
 
 

 

 
 

 
 

  sladkorno bolezen obvladajmo skupaj 
  

VABILO 

NACIONALNA KONFERENCA OBVLADOVANJA SLADKORNE BOLEZNI 
 

Spoštovani, 

 

vljudno vas vabimo na Nacionalno konferenco obvladovanja sladkorne bolezni, 

ki bo potekala v sredo, 11. novembra 2015, v Austria Trend hotelu v Ljubljani, s pričetkom ob 9. uri. 

 

Sladkorna bolezen se pojavlja vse pogosteje, na kar nakazuje tudi porast (12,5 %) bolnikov od leta 

2010 do 2014, ki zaradi sladkorne bolezni prejemajo zdravila. Zaradi staranja prebivalstva ter 

neugodnih sprememb v življenjskem slogu obvladovanje sladkorne bolezni zahteva usklajeno 

delovanje zdravstvenega sistema in socialnega okolja. 

 

Sladkorno bolezen tipa 2 lahko preprečimo ali odložimo na kasnejše obdobje, pri čemer je izjemno 

pomembno zgodnje prepoznavanje in pravočasno zdravljenje. Tako lahko preprečimo kasnejše 

zaplete v razvoju bolezni. Sladkorna bolezen namreč v razvitem svetu ostaja vodilni vzrok za slepoto, 

odpoved delovanja ledvic, amputacije spodnjih okončin ter bolezni srca in ožilja. 

 

Usmeritve Resolucije o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2015 - 2025 podpirajo sistemske 
spremembe v zdravstvu. Njihov namen je oblikovanje zdravstvene oskrbe, prijaznejše promociji 

zdravja oziroma preprečevanju kroničnih bolezni ter bolniku s kompleksnimi kroničnimi boleznimi in 
stanji, ki poleg zdravstvene oskrbe potrebuje tudi socialno podporo.  

 
Na konferenci bodo tako predstavljene tiste usmeritve Resolucije, ki so pomembne za 

obvladovanje sladkorne bolezni ter primeri dobre prakse s področja opolnomočenja bolnikov, 
usklajevanja oskrbe med ravnmi in znotraj zdravstvenega tima, spremljanja obvladovanja 

sladkorne bolezni, gojenja partnerstev med inštitucijami ter spremljanja izvajanja Nacionalnega 
programa za obvladovanje sladkorne bolezni 2010-2020. 

 

Ker lahko prispevate pomemben vidik pri reševanju vprašanj s področja sladkorne bolezni in njenega 

obvladovanja, vas vljudno vabimo, da se konference udeležite. Osnutek programa se nahaja na 

spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (klik), kjer bodo objavljene tudi dodatne 

informacije o vsebini in predavateljih. Za ostale informacije pa smo na voljo na elektronskem naslovu 

konferencna.dejavnost@nijz.si oziroma telefonski številki 01 2441 515. 

 

Prosimo vas, da svojo udeležbo potrdite najkasneje do 4. novembra 2015 TUKAJ (klik). 

 

Z lepimi pozdravi,  

Koordinativna skupina Nacionalnega programa za obvladovanje sladkorne bolezni 2010‒2020 
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