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23. oktober 2021

2021

Uporabna kardiologija
Dobra vprašanja si zaslužijo dobre odgovore.



Eden in edini – mar res?
Mladega človeka spodbujajo, da naj bo boljši, hitrejši, lepši, močnejši in nasploh izstopajoč, istočasno 
pa ga družba skuša uniformirati, ukloniti, vkalupiti in pokoriti. Kot bi hoteli istočasno biti vidni in nevidni.

Modra je misel režiserja Marka Naberšnika v zadnjem časniku: »Biti eden in edini je iluzija, ki jo je najbolj 
čim prej prerasti.« Kot dokaz navede neskončno število imen v zaključni špici slehernega filma ali 
drugega avdiovizualnega dela in doda, da se je treba s slehernim od njih razumeti, če želimo uspeti. 
Podobno je z našimi poklici in našim delom. Kot alpinisti, ki se brez predaha vzpenjajo, da bi dosegli vrh, 
pozabljamo, da plezajočega človeka na vrhu čakata dve veliki težavi: samota in težaven spust. Lahko pa 
pozabimo tudi na soplezalce in pomočnike, pozabimo na samo goro in lepoto razgledov, ki bi jo uzrli, 
če bi le bili sposobni preusmeriti pogled od skušnjavskega vrha, ki vabi, kot so sirene vabile Odiseja in 
njegove mornarje. Vrh je skušnjava, ki lahko človeka tako zaslepi, da izgubi ponižnost in hvaležnost ter 
pozabi, da ni samoumevno, da stvari potekajo nam v prid. Dovolj je že en droben strdek, ena majcena 
razpoka, en nepozoren pogled ali en prepogumen gib in vsi načrti se lahko sesujejo v prah. 

Dober selektor nikoli sam ne zabije gola in najboljši napadalec pogosto ne zna niti samega sebe 
obvladati. Spoštovanje sodelavcev je nujni pogoj za trajni uspeh in skupno zadovoljstvo. Mreže, v katere 
smo vključeni s svojimi različnimi življenjskimi vlogami, nas morda res navidezno omejujejo in ustavljajo, 
kadar bi se kot Ikar želeli hitro in visoko dvigniti proti soncu, a nam istočano dajejo oporo, podporo in 
varnost, kadar pademo ali kadar nam kaj pade iz rok.

Še tako lepa in velika človeška krila so sestavljena iz perja in voska.

Marko Gričar

“Ljudje bodo pozabili, kaj ste govorili, ljudje bodo pozabili, kaj vse ste naredili,
vendar ne bodo pozabili, kako so se v vaši družbi počutili.” 

Maya Angelou
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NAMEN SREČANJA
Srečanje Uporabna kardiologija 2021 je namenjeno strokovni 
javnosti, ki se pri svojem delu ukvarja z zdravljenjem, diagnosti-
ciranjem in drugo obravnavo bolnikov z boleznimi srca in žilja. O 
različnih področjih kardiologije govorimo na razumljiv način in za 
vsakodnevno prakso. Moč je v sodelovanju.

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

KRAJ PRIREDITVE
Kongresni center Brdo pri Kranju
JGZ Brdo, Protokolarne storitve RS
Predoslje 39, 4000 Kranj

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.

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
• 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. 

• Kotizacije ni.
• Skrajni rok za spletno prijavo je 22. oktober 2021. Prijava 

na recepciji srečanja na Brdu pri Kranju bo mogoča, če 
bodo še prosta mesta.

PODPORA IZVEDBE SIMPOZIJA
Zahvaljujemo se vsem podjetjem, ki so s svojim sodelovanjem 
in izobraževalnimi vsebinami omogočila izvedbo strokovnega 
srečanja brez kotizacije za zdravstvene delavce. Pokrovitelji so 
povsod jasno navedeni.

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

NE ZAMUDITE
Na spletni strani edumedic.si se prijavite na obvestila o 
prihodnjih strokovnih srečanjih in novih izobraževalnih 
videovsebinah.

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

“Ljudje bodo pozabili, kaj ste govorili, ljudje bodo pozabili, kaj vse ste naredili,
vendar ne bodo pozabili, kako so se v vaši družbi počutili.” 

Maya Angelou
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VARNOSTNA NAVODILA GLEDE COVID-19
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 kosilo. 

