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Srce in diabetes
Stopimo skupaj.
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“Zlato pravilo je, da ni zlatega pravila.”
George Bernard Shaw
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NAMEN SREČANJA
Srečanje je namenjeno strokovni javnosti, ki se pri 
svojem delu ukvarja z zdravljenjem, diagnosticiranjem in 
skrbjo za bolnike s sladkorno boleznijo ter boleznimi srca 
in žilja. Povezovanje strok ter izmenjava znanj in izkušenj 
vodijo k boljši in varnejši obravnavi naših skupnih 
bolnikov.

TEHNIČNA IZVEDBA IN ORGANIZACIJA
Edumedic d.o.o.
Dunajska cesta 405
1231 Ljubljana-Črnuče
www.edumedic.si

KRAJ PRIREDITVE
Rikli Balance Hotel
Sava Hoteli Bled
Cankarjeva cesta 4
4260 Bled

KOTIZACIJE NI
Udeležba je za zdravstvene delavce brezplačna.

VARNOSTNA NAVODILA GLEDE COVID-19
Natančna navodila si preberite na strani 4 in na spletni 
strani edumedic.si.

IMENSKA PRIPONKA
Imenska priponka je dokaz, da udeleženec izpolnjuje 
pogoje PCT. Imensko priponko je potrebno nositi na 
vidnem mestu ves čas srečanja in jo po potrebi kadarkoli 
pokazati članom, organizacijske ekipe. Imenska priponka 
ni prenosljiva in je ne smete nikomur dati ali posoditi.

RAZSTAVA IN DRUŽENJE
Obiščite farmacevtsko razstavo, spregovorite s 
predstavniki razstavljavcev in s kolegi. Razširite svoja 
znanja, popijte kavo ali čaj s prijatelji in spregovorite z 
odličnimi ljudmi, ki jih še ne poznate.

“Zlato pravilo je, da ni zlatega pravila.”
George Bernard Shaw

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

KREDITNE  IN LICENČNE TOČKE
Vloge za točke so bile vložene pravočasno. Število dodeljenih 
kreditnih oziroma licenčnih točk Zdravniške zbornice 
Slovenije, Lekarniške zbornice Slovenije in Zbornice-Zveze 
(ZZBNS) bo objavljeno na strani edumedic.si.

NAVODILA ZA SPLETNO PRIJAVO
1. Prijavite se hitro in enostavno s pomočjo 
spletne prijavnice na spletni strani www.edumedic.
si. Vnesite potrebne podatke o udeležencu ter pritisnite 
gumb »POŠLJI«. Takoj boste prejeli elektronsko potrditev o 
uspešnosti prijave na e-naslov, ki ste ga vnesli v prijavnico. 
2. Kotizacije ni.
3. Skrajni rok za spletno prijavo je 10. september 2021. 
Prijava na recepciji srečanja na Bledu bo mogoča le, če 
bodo še prosta mesta.

NAVODILA ZA PRIJAVO PREDAVATELJEV
Predavatelji naj se čim prej prijavijo s pomočjo 
spletne prijavnice na spletni strani www.edumedic.
si: izberejo možnost »Prijava predavateljev« in sledijo 
navodilom. 

PODPORA IZVEDBE SIMPOZIJA
AstraZeneca je podprla izvedbo neodvisnega sklopa 
predavanj o zdravljenju sladkorne bolezni brez vpliva na 
vsebino. Sanofi-Aventis je podprl izvedbo neodvisnega 
sklopa o zdravljenju kompleksnih ogroženih bolnikov z 
AKS brez vplivanja na vsebino.

INFORMACIJE O PRIJAVAH IN PLAČILIH
T: 041 919 535 
E: prijava@edumedic.si

RAZSTAVA, OGLAŠEVANJE IN 
POSLOVNO SODELOVANJE
T: 041 919 535
E: oglasevanje@edumedic.si

Srce in diabetes
Stopimo skupaj.
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PRAVILA O UPOŠTEVANJU POGOJEV PCT
Vsi udeleženci srečanja morajo pred registracijo in 
pred udeležbo izpolniti zahteve pogojev PCT in izkazati 
izpolnjene pogoje prebolelosti, cepljenosti ali testiranja 
glede bolezni covid-19.

