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Čez dvajset let boste bolj razočarani zaradi tistega,
kar niste naredili, kot zaradi tistega, kar ste.

Mark Twain

Pljuča in srce – kot star zakonski par
Povezana sta. Vsak ima svoje naloge in svoje cilje. Težave pa so skupne.

Srce je črpalka, pljuča pa organ za izmenjavo plinov med telesom in zrakom okoli nas. Vsak ima svoje delo in svoja 
pravila, a sta povezana in naj bi živela v sožitju. V pljučih se kri obogati s kisikom in očisti ogljikovega dioksida, srce 

pa poganja kri skozi pljuča in naprej proti tkivom, ki potrebujejo kisik – in mednje sodita tudi pljuča in srce. Eden brez 
drugega ne moreta, kot sovprega sta vprežena v isti voz, odvisna sta eden od drugega. Če eden opeša ali celo 
zdrsne s poti, slej ko prej potegne za seboj tudi drugega. Živita skupaj, a pogosto ravnata sebično, enostransko 

in brez uvida v globoke razloge za težave. Ne povezujejo ju namreč le skupne naloge, pač pa tudi 
skupni sovražniki, imenovani dejavniki tveganja.

Popuščanje levega srca lahko vodi v pljučno vensko kongestijo s posledično restriktivno motnjo ventilacije, pa 
tudi v okvaro arterijskega pljučnega obtoka s posledično pljučno hipertenzijo, kar privede do preobremenitve in 

popuščanja desnega srca. Srce je bolj obremenjeno, pljuča pa manj sposobna za izmenjavo plinov – in začne se 
usodna spirala vzajemnega poslabševanja stanja. Po drugi strani lahko kronična bolezen pljučnega tkiva (KOPB), 
ki prizadane tudi pljučno žilje, preko pomanjkanja kisika v krvi in prikritega sistemskega vnetja okvari levo srce, s 
preobremenitvijo pa okvari desno srce (nastanek pljučnega srca). V ozadju našetih procesov je tihi ubijalec, ki se 
ga srce in pljuča ne zavedata: počasno, napredujoče, zahrbtno, tleče sistemsko vnetje. Gre za vnetje žil in pljuč, 

ki združi pljučne in srčne bolnike – oboji namreč umirajo predvsem zaradi srčno-žilnih vzrokov.

Srce in pljuča sta kot star zakonski par, ki je v igrivi mladosti združil moči v sovprego, nato pa, živeča eden ob 
drugem in obsojena eden na drugega, z nenehnimi prikritimi in nezavednimi zbadanji škodujeta eden drugemu, 

oba se dušita in oba krivita eden drugega.

Razlike, ki partnerja na začetku privlačijo in združijo, ju kasneje pogosto razdružijo. Družinski ali partnerski terapevt 
mora vedno pomagati obema partnerjema, saj sta povezana. Tako želimo tudi mi, ne glede na svoje mesto v 

procesu zdravstvene oskrbe bolnika, pomagati tako pljučem kot srcu. Za to pa potrebujemo znanje in širok pogled.

Spoznajte povezave in postanite močnejši.

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

NAMEN SREČANJA
Srečanje je namenjeno strokovni javnosti.

KRAJ PRIREDITVE
Kongresni center Brdo pri Kranju
JGZ Brdo, Protokolarne storitve RS
Predoslje 39, 4000 Kranj
T: 04 260 1000, E: brdo.recp@gov.si

TEHNIČNA IZVEDBA 
IN ORGANIZACIJA
Edumedic d.o.o.
Vodnikova 286, 1000 Ljubljana
E: info@edumedic.si, 
racunovodstvo@edumedic.si, 
oglasevanje@edumedic.si
www.edumedic.si

 boste prejeli elektronsko potrditev prijave, ki je 
tudi predračun.

2. Najkasneje do 19. aprila 2018 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 04-2018.

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 19. april 2018. 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. 
Kotizacijo je potrebno poravnati po izstavitvi 
računa v valutnem roku. 

RAZSTAVA, OGLAŠEVANJE IN POSLOVNO
SODELOVANJE
Edumedic – projekti
Peter Gričar, vodja projektov
T: 041 919 535
E: oglasevanje@edumedic.si
E: peter.gricar@edumedic.si
Tel. 041 999 084, 01 2926222
E-pošta: oglasevanje@edumedic.si

INFORMACIJE O PRIJAVAH IN PLAČILIH
Edumedic – računovodstvo
Majda Kržič, Irena Končar
T: 041 999 084, 01 292 6222
E: racunovodstvo@edumedic.si

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

KREDITNE TOČKE
V postopku ovrednotenja pri Zdravniški zbornici 
Slovenije (ZZS) in Zbornici-zvezi (ZZBNS). 

