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Bežno srečanje

Kadarkoli je vnuk obiskal Babiko, je bila vesela in hkrati žalostna. Vesela, ker je prišel, in žalostna, ker je prišel 
preveč proredko. Vesela, ker sta skupaj spila kavo, in otožna, ker sta jo spila v domu in ne doma. Seveda se 
je zavedala, da je ostala brez moža, da slabo sliši in megleno vidi, da so mišice neopazno uvele, da težko hodi 
sama, da je že večkrat padla, da potrebuje pomoč, da doma skratka ne bi več zmogla živeti kot nekoč - a 
to je težko sprejeti, je tiho dejala. Pristavila je, da je najtežje biti odvisen od drugih, če je človek celo življenje 
trdo delal in bil samostojen.

Pa smo res samostojni in se hočemo odločati?
On je kljub številnim zadolžitvam prihajal na obisk, kjer sta nato klepetala, popila kavo, se smejala in skupaj 
sprehodila ter kaj prebrala. Mislil je, da prihaja pogosto, saj je imel veliko obveznosti - a pozabljal je, da so mu 
jih postavili drugi ali (kar je še huje) celo sam, da to ni nujno njegovo življenje in da očitno skuša ugajati. Dnevi 
pa so skokovito ostajali za njima in ona jih je glede na počasnejši tok časa veliko močneje občutila. Njegovi 
dnevi so tekli hitro in njeni počasi.

On jo je bodril in hvalil, češ da je dočakala visoko starost in je kljub temu še vedno zelo pametna, modra, 
prijazna in odličnega spomina. Ona ga je zaskrbljeno svarila, da naj upočasni svoje življenje, da naj pomisli in 
pazi nase ter da naj večkrat pride. Kot bi se srečevala za nekaj minut med prestopanji z vlaka na vlak. Kot v 
filmu Bežno srečanje.

Spraševala ga je o dogajanju, politiki, sorodnikih, boleznih, skrbeh. Spominjala sta se mladosti, ko je z njo in 
Dedijem hodil na izlete in pri njiju rad prespal. Vesel je bil njenih nasvetov, ko ni bil gotov, kaj storiti. Čudovito 
sta prepletala preteklost in sedanjost, on je na lastno pest skušal vpletati tudi prihodnost. In včasih jo je 
zvijačno pregovoril, da so šli na kratek izlet ali dobro kosilo.

Čas v starosti in v domu teče drugače, z drugačno hitrostjo kot v mladosti oziroma nestarosti. Na začetku 
življenja ne odločamo, drugi se odločajo za nas in o nas. Kasneje, ko se lahko sami odločamo, prepuščamo 
drugim, da nam ukazujejo, mi pa pokorno sledimo ter se še dodatno trudimo, da bi ustregli avtoritetam in bili 
morda nekoč pohvaljeni ali nagrajeni. Zaradi hitre “vožnje” skozi življenje spregledamo okolico in začudene 
poglede tistih, ki bi jim morali nameniti največjo pozornost. In nato pride čas, ko se ne moremo več odločati, 
ko nekoč najbolj enostavna opravila postanejo nedosegljiva ali prenevarna in lahko le potrpežljivo čakamo, da 
bo nekdo prišel in to naredil namesto nas, če bo imel slučajno čas in voljo. 

Ona ne more ničesar več spremeniti, on pa lahko. Ni več mlad, a je mlajši in se lahko potrudi. On mora začutiti 
počasnost njenega časa, njeno potrpežljivo in včasih neizpolnjeno čakanje ter upočasniti svoj čas, da ga bo 
lahko porabil za oba. Da ne bo prepozno. 

Rad gre k njej na obisk  - domov v dom. Pa čeprav je to Bežno srečanje.

Starejši ljudje si zaslužijo našega časa in spoštovanja - to je največje darilo. Opravili so veliko unikatno 
življenjsko delo. Stopimo skupaj za starostnike in dajmo svoj čas za njihovo dobro počutje.

S spoštovanjem,
Marko Gričar
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Medicina, farmakologija, empatija.
Starost nik

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 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 17. novembra 2016 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 11-2016.

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 18. november 2016. Po 
tem datumu bo prijava mogoča na dan srečanja 
na Brdu pri Kranju, 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
• jutranjo kavo
• prigrizke
• kavo med dopoldanskim odmorom
• dobro kosilo
• popoldansko kavo

KREDITNE TOČKE
Navodila bodo objavljenja na spletni strani.

