo. Nihamo med zavedanjem o svojih možnostih 
in zahtevami okolja, oklevamo okoli roba cone ugodja in ne vemo, ali si drznemo prestopiti črto. Skrbi nas, da 
ne bi bili prepočasni, in še bolj, da ne bi bili prehitri; oboje namreč lahko vodi v usodno napako. Če poznamo 
in izberemo pravo pot, gremo lahko dovolj počasi, da bomo varni, in dovolj hitro, da ne bomo z zamudo 
povzročili škode. Odločitve za najboljše in pravočasno zdravljenje pa niso vedno v naših rokah.

Oči tistih, ki niso obsijani z žarometi, so lahko široko odprte in vidijo več. Enako velja za tiste, ki so varno skriti 
za žarometi ter jih usmerjajo po lastni presoji in potrebi. Namesto žarometov, ki nas z lažno svetlobo kratek 
čas slepijo in hranijo našo nečimrnost, raje izberimo žaromete svoje moči, s katerimi bomo pregnali temo pred 
seboj.

Ko gledamo s svojimi očmi, vidimo vse razen sebe. Človek zato težko vidi svoje napake, težko jih prizna, 
težko jih popravi in težko prepreči njihovo ponovitev, še zlasti pa težko o njih uči svoje učence. Zdravnik Mark 
B. Reid, s katerega knjigo kot zahvalo za predajo izkušenj me je nedavno presentila cenjena kardiologinja iz 
Novega mesta, pravi, da vam bodo slabi zdravniki pripovedovali o napakah kolegov, dobri zdravniki pa o svojih 
napakah. Treba se je premakniti iz udobja, da lahko zagledamo sebe – in potem bo večina odločitev lažja.

Ohranite velike oči, a ne zaradi strahu. Poglejte naokoli, a ne povesite pogleda. Ohranite skrb, da boste brez 
skrbi. V skrbi za druge postanejo lastne težave manjše. 

Marko Gričar

“Ni pomembno, kako počasi hodiš,
vse dokler se ne ustaviš.”

Konfucij
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NAMEN SREČANJA:
Srečanje je namenjeno strokovni javnosti.

KRAJ PRIREDITVE:
Kongresni center Thermana Laško
Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško
T: 080 8119, 03 423 2000
E: info@thermana.si
www.thermana.si

ORGANIZACIJA IN TEHNIČNA IZVEDBA
Edumedic d.o.o.
Vodnikova 286, 1000 Ljubljana
T: 041 999-084 (Edumedic Hotline)
www.edumedic.si

Kotizacija zagotavlja: udeležbo na predavanjih 
in razstavi, kongresne materiale, licenčne točke, 
kosilo, prigrizke in kavo med odmori, slavno 
Thermanino medeno torto po koncu predavanj.

KREDITNE TOČKE
Vloge so v postopku pri Zdravniški zbornici 
Slovenije in Zbornici-zvezi.

NAVODILA ZA SPLETNO PRIJAVO IN PLAČILO
1. Prijavite se hitro in enostavno s pomočjo 

posodobljene spletne prijavnice na strani 
www.edumedic.si. Vnesite potrebne podatke 
o udeležencu in o plačniku ter pritisnite 
gumb »POŠLJI«. Takoj boste prejeli elektronsko 
potrditev o uspešnosti prijave, ki je tudi predračun 
in vsebuje navodila za plačilo. Pri zbiranju in

 hranjenju podatkov upoštevamo vsa določila nove 
evropske uredbe GDPR.

KOTIZACIJA:

Enotna kotizacija:     40,00 EUR + DDV

Študenti (redni):     brezplačno

Oblikovanje in priprava za tisk: www.tanjas-design.si

2. Ustrezen znesek kotizacije lahko plačate 
vnaprej na poslovni račun Edumedic d.o.o. pri 
UniCredit Banki d.d. št. SI56 2900 0005 0029 547.

