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DOBRODOŠLICA 

Spoštovani,  
  
s 6. kongresom preventivne medicine, ki je namenjen širokemu krogu strokovnjakov 
različnih ved, ki delujejo na področju javnega zdravja smo se vrnili v Portorož, kjer smo 
na kongresu pred štirimi leti, sredi ekonomske krize, ugotavljali, da bo treba v 
prihodnje več vlagati v zdravje, krepiti kadrovske kapacitete in sistem hitreje prilagajati 
novim potrebam. 
Na kongresu z mednarodno udeležbo bo torej priložnost, da skupaj preverimo, kaj 
nam je uspelo, kaj novega smo od zadnjega kongresa odkrili, kaj smo se naučili in kam 
moramo, v časih spreminjajoče se družbe, ki potrebuje dolgoročno opredelitev 
prioritet in stabilno strukturo v prihodnje usmeriti več pozornosti. 
Ti trije dnevi v oktobru so odlična priložnost, da strokovnjaki različnih ved, ki delujemo 
na področju javnega zdravja, raziskujemo in izobražujemo za blaginjo posameznika in 
družbe, predstavimo kar se je novega nabralo v preteklih štirih letih. 
Tudi ta kongres je vsebinsko bogat, zanimiv in aktualen, saj bodo predstavljeni dosežki 
pri raziskovanju, uspehi in izzivi na področju krepitve zdravja in preventivnih 
programov, prikazana bremena nenalezljivih in nalezljivih bolezni ter okolijskih in 
drugih dejavnikov tveganja. 
Spomnili se bomo zavez deklaracij na področju zdravja, medsektorskega in 
medgeneracijskega sodelovanja ter si izmenjali izkušnje in spoznanja na področju 
komunikacije in izobraževanja. S tematskimi delavnicami pa bomo dodali kanček tudi k 
nadgradnji svojega znanja in veščin. Kongres je namenjen tudi izboljšanju medsebojnih 
povezav, prepoznavanju prihodnjih izzivov in krepitvi zagovorništva. Izkoristimo novo 
priložnost, da se zberemo vsi, ki delujemo v krožišču javnega zdravja in iščemo poti, ki 
vodijo do krepitve zdravja prebivalstva. 
  
Slogan 6. kongresa je povezovanje za zdravje, zato smo za udeležence kongresa 
pripravili tudi tekaško vadbo različnih zahtevnosti, od začetnikov do izkušenih tekačev. 
Vadbo, pri kateri se bomo sprostili in v dobri družbi ter prijetnem morskem okolju 
naredili nekaj dobrega zase in za svoje zdravje, obenem pa tudi dali zgled drugim. 
 
Alenka Kraigher 
Predsednica Sekcije za preventivno medicino 
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ČETRTEK, 20.10.2016  

 DELAVNICE 

8.00 – 9.00  REGISTRACIJA 

Dopoldan    9.00 – 12.00 

Fernand de 
Magellan 

Dr. Marjetka Jelenc, doc. dr. Tatja Kostnapfel 
Vrednotenje zdravstvenih tehnologij (Health Technology 
Assessment – HTA) 

Robert Scott 
Izr. prof. dr. Mirna Macur 
Kvalitativno raziskovanje 

Roald  
Amundsen 

Mario Fafangel, Veronika Učakar, Nadja Šinkovec 
Upravljanje z bibliografskimi referencami in kreiranje osebnih 
bibliografskih zbirk z uporabo prostodostopnih računalniških 
rešitev 

Fernand de 
Magellan 

Mag. Metka Zaletel, Darja Lavtar 
Ankete v javnem zdravju – priložnosti in izzivi 

Vasco da Gama 
Mag. Ajda Jelenc, Marjeta Keršič  
Kako razumeti sebe in druge v okoliščinah v zdravstvu? 

13.00 – 14.00  REGISTRACIJA 

Popoldan    14.00 – 17.00 

Fernand de 
Magellan 

Prof. dr. Mark Leys, Mircha Poldrugovac, mag. Polonca Truden 
Dobrin  
EVIPNet Europe – Z dokazi podprto odločanje in oblikovanje 
politik - Kako lahko tvoje znanje prispeva k oblikovanju politik 

Robert Scott 
Doc. dr. Jerneja Farkaš-Lainščak 
Vzpostavitev medsektorskega sodelovanja v lokalnem okolju - 
skupnostni pristop za zdravje in zmanjševanje neenakosti 

Vasco da Gama 
Prof. dr. Dejan Verčič 
Kako komunicirati o cepljenju (namenjeno medicinskim sestram) 

Roald  
Amundsen 

Asist. Zoran Simonovič, Ondina Jordan Markočič 
Potovalna medicina za turistične vodnike in turistične delavce 
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PETEK, 21.10.2016 

8.00 - 9.00 REGISTRACIJA 

9.00 - 11.00 
 
 
 
 
 

Dvorana  
Cristoforo 
COLOMBO 

NAGOVOR OB OTVORITVI KONGRESA 
PLENARNA VABLJENA PREDAVANJA 

Prim. prof. dr. Ivan Eržen.  
POVEZOVANJE ZA ZDRAVJE 

Doc. dr. Tit Albreht 
RAZVOJ ZNANSTVENE PODPORE ZDRAVSTVENI POLITIKI – REALNOST ALI 
ILUZIJA?  

