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Lupina mora počiti,
da ptič lahko razprostre krila in poleti.

Alfred Tennyson

Čemu bo vodnjaku voda
Svoboda posameznikovih odločitev je vprašljiva, zato ni povsem jasno, zakaj smo tam, kjer smo. 

A tam, kjer smo mi, ni slabo - naši poklici v zdravstvu so zanimivi. Niso lahki, a so lepi. Niso cenjeni, a so odgovorni. 
In za nas ti poklici niso le delo ali zaposlitev, pač pa s ponosom in nekoliko presenečeni čutimo, 

da smo bili poklicani. In če smo bili poklicani, smo verjetno pravi za to.

Ko pride pacient v ambulanto, imamo dve možnosti: lahko vidimo le težavo, zaradi katere je prišel, 
ali pa vidimo celega človeka, ki ima poleg zanimivega in edinstvenega sebe še neke težave. Težave so razlog, 

da je prišel – brez njih ga seveda ne bi bilo. A njegov prihod je znak zaupanja in darilo: lahko spoznamo človeka in 
se od njega učimo, lahko črpamo njegove modrosti, lahko se okrepimo z njegovo umirjenostjo, 

lahko mu pustimo veljavo in obvarujemo dostojanstvo. 

Nedavno sem imel priložnost v ambulanti spoznati zaslužnega univerzitetnega profesorja, modrega in 
preudarnega človeka, katerega misli sem si med pogovorom zapisoval in z njimi kmalu gosto popisal tri strani. 

Bil sem prevzet in sem se mu zahvalil za vse, kar me je nehote v kratkem času naučil, on pa je previdno pripomnil, 
da ne smeva pozabiti, da je v resnici prišel na pregled. Šele tedaj sem se zavedel, da je človek veliko večji od težav, 

zaradi katerih pride k nam – in tako ga moramo obravnavati. Zaslužni profesor mi je zaupal tri načela, 
ki so ga vodila v življenju in delu: loti se, vztrajaj in skrbi, da učenec preseže učitelja. Prav je, da se vprašamo,

 ali mi in naši sodelavci ravnamo skladno s temi načeli. Če ne, je čas za razmislek.

Tri načela oziroma resnice v svoji knjigi Zgodbe za razmislek ponuja tudi znani Jorge Bucay: 
kar je, je (sem, kdor sem), kar je dobro, ni zastonj, in nikoli ne počni, česar nočeš. Če damo teh šest misli skupaj,

 jih sprejmemo in začnemo uporabljati, se bomo izognili večini napačnih korakov.

Sleherno delo z bolniki in za njih zahteva veliko znanja. Nihče nima vsega znanja, zato delamo z ramo ob rami. 
Česar ne vem jaz, ve nekdo drug, tretji pa ve, česar midva ne veva. Prav je, da se razveselimo vsakogar, ki ve več 

kot mi, in da mu damo priložnost, da to znanje deli. Tako iščemo iskrive predavatelje za srečanja, ki povezujejo 
znanja. Prostora za nečimrnost tu ni. Želimo, da je kardiologija uporabna in da jo uporabljate.

Znanje nima lastnika, ima le uporabnike. In znanje brez srca je ostro in hladno.

Vodnjak ne potrebuje vode zase. Ljudje si bodo zapomnili, če bomo z njimi delili znanje in če bomo do njih prijazni.

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
www.edumedic.si

KRAJ PRIREDITVE
Kongresni center Thermana Laško
Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško
T: 080 81 19, 03 423 2000
E: info@thermana.si
www.thermana.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 24. januarja 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: 00 01-2018.

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 25. januar 2018. 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 – projekti
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 zagotavlja:
• udeležbo na predavanjih in razstavi
• kongresne materiale
• licenčne točke, kosila, večerjo*
• prigrizke in kavo med odmori

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

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

www.edumedic.si s pomočjo spletne prijavnice. 

KOTIZACIJA
Zdravniki specialisti, farmacevti:        
Zdravniki specializanti in pripravniki:        
Dipl. zn., DMS, VMS, fiziot., rad. inž.:       
Srednje med. sestre in zdr. tehniki:          
Upokojeni zdravniki:          
Študenti (redni): kotizacija brez večerje:   
Študenti (redni): kotizacija z večerjo*:       
Kupon za večerjo (spremljevalci):            

Dobra vprašanja si zaslužijo dobre odgovore.
Uporabna kardiologija

Oblikovanje in priprava za tisk: tanjas-design.si

Lupina mora počiti,
da ptič lahko razprostre krila in poleti.

