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Učenje EKG je lahko prijetno. Poznavanje EKG je lahko odločilno.
Uporabni EKG
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»Kdor se neha učiti, je star.«
Henry Ford

PREPLETAJMO ZNANJA
Strokovna srečanja, ki povezujejo stroke in ljudi 



3                      

Učenje EKG je lahko prijetno. Poznavanje EKG je lahko odločilno.
Uporabni EKG

NAMEN SREČANJA:
Srečanje je namenjeno strokovni javnosti, ki pri 
svojem delu potrebuje osnovna in napredna 
znanja s področja snemanja in interpretacije EKG, 
urgentne kardiologije ter povezav med srcem, 
boleznimi, zdravili in EKG.

KRAJ PRIREDITVE:
Hotel Golf
Sava Hoteli Bled
Cankarjeva cesta 4, 4260 Bled
T: 04  579 1700, 080  50 00
E: info@hotelibled.com
www.sava-hotels-resorts.com

TEHNIČNA IZVEDBA IN ORGANIZACIJA:
Edumedic d.o.o.
Vodnikova 286, 1000 Ljubljana
T: 041 999 084, 01  292 6222
F: 01 292 6223
E: info@edumedic.si, racunovodstvo@edumedic.si, 
oglasevanje@edumedic.si
www.edumedic.si

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

spletne prijavnice na strani www.edumedic.si. 
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 19. oktobra 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 SI00 10-2017.

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 20. oktober 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
T: 041 999 084, 01 292 6222
F: 01 292 6223
E: racunovodstvo@edumedic.si

RAZSTAVA, OGLAŠEVANJE IN 
POSLOVNO SODELOVANJE
Edumedic d.o.o.
Tel. 041 999 084, 01  292 6222
F: 01  292 6223
E: oglasevanje@edumedic.si

Oblikovanje in priprava za tisk: tanjas-design.si

Kotizacija zagotavlja: udeležbo na predavanjih 
in razstavi, kongresne materiale, licenčne točke, 
kosilo, prigrizke in kavo med odmori.

KREDITNE TOČKE
V postopku pri Zdravniški zbornici Slovenije in 
Zbornici-zvezi.

KOTIZACIJA

Zdravniki specialisti, farmacevti:     100,00 € + DDV
Zdravniki spec. in pripravniki:           80,00 € + DDV
Dipl. zdravstveniki, DMS, VMS, 
fizioterapevti, rad. inženirji: 80,00 € + DDV
Med. sestre in zdr. tehniki:  70,00 € + DDV
Upokojeni zdravniki: 50,00 € + DDV
Študenti (redni; število mest je omejeno):       brezplačno

»Kdor se neha učiti, je star.«
Henry Ford
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Dokončni program

07.00  PRIČETEK REGISTRACIJE UDELEŽENCEV

07.30-08.25 OGLED RAZSTAVE, JUTRANJA KAVA IN PRIGRIZKI

08.25-08.30 UVODNE MISLI

08.30-10.30 NUJNA STANJA IN EKG: IZOGNIMO SE PASTEM
  Moderatorja: Matkaž Šinkovec, Dušan Štajer

08.30-08.45 Uporaba in snemanje EKG v nujnih primerih
  Špela Pergar
08.45-09.00 Prekatna fibrilacija pri bolnikih s trajnim srčnim spodbujevalnikom
  Matej Mažič, Nuša Skutnik
09.00-09.15 Denivelacija veznice ST v EKG: ishemija ali kaj drugega? 
  Peter Radšel
09.15-09.30 Katere ekstrasistole so lahko nevarne?
  Matjaž Šinkovec
09.30-09.45 Kako razumeti dvig veznice ST
  Dušan Štajer 
09.45-10.00 Nizka voltaža v EKG – na kaj moramo pomisliti
  Dušan Štajer
10.00-10.30 Razprava  

10.30-11.00 ODMOR S KAVO
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11.00-13.00 EKG ZA VSE SPECIALNOSTI IN PROFILE
  Moderatorja: Franjo Naji, Marko Gričar

11.00-11.15 Obremenitveno testiranje in ishemija: kako ločiti zrnje od plev
  Borut Jug
11.15-11.30 Sinkopa: koliko elektrokardiogramov je dovolj?
  Matej Marinšek
11.30-11.45 EKG in odločanje v medicini dela, prometa in športa
  Barbara Peče Breznik
11.45-12.00 Benigna zgodnja repolarizacija – ali naj bom zaskrbljen?
  Marko Gričar
12.00-12.15 Tahikardne motnje ritma – kaj me mora skrbeti
  Franjo Naji
12.15-12.30 Spremembe v EKG pri patologiji centralnega živčevja
  Klemen Steblovnik
12.30-13.00 Razprava