Prof. dr. Mark Leys 
HOW TO BUILD TRUST BETWEEN POLICY-MAKERS AND RESEARCHERS 

Mag. Tanja Cegnar 
PODNEBJE SE SPREMINJA 

Izr. prof. dr. Maja Sočan 
NOVA JAVNO-ZDRAVSTVENA TVEGANJA NA PODROČJU NALEZLJIVIH 
BOLEZNI 

ODMOR 11.00 – 11.30 

Dvorana Vasco da Gama Amerigo Vespucci Robert Scott 

11.30-12.00 
 
12.00-13.00 

OKOLJE IN ZDRAVJE 
Moderatorici:  
Ana Hojs, Simona Uršič 

SATELIT Sanofi 
Pasteur  

SKUPAJ ZA KREPITEV 
ZDRAVJA 
Moderatorici: Jožica  
Maučec Zakotnik, 
Jerneja Farkaš Lainščak 

NALEZLJIVE BOLEZNI 
Moderatorici: Alenka 
Kraigher, Maja Sočan 

ODMOR 13.00 – 14.00 

Dvorana Vasco da Gama Amerigo Vespucci Robert Scott 

14.00-15.00 
 
 
15.00-16.00 

OKOLJE IN ZDRAVJE 
(nad.) 
Moderatorici:  
Ana Hojs, Simona Uršič 
 

SATELIT Abbvie 
Moderatorica: 
Helena Mole 

DEJAVNIKI 
TVEGANJA 
Moderatorja:  
Ada Hočevar Grom, 
Milan Krek 

SATELIT MSD 

ODMOR 16.00 – 16.30 

Dvorana Vasco da Gama Amerigo Vespucci Robert Scott 

16.30-18.00 
 

OKOLJE IN ZDRAVJE 
(nad.) 
Moderatorici:  
Ana Hojs, Simona Uršič 
 

SODOBNI PRISTOPI 
ZA ZMANJŠANJE 
BREMENA RAKOV 
Moderatorici Urška 
Ivanuš, Veronika 
Učakar 

DEJAVNIKI 
TVEGANJA (nad.) 
Moderatorja:  
Ada Hočevar Grom,  
Milan Krek 

18.00 SKUPŠČINA Sekcije za preventivno medicino 

19.00 POGOSTITEV 
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SOBOTA, 22.10.2016 

8.00 - 9.00 REGISTRACIJA 

Dvorana Amerigo Vespucci 

9.00-11.15 
 

PREVENTIVNI PROGRAMI / PROMOCIJA ZDRAVJA 
Moderatorici: Olivera Stanojević Jerković, Nuša Konec-Juričič 
 

ODMOR  11.15 – 11.30 

Dvorana Amerigo Vespucci 

11.30-12.30 
 

SKRBIMO ZA NAŠE ZDRAVJE  
Moderatorice: Urška Ivanuš, Nada Rotovnik Kozjek, Gordana Lokajner 
 

Dvorana Amerigo Vespucci 

12.30-14.30 SKUPAJ TEČEMO ZA ZDRAVJE 
vadba za udeležence kongresa in ambasadorje teka OIL 
 

15.00 KOSILO 

Dvorana Cristoforo Colombo 

15.30 ZAKLJUČKI KONGRESA 

 
 

POKROVITELJI TEKA 
 
• Zlata Štiblar Kisić, direktorica Onkološkega inštituta v Ljubljani 
• prim. prof. dr. Ivan Eržen , direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje  
• LifeClass Hoteli 
 
 
 
 
 

SPONZORJI KONGRESA 
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VABLJENI PREDAVATELJI 

Prim. prof. dr. Ivan Eržen je svoje poklicno 
delo začel na Univerzitetnem zavodu za 
zdravstveno in socialno varstvo v Ljubljani 
kot zdravnik na oddelku za epidemiologijo. 
Po petih letih dela v tej ustanovi se je 
zaposlil kot predstojnik Oddelka za higieno 
in epidemiologijo in pomočnik direktorja 
Zavoda za zdravstveno varstvo Celje za 
strokovne zadeve. Delal je pretežno na 
področju proučevanja problemov, 
povezanih z okoljem ter proučevanja vpliva 
bioloških in kemičnih dejavnikov okolja na 
zdravje in kvaliteto življenja. Leta 1992 je 
prevzel vodenje Zavoda za zdravstveno 
varstvo Celje. Po dvajsetih letih dela na 
regionalnem, je bil v obdobju 2008 do 2012 
imenovan za državnega sekretarja na 
Ministrstvu za zdravje. Od leta 2012 dalje 
deluje v okviru Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje, ki ga od leta  2013 dalje tudi 
vodi. Njegova strokovna dejavnost je bila 
usmerjena k glavnim izzivom na področju 
javnega zdravja v Sloveniji. Med drugim je 
bil vključen v pripravo državnega programa 
za obvladovanje raka v Sloveniji za obdobje 
2010-2015 ter Nacionalnega programa za 
sladkorno bolezen za obvladovanje o 
sladkorni bolezni za obdobje 2010-2020. V 
obdobju do imenovanja za direktorja NIJZ je 
bil vodja projekta namenjenega prenovi 
preventivnih programov za otroke, mladino 
in odrasle na primarni ravni, ki ga je 
financirala norveška vlada.  
Od leta 1991 dalje je vključen v pedagoški 
proces na univerzitetnem in visokošolskem 
nivoju. Pedagoško delo v okviru 
dodiplomskega študija izvaja na Medicinski 
fakulteti v Ljubljani in Mariboru, kjer je 
predstojnik Katedre za javno zdravje. 