POGOJI PCT

ODGOVORNO VEDENJE V KONGRESNEM CENTRU
Izpolnjevanje pogojev PCT je potrebno izkazati že pred vstopom v 
področje kongresnega centra, šele nato se udeleženci lahko registrirajo, 
obiščejo razstavo in vstopijo v predavalnice.

Kongresna imenska priponka je dokazilo, da so bili pogoji PCT za 
udeleženca preverjeni. Udeleženci ne smejo priponke predati drugi 
osebi.
Udeleženci morajo ves čas srečanja nositi imenske priponke na vidnem 
mestu. Vstop v predavalnice brez priponk ni dovoljen.

V kongresnem centru in na razstavi vzdržujte medsebojno razdaljo 1 m.

V notranjih prostorih nosite zaščitne maske, ki morajo pokrivati usta in 
nos. Uporabljajte zagotovljena razkužila za roke.

Pogoji PCT veljajo tudi za kosila in za večerjo. Vstop na večerjo bo za 
registrirane udeležence mogoč le s priponko in kuponom za večerjo. 
Spremljajoče osebe, ki nimajo imenskih priponk, bodo imele na 
kuponu za večerjo napisano ime in priimek in oznako, da so pogoji PCT 
izpolnjeni.

Pogoji PCT veljajo tudi za udeležbo na kosilu za udeležence.

P POGOJI PREBOLELOSTI:
Prebolelost lahko izkažete na dva načina:
• z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši 

od 10 dni in ni starejši od šestih mesecev,
• s potrdilom zdravnika, da smo preboleli covid-19 in od 

začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

POGOJI CEPLJENOSTI:
Cepljenost lahko izkažete z EU digitalnim COVID potrdilom 
NIJZ (s QR kodo) o opravljenem cepljenju.
Pravila, kdaj se oseba obravnava za cepljeno, so različna 
glede na vrsto cepiva. Spodaj podajamo informacije o tem, 
kdaj se oseba na podlagi veljavnih odlokov, ki predpisujejo 
pogoj PCT, obravnava za cepljeno osebo:

• Comirnaty (Pfizer BioNTech): 7 dni po drugem odmerku
• Spikevax (Moderna): 14 dni po drugem odmerku
• Vaxzevria (AstraZeneca): 21 dni po prvem odmerku
• Janssen (Johnson&Johnson): 14 dni po odmerku

Za tiste, ki lahko izkažejo prebolelost z enim od naštetih 
dokazil in so se v obdobju do 240 dni od pozitivnega rezultata 
testa PCR oziroma od začetka simptomov cepili z enim od 
cepiv iz tabele, zadostuje že en odmerek. Status cepljenega 
pridobimo od dneva prejema cepiva.

T POGOJI TESTIRANJA:
Pogoj PCT izpolnjujete tudi, če ste opravili testiranje na prisotnost 
virusa SARSCoV-2 in je bil vaš rezultat negativen. Veljavni so tako testi 
z metodo verižne reakcije s polimerazo (PCR) kot tudi hitri antigenski 
testi (HAG).
Negativen rezultat testa HAG ne sme biti starejši od 48 ur, rezultat PCR 
testa pa ne starejši od 72 ur.

Vir: NIJZ, www.cepimo.se
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ZA SODELOVANJE SE ZAHVALJUJEMO

Srce in diabetes
Stopimo skupaj.
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07.00  PRIČETEK REGISTRACIJE UDELEŽENCEV

07.30-08.25 JUTRANJA KAVA, ČAJ IN PECIVO
  OGLED RAZSTAVE

08.25-08.30 UVODNE BESEDE

08.30-10.00 ALI JE OBRAVNAVA BOLNIKOV S SLADKORNO BOLEZNIJO DRUGAČNA?
  Moderatorja: David Bele, Živa Kavčič Tršinar

08.30-08.45 Kako razmišljam o koronarni bolezni pri bolnikih s sladkorno boleznijo?
  David Bele
08.45-09.00 Kako med koronarno rehabilitacijo upoštevam sladkorno bolezen?
 