13.00-14.00 KOSILO

14.00-15.00 SRCE, ZDRAVILA IN EKG
  Moderatorja: Bor Antolič, Peter Rakovec

14.00-14.15 Pasti diagnostike podaljšane dobe QT
  Bor Antolič
14.15-14.30 Atrijska fibrilacija in antiaritmiki
  Peter Rakovec
14.30-14.45 EKG in odločanje o psihotropnih zdravilih
  Marko Gričar
14.45-15.00 Razprava

15.00-16.00 VEČDIMENZIONALNI POGLED NA ZDRAVLJENJE SRČNO-ŽILNIH BOLNIKOV
  Strokovni simpozij Servier Pharma
  Moderatorja: Primož Dolenc, Dragan Kovačič

15.00-15.15 Titriranje in kombiniranje zdravil – kako preprečiti ponovno hospitalizacijo
  David Žižek
15.15-15.30 Usoda koronarnega bolnika in njegovih zdravil po miokradnem infarktu
  Dragan Kovačić
15.30-15.45 Zdravljenje, klinična slika in EKG pri hipertenziji
  Primož Dolenc
15.45-16.00 Razprava

16.00-16.30 ODMOR S KAVO IN KREMNO REZINO



16.30-18.30 UČIMO SE SKUPAJ: PRIMERI IZ PRAKSE
  Moderatorja: Luka Lipar, Matej Marinšek

16.30-16.40 Pomen povezljivosti naprave za snemanje EKG – izkušnje iz moje ambulante
  Andreja Švagelj
16.40-16.50  Težka prepoznava: trije sočasni vzroki prsne bolečine
  Miha Mrak
16.50-17.00    Ali srčni spodbujevalnik rešuje le težave zdravnika ali tudi bolnika?
  Luka Lipar
17.00-17.10   Kdaj vse moram posneti EKG?
  Andreja Švagelj
17.10-17.20      Nejasna klinična slika – ali si lahko privoščimo obravnavo brez EKG?
  Mateja Pišljar Mehle
17.20-17.30      Bradikardija pri dializni bolnici
  Natalija Kunc Rešek
17.30-17.40    Pomen klinične presoje in drugih izvidov pri interpretaciji EKG
  Jernej Grmek
17.40-18.15 Razprava

18.15  SKLEPNE BESEDE
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• Ima najvišjo selektivnost za β1 -
adrenergične receptorje v srcu 1,2

