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V živo. Na polno.



    

“To ni konec. 
Niti ni začetek konca.

Morda pa je konec začetka.”
Winston Churchill

Kdaj priti in kdaj oditi
Čas je naš skupni imenovalec, s pomočjo časa ljudje lahko uskladimo  svoje načrte, poti in srečanja. 
Omogoča nam, da smo ubrani, bolj učinkoviti in manj negotovi. A ta isti čas zahteva odgovornost, saj 
je en sam, nas pa je veliko. Verjetno tu nekateri začutijo tesnobno izgubo svobode in raje zdrsnejo v 
vabljivo past, ki jo ostali vidijo kot samovoljo. 

Običajno se ve, kdaj bo začetek, a nekateri vedno pridejo kasneje, ker so pomembni: morali so biti 
drugje, ker so pomembni, in pridejo kasneje, ker so pomembni, pa še vsi jih opazijo, ko vstopijo po 
začetku, kar le potrdi, da so pomembni. Ostali pa pridejo pravočasno ali celo malo prej, da uživajo v 
umirjenosti in ničesar ne zamudijo. Žrtvujejo pomembnost in dobijo vse.

Podobno je s koncem. Ne glede na to, za kdaj je najavljen konec, bodo nekateri odšli uro ali dve prej. 
Če so to ljudje na odru, s preranim odhodom sporočajo dvoje: sem zelo pomemben, zato moram biti 
že kmalu drugje, in naslednji dogodek je pomembnejši od vas tukaj, zato moram oditi pred koncem. Če 
pa predčasno odhajajo poslušalci v parterju,  si s tem morda zagotovijo občutek svobode odločanja, 
žal pa izgubijo najboljše, ki potrpežljive nagradi na koncu.

Zanimiva je izjava človeka, ki je zase trdil, da nikoli ne zamudi, temveč vedno pride tedaj, ko njemu 
ustreza. Po drugi strani pritegne stavek iz knjige o gentlemanskem vedenju: gentleman naj vedno ve, 
kdaj zapustiti zabavo. Verjetno je res prav, da se zabavo zapusti tedaj, ko je vse na vrhuncu, ostale 
stvari pa tedaj, ko se končajo.

Eden mojih bivših šefov nas je neredko opozoril, da se v nogometu tekma začne in konča z žvižgom – 
in to za vse igralce hkrati. Tedaj sem to smatral za omejevanje svobode posameznika, sedaj vem, da je 
imel prav. Le ubranost in spoštovanje lahko zagotovita uspeh v skupinskih športih, med katere sodita 
tudi življenje in delo.

Najboljši deli vsake igre so uvod, vrhunec in zaključek. Ne kaže jih zamuditi.

Marko Gričar
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NAMEN SREČANJA
Tradicionalno srečanje Starostnik 2022 se vrača 
po dveh letih tišine zaradi epidemije. Namenjeno 
je strokovni javnosti, ki se pri svojem delu srečuje 
s starostniki, jih zdravi, neguje, skrbi zanje in jih 
spoštuje. Srečanje povezuje vse stroke in profile.

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

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

NIZKA KOTIZACIJA
Udeležba je za zdravstvene delavce brezplačna.

KREDITNE IN LICENČNE TOČKE
Vloge za točke so bile vložene pravočasno na vse 

zbornice. 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 11. marec 2022. 

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

Starostnik
Medicina, farmakologija, empatija.

VARNOSTNA NAVODILA GLEDE COVID-19
Udeležence prosimo, da upoštevajo vsa veljavna 
priporočila za preprečevanje širjenja bolezni 
Covid-19 in da se vedejo odgovorno.

IMENSKA PRIPONKA
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, pozanimajte se o novih zdravilih in 
spoznanjih stroke, popijte kavo ali čaj s prijatelji in 
spregovorite z odličnimi ljudmi, ki jih še ne poznate.
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ZA SODELOVANJE SE ZAHVALJUJEMO

Starostnik
Medicina, farmakologija, empatija.
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ZA SODELOVANJE SE ZAHVALJUJEMO
07.00  ZAČETEK REGISTRACIJE UDELEŽENCEV
  
07.00-08.00 JUTRANJA KAVA, ČAJ IN PRIGRIZEK
  OBISK RAZSTAVE

08.00-08.01 UVODNE BESEDE

08.01-09.30 PREPOZNAVA IN ZDRAVLJENJE V STAROSTI
  Moderatorki: Milica Gregorič Kramberger, Alenka Kovačič

08.01-08.15 Kako izbrati primeren oralni prehranski dodatek za starostnika?
  Tajda Košir Božič
08.15-08.30 Male skrivnosti drobljenja zdravil
  Alenka Kovačič 
08.30-08.45 Odkrivanje motenj spomina in demence – ali se mudi?
  Milica Gregorič Kramberger
08.45-09.00 Staranje srca
  Marko Gričar
09.00-09.30 Razprava

