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XXIX. strokovni sestanek 

Združenja za arterijsko hipertenzijo 

Slovensko zdravniško društvo 
 

Spletno srečanje 
Četrtek , 17. december 2020 

16:00 do 19.00  
 

 

Spoštovani, 
 
žal nam je pandemija Covid-19 preprečila, da bi se lahko osebno srečali. Vendar pa 
menimo, da moramo tudi v tem času opozoriti na perečo kronično pandemijo 
arterijske hipertenzije. Zato smo se potrudili in letos organizirali  strokovno srečanje 
Združenja za arterijsko hipertenzijo po spletu, pripravili pa bomo tudi zbornik v pisni 
in elektronski obliki. 
 
Govorili bomo o pomembnih novostih in problemih, ki jih srečujemo ob zdravljenju 
ljudi s hipertenzijo. Srečanje je namenjeno zdravnikom, medicinskim sestram 
in farmacevtom in je brez kotizacije. 
 

Vabimo vas, da se nam pridružite na spletnem srečanju v 
 četrtek , 17. decembra 2020 med 16:00 in 19.00  

 
Prijave zbiramo na manuela.gorisek@hipertenzija.org do 15.12.2020. Naknadno vam 
bomo po e-pošti poslali povezavo, s katero se boste prijavili na srečanje. Uporabili 
bomo platformo MiTeam Zdravniške Zbornice Slovenije. Brez predhodne prijave in 
lastne povezave se srečanja žal ne boste mogli udeležiti. 
Ob prijavi prosim navedite ime in priimek, poklic, ustanovo ter naslov e-pošte. Če 
želite prejeti tiskan izvod zbornika, dodajte še naslov za pošiljanje. Zbornik bo 
predvidoma izšel v februarju 2021. 
 
 
Z željo po ponovnem snidenju Vas lepo pozdravljamo. 
 
V imenu organizacijskega odbora: 
 

predsednica združenja, tajnik združenja, podpredsednik združenja, 
doc. dr. Jana Brguljan-Hitij, dr. med. Andrej Erhartič, dr. med. mag. Primož Dolenc, dr. med. 

jana.brguljan-hitij@guest.arnes.si anderhy@gmail.com 
andrej.erhartic@kclj.si  

primoz.dolenc@gmail.com  
primoz.dolenc@hipertenzija.org  

 

 

  

 

  

Ljubljana, 8.12.2020 
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XXIX. strokovni sestanek 
Združenja za arterijsko hipertenzijo 

Slovensko zdravniško društvo 
 

Program strokovnega sestanka 
Spletno srečanje 

 
Četrtek , 17. december 2020 

16:00 do 19:00 
 

 

16.00 Uvod (Jana Brguljan Hitij, Ljubljana) 
16.05 Zdravljenje hipertenzije v času epidemije COVID-19  

(Jana Brguljan Hitij, Teja Oblak, Ljubljana) 
16.20 Renalna denervacija – preteklost, sedanjost, prihodnost   

(Barbara Salobir, Lana Novič, Maruša Selan, Ljubljana) 
16.35 Ali so zdravila vse, kar lahko ponudimo bolnikom z neurejeno renovaskularno 

hipertenzijo? (Amela Kabaklić, Judita Knez, Ljubljana) 
16.50 Pravilne meritve krvnega tlaka – enostavno in zapleteno  

(Primož Dolenc, Borut Čegovnik, Aleksandra Vujanić, Ljubljana) 
17.05 Razprava 

17.10 Atrijska fibrilacija pri bolnikih z arterijsko hipertenzijo in srčnim popuščanjem z 

ohranjenim iztisnim deležem (Andrej Pernat, Ljubljana) 

17.25 Novosti pri antikoagulacijskem zdravljenju (Nina Vene, Ljubljana) 
17.40 Zaviralci SGLT-2 v praksi – kateremu bolniku s hipertenzijo, kdaj in zakaj?  

(Draženka Pongrac Barlovič, Ljubljana)  
17.55 Razprava 

18.00 Mesec meritev maj - kaj nam sporočajo rezultati iz Slovenije?  

(Nina Božič Ješe, Judita Knez, Primož Dolenc, Jana Brguljan Hitij, Ljubljana) 
18.15 Pomen kombiniranih tablet pri zdravljenju arterijske hipertenzije  

(Andrej Erhartič, Nina Filipič Babnik, Andraž Nendl, Ljubljana) 
18.30 Zamenjava antihipertenzijskih zdravil – brezšivna skrb in osebna kartica zdravil 

(Darja Potočnik Benčič, Ljubljana, Stanislav Pišek, Maribor) 
18.45 Razprava in vodeni spletni klepet (Jana Brguljan Hitij, Ljubljana) 
 Zaključek (Jana Brguljan Hitij, Ljubljana) 

 

Po strokovnem sestanku načrtujemo tudi izdajo zbornika s povzetki predavanj.  

 

V imenu organizacijskega odbora:  
Predsednica Združenja za arterijsko hipertenzijo, SZD 

Predstojnica KO za hipertenzijo  

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

Ljubljana, 08.12.2020 

 
 
 
 

 

 