Alfred Tennyson

170,00 € + DDV
145,00 € + DDV
130,00 € + DDV
115,00 € + DDV

50,00 € + DDV
brezplačno

29,00 € + DDV
29,00 € + DDV
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DOKONČNI STROKOVNI PROGRAM

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

07.30-08.25 JUTRANJA KAVA IN PRIGRIZKI
  OBISK RAZSTAVE

08.25-08.30 UVODNE BESEDE

08.30-09.30 PRIKRAJŠANO SRCE 
  Velika dvorana
  Moderatorja: Anja Jazbec, Marko Bombek

08.30-08.45 Obstruktivna spalna apneja in srce
  Marko Bombek
08.45-09.00 Sepsa in srce
  Anja Jazbec
09.00-09.15 HIV in srce
  Tomaž Vovko (sponzor: MSD)
09.15-09.30 Dobra vprašanja si zaslužijo dobre odgovore
  Pogovor med udeleženci in vsemi predavatelji

Petek, 26. januar 2018
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09.30-10.30 ŽENSKE IN SRCE
  Velika dvorana
  Moderatorki: Katja Prokšelj, Tatjana Zorko

09.30-09.45 Nosečnica in njeno srce
  Katja Prokšelj
09.45-10.00 Menopavza in srce
  Ksenija Geršak
10.00-10.15 Ali je žensko srce res drugačno?
  Tatjana Zorko
10.15-10.30 Dobra vprašanja si zaslužijo dobre odgovore
  Pogovor med udeleženci in vsemi predavatelji

10.30-11.00 ODMOR S KAVO IN OBISK RAZSTAVE

11.00-12.10 RAZLIČNI OBRAZI OGROŽENOSTI
  Velika dvorana – simpozij AstraZeneca
  Moderatorja: Miha Čerček, Dragan Kovačić

11.00-11.15 Kako med PCI razmišljam o bolnikovi ogroženosti
  Miha Čerček
11.15-11.30 Kako v kardiološki ambulanti razmišljam o bolnikovi ogroženosti
  Dragan Kovačić
11.30-11.50 Uporabni napotki za dvojno antiagregacijsko zdravljenje
  Marko Gričar
11.50-12.10 Dobra vprašanja si zaslužijo dobre odgovore
  Pogovor med udeleženci in vsemi predavatelji

12.10-13.10 ANTIKOAGULACIJSKO ZDRAVLJENJE – PRAKTIČNI NAPOTKI
  Velika dvorana - simpozij Boehringer Ingelheim
  Moderatorja: Marko Miklič, Marko Gričar

12.10-12.30 Novosti v antikoagulacijskem zdravljenju
  Marko Miklič
12.30-12.50 Uvajanje antikoagulacijskega zdravljenja v urgentni ambulanti – napotki za dežurstvo
  Miodrag Janić
12.50-13.10 Dobra vprašanja si zaslužijo dobre odgovore
  Pogovor med udeleženci in vsemi predavatelji

13.10-14.15 KOSILO
  Restavracija, Hotel Thermana, 1. nadstropje.
  Prosimo, da ob prihodu oddate kupone za kosilo.

Petek, 26. januar 2018



14.15-15.15 OPTIMIZACIJA ZDRAVLJENJA – REŠITEV ZA ZDRAVNIKA IN BOLNIKA
  Velika dvorana 
  Moderatorja: Andrej Lipovšek, Franjo Naji

14.15-14.30 Nov pristop k zdravljenju koronarne bolezni s preizkušenimi zdravili
  Franjo Naji (sponzor: Servier)
14.30-14.45 Od smernic preko sodelovanja med specialisti do izboljšanja zdravljenja 
  srčnih bolnikov
  Andrej Lipovšek (sponzor: Servier)
14.45-15.05 Moj bolnik s kroničnim srčnim popuščanjem – novi pristopi za boljši klinični izid
  Alenka Simonič (sponzor: Novartis)
15.05-15.15 Dobra vprašanja si zaslužijo dobre odgovore
  Pogovor med udeleženci in vsemi predavatelji

