
  

 

 

 

10. Nacionalna konferenca obvladovanja sladkorne bolezni 2019 
10th National Diabetes Conference 2019 

 

SLADKORNA BOLEZEN – smo pripravljeni 
na naslednje desetletje? 

NACIONALNI PLAN ZA OBVLADOVANJE SLADKORNE  
BOLEZNI 2020-2030 

Diabetes – are we ready for the next decade? 
National diabetes plan 2020-2030  

Grand Hotel Union, Ljubljana, Bela dvorana/White Hall 
Četrtek, 28. november 2019 

Thursday, November 28th 2019 
 
 

8.30 – 9.00 Registracija  
 

Moderator:  mag. Vesna Kerstin Petrič, dr. med., Ministrstvo za zdravje 

 
9.00 – 9.30 Uvodni nagovori  

 prim. Simona Repar Bornšek, dr. med. spec., državna sekretarka, Ministrstvo za 
zdravje 

 dr. Aiga Rurane, vodja Urada Svetovne zdravstvene organizacije v Sloveniji 
Marjan Sušelj, univ.dipl.psih., direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
Predstavnik Zveze društev diabetikov Slovenije 
 

9.30 – 10:10 Predstavitev predstavnika Svetovne zdravstvene organizacije o 
zdravju in sladkorni bolezni do leta 2030 

 TBC, dr. med. 
 

10.10 – 10.30 Nacionalni plan za obvladovanje sladkorne bolezni 2020-2030 
mag. Vesna Kerstin Petrič, dr.med.  in znan. sod. dr. Jelka Zaletel, dr. med. spec. 
 

10.30 – 11.00 Razprava  
  

11.00 – 11.30 ODMOR S KAVO IN PRIGRIZKOM  
 

Moderator: znan. sod. dr. Jelka Zaletel, dr. med. spec. 

 
11.30 – 11.50 NPOSB 2010-2020: ključna sporočila zunanje evalvacije –  

dr. Tina Palaić, univ. dipl. etnol., kult. antrop. in pedag.   
 

11.50 – 12.10 Kazalniki NPOSB 2010-2020: ključna sporočila  
red. prof. dr. Ivan Eržen, dr. med. spec. 
 

12.10 – 12.30 Značilnosti regij: zaključki in sporočila  
doc. dr. Draženka Pongrac Barlovič, dr. med.  
Denis Oprešnik, mag. etnol. in kult. antrop.  
  



 

 

12.30 – 13.30 Za odločen prvi korak v novi smeri: izhodišča za Akcijski načrt 
obvladovanja sladkorne bolezni 2020-2021 
Interaktivna delavnica za udeležence   

  

13.30 – 14.00 ODMOR S KAVO IN PRIGRIZKOM 
 

Moderator: znan. sod. dr. Jelka Zaletel, dr. med. spec. 
 

14.00 – 15.20   Enakost do zdravja: primeri dobrih praks  
1. Smernice za prehrano in gibanje ob sladkorni bolezni tipa 2 – Jana Klavs, 
viš. med. ses., edukatorica s specialnimi znanji o edukaciji bolnika s 
sladkorno boleznijo  
2. Sladkorna bolezen: povezovanje medicine in humanističnih ved, 
priročnik za zdravstvene delavce. Odpiramo vrata drugim vedam o človeku 
– mag. Milenka Poljanec Bohnec, soc. ped. , DMS edukatorka s specialnimi 
znanji o edukaciji bolnikov s sladkorno boleznijo  
 3. Telemedicina - pomoč pri opolnomočenju bolnika s sladkorno boleznijo 
tipa 2, Janja Ahlin, DMS, ambulanta družinske medicine, ZD Trebnje 
4. Integracija e-kartona za področje sladkorne bolezni med primarno in 
sekundarno ravnijo Maja Navodnik Preložnik, dr. med., spec. interne 
medicine, vodja Odseka za endokrinologijo in diabetes, SB Celje  
5. Integrirana oskrba z vidika dolgotrajnih storitev – dr. Zdenka Tičar  
6. Obvladovanje debelosti in zmanjšane telesne zmogljivosti pri otrocih in 
mladostnikih – prim. Polonca Truden-Dobrin, dr. med. spec.  
7. Pomen vzgojno izobraževalnega vidika za izboljšanje prehranskih navad  
Irena Simčič, prof., Zavod RS za šolstvo  
8. Boljša dostopnost do edukacije za osebe z mejno bazalno glikemijo in 
moteno toleranco za glukozo ter za bolnike s sladkorno boleznijo tipa 2 z 
vzpostavitvijo centrov za krepitev zdravja – asist. Sanja Vrbovšek, dipl. m. 
s., univ. dipl. soc. NIJZ   

  
15.20 – 15.30 SKLEPI in zahvala aktivnim udeležencem 

Ob zaključku konference aktivni udeleženci prejmejo uporabno gradivo 
 

  
 

 