Doc. dr. Tit Albreht je ekspertni  
raziskovalec zdravstvene službe in 
zdravstvenih sistemov na Nacionalnem 
inštitutu za javno zdravje. Opravil je 
specializacijo     socialne medicine ter nato 
uspešno zaključil magistrski študij javnega 
zdravja v Rotterdamu in doktorski študij na 
temo tranzicije v slovenskem zdravstvu pri 
Univerzi v Amsterdamu. Pri svojem 
raziskovanju se posveča analiziranju 
delovanja in učinkovitosti zdravstvene 
službe v Sloveniji in na mednarodni ravni. 
Poleg tega deluje na področjih na dokazih 
utemeljene zdravstvene politike, 
načrtovanja in mobilnosti kadrov v 
zdravstvu ter razvoju bolj učinkovitega 
zdravstvenega varstva, še posebno na 
področju obravnave kroničnih nenalezljivih 
bolezni. Je habilitiran kot docent na 
Medicinski fakulteti v Ljubljani pri Katedri za 
javno zdravje ter deluje kot član 
Znanstvenega odbora European Public 
Health Association in podpredsednik 
Sekcije za raziskovanje zdravstvene službe 
pri isti organizaciji. Deluje tudi kot 
recenzent pri revijah Zdravstveno varstvo, 
Zdravniški vestnik, Central European 
Journal of Public Health, Social Science and 
Medicine, European Journal of Public 
Health in Health Policy. Od leta 2006 je 
aktivno vključen pri razvoju politik na 
področju celovite obravnave raka v 
Evropski Uniji, najprej v okviru predsedstva 
Slovenije Svetu Evropske Unije, nato pa 
koordinator skupnih ukrepov na področju 
politik za obvladovanje raka v Evropski 
Uniji. 

Ivan  Eržen  Tit Albreht  
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VABLJENI PREDAVATELJI 

Mag. Tanja Cegnar je meteorologinja, ki se 
je posvetila proučevanju vpliv vremena in 
podnebja na ljudi. V preteklosti je pri 
Svetovni meteorološki organizaciji delovala 
v več izvedenskih skupinah s področja 
vrednotenje vplivov vremena in podnebja 
na ljudi,  sodelovala je tudi v mednarodni 
interdisciplinarni skupini za razvoj sistemov 
opozarjanja in ukrepanja ob vročinskih 
valovih. Vključena je bila v COST 730 za 
pripravo univerzalnega podnebnega 
indeksa za vrednotenje toplotnega vpliva 
okolja. Bila je članica upravnega odbora 
Mednarodnega društva za 
biometeorologijo, sedaj pa je članica 
upravnega odbora Komisije za klimatologijo 
pri Svetovni meteorološki organizaciji. Na 
Agenciji za okolje je pristojna za področje 
biovremenski napovedi in bioklimatskih 
analiz. 
 
 

Izr. prof. dr. Maja Sočan je specialistka 
interne medicine in javnega zdravja. 
Zaposlena je na Nacionalnem inštitutu za 
javno zdravje v Centru za nalezljive bolezni. 
Strokovno in raziskovalno se posveča 
preučevanju okužb dihal in boleznim, ki jih 
prenašajo členonožci. Je predavateljica 
dodiplomskim in podiplomskim študentom. 
Sodeluje v mednarodnih projektih in 
mrežah Evropskega centra za 
preprečevanje in obvladovanje bolezni. 
Objavila je več mednarodno odmevnih 
prispevkov. 
Maja Sočan je prepričana, da je potrebno 
zdrav, aktiven življenjski slog podpreti ne 
zgolj z besedami, pač pa predvsem z dejanji 
in z zgledom. Prosti čas posveča teku in 
kolesarjenju brez želje po doseganju 
zavidanja vrednih rezultatov, pač pa z 
namenom, da se sprosti, poveže z družino 
in prijatelji ter ohranja zdravje kljub vse bolj 
oddaljeni letnici rojstva.  

Tanja Cegnar  
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Maja Sočan  

Mark Leys  

Professor Mark Leys graduated as a sociologist at the Vrije Universiteit Brussel, followed by  a 
doctorate in health sciences at the same university. He has since been working at Open 
University of the Netherlands, Erasmus Universiteit Rotterdam and the Federal Health Care 
Knowledge Centre (KCE, Brussels). He currently holds the position of Professor and Head of the 
Organization Policy and Inequalities in Health research group at Vrije Universiteit Brussel. 
Professor Leys has extensive expertise in health systems, health services research and evaluation 
research. He is currently running a number of evaluation projects on innovations in health care, 
particularly in the fields of mental health care, chronic care and elderly care. He is actively 
involved in research on, and the promotion of, knowledge transfer and knowledge brokering to 
bridge the gap between research and policymaking. Professor Leys is chair of WHO's EVIPNet 
Europe steering group. 
  