15.15-16.15 V OSRČJU BOLEZNI: ŽILA
  Velika dvorana
  Moderatorja: Barbara Krevel, Marko Gričar

15.15-15.30 Kako z zdravili ohranjamo zgradbo in delovanje arterij
  Dragan Kovačić
15.30-15.45 Erektilna disfunkcija – zatišje pred nevihto
  Bojan Štrus
15.45-16.00 Vloga bioflavonoidov v zdravljenju disfunkcije kožne mikrocirkulacije pri 
  bolnikih s kroničnim venskim popuščanjem
  Barbara Krevel
16.00-16.15 Dobra vprašanja si zaslužijo dobre odgovore
  Pogovor med udeleženci in vsemi predavatelji

16.15-16.45 ODMOR S KAVO IN OBISK RAZSTAVE

Petek, 26. januar 2018
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ZA SODELOVANJE SE ZAHVALJUJEMO:
Amgen

AstraZeneca
Berlin-Chemie AG

Boehringer Ingelheim
Bormiamed

Krka
Merck
MSD

Novartis
Roche
Sanofi

Servier Pharma

ORGANIZATOR PODPIRA: Slovensko društvo Hospic

Vabimo vas, da z nakupom pomagate tudi vi.
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PROGRAM ZA ZDRAVNIKE IN FARMACEVTE  

16.45-18.45 ZDRAVILA IN SRCE: MEDICINA IN KLINIČNA FARMACIJA Z ROKO V ROKI
  Modra dvorana, 1. nadstropje.
  Moderatorja: Alenka Kovačič, Andrej Škoberne

16.45-17.00 Ali sta venska tromboza in pljučna embolija po operacijah lahko povezani z zdravili?
  Alenka Kovačič
17.00-17.15 Nezadostno zdravljenje hiperurikemije ogroža ledvice in srce
  Andrej Škoberne
17.15-17.30 Kardiološki bolnik s kronično ledvično boleznijo - s čim naj ga zdravimo?
  Sara Kenda
17.30-17.45 Priprava pljučnega bolnika na srčno operacijo
  Sabina Škrgat
17.45-18.00 Pomen poznavanja razlik med zaviralci adrenergičnih receptorjev beta za  
  klinično delo
  Miha Mrak
18.00-18.15 Dolgotrajna utrujenost in druge izvenjetrne manifestacije hepatitisa C – kdaj 
  pomisliti na to okužbo
  Mojca Matičič 
18.15-18.45 Dobra vprašanja si zaslužijo dobre odgovore
  Pogovor med udeleženci in vsemi predavatelji

20.00  SRČNA      EČERJA
  Prosimo, da ob prihodu oddate kupone za večerjo.

Modra dvorana, 1. nadstropje

Petek, 26. januar 2018
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PROGRAM ZA MEDICINSKE SESTRE   

16.45-18.45 ZDRAVSTVENA NEGA IN VARNOST KARDIOLOŠKEGA BOLNIKA
  Gala dvorana, pritličje
  Moderatorja: Sabina Podlesnik, Vanja Sabljak

16.45-17.00 Kako povečati izurjenost ekip PHE za ukrepanje ob nujnih primerih
  Jure Nežmah, Matej Mažič, Nuša Skutnik
17.00-17.15 Varnost bolnika in ekipe med oživljanjem
  Špela Pergar
17.15-17.30 Varnost bolnikov pri invazivnih posegih: pomen protokolov in preverjanja
  Vesna Mežnar
17.30-17.45 Navodila za opustitev ali prenehanje ukrepanja
  Sabina Podlesnik
17.45-18.00 Od učenke do učiteljice in nazaj
  Vanja Sabljak
18.00-18.15 Prepletanje vlog radiološkega inženirja v kateterizacijskem laboratoriju
  Sara Jamnik
18.15-18.30 Posebnosti obravnave bolnikov s stresno kardiomiopatijo (sindrom Takotsubo)
  Urša Trampuš
18.30-19.00 Dobra vprašanja si zaslužijo dobre odgovore
  Pogovor med udeleženci in vsemi predavatelji

