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Spoštovani!

Tečaj oskrbe diabetičnega stopala ima v slovenskem prostoru dolgo tradicijo – prvi je potekal že leta 1995
v Preddvoru pri Kranju. Do leta 2017 smo jih organizirali še 18: 10 v Preddvoru, od 2006 do 2017 pa 7 v
Cerknem, marca 2019 smo ga prvič organizirali v Velenju, v Hotelu Paka.
Letošnji tečaj bo potekal v petek, 11.9., in v soboto, 12.9.2020, v Velenju, v Hotelu Paka. Namenjen je
pretežno srednjim, višjim in diplomiranim medicinskim sestram in zdravstvenikom, seveda pa so dobrodošli
tudi zdravniki. Še posebej toplo so vabljeni zdravstveni delavci iz referenčnih ambulant.
Tako kot vsa prejšnja leta bi želeli tudi letos pripraviti razstavo farmacevtskih izdelkov in tehničnih
pripomočkov s področja diagnostike in zdravljenja sladkorne bolezni in njenih zapletov, še zlasti
diabetičnega stopala. Zato vas vljudno vabimo k sodelovanju. Ponujamo vam možnost razstavnega
prostora (1 m2) ali projekcije logotipa vašega podjetja med odmori. Cena znaša 500,00 € (brez DDV).
Preliminarni program prilagamo.

Za sodelovanje se Vam že vnaprej zahvaljujemo in Vas lepo pozdravljamo.

Za organizacijski odbor tečaja
Prof. dr. Vilma Urbančič, dr. med.

O s k r b a d i a b e ti č n e g a s to p a l a ;
t eč a j z a m ed i c i n s k e s es t r e i n zd r a v s tv en e t eh n i k e
Hotel Paka, Velenje, 17. - 18.4.2020

Petek, 11. september 2020
08:30

Registracija

09:00

Pozdrav in uvod v šolo.

V.Urbančič

09:15

Kaj je kaj.

Moderator: V. Urbančič

09:15

Sladkorna bolezen in kronični zapleti

S. Ferjan

09:30

Anatomija stopala in noge

V. Urbančič

09:45

Diabetična noga – epidemiologija, etiopatogeneza in klasifikacija

V. Urbančič

10:15

Odmor s kavo

10:45

Razjeda na nogi – z dokazi podprta obravnava

Moderator: B. Krevel

10:45

Mednarodne smernice za obravnavo diabetične noge

V. Urbančič

11:00

Periferna žilna bolezen in diabetična noga

B. Krevel

11:30

Zvišan plantarni pritisk, metode razbremenitve

D. Tašner

12:00

Razjeda na nogi – konzervativno zdravljenje

V. Urbančič

12:15

Razjeda na nogi – kirurško zdravljenje

N. Alikadić

12:45

Pristop k bolniku s senzorično nevropatijo in nevropatično bolečino

V. Urbančič

13:00

Kosilo

14:30

Presejalni test

Moderator: S. Ferjan

14:30

Teoretično o presejalnem testu

S. Ferjan

14:45

Presejalni test - izvedba

M. Slak, M. Garbas

15:45

Ocena arterijske prekrvitve

M. Slak, M. Garbas

16:45

Odmor s kavo

17:15

Razno

Moderator: N. Alikadić

17:15

Asepsa in antisepsa, ukrepi za obvladovanje MRSA in drugih
odpornih bakterij

S. Vujičić

17:45

Obutev za sladkornega bolnika

S. Šmid

18:10

Celostna obravnava bolnika z diabetično nogo

V. Urbančič

19:00

Večerja

Sobota, 12. september 2020
09:00

Nega nog in posebnosti pedikure pri sladkornem bolniku

M. Slak

10:00

Bolniki iz ambulante v sliki in besedi I.
(bolniki brez razjede)

S. Ferjan, B. Krevel,
V. Urbančič, M. Slak,
M. Garbas

11:00

Odmor s kavo

11:30

Sodobne obloge za rane – teoretični uvod

N. Alikadić

12:00

Bolniki iz ambulante v sliki in besedi II.
(bolniki z razjedo)

B. Krevel, N. Alikadić, M.
Slak, M. Garbas

13:00

Preizkus znanja in zaključek tečaja, kosilo

Organizator tečaja:
Združenje endokrinologov Slovenije – Delovna skupina za diabetično nogo
in
Društvo EDMED