3. Če plačujete kotizacijo za enega udeleženca, v 
rubriko »namen« obvezno vpišite ime in priimek 
udeleženca, kot »kodo namena« vpišite OTHR, v 
rubriko »sklic« pa vpišite: SI00 06-2018.

4. Proračunski uporabniki in ustanove, ki prijavljajo 
več udeležencev, naj svoje udeležence najprej 
posamično prijavijo preko spletne prijave, nato naj 
pošljejo naročilnico s seznamom imen in priimkov 
prijavljenih udeležencev, za katere bodo plačali 
kotizacijo, na e-naslov: racunovodstvo@
edumedic.si. Nakazilo kotizacij lahko nato po 
prejemu računa izvedejo v skupnem znesku.

5. Račun bomo plačniku izstavili in poslali po koncu 
strokovnega srečanja.

6. Skrajni rok za spletno prijavo je 1. junij 2018. Po 
tem datumu se boste lahko prijavili na recepciji 
srečanja, če bodo še prosta mesta.

PARKIRANJE V LAŠKEM
Gostje lahko brezplačno parkirate na velikih parkiriščih ob 
obeh hotelih (170 mest) ali v garažni hiši (277 mest), ki je 
plačljiva (5 €/dan - ugodno) in se nahaja v sklopu hotela 
Thermana Park Laško. Garažna hiša je logistično povezana 
s kongresnim hotelom (kongresni center, hotel, wellness-
spa center, restavracije). Preverite možnosti brezplačnega 

parkiranja na www.thermana.si/lokacija.

KONGRESNA PISARNA - INFORMACIJE
OGLAŠEVANJE IN POSLOVNO SODELOVANJE
T: 041 999-084 (Edumedic info)
T: 041 919-535 (Peter Gričar, vodja projektov)
E: oglasevanje@edumedic.si
E: peter.gricar@edumedic.si

RAČUNOVODSTVO
Majda Kržič, Irena Končar
T:  01 292-6222
E: racunovodstvo@edumedic.si
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STROKOVNI PROGRAM 
Vsebine, ure, predavatelji in moderatorji se lahko še spreminjajo.

07.00  ZAČETEK REGISTRACIJE UDELEŽENCEV
  Registracija poteka nato cel dan do konca predavanj.

07.30-08.25 KAVA IN PRIGRIZEK
  OGLED RAZSTAVE

08.25-08.30 UVODNE BESEDE

08.30-10.30 SODOBNI POGLEDI: SLADKORNA BOLEZEN, SRCE IN ZDRAVLJENJE  
  Moderatorja: Andrej Janež, Andrej Zavratnik

08.30-08.45 Dolgoročne ogroženosti, ki jih prinaša nosečnostna sladkorna bolezen
  Marjeta Tomažič
08.45-09.00 Diabetična kardiomiopatija - vzroki in posledice
  Bojan Vrtovec
09.00-09.15 Varnostni premislek ob izbiri in uvedbi peroralnih antidiabetikov
  Maja Petre
09.15-09.30 Sobivanje strokovnjaka za bolezen in strokovnjaka za lastno življenje
  Milivoj Piletič
09.30-09.45 Zakaj pacienti ne slišijo naših navodil?
  Maja Rus Makovec
09.45-10.10 Razprava

10.10-10.30 ČVRSTI TEMELJ ZDRAVLJENJA
  Simpozij Merck

10.10-10.30 Metformin – 60 let klinične uporabe
  Andrej Janež

10.30-11.00 ODMOR S KAVO
  OGLED RAZSTAVE



11.00-12.00 KAKO UKREPATI, PREDEN SE SLADKORNA BOLEZEN (PONOVNO) ZAPLETE
  Simpozij AstraZeneca
  Moderatorja: Draženka Pongrac Barlovič, Luka Lipar