09.00-09.15 Kako ljudi s sladkorno boleznijo motiviram za zdravljenje dislipidemije
  
09.15-09.30 Nova nefroprotektivna zdravila pri kronični ledvični bolezni
  
09.30-10.00 Razprava

10.00-10.30 DAPAGLIFLOZIN PRI SRČNEM POPUŠČANJU IN SLADKORNI BOLEZNI – 
  NIKOLI PREPOZNO IN NIKOLI PREZGODAJ
  Simpozij AstraZeneca
  Moderatorja: Miodrag Janić, Meta Penko

10.00-10.10 Praktični napotki za zdravljenje srčnega popuščanja
  Meta Penko
10.10-10.20 Praktični napotki za zdravljenje sladkorne bolezni
  
10.20-10.30 Učenje ob primerih: kako zastaviti zdravljenje
 

10.30-11.00 ODMOR S KAVO IN ČAJEM 
  OBISK RAZSTAVE

STROKOVNI PROGRAM
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11.00-12.00 ZAKAJ IN KAKO IZBRATI USTREZNEGA AGONISTA RECEPTORJEV ZA GLP-1
  Simpozij Novo Nordisk
  Moderatorki: Nena Kopčavar Guček, Draženka Pongrac Barlovič
 
11.00-11.15 Zakaj agonist receptorjev za GLP-1?
  
11.15-11.30 Kako izbrati agonista receptorjev za GLP-1?
  
11.30-11.45 Praktični nasveti za zdravljenje s semaglutidom
  
11.45-12.00 Razprava

12.00-13.00 DIRKA ZA ŽIVLJENJE: KDAJ JE ČAS ZA MENJAVO GUM?
  Simpozij Boehringer Ingelheim
  Moderator: Marko Gričar

12.00-12.05 Kdaj je pravi čas za zaščito ledvic in srca pri sladkorni bolezni - pogled diabetologa
  
12.05-12.10 Kdaj je pravi čas za zaščito ledvic in srca pri sladkorni bolezni - pogled nefrologa
  
12.10-12.15 Kdaj je pravi čas za zaščito ledvic in srca pri sladkorni bolezni - pogled kardiologa
  
12.15-12.20 Kdaj je pravi čas za zaščito ledvic in srca pri sladkorni bolezni - pogled 
  družinskega zdravnika
  
12.20-13.00 Razprava: kako poenostaviti zdravljenje v vsakodnevni praksi
  

13.00-14.00 KOSILO
  OBISK RAZSTAVE

14.00-15.00 ZDRAVLJENJE KOMPLEKSNEGA BOLNIKA Z AKS, HIPERLIPIDEMIJO IN 
  SLADKORNO BOLEZNIJO
  Moderator pogovora: Luka Klemen

14.00-15.00 Kam napotiti, kako zdraviti, kako sodelovati in kako opolnomočiti pacienta
  
  Sanofi je podprl izvedbo debate s ciljem ozaveščanja strokovne javnosti in 
  brez vpliva na vsebino.
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15.00-16.30 NEPOGREŠLJIVA ZNANJA  ZA PRAKSO
  Moderatorja: Alenka Kovačič, Mitja Krajnc

15.00-15.15 Pravilna uporaba zdravil za sladkorno bolezen in svetovanje bolniku
   
15.15-15.30 Kako ščitim srce pred ishemijo  (pokrovitelj: Servier Pharma)
  
15.15-15.30 Stabilna angina pektoris in sladkorna bolezen  (pokrovitelj: Berlin-Chemie)
  David Bele
15.30-15.45 Kaj je novega pri zdravljenju debelosti
  
15.45-16.00 Komunikacija in izobraževanje bolnikov s sladkorno boleznijo
  
16.00-16.30 Razprava

16.30-16.45 ODMOR

16.45-17.45 POPOLDANSKA ŠOLA: KAKO IZBRATI PRAVA ZDRAVILA
  Vprašanja in odgovori - dobra vprašanja si zaslužijo dobre odgovore.

17.45  KLEPET PRED SLOVESOM

Datum priprave informacije: avgust 2021 Samo za strokovno javnost. SI - 1681

Zdravilo FORXIGA je PRVI zaviralec SGLT2, ki je bil odobren  
 

1-4

ZA
*

pozitivno listo P100, brez omejitev predpisovanja.6

2 simptomatskega 
 : 

koncentracija ketonov zvišana. 
:  

Okvara jeter:

tipa 1.  

Laboratorijske preiskave urina:

Laktoza:

: 
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Rezervirajte si datum!


