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Redni strokovni sestanek Združenja endokrinologov Slovenije 

Kongresni center Thermana, Laško, 22. – 23. november 2019 

 

PROGRAM 

PETEK 22. 11. 2019 

 

13.00 – 15.00 »PRVI SLADKI KORAKI« - delavnica za mlade diabetologe (Aleš Skvarča) 

SAMO ZA ZDRAVNIKE 

 Pristop k uvedbi peroralne terapije SB tipa 2 

 Uvedba in titracija inzulinske terapije 

 Kombinirano zdravljenje SB tipa 2 

 Pogoste napake 

 Primeri dobre prakse 

 

15.00 Otvoritev razstave 

 

15.30 – 17.00 Dileme pri izbiri antihiperglikemične terapije v luči novih ESC/EASD smernic 2019 

Predsedujoča: Vilma Urbančič Rovan 

 Opredelitev srčno-žilnega tveganja pri bolniku s SB tipa 2 leta 2019 (Draženka Pongrac 

Barlovič)  

o Primerjava ocene SŽ tveganja v EASD/ADA in ESC/EASD  smernicah;  

o predstavitev 5 podtipov SB - prednosti in slabosti 

 Algoritem zdravljenja hiperglikemije pri bolniku s SB tipa 2 leta 2019 (Andrej Janež)  

Primerjava smernic ADA/EASD in ESC/EASD s poudarkom na:  

o dokazih za vsak korak v algoritmu iz raziskav, ki so na voljo,  

o kje so dokazi trdnejši, kje manj trdni, 

o kako se odločamo tam, kjer dokazov ni  

 Okrogla miza (diskusija) 
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17.00 – 17.30 Premor 

 

17.30 – 18.30 Endokrinologija – iz prakse za prakso 

 Predsedujoča: Marija Pfeifer 

 Amenoreja – kaj vse se skriva za njo (Marija Pfeifer) 

 Primarni aldosteronizem - diagnostika po meri bolnika (Tomaž Kocjan) 

 

18.45 – 19.45 Satelitski simpozij  Novo Nordisk: Dolgodelujoči analog GLP-1 semaglutid 

Predsedujoči: Aleš Skvarča 

 Vse kar ste želeli vedeti o zdravilu semaglutid (Roger Lehmann) 

 

Večerja 20.00 – 21.30  

 

SOBOTA 23. 11. 2019 

 

9.00 – 9.45  Subklinična hipotiroza  

Predsedujoča: Katja Zaletel 

 Zanesljivost meritve serumske koncentracije TSH (Blaž Krhin) 

 Obravnava posameznika z zvišano koncentracijo TSH (Andreja Vendramin, Katja Zaletel) 

 Tveganja nezdravljene subklinične hipotiroze (Katica Bajuk Studen) 

 

9.45 – 10.30 Proste teme 

Predsedujoči: Tomaž Kocjan 

 Endogeni kardiotonični steroidi: spregledani hormoni ali eksperimentalni artefakt? (Sergej 

Pirkmajer) 

 Ginekomastija – iskanje vzrokov, zdravljenje (Matej Rakuša) 

 Predstavitev 1. vikend kampa za odrasle bolnike s sladkorno boleznijo tipa 1 (Jana Komel, Ajda 

Cenčič) 

 

10.30 – 11.00 Premor 

 

11.00 – 12.00 Dolgoživost bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 1 (»medalisti« – 50 let s SB1) 

Predsedujoča: Maja Ravnik Oblak 
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 Ali so bolniki z zelo dolgim trajanjem SB1 zaščiteni pred kroničnimi zapleti? (Draženka Pongrac 

Barlovič) 

 Pri »medalistih« SB tipa 1 še vedno prisoten C-peptid – rezidualna funkcija? Monogenetske 

oblike SB? Ali je potrebno genetsko testiranje? (Nadan Gregorič)  

 Bolniki z zelo dolgim trajanjem SB1 pri nas (Špela Volčanšek) 

 

12.00 – 13.00 Satelitski simpozij Abbott:  Sistem FreeStyle Libre – nov pogled na analizo in 

spremljanje glukoze 

 Flash glucose monitoring - revolucija v samokontroli sladkorne bolezni (Aleš Skvarča) 

 Priporočila iz Mednarodnega konsenza o »Time in Range« (Špela Volčanšek) 

 

13.00 – 13.15 Strokovno-organizacijski sestanek ZES 

 Specializacija iz endokrinologije, diabetesa in presnove – kje smo? (Tomaž Kocjan) 

  Strokovni dogodki 

 

13.15 – 14.15  Kosilo  

 

 

Predsednica ZES  

Prof. dr. Marija Pfeifer, dr. med.      Ljubljana, september  2019 


