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Najlepši letni čas

Vem, kateri letni čas je najlepši.

Spomladi se narava prebuja, bledozelene trave pokukajo na svetlobo, drevesa premaknejo svoje okorele 
veje, povsod poganjajo popki, sončni žarki prijetno grejejo, živali se pretegujejo in si manejo oči, svet oživi 

v mladosti. Nastavljamo se toplim sončnim žarkom. Vsak naslednji dan je lepši in prijaznejši. Barve se 
vračajo. Pomlad je čas rasti in odprtih možnosti. Pomlad je najlepša.

Poleti je sonce močnejše od nas, lahko odvržemo težo oblačil, narava žari in je kot brezskrben maček, ki 
se, dremajoč na hrbtu, pusti požati po trebuhu, morja postanejo gostoljubna, obveznostim lahko ubežimo 

za več tednov, vse možnosti so odprte. Lahko se posvetimo svojim ljudem in stvarem ter pozabimo na 
resničnost. Narava pleše, glasba je glasna, noči so dolge. Poletje je čas vrhuncev. Poletje je najlepše.

Jesen pride z barvami, prinese odtenke od rumene do rdeče, narava, že prej tako lepa in na svojem 
vrhuncu, zaživi kot ognjemet in nas zasuje z darovi. Dež občasno napoji izmučeno zemljo in po njem je 
pogled najčistejši. Pisana preproga iz listja šumi pod čevlji, zavedamo se vsakega koraka, saj postane 

slišen in čuten. Topli dnevi niso več samoumevni, temveč jih cenimo in zavestno uživamo. Diši po 
kostanju. Jesen je čas zavedanja in spravljanja pridelkov. Jesen je najlepša.

Pozimi se narava zvije v klobčič in se zavleče v brlog. Nežni snežni kosmi tiho prekrijejo drevesne veje, 
strehe in tla. Barve izginejo v nedolžni belini, ki vsebuje vse dotedanje barve. Hreščanje snega pod čevlji in 
težki čevlji vzbudijo željo po toplem, varnem zavetju. Sneg kot stekleni zvon zaduši zvoke, narava je mirna 
in tiha. Topel odsev ognjenih zubljev iz peči barva stene sobe, kjer diši po čaju in pecivu. Sonce se zrcali 

na zaledenelem ribniku. Zima je čas počitka. Zima je najlepša.

Pred davnimi leti mi je starejša Angležinja, ki je večino časa preživela v ekvatorialni Keniji, potožila, kako 
težko je živeti v deželi brez letnih časov – pa čeprav je tam vedno sončno in toplo in si vsi želijo tja.

Marko Gričar

Potrpežljivost je lastnost, ki jo cenimo pri vozniku za nami
in preklinjamo pri vozniku pred nami.

Mac McCleary

Foto: Marko Gričar
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NAMEN SREČANJA:
Srečanje je namenjeno strokovni javnosti.

TEHNIČNA IZVEDBA IN ORGANIZACIJA:
Edumedic d.o.o.
Vodnikova 286, 1000 Ljubljana
ID za DDV: SI65590198
E: info@edumedic.si, 
oglasevanje@edumedic.si, 
racunovodstvo@edumedic.si
W: edumedic.si

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

 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 16. novembra 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 
00 11-2017.

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 16. november 2017. 
Po tem datumu bo prijava mogoča na recepciji 
srečanja, če bodo še prosta mesta.

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

RAZSTAVA, OGLAŠEVANJE IN POSLOVNO
SODELOVANJE
Edumedic – projektni oddelek
Peter Gričar, vodja projektov
T: 041 919 535
E: oglasevanje@edumedic.si
E: peter.gricar@edumedic.si

INFORMACIJE O PRIJAVAH IN PLAČILIH
Edumedic – računovodstvo
Majda Kržič, Irena Končar
T: 041 999 084, 01 292 6222
F: 01 292 2223
E: racunovodstvo@edumedic.si

Kotizacija vam zagotavlja:
• udeležbo na predavanjih in razstavi
• plačilo stroškov licenčnih točk
• kongresne materiale
• jutranjo kavo, prigrizke in kavo med 
   dopoldanskim odmorom
• kosilo in popoldansko kavo.

KREDITNE TOČKE
Vlogi sta bili vloženi na ZZS in 
na Zbornico-Zvezo.

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

www.edumedic.si s pomočjo spletne prijavnice. 

KOTIZACIJA:

Enotna kotizacija:     40,00 EUR + DDV

Oblikovanje in priprava za tisk: tanjas-design.si

Potrpežljivost je lastnost, ki jo cenimo pri vozniku za nami
in preklinjamo pri vozniku pred nami.

