ORGANIZIRA

Seminar:

URI Soča
Ljubljana, 3.3.2012
Prvo srečanje s tem naslovom je bilo organizirano v letu 2011. Takratnim temam
smo dodali še dileme pri bolnikih z rakom in bolniki z arterijsko hipertenzijo.
Torej, če želite odgovore na številna vprašanja, ki spremljajo rehabilitacijo
bolnikov s sočasnimi obolenji po poškodbah in boleznih, vljudno vabljeni.
• Kako preprečiti nenadne srčne dogodke pri fizikalni terapiji?
• Kako testirati in opazovati bolnika s kronično pljučno boleznijo med
izvajanjem fizikalne terapije?
• Kako uravnavati krvni sladkor in krvni tlak pri načrtovani telesni aktivnosti?
• Kdaj pričeti fizikalno terapijo po posegih na žilju ali venski trombozi?
• Kaj zmore bolnik z nadomestnem zdravljenjem pri končni ledvični
odpovedi?
• Kdaj lahko bolnik s kronični venskim popuščanjem izvaja hidroterapijo?
• Kaj zmore in sme bolnik z rakavim obolenjem?
Vodja seminarja je











































specialistka interne medicine.

PROGRAM
8.30 – 9.00

Registracija udeležencev

9.00 – 9.15

Uvod

9.15 – 11.00

























Urška Kidrič – Sivec, UKC Ljubljana:
Metka Moharić, URI Soča:
Anton Zupan, URI Soča:







Tatjana Erjavec, URI Soča:





















































































































































































































11.00 – 11.30 ODMOR

11.00 -13.30
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Matjaž Vrtovec, UKC Ljubljana – KO za diabetes: Bolniki s sladkorno boleznijo
Rok Acceto, UKC Ljubljana – KO za hipertenzijo: Bolniki z arterijsko hipertenzijo
Janez Poles, Bolnišnica Topolšica: Srčno popuščanje in ishemična bolezen srca
Renata Okrajšek, UKC Ljubljana – KO za kardiologijo: Bolniki po presaditvi srca
Jurij Šorli, Bolnišnica Topolšica: Bolniki s kronično pljučno boleznijo
13.30 – 14.30

ODMOR

14.30 – 16.00
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Gregor Mlinšek, UKC Ljubljana – KO za nefrologijo: Bolniki s kronično ledvično boleznijo
Nada Rotovnik Kozjek, Onkološki inštitut Ljubljana: Bolniki z rakavim obolenjem
Aleš Blinc, UKC Ljubljana – KO za žilne bolezni: Bolniki s PAB in akutno vensko trombozo
Tatjana Planinšek Ručigaj, UKC Ljubljana – Dermatološka klinika: Bolniki s kroničnim venskim
popuščanjem

16.15

Zaključek

SPLOŠNE

INFORMACIJE

Namen:
Srečanje je namenjeno zdravnikom specialistom fizikalne in rehabilitacijske
medicine, ki delajo v bolnišnicah, zdravstvenih domovih ali zdraviliščih,
družinskim zdravnikom, ki predpisujejo fizikalno terapijo ambulantno ali v
domovih za stare, fizioterapevtom, ki izvajajo fizikalno terapijo in drugim
zainteresiranim.
Lokacija: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - SOČA,
Linhartova 51, 1000 Ljubljana; predavalnica v 4. nadstropju nove stavbe
(Vrtnica).
Kotizacija:
Račun za plačilo kotizacije, ki znaša
v 8 dneh po končanem seminarju.

















vam bomo poslali po pošti

Udeležba na seminarju bo upoštevana za stalno podiplomsko usposabljanje zdravnikov za
podaljševanje licenc ZZS in s strani Društva fizioterapevtov Slovenije kot strokovno izobraževanje.

Prijave in informacije:
Prijave pošljite najpozneje do 27. februarja 2012 na naslov:
Vesna Grabljevec, Tajništvo Klinike
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - SOČA
Linhartova 51, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 4758 243, Fax: 01/ 437 20 70
E-mail: vesna.grabljevec@ir-rs.si

P R I J A V N I C A za seminar
»Internistični bolnik v rehabilitaciji«, URI Soča, 3.3.2012
Udeleženec - Ime in priimek: ________________________________________
Ustanova (ulica, kraj, poštna št.): ______________________________________
Telefon: _______________________ E-mail: ___________________________
Profil, delovno mesto: ______________________________________________
Plačnik kotizacije: ________________________________________________
Naslov: _________________________________________________________
Identifikacijska številka za DDV: ____________
Davčni zavezanec:
DA
NE
Datum:_____________

ŽIG

Podpis: _____________________

Prosimo, da prijavnico izpolnite v celoti in čitljivo.