KOTIZACIJA:

Enotna kotizacija:     40,00 EUR + DDV
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Oblikovanje in priprava za tisk: oblikovanjevp.com
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STROKOVNI PROGRAM 

07.00  ZAČETEK REGISTRACIJE UDELEŽENCEV

07.30-08.20 OGLED RAZSTAVE
  JUTRANJA KAVA DOBRODOŠLICE

08.20-08.30 UVODNE BESEDE

08.30-09.30 STAROSTNIK, HRANA, PREBAVA IN PREBAVILA
  Moderatorja: Alenka Premuš Marušič, Gregor Veninšek

08.30-08.45 Ali je hrana lahko zdravilo?
  Gregor Veninšek
08.45-09.00 Uporaba probiotikov pri starostnikih
  Rok Orel
09.00-09.15 Uporaba zaviralcev protonske črpalke pri starostnikih
  Alenka Premuš Marušič
09.15-09.30 Razprava

Foto: Melita Pretnar Silvester
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09.30-10.30 ZDRAVILA: MED PRIČAKOVANJI IN STRAHOVI
  Moderatorja: Luka Lipar, Nina Pisk

09.30-09.45 Nevarnost herpes zostra pri starejših in pomen cepljenja
  Janez Tomažič
09.45-10.00 Klinične izkušnje z direktnimi oralnimi antikoagulanti (DOAK)
  Marko Gričar
10.00-10.15 Pomen pregleda uporabe zdravil pri starostniku v lekarni s primerom
  Nina Pisk
10.15-10.30 Razprava

10.30-11.00 ODMOR S KAVO IN PRIGRIZKI
  OGLED RAZSTAVE

11.00-12.00 OBRAVNAVA KRONIČNEGA PLJUČNEGA BOLNIKA V 
  REFERENČNI AMBULANTI
  Satelitski simpozij TEVA/Pliva
  Moderatorja: Matjaž Fležar, Jurij Šorli

11.00-11.20 Različni vdihovalniki in bolnikova zavzetost za sodelovanje
  Matjaž Fležar
11.20-11.40 Obrazi KOPB pri starostniku
  Jurij Šorli
11.40-12.00 Razprava

12.00-13.00 ŽIVLJENJE IN IGRA ALI ŽIVLJENJE KOT IGRA
  Moderatorja: Damijan Perne, Marko Gričar

12.00-12.15 Starost in spoštovanje
  Damijan Perne
12.15-12.30 Življenje - igra ali tekma?
  Marko Gričar
12.30-13.00 Eleganca življenja
  Častni gost: Demeter Bitenc, filmski igralec 

13.00-14.00 KOSILO
  OGLED RAZSTAVE
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14.00-16-10 TERAPEVTSKE DILEME PRI STAROSTNIKIH
  Moderatorja: Rok Accetto, Mišo Šabovič

14.00-14.20 Strategije zdravljenja hipertenzije in dislipidemije pri starostniku
  Rok Accetto (sponzor: Servier)
14.20-14.40 Povratek v prihodnost – ali lahko vplivamo?
  Mišo Šabovič (sponzor: Krka)
14.40-14.55 Metformin in srčno-žilna korist
  Draženka Pongrac Barlovič (sponzor: Merck)
14.55-15.10 Kdaj dispneja ni znak staranja?
  Matevž Harlander (sponzor: Berlin-Chemie AG)
15.10-15.25 Žile in srce: več kot dobava kisika
  Luka Lipar (sponzor: Berlin-Chemie AG)
15.25-15.40 Pravočasno, trajno in kombinirano zdravljenje kronične venske bolezni
  Lina Virnik Kovač (sponzor: Servier)
15.40-16.10 Razprava

16.10-16.40 ODMOR
  OGLED RAZSTAVE

16.40-18.30 ODNOS DO STARANJA IN DEMENCE
  Moderatorici: Mateja Lopuh, Melita Pretnar Silvester

16.40-16.55 Jesen se sklanja z breze
  Janez Koprivec
16.55-17.10 Strah pred starostjo
  Jože Ramovš
17.10-17.25 Odnos do staršev, ki se starajo
  Alenka Prelc
17.25-17.40 Kako razumeti in biti razumljen
  Mateja Lopuh
17.40-17.55 Kako se pripravljati na starost in demenco
  Melita Pretnar Silvester
17.55-18.30 Razprava

18.30-18.45 SKLEPNE BESEDE

Foto: Robert Kržič, Finvis
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ZA SODELOVANJE 
SE ZAHVALJUJEMO:

AstraZeneca
Berlin-Chemie AG
Boehringer Ingelheim
Krka
Lek
Merck
MSD
Servier Pharma
TEVA/Pliva