• Stimulira proizvodnjo NO 2,3

• Ima edinstven hemodinamski profil 4

nebivolol

1. Brixius K. et al.; Br J Pharmacol 2001; 133: 1330-1338., 2. Toblli J.E. et al.; Vasc Health Risk Manag 2012; 8: 151-160., 3. Kamp O. et al.;
Drugs 2010; 70 (1): 41-56., 4. Mangrella M. et al.; Pharmacology of nebivolol., Pharmacol Res. 1998; 38 (6): 419-31., 5. Nebilet. Povzetek temeljnih 
značilnosti zdravila, datum zadnje revizije besedila: 01. 02. 2011.
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NEBILET 5 mg tablete (nebivolol) Pred predpisovanjem preberite celoten Povzetek glavnih značilnosti zdravila.
Sestava: Ena tableta zdravila Nebilet vsebuje 5 mg nebivolola. Vsebuje tudi laktozo monohidrat. Terapevtske indikacije: Zdravljenje esencialne hipertenzije. Zdravljenje 
stabilnega blagega in zmernega kroničnega srčnega popuščanja kot dodatek standardnim terapijam pri starejših bolnikih, starih >70 let. Odmerjanje: Hipertenzija: 1 
tableta (5 mg) dnevno, za starejše bolnike in bolnike z insuficienco ledvic je priporočen začetni odmerek 2,5 mg dnevno. Če je potrebno, je mogoče dnevni odmerek 
povečati na 5 mg. Kronično srčno popuščanje (KSP): titracija odmerka od 1,25 mg, s povečanjem na 2,5 mg nebivolola enkrat na dan, nato na 5 mg enkrat na dan in 
nato na 10 mg enkrat na dan. Največji priporočeni odmerek je 10 mg nebivolola enkrat na dan. Kontraindikacije: preobčutljivost na zdravilno učinkovino, insuficienca ali 
okvara delovanja jeter, akutno srčno popuščanje, kardiogeni šok ali obdobja dekompenziranega srčnega popuščanja, bolezni sinusnega vozla, srčnem bloku druge ali tretje 
stopnje (brez spodbujevalnika), anamneza bronhospazma ali bronhialne astme, nezdravljeni feokromocitom, metabolična acidoza, bradikardija, hipotenzija, hude motnje 
perifernega krvnega obtoka. Posebna opozorila in previdnostni ukrepi: Naslednja opozorila in previdnostni ukrepi veljajo za beta-adrenergične antagoniste na splošno. 
Anestezija: Če je treba blokado beta zaradi priprave na operacijo prekiniti, je treba beta-adrenergični antagonist opustiti vsaj 24 ur prej. Bolezni srca in ožilja: Na splošno 
beta-adrenergičnih antagonistov ni dovoljeno uporabljati pri bolnikih z nezdravljenim kongestivnim srčnim popuščanjem, če bolnikovo stanje ni stabilizirano. Pri bolnikih z 
ishemično boleznijo srca je treba zdravljenje z beta-adrenergičnim antagonistom opustiti postopoma. Beta-adrenergične antagoniste je treba uporabljati previdno: pri bolnikih 
z motnjami perifernega krvnega obtoka, pri bolnikih s srčnim blokom prve stopnje, pri bolnikih s Prinzmetalovo angino pektoris. Presnovne/endokrinološke bolezni: Nebivolol 
lahko prikrije določene simptome hipoglikemije. Bolezni dihal: Pri bolnikih s kronično obstruktivno pljučno boleznijo je treba nebivolol uporabljati previdno. Drugo: Bolniki z 
anamnezo luskavice smejo beta-adrenergične antagoniste dobiti le po tehtnem razmisleku. Beta-adrenergični antagonisti lahko povečajo občutljivost za alergene in izrazitost 
anafilaktičnih reakcij. Nosečnost in dojenje: Nebivolola ne smete uporabljati med nosečnostjo, razen če je nujno potrebno. Nebivolola ni priporočljivo jemati med dojenjem. 
Jemanje drugih zdravil: Antiaritmiki I. skupine, antagonisti kalcijevih kanalčkov verapamilskega/diltiazemskega tipa, centralno delujoči antihipertenzivi. Neželeni učinki: 
pogosti: glavobol, omotica, parestezije, dispneja, zaprtje, navzeja, driska, utrujenost, edemi. Ostali neželeni učinki so navedeni v Povzetku glavnih značilnosti zdravila. Vrsta 
in vsebina ovojnine: škatla z 28 tabletami po 5 mg nebivolola Imetnik dovoljenja za promet: MENARINI INTERNATIONAL O.L.S.A., Luksemburg Način in režim 
izdaje: Izdaja zdravila je samo na recept. Razvrščeno je na vmesno listo. Datum zadnje revizije besedila: 11.1.2017. Dodatne informacije so na voljo pri: BERLIN-
CHEMIE AG – Podružnica Ljubljana, Dolenjska cesta 242c, 1000 Ljubljana, telefon 01 300 2160, telefaks 01 300 2169; slovenia@berlin-chemie.com

5 mg 1x na dan

Povečevanje odmerka na 1-2 tedna
Maksimalni odmerekZačetni odmerek

1.25 mg 1x dnevno 2.5 mg 1x dnevno 5 mg 1x dnevno 10 mg 1x dnevno

Povečevanje odmerka na 1-2 tedna
Maksimalni odmerekZačetni odmerek

1.25 mg 1x dnevno 2.5 mg 1x dnevno 5 mg 1x dnevno 10 mg 1x dnevno

ODMERJANJE PRI ESENCIALNI HIPERTENZIJI (5)

Povečevanje odmerka na 1-2 tedna
Maksimalni odmerekZačetni odmerek

1.25 mg 1x dnevno 2.5 mg 1x dnevno 5 mg 1x dnevno 10 mg 1x dnevno

ODMERJANJE PRI SRČNEM POPUŠČANJU (5)

Povečevanje odmerka na 1-2 tedna
Maksimalni odmerekZačetni odmerek

1.25 mg 1x dnevno 2.5 mg 1x dnevno 5 mg 1x dnevno 10 mg 1x dnevno

Povečevanje odmerka na 1-2 tedna

NEBILET VISUAL 8 strani - oglas.indd   8 5.12.2016   19:01:08
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Kongresni center Brdo pri Kranju

18. november 2017
www.edumedic.si2017

edumedic
Pričakujte več.

Medicina, farmakologija, empatija.
nikStarost

Kotizacija
samo 40 ¤ +ddv
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jte
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Učenje EKG je lahko prijetno. Poznavanje EKG je lahko odločilno.
Uporabni EKG