PROGRAM – podrobno:        PETEK, 21.10.2016 

PLENARNA VABLJENA PREDAVANJA 
9.00 – 11.00  

Dvorana Cristoforo Colombo 

prof. dr. Ivan Eržen Povezovanje za zdravje 

doc. dr. Tit Albreht Razvoj znanstvene podpore zdravstveni politiki – realnost ali 
iluzija?  

prof. dr. Mark Leys How to build trust between policy-makers and researchers 

mag. Tanja Cegnar Podnebje se spreminja 

izr. prof. dr. Maja Sočan Nova javno-zdravstvena tveganja na področju nalezljivih 
bolezni 

ODMOR 11.00 – 11.30 

OKOLJE IN ZDRAVJE 
Moderatorici: Ana Hojs, Simona Uršič 

Petek, 21.10.2016 

11.30 – 13.00    

Dvorana Vasco da Gama 

Katarina Bitenc, Ivanka Gale Koncentracije trihalometanov v kopalni vodi slovenskih 
bazenov 

Tanja Fatur,  Urška Blaznik, Lucija 
Perharič 

Nauk medenega škandala 

Stanislava Kirinčič, Urška Blaznik Vsebnost kemijskih onesnaževal v školjkah klapavicah 
(mytilus galloprovincialis) iz slovenskega morja s presojo 
tveganja za zdravje ljudi (vzorčenje 2011–2014) 

Neda Hudopisk, Helena Pavlič, Matej 
Ivartnik, Marjana Simetinger 

»Življenje s svincem« - monitoring svinca v krvi in sledenje 
otrok v zgornji mežiški dolini 

Matej Ivartnik, Neda Hudopisk, Helena 
Pavlič, Marjana Simetinger 

»Življenje s svincem« - izvajanje ukrepov za izboljšanje 
kakovosti okolja v zgornji mežiški dolini 

Andrej Uršič, Sonja Jeram, Ivanka Gale Smernice za vključevanje okoljskega zdravja v prostorsko in 
drugo planiranje v Sloveniji 

ODMOR 13.00 – 14.00 
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OKOLJE IN ZDRAVJE nadaljevanje 

Petek, 21.10.2016 

14.00 – 18.00  

Dvorana Vasco da Gama 

Odmor 16.00 – 16.30 

Nataša Kovač, Peter Otorepec Mesta v tranziciji – vloga urbanega okolja v javnem zdravju 

Agnes Šömen Joksić, Irena Majcan 
Kopilović, Bojana Bažec 

Zastrupitve in poškodbe s kemikalijami v Sloveniji: pregled 
stanja 

Viviana Golja, Peter Otorepec, Agnes 
Šömen-Joksić, Saša Novak 

Izpostavljenost nanodelcem iz okolja 

Andreja Kukec, An Galičič, Tina Grča, Natalija 
Kranjec, Simona Uršič, Lijana Zaletel-Kragelj, 
Ivan Eržen, Xavier Basagaña, Peter Otorepec 

Prostorsko povezovanje zdravstvenih in okoljskih podatkov 
na ravni občin v Sloveniji: Life Med Hiss Life12 Env projekt 

An Galičič, Lijana Zaletel-Kragelj, Marija 
Zlata Božnar, Boštjan Grašič, Primož 
Mlakar, Andreja Kukec 

Predlog izboljšav okoljskega modela za oceno izpostavljenosti 
onesnaženosti ozračja v Zasavju 

Andrej Uršič, Simona Uršič Približevanje večjih slovenskih mest ciljnemu zmanjšanju 
izpostavljenosti pm2,5 do leta 2020 

Benjamin Lukan, Uroš Lešnik Kdo je glavni povzročitelj čezmerne onesnaženosti zraka z 
delci pm10? 

Uroš Lešnik, Benjamin Lukan Mit o čistejšem zraku zunaj mestnih središč 

Ana Hojs, Majda Pohar, Vesna Hrženjak Podnebne spremembe in  determinante zdravja 

Simona Uršič, Nataša Šimac Nevarnosti UV sevanja – aktivnosti NIJZ 

Ana Hojs, Andreja Kukec,  Tanja Cegnar, 
Miloš Kravanja, Natalija Kranjec, Simona 
Perčič 

Ocena povezanosti med umrljivostjo in vročinskimi valovi v 
Sloveniji 

 

Andreja Kofol Seliger Dnevnik cvetnega prahu in izračun indeksa simptomov 

POSTERJI 

Ana Hojs, Nataša Šimac, Bonia Miljavac.  Strokovne smernice za izdelavo načrta preprečevanja 
legioneloz v zvezi z interno vodovodno napeljavo v objektih v 
javni rabi 

Maja Martinčič, Simona Uršič, Marko 
Zupan, Mojca Juričič, Ivan Eržen, Lucija 
Perharič.  

