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XXVIII. strokovni sestanek Združenja za arterijsko hipertenzijo, SZD 
Petek, 29. november 2019 

 
Hotel Four Points by Sheraton Ljubljana Mons  

Pot za Brdom 4 
1000 Ljubljana 

Ljubljana, 7.11.2019 
 
 
Spoštovani, 

 

lepo vabljeni na 28. strokovni sestanek Združenja za arterijsko hipertenzijo, ki bo 29.11.2019 v Hotelu Four Points by 

Sheraton. 

Tudi letos bomo v ospredje postavili našega bolnika z arterijsko hipertenzijo in njegovimi pridruženimi obolenji. Obravnavali 

bomo najnovejše ugotovitve iz področja hipertenzije tako v Sloveniji kot v svetu.  

Pridružila se nam bosta dva gosta iz tujine. Prof. Luis Filipe dos Reis Martins iz Portugalske, bo predstavil njihov program 

izboljšanja urejenosti krvnega tlaka, prof. Franz Messerli iz Švice, ki ga dobro poznamo iz literature pa bo podal svoj kritičen 

pogled na bolnika in njegovo obravnavo. 

Letos bomo v drugem delu srečanja predstavili zanimive klinične prikaze bolnikov iz različnih delov Slovenije.  

 

Srečanje je brez kotizacije (registracija od 8.00 ure, trajanje strokovnega dela sestanka od 08.30 do 17.40 ure), prejeli boste 

tudi zbornik, potrdilo o udeležbi, kosilo ter osvežitev med odmori. Zdravniška zbornica Slovenije dodeljuje udeležencem 

strokovnega sestanka 6 kreditnih točk (Obvestilo vlagatelju predloga za oceno strokovnih vsebin, št. 1103-3663/2019, z dne 

5.11.2019), Lekarniška zbornica Slovenije je pasivni udeležbi magistra farmacije na strokovnem sestanku podelila 7,5 

licenčnih točk (Ocena strokovnega izpopolnjevanja, št. 623-90/2019-2, z dne 30.10.2019). Vloga za dodelitev licenčnih točk 

pri Zbornici zdravstvene in babiške nege pa je v postopku.  

Prilagamo preliminarni program, dokončen bo objavljen na www.hipertenzija.org.  

 

Prijavite se lahko po telefonu 01/522 54 62 (Manuela Gorišek) ali po elektronski pošti: manuela.gorisek@hipertenzija.org. 

Število prijav je omejeno na 200. 

Upamo, da se vidimo v čim večjem številu. 

 

Predsednica Združenja za arterijsko hipertenzijo, SZD    

doc. dr. Jana Brguljan-Hitij, dr. med. 

 

Tajnik Združenja za arterijsko hipertenzijo, SZD 

Andrej Erhartič, dr. med.  

 

Podpredsednik Združenja za arterijsko hipertenzijo, SZD    

mag. Primož Dolenc, dr. med.