11.00-11.20 Vloga zdravnika in vloga bolnika v zgodnjem intenzivnem zdravljenju 
  sladkorne bolezni tipa 2
  Draženka Pongrac Barlovič
11.20-11.40 Sladkorna bolezen, ateroskleroza ali stent: kje tiči nevarnost?
  Luka Lipar
11.40-12.00 Razprava

12.00-13.00 MED MOŽNOSTJO IN DOLŽNOSTJO IZBIRE
  Simpozij Boehringer Ingelheim
  Moderator: Marko Gričar

12.00-12.15 Ali se pogled na sladkorno bolezen spreminja
  Aleš Skvarča
12.15-12.30 Dodatne koristi pri zdravljenju: razkorak med smernicami, regulativo in prakso
  Andrej Zavratnik
12.30-12.45 Izbira: počasi in po starem ni vedno najbolje
  Marko Gričar
12.45-13.00 Razprava

13.00-14.00 KOSILO
  Restavracija, Hotel Thermana, 1. nadstropje.
  Prosimo, da ob prihodu oddate kupone za kosilo.
  OGLED RAZSTAVE

  



14.00-15.30 ODLOČNO UKREPANJE ZA PREPREČEVANJE ZAPLETOV
  Moderatorja: Aleš Skvarča, Marko Kmet

14.00-14.20 Rezerve zdravljenja koronarne bolezni pri bolniku s sladkorno boleznijo
  Marko Kmet               (pokrovitelj: Berlin-Chemie AG)
14.20-14.40 Različne vrste dislipidemij terjajo prave kombinacije zdravil 
  David Šuran               (pokrovitelj: Mylan)
14.40-14.55 Sladkorna bolezen in previsok holesterol: bolnikova glava na tnalu, 
  zdravnikova v pesku
  Mitja Krajnc               (pokrovitelj: Sanofi)
14.55-15.10 Ukrepanje po AKS: ni prostora za izgovore
  Marko Gričar               (pokrovitelj: Sanofi)
15.10-15.30 Razprava

15.30-16.00 ODMOR S KAVO
  OGLED RAZSTAVE

16.00-17.30 BOLJŠA IN VARNEJŠA OBRAVNAVA BOLNIKOV S SLADKORNO BOLEZNIJO
  Moderatorki: Metka Epšek Lenart, Vilma Urbančič Rovan

16.00-16.15 Psihogena insulinska “rezistenca”
  Nataša Pitz 
16.15-16.30 Kako varno urejati krvni sladkor ob miokardnem infarktu in PCI
  Vilma Urbančič Rovan
16.30-16.45 Sprememba življenjskega sloga – najpomembnejša in najtežja naloga
  Leonida Colja
16.45-17.00 Koristi sodobnega ambulantnega vodenja pacientov s sladkorno boleznijo
  Metka Epšek Lenart
17.00-17.20 Razprava

17.20-17.50 CRÈME DE LA CRÈME: 
  PREDAVANJE, KI GA NE ŽELITE ZAMUDITI

17.20-17.50 Sladko življenje
  Sanela Banović

17.50-17.55 BESEDE ZA NAPREJ

17.55  THERMANINA MEDENA PITA IN ZDRAVICA PRED ODHODOM
  Opozorilo: Kdor gre prej domov, ne dobi torte.
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(empagliflozin)

POSODOBLJEN

SPC
# 1,3

* Izboljšanje urejenosti glikemije ter zmanjšanje srčno-žilnih obolenj in 
umrljivosti sta ključni pri zdravljenju sladkorne bolezni tipa 2.1,3  Zdravili 
Jardiance in Synjardy sta indicirani za zdravljenje odraslih bolnikov z 
neustrezno urejeno sladkorno boleznijo tipa 2.1,3

#   SPC - Povzetek glavnih značilnosti zdravila. 

(empagliflozin/
metforminijev klorid)

En boj
dve bistveni poslanstvi*

Učinkovito znižanje HbA1c.1,3

Zmanjšanje srčno-žilne smrti. 1,2,3
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