
 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 20.08.2020 

 

Spoštovani! 

 

Obveščamo vas, da skladno z ukrepi o omejevanju širjenja korona virusa, izobraževanja A B C Diabetes v 

ambulanti družinske medicine ne bomo izvedli maja temveč v soboto, 19.9.2020, v Hotelu Grof, Vransko. 

Program ostaja nespremenjen in je priložen. 

Vsem, ki ste že potrdili sodelovanje se zahvaljujemo in vas prosimo, da nas obvestiti v primeru, da 

septembra ne bi želeli sodelovati v potrjenem okvirju. Vabimo, da se nam pridružite tudi tisti, ki vam majski 

termin morebiti ni ustrezal. 

Izobraževanja A B C Diabetes v ambulanti družinske medicine organiziramo pri društvu EDMED v 

sodelovanju z diabetološkimi timi savinjske regije. 

Izobraževanje bo deloma potekalo v obliki učnih delavnic in je namenjeno zdravstvenim delavcem v 

ambulantah družinske medicine in v centrih za krepitev zdravja v savinjski regiji. 

Vljudno vabljeni, da skupaj naredimo nov korak na poti k obvladovanju sladkorne bolezni in k doseganju 

učinkovitejšega zdravljenja na vseh ravneh zdravstvenega varstva. 

V prilogi smo pripravili možne oblike sodelovanja. Kotizacije za udeležence ne bo. 

 

V upanju na vašo podporo vas lepo pozdravljamo. 

 

S spoštovanjem, 

Simon Javornik 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Možnosti sodelovanja  na izobraževalnem dnevu A B C Diabetes v ambulanti družinske medicine 

 

  
veliki 
sponzor 

 
srednji 
sponzor 

 
mali 
sponzor 

 donator 

         

Prikaz logotipa na projekciji med odmorom  X  X  X  X 

Logotip podjetja na spletni strani  X  X  X  X 

Možnost promocijskih materialov na dogodku  X  X  X   

Promocijski roll-up na dogodku  X  X     

Dodajanje promocijskega materiala do 
velikosti A4 k izročkom 

 1 kom  1 kom   
  

Kratka predstavitev na dogodku  15'       

         

Vrednost sponzorskega paketa (EUR)  3.500  900  550  dogovor 

 

 

* ekskluzivno sponzorstvo ni možno. K sodelovanju vabimo več podjetij s področja farmacije in medicinskih 

pripomočkov: AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Eli Lilly, MSD, Roche, Servier, Zaloker & Zaloker … 

Vsaka oblika sodelovanja bo pred dogodkom natančneje opredeljena in po potrebi določena s pogodbo.  

Sredstva se v skladu z dogovorom in/ali s sklenjeno pogodbo nakažejo na transakcijski računi Društva 

EDMED: SI56 6100 0001 2103 813 pri Delavski hranilnici. 

 

IZJAVA 

Izjavljamo, da je strokovno srečanje A B C Diabetes (19. september 2020, Hotel Grof, Vransko): 

- namenjen zdravstvenim delavcem iz Slovenije, 

- ni mednarodne narave, 

- organiziran v skladu s kodeksoma: 

o SLO-MED / MEDTECH (https://www.medtecheurope.org/resource-library/medtech-europe-code-

of-ethical-business-practice/), 

o FIRDPC / EFPIA (https://www.farmaforum.si/sl/o-forumu/kodeksi), 

- Društvo EDMED je vpisano v centralni register društev (https://podatki.gov.si/dataset/centralni-

register-drustev).  



 

 

 

 

 

 

 

 

Časovnica izobraževanja  

A  B  C  Diab etes  v  ambulan t i  druž inske  medic ine  

Pr i javnica:  www.drustvoEDMED.si/ 

 

Hotel Grof, Vransko 

19. september 2020 

9.00-9.15 Presejalni pregledi v referenčni ambulanti  Maja Navodnik 

9.15-9.30 Nefarmakološko zdravljenje – praktični napotki Bernarda Žagar 

9.30-9.45 Obravnava SB v CKZ CKZ Žalec 

9.45-10.00 Smernice za obravnavo SB v vsakdanji praksi 
družinskega zdravnika 

Damjan Justinek 

10.00-10.30  Sodobno zdravljenje SB z zdravili; široka paleta 
možnosti na primarnem nivoju 

Ajda Urbas 

10.30-10.50 Obravnava SB v ambulanti družinskega zdravnika; 
Naloge, priložnosti in izzivi 

Katarina Skubec Moćić 

10.50-11.05 Sponzorirano predavanje  

11.05-11.20 ODMOR 

11.20-11.40 Kdaj bolnika napotiti na sekundarni nivo Maja Navodnik / Lučka Leskovšek 

11.40-12.00 Delo v skupinah; primeri iz vsakdanje prakse 
družinske medicine 

Navodnik/Justinek/Urbas/ 
Leskovšek/Skubec-Moćić 

12.00-12.20 Predstavitev zaključkov skupinskega dela  

12.20-12.35 Sponzorirano predavanje 

12.35-12.50 Predstavitev e - diabetičnega kartona Maja Navodnik 

12.50-13.10 Razprava  

13.10-13.40 Podelitev potrdil o udeležbi in pogostitev  

 

 

 

 

 

 

 

 

Predavanja Delavnice Sponzorska predavanja Odmori 

3 h 25 min (205 min) 0 h 40 min (40 min)  0 h 30 min (30 min) 0 h 15 min (15 min) 

 

http://www.drustvoedmed.si/

