
  

 

 

VABILO 

 

Sladkorna bolezen je v porastu in tako ena od prednostnih tematik v Sloveniji in svetu. V 

Sloveniji že več kot 100.000 prebivalcev prejema zdravila za zdravljenje sladkorne bolezni, to 

število pa je vsako leto višje za približno 3 %.  

 

V okviru Nacionalnega programa za obvladovanje sladkorne bolezni 2010–2020 je bilo v 6 

letih uresničenih že veliko ukrepov za boljše obvladovanje te kronične bolezni. Še vedno pa 

na tem področju ostaja več izzivov, s katerimi se bomo srečevali v prihodnosti. Rešitve in 

težave na področju sladkorne bolezni so sorodne tudi pri drugih kroničnih boleznih, še 

posebej pri bolnikih, ki imajo več kroničnih stanj hkrati. 

 

 

Vljudno vas vabimo, da se nam pridružite na 

7. Nacionalni konferenci obvladovanja sladkorne bolezni 2016 

PREPREČEVANJE IN OSKRBA KRONIČNIH BOLEZNI:  
PROBLEMI IN REŠITVE, 

ki bo potekala  v Austria Trend hotelu, Ljubljana 
7. decembra. 2016, s pričetkom ob 9. uri. 

 

 

Osrednja tema letošnje Nacionalne konference obvladovanja sladkorne bolezni bo 

prepoznavanje problemov in njihovih možnih rešitev na področju preprečevanja in oskrbe 

kroničnih bolezni na splošno. Poudarek bo na prioritetah obvladovanja sladkorne bolezni in 

kakovostne oskrbe bolnikov s sladkorno boleznijo v Sloveniji v letu 2017 in naprej. Rešitve in 

ukrepe bomo osvetlili s podporo izsledkov evropskega projekta skupnega ukrepanja JA-

CHRODIS, v katerem je Slovenija odigrala pomembno vlogo pri razvoju glavnih rezultatov 

na področju sladkorne bolezni in multimorbidnosti. Predstavljene bodo tudi aktivnosti, ki se 

načrtujejo in izvajajo v okviru 4 prednostnih tem, in sicer vzpostavljanje mreže laičnih 

svetovalcev, zagotavljanje enako kakovostne oskrbe edukacije bolnikov med regijami in 

ravnmi zdravstvenega sistema, zmanjševanje števila visokih amputacij ter ukrepov za zgodnje 

odkrivanje in zdravljenje diabetične retinopatije.  

 

Preliminarni program se nahaja na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje 

(klik).  

Vljudno vas prosimo, da svojo udeležbo potrdite najkasneje do 30. novembra 2016. 

Prijave zbiramo na naslednji povezavi (klik). Udeležba na konferenci je brezplačna. 

 

Veselimo se srečanja z vami! 

Koordinativna skupina Nacionalnega programa za obvladovanje sladkorne bolezni 2010‒2020 

http://www.nijz.si/sl/konferencasladkorna2016
https://www.1ka.si/a/104190