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.

C 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

Podpiramo človekoljubna prizadevanja:



5                      

ZA SODELOVANJE SE ZAHVALJUJEMO

Uporabna 
kardiologija



ANGINA PEKTORIS 
NEVARNOST ZA SRCE 

v sodelovanju z 

Angina pektoris je nevarna, a jo pogosto 
jemljemo zlahka. Z odločnim ukrepanjem 

in učinkovitimi zdravili lahko izboljšamo in 
podaljšamo življenje naših bolnikov.

ANGINA PEKTORIS – NEVARNOST ZA SRCE

GREGOR KOMPARA
Kako izbrati preiskave ob  
sumu na angino pektoris

RAZPRAVA 
Pogovor strokovnjakov

TINA MAHKOVIČ
Zdravniške dileme ob bolniku  
s prsno bolečino

LUKA LIPAR
Metabolno zdravljenje: 
prednosti za bolnika in 
zdravnika

Skenirajte QR kode in si kadarkoli oglejte predavanja  
in razpravo. Dostop je možen tudi preko spletne strani:
www.edumedic.si/edumedic-fokus/
Z ogledom predavanj si lahko pridobite kreditne točke.

NOVO SPLETNO IZOBRAŽEVANJE
 Oglejte si predavanja, kadarkoli želite.

IVAN ĐOKIĆ
Zdravljenje angine pektoris: 
operacija, stent ali zdravila?

MARKO GRIČAR
Premik pozornosti od žile 
do celice - kako spremeniti 
razmišljanje
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STROKOVNI PROGRAM

08.25-08.30 UVODNE BESEDE

08.30-09.45 PREUDARNO O ARITMIJAH
  Moderatorji: Bor Antolič, Andrej Pernat, David Žižek

08.30-08.45 Zapiranje avrikule levega preddvora in kakšna je pot pacienta do posega
  Andrej Pernat
08.45-09.00 Ali je ablacija aritmije vedno najboljša rešitev? 
  Bor Antolič
09.00-09.15 Kam plove elektrostimulacija srca? 
  David Žižek
09.15-09.45 Dobra vprašanja si zaslužijo dobre odgovore – razprava
  Pogovor med udeleženci in predavatelji

09.45-10.45 IZZIVI ZDRAVLJENJA Z ZDRAVILI
  Moderatorja: Matija Cevc, Tjaša Vižintin Cuderman

09.45-10.05 Enostavno in varno: učinkovito antikoagulacijsko zdravljenje starejših bolnikov z AF
  Tjaša Vižintin Cuderman   (pokrovitelj: Berlin-Chemie)
10.05-10.20 Stare in nove težave pri arterijski hipertenziji
  Judita Knez     (pokrovitelj: Servier Pharma)
10.20-10.40 Koga in kako zdraviti s fibrati – praktični napotki
  Matija Cevc     (pokrovitelj: Viatris)
10.40-10.45 Vsak predavatelj strne misli v eno kratko sporočilo za domov
  Kratek pogovor

10.45-11.15 ODMOR S KAVO IN ČAJI
  OBISK RAZSTAVE

07.00  ZAČETEK REGISTRACIJE UDELEŽENCEV
 
07.30-08.25 JUTRANJA KAVA IN ZAJTRK
  OBISK RAZSTAVE
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11.15-11.45  OKROGLI POGLED NA ATEROSKLEROZO
  Simpozij Novo Nordisk 
  Moderatorja: Miodrag Janić, Marko Gričar

11.15-11.25 Od debelosti in sladkorne bolezni do ateroskleroze – pogled kardiologa
  Marko Gričar
11.25-11.35 Dodatni ugodni učinki agonistov receptorjev za GLP-1
  Miodrag Janić
11.35-11.45 Dobra vprašanja si zaslužijo dobre odgovore
  Pogovor med udeleženci in predavatelji

11.45-12.30 MED SRČNIM POPUŠČANJEM IN MOŽGANSKO KAPJO
  Simpozij Boehringer Ingelheim
  Moderatorja: Iztok Gradecki, Majda Zaletel

11.45-12.00 Vloga empagliflozina v zdravljenju srčnega popuščanja z zmanjšanim iztisnim
  deležem
  Iztok Gradecki
12.00-12.15 Nove smernice za zdravljenje ishemične možganske kapi (2021)
  Majda Zaletel
12.15-12.30 Dobra vprašanja si zaslužijo dobre odgovore
  Pogovor med udeleženci in predavatelji

