
  

 

 

7. Nacionalna konferenca obvladovanja sladkorne bolezni 2016 

PREPREČEVANJE IN OSKRBA KRONIČNIH BOLEZNI: 
PROBLEMI IN REŠITVE 

AUSTRIA TREND HOTEL LJUBLJANA 
7. december 2016 

 

PRELIMINARNI PROGRAM 

9.00–9.45 Uvodni nagovori in predstavitve 
 Nina Pirnat, državna sekretarka, Ministrstvo za zdravje  

 Tanja Mate, generalna direktorica Direktorata za zdravstveno varstvo, Ministrstvo 
za zdravje 

 Ada Hočevar Grom, predstojnica Centra za proučevanje in razvoj zdravja, Nacionalni 
inštitut za javno zdravje 

 Boris Kramberger, višji svetnik  na področju za analitiko in razvoj, Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije 

 Tadej Battelino, predstojnik Kliničnega oddelka za endokrinologijo, diabetes in 
presnovne bolezni, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana 

9.45–10.00 Deklaracija evropskega parlamenta o sladkorni bolezni s 
perspektive Slovenije 

 Marjan Šiftar, Zveza društev diabetikov Slovenije 

10.00–10.15 Predstavitev strategije razvoja osnovne zdravstvene dejavnosti 
do leta 2025 – implikacije za sladkorno bolezen 

 Vesna Kerstin Petrič, Ministrstvo za zdravje 

10.15–10.30 Projekt skupnega ukrepanja o kroničnih boleznih in promociji 
zdravega staranja v celotnem življenjskem obdobju (JA-
CHRODIS) 

 Jelka Zaletel, Nacionalni inštitut za javno zdravje in Univerzitetni klinični center 
Ljubljana  

10.30–11.00 Odmor s kavo  
11.00–11.15 Multimorbidnost: model oskrbe in kurikulum za usposabljanje 

zdravstvenih strokovnjakov 
 Rokas Navickas, Univerzitetni klinični center Vilna, Litva (VULSK), so-vodja 

delovnega paketa za multimorbidnost v projektu skupnega ukrepanja JA-CHRODIS 

11.15–11.30 Priporočila za izboljšanje intervencij zgodnjega odkrivanja in 
preprečevanja sladkorne bolezni in izboljšanje kakovosti oskrbe 
ljudi s sladkorno boleznijo 

 Marina Maggini, Nacionalni inštitut za zdravje, Italija (ISS), vodja delovnega paketa 
o sladkorni bolezni v projektu skupnega ukrepanja JA-CHRODIS 

11.30–11.45 Nacionalni programi za sladkorno bolezen v Evropi – kaj deluje 
in kaj ne 

 Jelka Zaletel, Nacionalni inštitut za javno zdravje in Univerzitetni klinični center 
Ljubljana 
Milivoj Piletič, Splošna bolnišnica Novo mesto 

11.45–12.00 Razprava  
12.00–12.30 Odmor s kavo  

 SLADKORNA BOLEZEN V SLOVENIJI: PROBLEMI IN REŠITVE 



 

12.30–12.45 Predstavitev projekta laičnih svetovalcev 
 Marjan Šiftar, Zveza društev diabetikov Slovenije 

12.45–13.00 Predstavitev načrtovanih ukrepov za zagotavljanje enako 
kakovostne edukacije bolnikov med regijami in med ravnmi 

 Jana Klavs, Univerzitetni klinični center Ljubljana 

13.00–13.15 Predstavitev načrtovanih ukrepov za zmanjšanje števila visokih 
amputacij  

 Vilma Urbančič, Univerzitetni klinični center Ljubljana  

13.15–13.30 Predstavitev programa za zgodnje odkrivanje in zdravljenje 
diabetične retinopatije 

 Mojca Globočnik, Očesna klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana 

 PREPREČEVANJE IN OSKRBA KRONIČNIH BOLEZNI V SLOVENIJI: 
REŠITVE 

13.30–14.30 Okrogla miza z udeležbo direktorjev in strokovnih direktorjev 
bolnišnic oziroma zdravstvenih domov v panelni razpravi 

 Moderatorka: Vesna Kerstin Petrič, Ministrstvo za zdravje 

14.30–15.00 Sklepi in zaključek  
 

 

 