20.00  SRČNA      EČERJA
  Prosimo, da ob prihodu oddate kupone za večerjo.

Gala dvorana, pritličje

Petek, 26. januar 2018
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08.30-10.00 VARNE ODLOČITVE O ZDRAVLJENJU
  Velika dvorana
  Moderatorja: Iztok Gradecki, Juš Kšela

08.30-08.50 Bolnik in zdravnik v slepi ulici
  Marko Kmet
08.50-09.05 Sodelovanje pri odločanju o strategiji zdravljenja – primer iz prakse
  Petra Lorber 
09.05-09.20 Bolnik po stentiranju – na kaj vse moram misliti?
  Iztok Gradecki
09.20-09.35 Zožitve karotidnih arterij: stentiranje ali kirurško zdravljenje?
  Juš Kšela
09.35-10.00 Dobra vprašanja si zaslužijo dobre odgovore
  Pogovor med udeleženci in vsemi predavatelji

10.00-10.30 ODMOR  S KAVO IN OBISK RAZSTAVE

10.30-12.15 ODSTRTE KARDIOLOŠKE SKRIVNOSTI
  Velika dvorana
  Moderatorja: Jana Brguljan Hitij, Marko Noč

10.30-10.45 Kako naj razumem srčno popuščanje z ohranjenim iztisnim deležem
  David Žižek
10.45-11.00 Kako varno začeti z zdravljenjem hipertenzije?
  Jana Brguljan Hitij
11.00-11.15 Lepote in nevarnosti stentiranja razcepišč koronarnih arterij
  Marko Noč
11.15-11.30 Naključne najdbe, ki povzročijo zaskrbljenost
  Samo Granda 
11.30-11.45 Sodoben pogled na uporabo zapiral za avrikulo levega preddvora
  Andrej Pernat
11.45-12.15 Dobra vprašanja si zaslužijo dobre odgovore
  Pogovor med udeleženci in vsemi predavatelji

12.15-12.30 KRATEK ODMOR

Sobota, 27. januar 2018
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Sobota, 27. januar 2018

12.30-13.30 HIPERHOLESTEROLEMIJA: KO NEUSPEH NE PRIDE V POŠTEV
  Velika dvorana
  Moderatorja: Luka Klemen, Luka Lipar

12.30-12.45 Koronarni bolnik s hiperlipidemijo v bolnišnici - zgodnje ukrepanje
  Luka Klemen (sponzor: Sanofi)
12.45-13.00 Koronarni bolnik s hiperlipidemijo - zaviralci PCSK9 v praksi
  Luka Lipar (sponzor: Sanofi)
13.00-13.20 Hiperholesterolemija - kako premostiti ovire med bolnikom in učinkovitim zdravilom?
  Marko Gričar (sponzor: Amgen)
13.20-13.30 Dobra vprašanja si zaslužijo dobre odgovore
  Pogovor med udeleženci in vsemi predavatelji

13.30-14.30 KOSILO
  OBISK RAZSTAVE

14.30-15.00 ZDRAVILA, NAPRAVE ALI PRESADITEV? 
  Velika dvorana
  Moderator: Juš Kšela

14.30-14.50 Kako danes lahko pomagamo oslabeli srčni mišici?
  Bojan Vrtovec
14.50-15.00 Dobra vprašanja si zaslužijo dobre odgovore
  Moderirana razprava
 
 
15.00-16.55 Crème de la crème 
  KAKO ŽIVETI IN PREŽIVETI V TEM POKLICU 
  Velika dvorana
  Moderatorja: Mateja Bulc, Damijan Perne

15.00-15.15 Komunikacija med zdravniki
  Mateja Bulc
15.15-15.30 Kako preživeti v svetu nenehnih novosti in stresa
  Špela Štunf Pukl 
15.30-15.45 Kako preživeti dežurstvo
  Marko Gričar
15.45-16.00 Poklic zdravnika – med pričakovanji in realnostjo
  Damijan Perne
16.00-16.20 Koliko je dovolj?
  Melita Pretnar Silvester
16.20-16.50 Dobra vprašanja si zaslužijo dobre odgovore
  Pogovor med udeleženci in vsemi predavatelji

16.50-16.55 POVZETEK IN SKLEPNE BESEDE

17.00  ZDRAVICA PRED SLOVESOM
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Dobra vprašanja si zaslužijo dobre odgovore.
Uporabna kardiologija


