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XXX. strokovni sestanek
Združenja za arterijsko hipertenzijo

XXX. strokovni sestanek
Združenja za arterijsko hipertenzijo
Slovensko zdravniško društvo

Hotel Four Points By Sheraton Ljubljana Mons
Petek, 25. marec 2022
Preliminarni program
7.30 – 8.20

Registracija

8.20 – 8.30

Uvodni nagovor (Jana Brguljan Hitij, Ljubljana)

Usmerjeno obravnavanje bolnika s hipertenzijo
8.30 – 8.45 Odporna hipertenzija in analiza urina (Barbara Salobir, Ljubljana)
8.45 – 9.00 Selektivni in neselektivni inhibitorji ciklooksigenaze in hipertenzija
9.00 – 9.15
9.15 – 9.30
9.30 – 9.45
9.45 – 10.00

(Judita Knez, Aleksandra Vujanić, Ljubljana)
Bolnik s hipertenzijo v času covid-19 (Matic Mihevc, Marija Petek Šter, Ljubljana, Trebnje)
Sistolična hipertenzija pri mladih (Nina Božič Ješe, Borut Čegovnik, Ljubljana)
Vpliv anksioznosti pri obravnavi hipertenzije (Maja Rus Makovec, Ljubljana)
Pomen srčne frekvence in aritmij pri zdravljenju hipertenzije

(Amela Kabaklić, Primož Dolenc, Ljubljana)

10.00 – 10.10

Razpravljanje

10.10 – 10.30

Premor

Mednarodni del / International Part – uradni jezik sklopa predavanj s tujimi predavatelji je angleščina
10.30 – 10.50 Salt intake and blood pressure in Croatia – 15 years old war (Bojan Jelaković, Zagreb, Hrvaška)
10.50 – 11.10

Izboljšanje adherence pri zdravljenju hipertenzije (Krzysztof Narkiewicz, Gdansk, Poljska)

11.10 – 11.30

Razpravljanje

11.30 – 11.50

Premor

Kaj mora zdravnik upoštevati, če ima bolnika s hipertenzijo in …
11.50 – 12.05 Nove smernice o srčnem popuščanju (Bojan Vrtovec, Ljubljana)
12.05 – 12.20 Mikroangiopatija in arterijska hipertenzija (Andreja Aleš Rigler, Ljubljana)
12.20 – 12.35 Pomisleki diabetologa pred uvajanjem SGLT-2 inhibitorja (Draženka Pongrac Barlovič, Ljubljana)
12.35 – 12.50 Kombinirano protitrombotično zdravljenje (Marko Miklič, Ljubljana)
12.50 – 13.05 Kako olajšati zdravljenje hiperlipidemij (Zlatko Fras, Ljubljana)
13.05 – 13.20 Kombinirana antihipertenzivna zdravila v praksi (Jana Brguljan Hitij, Ljubljana)
13.20 – 13.30

Razpravljanje

Združenje za arterijsko hipertenzijo – 30 let
13.30 – 13.50 Nagovori ob 30-letnici Združenja za arterijsko hipertenzijo
13.50 – 14.10 Kulturna prireditev (Duo Limonium)

14.10 – 15.00

Kosilo

Arterijska hipertenzija v praksi – vzporedni popoldanski program
Obravnava bolnika s hipertenzijo – medicinske
15.00 – 16.20 Predstavitve zanimivih primerov bolnikov s
hipertenzijo – po 10 min
sestre in zdravstveni tehniki
16.20 – 16.40 Zaključek strokovnega sestanka (Jana Brguljan Hitij, Ljubljana)
Združenje za arterijsko hipertenzijo
16.40 – 17.00 Poslovni sestanek Združenja za arterijsko hipertenzijo

https://www.hipertenzija.org
faks +386 (1) 522 56 00

Kraj:
Hotel Four Points by Sheraton Ljubljana Mons,
Pot za Brdom 4, 1000 Ljubljana, Slovenija
telefon: (01) 47 02 700
faks:
(01) 47 02 708
e-pošta:
info@fourpointsljubljana.com
spletna stran: www.fourpointsljubljanamons.com

Podaljšanje licence za medicinske sestre oz.
medicinske tehnike:
vloga za dodelitev kreditnih točk udeležencem strokovnega
sestanka je vložena na Zbornici zdravstvene in babiške
nege

COVID-19:
pogoji za udeležbo na sestanku bodo objavljeni naknadno
Namestitev:
udeleženci si organizirajo namestitev sami. Pri hotelu je
zagotovljeno brezplačno parkiranje
Uradni strokovni jezik na srečanju:
slovenščina; angleščina pri mednarodnih predavanjih
Podaljšanje licence za zdravnike:
vloga za dodelitev kreditnih točk udeležencem strokovnega
sestanka je vložena na Zdravniško zbornico Slovenije
Podaljšanje licence za farmacevtske delavce:
vloga za dodelitev kreditnih točk udeležencem strokovnega
sestanka je vložena na Lekarniško zbornico Slovenije

Prijave:
po e-pošti: tina.mali@hipertenzija.org
po telefonu: (01) 522 54 62
faks:
(01) 522 56 00
Tina Mali, Združenje za arterijsko hipertenzijo, Slovensko
zdravniško društvo, Dunajska 162, 1000 Ljubljana
Pri prijavi navedite ime, priimek, poklic, ustanovo ter
naslov e-pošte
Udeležba na sestanku:
– za udeležbo na strokovnem sestanku ni kotizacije
– udeleženci sestanka prejmejo zbornik srečanja, potrdilo
o udeležbi, kosilo in osvežitev oz. prigrizke med premori
– število udeležencev je omejeno
Dodatne informacije:
e-pošta: jana.brguljan-hitij@guest.arnes.si
tina.mali@hipertenzija.org
Spletna stran:
https://www.hipertenzija.org

https://www.hipertenzija.org
faks +386 (1) 522 56 00