Mac McCleary
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DOKONČNI STROKOVNI PROGRAM 

07.00  ZAČETEK REGISTRACIJE UDELEŽENCEV

07.30-08.25 JUTRANJA KAVA IN PRIGRIZEK
  OGLED RAZSTAVE

08.25-08.30 UVODNE BESEDE

08.30-10.30 ZAMOLČANE IN PREZRTE TEŽAVE PRI STAROSTNIKIH
  Moderatorja: Simona Repar Bornšek, Simon Hawlina

08.30-08.45 Starost in motilitetne motnje požiralnika
  Mojca Jereb Pregrad
08.45-09.00 Hospitalizacija starostnika v psihiatrični bolnišnici - kaj pridobimo in kaj izgubimo
  Katarina Barbara Štrukelj 
09.00-09.15 Simptomi spodnjih sečil - kaj prinašajo smernice
  Simon Hawlina (Sponzor: Astellas)
09.15-09.30 Individualni pristop k zdravljenju moškega s simptomi spodnjih sečil
  Simona Repar Bornšek (Sponzor: Astellas)
09.30-09.45 Inkontinenca pri starostniku - povejte, ne skrivajte!
  Melita Rotar
09.45-10.00 Idiopatska nočna poliurija – pomen in možnosti zdravljenja
  Simona Repar Bornšek
10.00-10.30 Razprava
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10.30-11.00 ODMOR S KAVO
  OGLED RAZSTAVE

11.00-12.00 STAROSTNIK IN ZDRAVILA
  Moderatorja: Dragan Kovačić, Gregor Veninšek

11.00-11.15 Koronarna bolezen in fibrilacija atrijev - nove smeri protitrombotičnega zdravljenja
  Dragan Kovačić
11.15-11.30 Zdravila, ki so nevarna za starostnike
  Sara Kenda 
11.30-11.45 Z zdravili povezani padci pri starih ljudeh
  Gregor Veninšek 
11.45-12.00 Razprava

12.00-13.00 SEČNA KISLINA  - PREZRTA NEVARNOST
  Moderatorja: Žiga Rotar, Andrej Škoberne

12.00-12.15 Strategija zdravljenja protina – zakaj nismo uspešni
  Žiga Rotar
12.15-12.30 Sečna kislina in nevarnosti za ledvice
  Andrej Škoberne
12.30-12.45 Hiperurikemija povečuje tveganje za srčno-žilno zbolevanje in umiranje
  Marko Gričar
12.45-13.00 Razprava

13.00-14.00 KOSILO
  OGLED RAZSTAVE

ZA SODELOVANJE 
SE ZAHVALJUJEMO:

Alkaloid - Farm
Amgen
Astellas

AstraZeneca
Belupo

Berlin-Chemie AG
Boehringer Ingelheim

Ferring
KEFO
KRKA
Lek

Merck
Servier Pharma

ORGANIZATOR PODPIRA:
Slovensko društvo Hospic
Zaposlitveni center KORAK

Vabimo vas, da z nakupom pomagate tudi vi.
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14.00-16.00 POSEBNOSTI OBRAVNAVE IN ZDRAVLJENJA STAROSTNIKOV
  Moderatorja: Arjana Maček Cafuta, Damijan Perne

14.00-14.15 Ali sta hipertenzija in njeno zdravljenje pri starostnikih drugačna?
  Andrej Erhartič
14.15-14.30 Kako pripraviti bolnika s KOPB na nevarnosti jeseni in zime
  Arjana Maček Cafuta
14.30-14.45 Posebnosti okužb pri starostnikih
  Andreja Pikelj Pečnik
14.45-15.00 Ali je starost še zadržek za abdominalne operacije?
  Blaž Trotovšek
15.00-15.15 Prehrana starostnikov po abdminalnih operacijah
  Miha Petrič
15.15-15.30 Moja demenca - bolezen cele družine
  Damijan Perne
15.30-16.00 Razprava

16.00-16.30 ODMOR S KAVO
  OGLED RAZSTAVE

16.30-18.30 Crème de la crème:
  STARANJE IN STAROST – SLABOST ALI PREDNOST?
  Moderatorja: Tanja Petkovič, Melita Pretnar Silvester

16.30-16.50      Lepota sivih las ali kako ostati zadovoljen v svoji koži 
  Desa Muck
16.50-17.10      Ali je starost bolezen?
                         Tanja Petkovič
17.10-17.25      Srebrna e-ekonomija
  Jože Gričar
17.25-17.40      Dobrobiti staranja namesto staromrzništva
  Marko Gričar
17.40-18.00      Modrosti stoletnice na stopnišču življenja
  Melita Pretnar Silvester
18.00-18.30 Razprava

18.30-18.45 SKLEPNE BESEDE IN POVZETKI SREČANJA

18.45  KLEPET PRED SLOVESOM

• 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
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