Uporaba biomonitoringa za oceno izpostavljenosti otrok 
arzenu na onesnaženem področju v Zasavju 
 

Andreja Kukec, Nika Jutraz, Karmen 
Zrnec, Timotej Brecelj, Anja Jutraz 

Mikroklimatski parametri v notranjem okolju: primer 
medicinskega centra 

Petra Klepac, An Galičič, Barbara Mihevc 
Ponikvar, Sara Korošec, Andreja Kukec. 

Vpliv trdnih delcev v ozračju na pojav nizke porodne teže: 
sistematični pregled dokazov 

Natalija Kranjec, An Galičič, Peter 
Otorepec, Ivan Eržen, Andreja Kukec 

Onesnaženost ozračja z ultrafinimi delci v mestni občini 
Ljubljana: stanje in izzivi 



11.30 – 12.00  Dvorana Amerigo Vespucci 

 
 

Sponzorirani satelitski simpozij- Sanofi Pasteur 
CEPLJENJE PROTI GRIPI  

 
Dr. Clemens Vlasich. Current status and Prospects on Seasonal Influenza Vaccination of  
                                       Healthcare Workers. 

 
 

NALEZLJIVE BOLEZNI 
Petek, 21.10.2016 

12.00 – 13.00  
Dvorana Amerigo Vespucci 

IZBRANE NALEZLJIVE BOLEZNI 
Moderatorici: Alenka Kraigher in Maja Sočan 

Marta Grgič Vitek Cepljenje proti meningokoknim okužbam v Sloveniji 

Tamara Kastrin, Metka Paragi Nacionalno laboratorijsko spremljanje invazivnih 
meningokokov 

Sanja Vuzem, Zoran Simonović, Karl Turk Premik obolevanja za oslovskim kašljem v Sloveniji po 
uvedbi poživitvenega odmerka v šolskem letu 2009/10 

Vesna Šubelj, Nataša Berginc, Katarina 
Prosenc Trilar 

Spremljanje poliovirusov in enterovirusov – ponoven izziv  
 

Marjeta Drobnič, Nika Jerman Vloga in izzivi nevladnih organizacij pri ohranjanju visoke 
stopnje precepljenosti populacije v Sloveniji  

POTOVALNA MEDICINA – moderatorja: Zoran Simonovič, Ondina Jordan Markočič 

Zoran Simonović, Teodora Petraš, Emil Pal Importiran primer težke malarije pri potniku brez 
kemoprofilakse in z zapoznelim pričetkom zdravljenja 

Milan Rajtmajer Potovalna lekarna in cepljenja za potovanja v jugovzhodno 
Azijo (prikaz učne delavnice za zdravnike družinske 
medicine) 

Saša Nikolič, Alenka Kraigher, Zoran 
Simonović 

Vpliv spletnih informacij na odločitev o cepljenju 
popotnikov 

 

PREDSTAVITEV PROJEKTA IMUNO – študenti Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani  
 

POSTERJI 

Nuša Čakš Jager, Mateja Blaško Markič, 
Alenka Kraigher 

Spremljanje prionskih bolezni v SlovenijI 

Marija Trkov, Alenka Štorman, Tjaša Žohar 
Čretnik, Mateja Pirš, Mateja Ravnik, Živa  
Petrovič, Ingrid Berce, Tatjana Harlander, 
Matejka Bremec, Iztok Štrumbelj, Eva Grilc, 
Tatjana Frelih, Metka Paragi 

Molekularna tipizacija salmonel pri obravnavi izbruhov 
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POSTERJI 

Špela Vidovič, Zoran Simonović, Veronika 
Učakar, Sanja Vuzem, Karl Turk 

Epidemiološka situacija tetanusa v Sloveniji 

Veronika Učakar Značilnosti primerov invaginacij po cepljenju proti 
rotavirusom, poročanih v Register stranskih pojavov po 
cepljenju v Sloveniji, 2007-2015 

Eva Grilc, Nataša Šimac Smernice za obravnavo klicenoscev pri delu z živili 

Romana Čepon Stališča, znanja in prakse študentov sanitarnega 
inženirstva do obvladovanja nalezljivih bolezni s 
cepljenjem 

Irena Jeraj Stališča, znanja in prakse študentov medicine do 
obvladovanja nalezljivih bolezni s cepljenjem 

Miha Lobnik,  Mitja Ćosić,  Bojan Cigan Projekt Odziv na HIV 

Miha Lobnik,  Bojan Cigan,  Mitja Ćosić,  
Peter Štangelj,  Mitja Lenart,  David Kovič 

Svetovanje in testiranje na HIV in druge SPO izven 
zdravstvenih izkušenj za moške, ki imajo spolne odnose 
(tudi) z moškimi 

ODMOR 13.00 – 14.00 

 
14.00 – 15.00 Dvorana Amerigo Vespucci 

 
 

Sponzorirani satelitski simpozij- Abbvie 
PREVENTIVA IN TERAPIJA OKUŽB Z RESPIRATORNIM SINCICIJSKIM VIRUSOM (RSV):  NEKOČ, 

DANES, JUTRI   
moderatorica Helena Mole 

 
prof. dr. Miroslav Petrovec. Mikrobiološka diagnostika respiratornih virusnih okužb nekoč in  
                                                      danes. 
 

asist. dr. Lilijana Kornhauser Cerar. Dvanajst let RSV preventive v Sloveniji.        
 