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 

KOTIZACIJA

Enotna nizka kotizacija:  40,00 EUR + DDV
 
Študenti (redni):     brezplačno

Čez dvajset let boste bolj razočarani zaradi tistega,
kar niste naredili, kot zaradi tistega, kar ste.

Mark Twain
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STROKOVNI PROGRAM 

07.00  ZAČETEK REGISTRACIJE UDELEŽENCEV

07.30-08.30 JUTRANJA KAVA IN PECIVO
  OBISK RAZSTAVE

08.30-09.30 BOLEZEN NE POZNA MEJA MED STROKAMI
  Moderatorja: Jasmina Gabrijelčič, Jurij Šorli

08.30-08.45 Sistemske posledice kroničnih bolezni
  Jurij Šorli
08.45-09.00 Spalna apneja – kako do zanesljive diagnoze
  Jasmina Gabrijelčič
09.00-09.15 Kako izbrati zdravila za AKS, srčno popuščanje in hipertenzijo pri bolnikih z 
  boleznimi pljuč  
  Marko Gričar
09.15-09.30 Razprava

 
09.30-10.30 POSLABŠANJE KOPB – OBRAT VIJAKA
  Moderatorja: Matevž Harlander, Matjaž Turel

09.30-09.45 Novi obrazi KOPB
  Marko Bombek
09.45-10-00 Dinamika in pomen poslabšanj KOPB
  Matevž Harlander
10.00-10.15 Kdo potrebuje inhalacijske kortikosteroide in kdo ne
  Matjaž Turel
10.15.-10.30 Razprava

10.30-11.00 ODMOR S KAVO
  OGLED RAZSTAVE



11.00-12.00 SRCE, PLJUČA IN ZDRAVILA
  Moderatorja: Mitja Košnik, Tina Morgan

11.00-11.15 Od filozofije zdravljenja astme do izbire zdravil
  Mitja Košnik
11.15-11.30 Zdravila zoper KOPB in srčno-žilna varnost
  Tina Morgan
11.30-11.45 Dolgotrajno zdravljenje KOPB s fiksnimi kombinacijami: 
  tri je več kot dva (sponzor: Chiesi)
  Eva Topole
11.45-12.00 Razprava

12.00-13.00 BOJ PROTI DISPNEJI: VEČ SAPE ZA VEČ MOČI
  Simpozij Boehringer Ingelheim
  Moderatorja: Matjaž Fležar, Marko Gričar

12.00-12.15 Dispneja – pulmološki ali kardiološki problem?
  Marko Gričar
12.15-12.30 Prenapihnjenost pljuč pri KOPB in kako jo zmanjšati
  Matjaž Fležar
12.30-12.45 Motivacija in demotivacija: zakaj ljudje ne storijo tistega, kar jim svetujemo?
  Željko Ćurić
12.45-13.00 Razprava

13.00-14.00 KOSILO
  OGLED RAZSTAVE
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14.00-15.00 TEŽKO ŽIVLJENJE Z BOLEZNIJO PLJUČ
  Moderatorki: Maja Rus Makovec, Eva Topole

14.00-14.15 Debelost na križišču med pulmologijo in kardiologijo
  Kristina Ziherl
14.15-14.30 Prehrana pljučnih bolnikov
  Eva Topole
14.30-14.45 Bolnikova samopodoba v primežu kronične bolezni
  Maja Rus Makovec
14.45-15.00 Razprava

15.00-16.00 PULMOLOŠKE SKRIVNOSTI ZA NEPULMOLOGE
  Moderatorja: Robert Marčun, Viktorija Tomič

15.00-15.15 Imate ultrazvok – zakaj ne pregledate še pljuč?
  Robert Marčun
15.15-15.30 Mikrobi v dihalih – res vedno sovražniki?
  Viktorija Tomič
15.30-15.45 Idiopatična pljučna fibroza (IPF): ko srce trpi zaradi pljuč
  David U. Lestan 
15.45-16.00 Razprava

16.00-16.30 ODMOR S KAVO
  OGLED RAZSTAVE



16.30-17.50 Z ROKO V ROKI ZA NAŠE BOLNIKE
  Moderatorki: Saša Kadivec, Metka Žitnik

16.30-16.45 Izzivi zdravstvene nege bolnikov s pljučno boleznijo
  Saša Kadivec
16.45-17.00 Empatija in odnosi pri obravnavi pljučnih in srčnih bolnikov v ambulanti DM
  Metka Žitnik
17.00-17.15 Kaj lahko družinski zdravnik naredi za pljučnega bolnika
  Nena Kopčavar Guček
17.15-17.30 Posebnosti fizioterapije in rehabilitacije pljučnih bolnikov
  Monika Jeruc Tanšek
17.30-17.50 Razprava

17.50-17.55 SKLEPNE BESEDE

17.55  PRIGRIZEK, ZDRAVICA IN KLEPET PRED SLOVESOM
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