STROKOVNI PROGRAM
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09.30-10.15 NA STIČIŠČU ZDRAVJA KOSTI IN ZDRAVJA USTNE VOTLINE 
  Simpozij Amgen
  Moderatorja: Andrej Lazar, Dime Sapundžiev

09.30-09.45 Bolnik z antiresorptivnim zdravljenjem in zobozdravstveni posegi – primer 
  iz prakse
  Andrej Lazar
09.45-10.00 Kako uskladiti antiresorptivno terapijo in zobozdravstvene posege
  Dime Sapundžiev
10.00-10.15 Razprava

10.15-10.30 ODNOSI MED LJUDMI IN V ZDRAVSTVU
  Kaj se je zgodilo z odnosi in spoštovanjem
  Častna gostja: Marija Ana Jemec Božič
  Sogovornik: Marko Gričar

10.30-11.00 ODMOR S KAVO IN ČAJEM
  OBISK RAZSTAVE

11.00-13.00 STAROSTNIK IN ZDRAVILA
  Moderatorja: Sebastjan Bevc, Tina Morgan

11.00-11.20 Antikoagulacijsko zdravljenje pri starostnikih z AF – izzivi in rešitve
  Tadej Završnik     (pokrovitelj: Berlin-Chemie AG) 
11.20-11.40 Ohranjanje ledvičnega delovanja pri starostnikih
  Sebastjan Bevc     (pokrovitelj: AstraZeneca)
11.40-12.00 Razprava

12.00-12.15 Kako prilagoditi izbiro vdihovalnika pri starostniku in kako zagotoviti 
  pravilno uporabo
  Tina Morgan     (pokrovitelj: Chiesi)
12.15-12.35 Primeri venske uporabe alfa-lipoične kisline v klinični praksi
  Damjan Justinek     (pokrovitelj: Wörwag Pharma)
12.35-13.00 Razprava

13.00-14.00 KOSILO
  OBISK RAZSTAVE



14.00-15.00 NOVA SMER ZNIŽEVANJA HOLESTEROLA LDL
  Simpozij Novartis
  Moderatorja: Miodrag Janić, Marko Gričar

14.00-14.20 Težave pri zniževanju LDL – zakaj nam ne gre?
  Marko Gričar
14.20-14.40 Nove možnosti za zniževanje LDL pri ogroženih bolnikih
  Miodrag Janić
14.40-15.00 Razprava

15.00-16.00 POSEBNOSTI UKREPANJA PRI STAROSTNIKIH
  Simpozij Novo Nordisk
  Moderatorja: Marko Gričar

15.00-15.20 Optimiziranje terapije sladkorne bolezni tipa 2 pri starostnikih 
  Vilma Urbančič Rovan
15.20-15.40 Motnje hemostaze pri starostnikih
  Samo Zver
15.40-16.00 Razprava

16.00-16.30 ODMOR S KAVO IN ČAJEM
  OBISK RAZSTAVE

16.30-17.30 IZZIVI, KI JIH PRINAŠA STAROST
  Moderatorja: Danica Rotar Pavlič, Marko Bombek

16.30-16.45 Dremež starostnika – bolezen ali privilegij
  Marko Bombek
16.45-17.00 Starostnik med ambulanto in elektronsko pošto
  Danica Rotar Pavlič
17.00-17.15 Pristop ekipe NMP k starostniku
  Robert Sabol
17.15-17.30 Razprava

17.30-17.50 Crème de la crème
  ZADNJE PREDAVANJE

17.30-17.50 Moj pogled na staranje in življenje
  Tanja Petkovič

17.50-18.00 RAZPRAVA, SKLEPNE BESEDE IN POVZETEK SREČANJA

18.00  KLEPET PRED SLOVESOM

7                      Starostnik
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Več informacij: 

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

Kardiopsiholog
Laboratorijske preiskave
Lipidolog
Medicinska pedikura
Motnje dihanja v spanju  
Nefrolog
Nevrolog
Odkrivanje demence
Prehransko svetovanje
Preventivni kardiolog

Psihiater
Psihoterapija
Pulmolog in alergolog
Revmatolog
Srčni spodbujevalniki
Telesna sestava
Terapevtske masaže
Tirolog
Ultrazvok
Žensko srce

Kjer čutite, da ste dobrodošli.

SPECIALISTIČNE AMBULANTE  I   F IZ IOTERAPIJA  I   IZOBRAŽEVANJE

Dunajska cesta 405, 1231 Ljubljana-Črnuče
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Rezervirajte si datum!