Helena Mole. Celovit program zaščite otrok pred okužbo z virusom RSV. 
 

dr. Darja Herman. Synagis, raztopina za injiciranje-nova oblika zdravila. 

 

15.00 – 16.00  Dvorana Amerigo Vespucci 

 

 

Sponzorirani satelitski simpozij- MSD 
 

dr. Kanibir Muhammet Nabir. 10th Year Anniversary of Quadrivalent HPV vaccine and a quick  
                                                         look  at the future with Nanovalent HPV Vaccine. 
 

prof. dr. Janez Tomažič. Pasovec – klinična slika in preprečevanje. 

ODMOR 16.00 – 16.30 



SODOBNI PRISTOPI ZA ZMANJŠANJE BREMENA RAKOV 
Moderatorici: Urška Ivanuš, Veronika Učakar 

Petek, 21.10.2016               16.30 – 18.00               Dvorana Amerigo Vespucci 

Branko Zakotnik Sodobni pristopi k obvladovanju raka: Državni program 
obvladovanja raka 2016−2020 

Urška Ivanuš Okužbam pripisljivi raki: novi pristopi v primarni in 
sekundarni preventivi raka 

Veronika Učakar Krhko ravnovesje med koristmi in nevarnostmi: cepljenje 
proti raku  

Maja Primic Žakelj, Katja Jarm, Dominika 
Novak Mlakar, Urška Ivanuš 

Presejanja za raka: krhko ravnovesje med koristni in 
nevarnostmi 

Alenka Hafner, Darja Zupan Izzivi na področju rakavih obolenj in odzivnosti na 
presejalne programe na gorenjskem 

Mateja Krajc Presejanje visoko ogroženih za raka: primer dednega 
sindroma raka dojk in/ali jajčnikov  in sindroma Lynch 

Tina Žagar Redki raki  

Mateja Krajc, Vesna Zadnik Razvoj programskega orodja S-IBIS  za določanje 
individualne ogroženosti za raka dojk v slovenski populaciji  

POSTER 

Nina Mandelj,  Vesna Zadnik Breme želodčnega raka v Sloveniji z oceno pripisljivih 
deležev zaradi prekomernega vnosa soli ter prenizkega 
vnosa sadja in zelenjave 

SKUPAJ ZA KREPITEV ZDRAVJA 
Moderatorici: Jožica Maučec Zakotnik, Jerneja Farkaš-Lainščak 

Petek, 21.10.2016               11.30 – 13.00               Dvorana  Robert Scott 

Jožica Maučec Zakotnik Razvoj novih vsebin in pristopov pri integriranem 
preprečevanju in obvladovanju kroničnih bolezni 

Sanja Vrbovšek Od izkušenj iz zdravstvenovzgojnih centrov do 
vzpostavitve centrov za krepitev zdravja 

Nataša Medved S povezovanjem in sodelovanjem do kakovostne 
preventive obravnave odraslih na primarni ravni 
zdravstvenega varstva 

Andrea Backović Juričan, Alenka Dovč Aktivnosti za krepitev zdravja zaposlenih v delovnih 
organizacijah - Zdravi na kvadrat 2 

Rok Poličnik Celostni pristop pri obvladovanju debelosti otrok in 
odraslih - Uživajmo v zdravju 

ODMOR 13.00 – 14.00 
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DEJAVNIKI TVEGANJA 
Moderatorja Ada Hočevar Grom, Milan Krek 

Petek, 21.10.2016 

14.00 – 18.00  
Dvorana  Robert Scott  

Odmor 16.00 – 16.30 

Marjetka Hovnik Keršmanc , Maja Zorko, 
Simona Kiphut 

Zaščita še nerojenih otrok pred škodljivimi učinki alkohola 

Nataša Dernovšček Hafner, Valentin Bucik Zaznani starševski nadzor kot napovednik pogostosti rabe 
alkohola pri mladostnikih 

Mercedes Lovrečič, Barbara Lovrečič Javnozdravstveni problem samomora pri uporabnikih 
prepovedanih drog: miti in dejstva 

Barbara Lovrečič, Mercedes Lovrečič Razlike v umrljivosti med zdravljenimi in nezdravljenimi 
uporabniki prepovedanih drog: izzivi za odločevalce politik 
in potreba po implementaciji z dokazi podprtih učinkovitih 
ukrepov za preprečevanje prezgodnje umrljivosti 

Alenka Hafner Motnje hranjenja kot spregledan javnozdravstveni 
problem 

Vito Vrbič Zobno zdravje pri šolski mladini v Sloveniji 

Martin Ranfl, Lijana Zaletel-Kragelj Ocena vpliva stanja zobovja na samooceno splošnega 
zdravja 

Katja Draksler, Nataša Dernovšček Hafner, 
Niko Arnerić, Metoda Dodič Fikfak 

Razlike v zdravju preživelcev in odpuščenih delavcev po 
prestrukturiranju podjetja Mura 

POSTERJI 

Branko Gabrovec, Marjetka Jelenc.  Joint action Advantage – predstavitev novega projekta 