12.30-13.30 NEPOPUSTLJIVO O SRČNEM POPUŠČANJU
  Moderatorja: Mitja Lainščak, Bojan Vrtovec

12.30-12.45 Pot od kardiomiopatije do srčnega popuščanja - kako vedeti, kje je naš bolnik? 
  Andraž Cerar
12.45-13.00 Zakaj 4 stebri zdravljenja srčnega popuščanja z zmanjšanim iztisnim deležem? 
  Bojan Vrtovec
13.00-13.15 Razlike med možnostmi zdravljenja HFrEF in HFpEF
  Mitja Lainščak
13.15-.13.30 Dobra vprašanja si zaslužijo dobre odgovore
  Pogovor med udeleženci in predavatelji

13.30-14.30 KOSILO
  OBISK RAZSTAVE



14.30-15.30  TEKMA S ČASOM PRI PREPREČEVANJU ŽILNIH DOGODKOV
  Simpozij Amgen 
  Moderator: Mišo Šabović

14.30-14.45 Hiperholesterolemija med smernicami in klinično prakso - ali delamo dovolj?
  Marko Gričar
14.45-15.00 Znižanje hosterola LDL: zakaj je hitreje in nižje bolje?
  Miran Šebeštjen
15.00-15.15 Kako SARS-CoV-2 povzroči venske in arterijske zaplete
  Mišo Šabović
15.15-15.30 Dobra vprašanja si zaslužijo dobre odgovore
  Pogovor med udeleženci in predavatelji

15.30-16.30 PRODORNO O KORONARNI BOLEZNI
  Moderatorja: Miha Čerček, Luka Lipar

15.30-15.45 Filozofija AKS – uporabno o ukrepih v bolnišnici in obravnavi po odpustu
  Miha Čerček
15.45-16.00 Filozofija KKS – uporabno o ukrepih v bolnišnici in obravnavi po odpustu
  David Bele
16.00-16.15 Ali je MINOCA srčni infarkt? 
  Luka Lipar
16.15-16.30 Dobra vprašanja si zaslužijo dobre odgovore
  Pogovor med udeleženci in predavatelji

16.30-17.00 ODMOR
  OBISK RAZSTAVE

17.00-18.30 IZZIVI KARDIOLOGIJE – NAPOTKI ZA LAŽJE DELO V PRAKSI
  Moderatorja: Andreja Černe Čerček, Jure Dolenc

17.00-17.15 Ukinjanje zdravil pri kardioloških bolnikih
  Tina Morgan
17.15-17.30 Razlika med perikarditisom in perikardnim izlivom – kako ukrepati
  Andreja Černe Čerček
17.30-17.45 Kdaj pomisliti na odprto ovalno okence in kako ukrepati v praksi?
  Jure Dolenc
17.45-18.00 Kako poteka postopek od diagnoze aortne stenoze do TAVI? 
  Klemen Steblovnik
18.00-18.30 Dobra vprašanja si zaslužijo dobre odgovore
  Pogovor med udeleženci in predavatelji

18.30-18.45 POVZETKI SREČANJA

18.45  ZAKLJUČEK SREČANJA
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Več informacij: 

Angiolog
Aritmolog
Bolezni dojk
Diabetolog
Družinska medicina  
EMG - elektromiografija
Endokrinolog
Fizioterapija
Gastroenterolog
Hematolog
Internist

Internist onkolog
Kardiolog
Kardiopsiholog
Laboratorijske preiskave
Lipidolog
Motnje dihanja v spanju  
Nefrolog
Nevrolog
Odkrivanje demence
Prehransko svetovanje

Preventivni kardiolog
Psihiater
Psihoterapija
Pulmolog in alergolog
Revmatolog
Srčni spodbujevalniki
Telesna sestava
Tirolog
Ultrazvok
Žensko srce

Kjer čutite, da ste dobrodošli.

SPECIALISTIČNE AMBULANTE  I   F IZ IOTERAPIJA  I   IZOBRAŽEVANJE

Dunajska cesta 405, 1231 Ljubljana-Črnuče





KMALU
v Loreni

www.loren
a.si
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Rezervirajte si datum!


