Spoštovani!

Vljudno vabljeni k sodelovanju in k podpori strokovnega izobraževanja | srce | diabetes | ščitnica,
ki bo potekalo v četrtek, 14. februarja 2019 v Ljubljani v Austria Trend Hotelu.
Izobraževanje je namenjeno zdravnikom specialistom splošne in družinske medicine.
Temi izobraževanja bosta sladkorna bolezen tipa 2 in bolezni ščitnice.

Izobraževanje | srce | diabetes | ščitnica bo potekalo v obliki delavnice z delom na kliničnih primerih.
V uvodu prvega sklopa bosta specialista diabetologije podala nove smernice oziroma konsenz o algoritmu
zdravljenja sladkorne bolezni tipa 2 ter pomen upoštevanja srčno-žilne ogroženosti teh bolnikov. Sledilo bo delo na
kliničnih primerih, kjer bodo udeleženci v skupinah obravnavali primer bolnikov in zdravljenje na primarni ravni na
interaktiven način ter z diskusijo glede posameznih kliničnih odločitev skupin, kar bosta moderirala specialista
diabetologije.
Sledil bo drugi sklop z uvodom specialista interne in nuklearne medicine o presajanju bolezni ščitnice na primarni
ravni, pregled možnosti napotitev na sekundarno raven, osnove spremljanja in prilagajanja zdravljenja ter
predstavitev možnosti e-posveta za zdravnike družinske medicine. Sledilo bo delo na kliničnem primeru, ki ga bodo
udeleženci prav tako obravnavali v skupinah ter nato prediskutirali sprejete odločitve s specialistom interne in
nuklearne medicine.
Poleg pridobivanja novih informacij in interaktivnega dela na kliničnih primerih se bodo udeleženci s kolegi specialisti
posvetovali tudi o konkretnih primerih in dilemah iz svoje vsakdanje prakse.

Program izobraževanja | srce | diabetes | ščitnica bomo poslali Zdravniški zbornici za dodelitev licenčnih točk.

Vljudno vabljeni k sodelovanju kot sponzor ali donator. Možnosti so predstavljene na naslednji strani.

V upanju na vašo podporo vas lepo pozdravljamo.
EDMED, društvo za strokovno izpopolnjevanje v medicini in v zdravstvu

Sponzorski paketi sodelovanja na izobraževanju
| srce | diabetes | ščitnica

Logotip podjetja in povezava na e-materialih
Logotip podjetja na tiskovinah
Razstavni prostor (2 m2)
Oglas pri izročkih
Banner na internetni strani dogodka
Kratka predstavitev na dogodku
Vrednost sponzorskega paketa (EUR)

Paket po
dogovoru

glavni
sponzor

7.500

srednji
sponzor
x
x
x

mali
sponzor
x
x
x

donator

15 min
4.500

1.500

po želji

x
x

K sodelovanju vabimo več podjetij s področja farmacije in medicinskih pripomočkov: Merck, Eli Lilly, Sanofi, Servier,
Med Trust…
Vsako obliko sodelovanja bomo s sponzorji pred dogodkom natančneje opredelili.
Sredstva se v skladu s sklenjenim dogovorom ali pred dogodkom nakažejo na transakcijski računi Društva EDMED
odprtega pri Delavski hranilnici: SI56 6100 0001 2103 813.

Časovnica izobraževanja | srce | diabetes | ščitnica

14.02.2019
16.30-16.45
16.45-17.00

Teme
Registracija udeležencev
Uvod SB2; ADA/EASD konsenz in algoritmi zdravljenja SB2 ter SŽ ogroženost
doc. dr. Draženka Pongrac Barlovič, dr. med.

17.00-17.15

Intenziviranje zdravljenja pred uvedbo insulina
asist. dr. Aleš Skvarča, dr. med.

17.15-17.45

Klinični primer 1 – interaktivna delavnica
Delo v skupinah

17.45-18.15

Klinični primer 2 – interaktivna delavnica
Delo v skupinah

18.15-18.35

Razprava o kliničnih odločitvah skupin k posameznim primerom
Moderatorja doc. dr. Draženka Pongrac Barlovič, dr. med., in asist. dr. Aleš Skvarča, dr. med.

18.35-18.50

Predstavitev glavnega sponzorja

18.50-19.05

Predstavitev srednjega sponzorja

19.05-19.20

Uvod ščitnica; presajanje in zdravljenje bolezni ščitnice na primarni ravni
prof. dr. Simona Gaberšček, dr. med.

19.20-19.50

Klinični primer 3 – interaktivna delavnica
Delo v skupinah

19.50-20.00

Razprava o kliničnih odločitvah skupin k primeru

20.00

Zaključek in prevzem potrdila o udeležbi