Marjetka Hovnik Keršmanc, Maja Zorko, 
Mirna Macur, Maša Serec 

Socialno-ekonomske neenakosti v povezavi s pitjem 
alkoholnih pijač v Sloveniji 

Tjaša Pibernik, Lijana Zaletel-Kragelj, 
Marjetka Hovnik Keršmanc, Alenka Hafner 

Dinamika razširjenosti kajenja med odraslimi prebivalci 
Slovenije v obdobju 2001 – 2012 

Martin Ranfl, Lijana Zaletel-Kragelj Skrb za ustno zdravje med odraslimi prebivalci s sladkorno 
boleznijo- rezultati raziskave «Z zdravjem povezan vedenjski 
slog 2012« 

Matej Vinko Determinante tveganega spolnega vedenja mladostnikov 

Daniel Omersa, Mitja Lainščak, Ivan Eržen, 
Jerneja Farkaš-Lainščak 

Nacionalni trendi stopenj hospitalizacij zaradi srčnega 
popuščanja in umrljivosti 

 
 

19.00 

POGOSTITEV 



PROGRAM –podrobno:        SOBOTA, 22.10.2016 

PREVENTIVNI PROGRAMI / PROMOCIJA ZDRAVJA 
Moderatorici: Olivera Stanjević Jerković, Nuša Konec-Juričič 

9.00 – 11.15  
Dvorana Amerigo Vespucci 

Tina Medved, Barbara Mihevc Ponikvar 
Implementacija preventivnega programa preprečevanja spolne 
zlorabe otrok 

Ksenija Lekić, Nuša Konec Juričič, Alenka 
Tacol, Petra Tratnjek, Marjan Cugmas,  

Program za duševno zdravje mladih v šolski preventivni praksi 
in na spletu 

Nuša Konec Juričič, Ksenija Lekić, Urška 
Hajdinjak 

Skupnostni pristop k duševnemu zdravju v regiji Celje – kako 
naprej? 

Andreja Belščak, Sonja Tomšič, Barbara 
Mihevc Ponikvar 

Posodobljen preventivni program patronažnih obiskov 
novorojenčkov, dojenčkov in otročnic – pilotna izvedba 

Jana Govc Eržen, Tatjana Škornik Tovornik, 
Nuša Konec Juričič 

Delavnice zdravega hujšanja 

Sandra Radoš Krnel 
Zmanjševanje škode zaradi uživanja alkohola – izmenjava dobrih 
praks v okvirju projekta RARHA 

Branislava Belović, Jadranka Jovanović Interaktivna potujoča razstava kot metoda v promociji zdravja 

Victoria Zakrajšek Krepitev in varovanje reproduktivnega zdravja priseljenk 

Saška Roškar, Nuša Konec Juričič, Alenka 
Tančič Grum, Ksenija Lekić, Urška Kolar, 
Mojca Vatovec, Vita Poštuvan, Bogdan 
Dobnik 

MOČ – Pomoč ljudem, znanje strokovnjakom 
 
 

Jan Peloza Program Martin Krpan 

Tatjana Krajnc-Nikolić, Cecilija Sušec, Ema 
Mesarič, Ivana Žilavec, Zdenka Verban-
Buzeti 

Obeležitev Svetovnega dne zdravja kot priložnost za krepitev 
zmožnosti skupnosti 

Mojca Gabrijelčič Blenkuš, Nina Scagnetti, 
Katja Turk, Ana Šinkovec, Nuša Kerč, 
Andreja Mezinec 

Potenciali strukturiranja socialnega omrežja, primer AHA.si 

Mojca Gabrijelčič Blenkuš 
Možnosti uporabe FORESIGHT metodologije v javnem zdravju v 
Sloveniji 

POSTERJI 

Zdenka Verban Buzeti,  Jadranka 
Jovanović, Tatjana Krajnc Nikolić 

Prenos programa »Otroci za varnost v prometu« v vse 
slovenske regije 

Barbara Mihevc Ponikvar Raba kontracepcije in dovoljeni splav v Sloveniji 

Tjaša Kos Strašek, Sabrina Serdoner, Nuša 
Konec Juričič, Marjeta Peperko 

Gibalne sposobnosti otrok in mladostnikov v celjski regiji in 
pripadajočih upravnih enotah 

Mateja Rok Simon,  Aleš Korošec,  Marjan 
Bilban 

Vpliv motivacijskih dejavnikov in socialnih norm na uporabo 
otroškega avtomobilskega sedeža 

Monika Robnik, Manja Topličanec, Mojca 
Gabrijelčič Blenkuš 

Zaščita otrok pred neprimernimi komercialnimi sporočili – 
Pregled stanja v letu 2016 

Tea Šket, Andreja Kukec, Rok Kosem, 
Barbara Artnik 

Javnozdravstvena uporaba fluoridov v preventivi kariesa: 
sistematični pregled literature 
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POSTERJI 

Nina Scagnetti,  Mojca Gabrijelčič Blenkuš, 
Urška Gračner, Andreja Mezinec 

Predupokojitvene aktivnosti – pot do večje kvalite življenja v 
starosti 

Branislava Belović, Tania Smrdel 
Uspešna zgodba o spodbujanju zdrave prehrane preko 
radijskih oddaj na največjem avstralskem radiu 

