
 

 

 

 

 

 

Sežana, 03.09.2020 

 

Spoštovani! 

 

Obveščamo in vabimo vas k sodelovanju in k podpori strokovnega izobraževanja Mala šola diabetesa 2020, 

ki ga bomo organizirali pri društvu EDMED pod okriljem Bolnišnice Sežana in Zdravstvenega doma Sežana. 

Malo šolo diabetesa uspešno izvajamo v Sežani že od leta 2017, povratne informacije udeležencev pa so 

zmeraj potrdile, da je program dobro zastavljen, da je zanje takšno izobraževanje potrebno in koristno, in 

da ga je z namenom obnavljanja znanja smiselno redno izvajati. Ker smo zaznali potrebo po tovrstnem 

izobraževanju v drugih zdravstvenih ustanovah bomo izvedli Malo šolo diabetesa: 

- v ZD Ilirska Bistrica, 29.09.2020 

- v ZD Logatec, 06.10.2020  

Izobraževanje je namenjeno zdravstvenim delavcem, katerih osnovno delo sicer ni obravnava sladkorne 

bolezni, a se v vsakodnevni praksi redno srečujejo z bolniki s sladkorno boleznijo in zdravljenjem le teh. 

Število oseb s sladkorno boleznijo namreč vztrajno raste; povečuje pa se tudi nabor zdravil, s katerimi lahko 

zdravimo sladkorno bolezen. Tako je v Sloveniji preteklo leto že več kot 100.000 prebivalcev prejemalo 

zdravila za zdravljenje sladkorne bolezni, to število pa je vsako leto višje za približno tri odstotke. S 

sladkorno boleznijo in z obravnavo le te se tako vse pogosteje srečujejo tudi drugi zdravstveni delavci izven 

diabetoloških ambulantah. Poleg tega vse bolje deluje tudi sistem referenčnih ambulant, ki s presajanjem 

odkrivajo nove bolnike in se z njihovo obravnavo srečujejo tudi kasneje. Zato tudi diplomirane medicinske 

sestre teh ambulant potrebujejo dodatna znanja s področja obvladovanja diabetesa. 

Vabljeni torej, da skupaj naredimo korak na poti k obvladovanju sladkorne bolezni in k doseganju 

učinkovitejšega zdravljenja na vseh nivojih 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 

 

Strokovni odbor: 

Elena Kuzmina, dr. med., spec. int. 

Klara Peternelj, dipl. m. s. 

  



 

 

 

 

 

 

 

Možnosti sodelovanja  na izobraževalnem dnevu Mala šola diabetesa 

 

  
veliki 
sponzor 

 
srednji 
sponzor 

 
mali 
sponzor 

 donator 

         

Prikaz logotipa na projekciji med odmorom  X  X  X  X 

Logotip podjetja in povezava 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     
  

Prikaz oglasa na projekciji med odmorom  X       

Kratka predstavitev na dogodku  15'       

         

Vrednost sponzorskega paketa (EUR)  1.100  600  450  dogovor 

 

Za podporo obeh srečanj, ponujamo 10% popust na skupni znesek podpore. 

 

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

pripomočkov: AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Eli Lilly, MSD, Roche, Servier, Zloker & 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. 

  



 

 

 

 

 

Časovnica izobraževanja  

Mala  šo la  d iab etesa  20 20 –  I l i r ska  B istr ica  

Pr i javnica:  https://www.drustvoedmed.si/malasoladiabetesa  

 

ZD Ilirska Bistrica  

29.09.2020 

13.30-13.45 Uvod Elena Kuzmina, dr. med., spec. internist  
Klara Peternelj, dipl. m. s. 

13.45-14.15 Diagnoza in klasifikacija SB, kronični zapleti 
 

Elena Kuzmina, dr. med., spec. internist 

14.15-14:45 Nefarmakološko zdravljenje in edukacija SB bolnika Klara Peternelj, dipl. m. s. 

14.45-15.00 ODMOR 

15.00-15:45 Peroralni antihiperglikemiki Elena Kuzmina, dr. med., spec. internist 

15:45-16.30 Injekcijsko zdravljenje Elena Kuzmina, dr. med., spec. internist 

16.30-16.45 Predavanje sponzorja 

16.45-17.00 ODMOR  

17.00-17.15 Predavanje sponzorja 

17.15-17.45 Samokontrola in samovodenje Klara Peternelj, dipl. m. s. 

17.45-18.00 Pravilna aplikacija injekcijske terapije in njen pomen Klara Peternelj, dipl. m. s. 

18.00-18.15 Hipoglikemija Klara Peternelj, dipl. m. s. 

18.15-18.30 Povzetek in zaključek srečanja Elena Kuzmina, dr. med., spec. internist  
Klara Peternelj, dipl. m. s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predavanja Sponzorska predavanja Odmori 

4 h 00 min (240 min)  0 h 30 min (30 min) 0 h 30 min (30 min) 

 

https://www.drustvoedmed.si/malasoladiabetesa


 

 

 

 

 

Časovnica izobraževanja  

Mala  šo la  d iab etes  20 20 -  Logatec  

Pr i javnica:  https://www.drustvoedmed.si/malasoladiabetesa  

 

ZD Logatec 

06.10.2020 

14.00-14.15 Uvod Elena Kuzmina, dr. med., spec. internist  
Klara Peternelj, dipl. m. s. 

14.15-14.45 Diagnoza in klasifikacija SB, kronični zapleti 
 

Elena Kuzmina, dr. med., spec. internist 

14.45-15:15 Nefarmakološko zdravljenje in edukacija SB bolnika Klara Peternelj, dipl. m. s. 

15.15-15.30 ODMOR 

15.30-16:15 Peroralni antihiperglikemiki Elena Kuzmina, dr. med., spec. internist 

16:15-17.00 Injekcijsko zdravljenje Elena Kuzmina, dr. med., spec. internist 

17.00-17.20 Predavanje sponzorja 

17.20-17.35 ODMOR  

17.35-17.55 Predavanje sponzorja 

17.55-18.25 Samokontrola in samovodenje Klara Peternelj, dipl. m. s. 

18.25-18.40 Pravilna aplikacija injekcijske terapije in njen pomen Klara Peternelj, dipl. m. s. 

18.40-18.55 Hipoglikemija Klara Peternelj, dipl. m. s. 

18.55-19.10 Povzetek in zaključek srečanja Elena Kuzmina, dr. med., spec. internist  
Klara Peternelj, dipl. m. s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predavanja Sponzorska predavanja Odmori 

4 h 00 min (240 min)  0 h 30 min (30 min) 0 h 30 min (30 min) 

 

https://www.drustvoedmed.si/malasoladiabetesa