Medicina, farmakologija, empatija.
Starost nik
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Načrt raziskave:  V 24-urni, naključni, dvojno-slepi, s placebom- in 
aktivno substanco-kontrolirani, paralelni raziskavi, kjer so preučevali 
različne odmerke, je bilo vključenih 398 moških in žensk, starih 16 let 
ali več, z zmernimi do hudimi bolečinami po kirurški odstranitvi dveh 
ali večih kočnikov, od katerih je bil vsaj eden delno zagozden v man-
dibularno kost. Zdravljenje je potekalo z zdravilom ARCOXIA 60 mg 
(N=75), 120 mg (N=76), 180 mg (N=74) in 240 mg (N=76) enkrat na 
dan, ibuprofenom 400 mg (N=48) enkrat na dan ali placebom (N=49). 
Primarni opazovani dogodek je bil celokupno zmanjšanje bolečine pri 8 
urah (TOPAR8=Total Pain Relief at 8 hours).1 

Literatura: 1. Malmstrom K s sod. Etoricoxib in acute pain associated 
with dental surgery: a randomized, double-blind, placebo- and active 
comparator-controlled dose-ranging study. Clin Ther 2004; 26(5):667-
679. 2. Povzetek glavnih značilnosti zdravila Arcoxia.
** Analgezija je nastopila  24 minut po odmerku in je trajala celih 24 ur v 

skupini, ki je dobila zdravilo Arcoxia v odmerku 120 mg.

 Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o. 
Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana; 
telefon: 01/ 520 42 01, faks: 01/ 520 43 49/50 
Pripravljeno v Sloveniji, september 2015

Pred predpisovanjem, prosimo, preberite celoten Povzetek glavnih značilnosti zdravila, ki ga dobite pri naših strokovnih 
sodelovcih ali na sedežu družbe. Zdravilo se izdaja le na zdravniški recept. Samo za strokovno javnost.

MOČ ZA GIBANJE!

V klinični raziskavi, kjer so ugotavljali hitrost delovanja (glejte načrt raziskave).

• Arcoxia® (etorikoksib) odpravi bolečino že 24 minut po odmerku**

• Lajšanje bolečine traja celih 24 ur**

1 tableta / 1-krat na dan

HITRO
IN DOLGOTRAJNO

 DELOVANJE1,2

ŠIROK SPEKTER 
INDIKACIJ 2

Arcoxia® je indicirana za simptomatsko lajšanje bolečine 
in znakov vnetja pri zdravljenju naslednjih bolezni:

 / 60 mg / 30 mg /

 / 90 mg / 

 / 90 mg / 

 / 90 mg / 

 / 120 mg / 

*  Pri akutni bolečini se zdravilo ARCOXIA lahko uporablja samo v 
obdobju akutnih simptomov - po posegih na zobeh 90 mg največ 
3 dni, pri uričnem artritisu 120 mg največ 8 dni.2

Odmerki za vsako indikacijo so tudi maksimalni priporočeni dnevni 
odmerki.2

24 MINUT

HITRO **

24 UR

DOLGOTRAJNO**

MUSC-1082539-0003 EXP: 09/2017

Osteoartroza

Revmatoidni artritis   

Ankilozirajoči spondilitis

Bolečina po kirurških 
posegih na zobeh

Akutni urični artritis*

Za ogled celotnega Povzetka 
glavnih značilnosti zdravila 

skenirajte QR kodo.
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nikStarost

18. november 2017 - Kongresni center Brdo pri Kranju

Medicina, farmakologija, empatija.

Uporabna kardiologija

27. - 28 januar 2017 - Kongresni center St. Bernardin, Portorož

Dobra vprašanja si zaslužijo dobre odgovore.

Srce in pljuča

11. marec 2017 - Kongresni center Brdo pri Kranju

Zadihajmo s srcem.

Srce in diabetes

6. maj 2017 - Kongresni center Brdo pri Kranju

Stopimo skupaj.

DenSafe

19. - 21. maj 2017 - Kongresni center St. Bernardin, Portorož

Varno delo v dentalni medicini.

Srce in duša

8. - 9. september 2017 - Kongresni center St. Bernardin, Portorož

Povezujemo najpomembnejše.

Srce in prehrana
Gradniki zdravja

8. - 9. september 2017 - Kongresni center St. Bernardin, Portorož

3. junij 2017 - Kongresni center Thermana Laško

21. - 22. oktober 2017 - Kongresni center St. Bernardin, Portorož

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

Uporabni EKG
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