Branislava Belović, Zdenka Verban Buzeti, 
Jasmina Papić, Teodora Petraš, Sanja 
Ambruš, Staša Tkalec 

Praktični pristopi spodbujanja zdravja otrok 

Helena Jeriček Klanšček, Tina Zupanič, 
Koprivnikar Helena, Pucelj Vesna, Andreja 
Drev, Anja Čuš 

Značilnosti in spremembe v z zdravjem povezanimi vedenji 
slovenskih mladostnikov od 2002 do 2014 – rezultati HBSC 
raziskave 

Nataša Dernovšček Hafner 
Evalvacija implementacije programa promocije zdravja pri 
delu v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana 

Andreja Mezinec, Mojca Gabrijelčič Blenkuš, 
Nina Scagnetti, Urška Gračner 

Aktivno in zdravo staranje na delovnem mestu 

Olivera Stanojević Jerković 
Determinante samoocene zdravja starostnikov v urbanih 
območjih Slovenije, Litve in Velike Britanije: ugotovitve 
raziskave Euro-urhis 2 

Zoltan Pap 
Kakovost življenja starostnikov z depresijo v domskem 
varstvu 

Christos Oikonomidis, Martin Ranfl Kadrovska preskrbljenost z zobozdravniki v Sloveniji 

Marko Vudrag  Marko Štanta 
Preseganje komunikacijskih in arhitektonskih ovir  
Skupnostni pristop pri ozaveščanju invalidov in starejših v 
programu integrirane preventive in krepitve zdravja 

ODMOR 11.15 – 11.30 

 

SKRBIMO ZA NAŠE ZDRAVJE 
Moderatorice: Urška Ivanuš, Nada Rotovnik Kozjek, Gordana Lokajner 

Sobota, 22.10.2016               11.30 – 12.30               Dvorana Amerigo Vespucci 

Nada Rotovnik Kozjek Od olimpijca do rekreativnega športnika 

Branko Škof Kje so meje zdravega športa? 

Klemen Dolenc Vadba rekreativnega športnika: pogled trenerja na zdravje 

Gordana Lokajner Ambasadorji teka OIL - kako se je zgodba začela?  

Zlata Štiblar Kisić Izkušnja Ambasadorke teka OIL 

 

 
SKUPAJ TEČEMO ZA ZDRAVJE 

Matej Pogačar s trenerji Akademskega atletskega društva Slovan. 

Sobota, 22.10.2016               12.30 – 14.30               Dvorana Amerigo Vespucci 

 

15.00 KOSILO 

15.30 ZAKLJUČKI KONGRESA 



SATELITSKI SIMPOZIJ 

dr. Clemens Vlasich,  

CURRENT STATUS AND PROSPECTS ON 
SEASONAL INFLUENZA VACCINATION 
OF HEALTHCARE WORKERS 
  
Seasonal influenza causes considerable 
morbidity and represents a public health 
problem with significant socio-economic 
implications. The single most effective 
method to reduce influenza-related 
morbidity and mortality is annual 
vaccination. Despite the availability of safe 
and effective vaccines, vaccination 
coverage rate (VCR) remains suboptimal in 
most countries, and many people eligible 
for vaccination lack the protection 
conferred by immunization. In countries 
considering programs for seasonal 
vaccination, WHO recommends that high 
risk groups be accorded the priority, but 
specific target groups should be 
determined at regional and country levels. 
Health care workers (HCWs) are at risk of 
occupational exposure to influenza and 
subsequent contraction of the disease, 
therefore are considered as one of the 
priority groups for vaccination. Appropriate 
VCR among HCWs reduces influenza-related 
morbidity and mortality among both, HCWs 
and their patients. Encouraging HCWs to 
receive a seasonal vaccine could contribute 
to preventing influenza virus transmission, 
and thereby reduce nosocomial infection. 
Seasonal vaccination of HCWs should be an 
important pillar of prevention programs 
aiming to reduce morbidity and mortality 
among high-risk patients. Prospects on 
HCWs influenza vaccination will be 
discussed in relation to opportunities 
provided by quadrivalent influenza vaccine, 
offering broader protection than vaccines 
currently in use.  
 

 
 
Dr. Clemens Vlasich did his medical studies 
in Vienna, Austria. He was trained as 
general practitioner and public health 
physician in Austria, France, UK and 
Thailand.  
In 1992 he started working with Médecins 
Sans Frontières (MSF). He worked in 
emergency projects in various African and 
Asian countries. Later on he established the 
Austrian section of MSF. 
In 1996 Clemens Vlasich started to work in 
the medical department of the Pasteur 
Mérieux company, now called Sanofi 
Pasteur. Since then he always had 
international responsibilities covering 
various geographical areas. Currently he is 
the medical director for Europe. 
He shows a special interest for pediatric as 
well as adult immunisations. He did many 
presentations in international meetings and 
congresses all over the world. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

CEPLJENJE PROTI GRIPI 
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SATELITSKI SIMPOZIJ 

prof. dr. Miroslav Petrovec, dr. med. 
MIKROBIOLOŠKA DIAGNOSTIKA 
RESPIRATORNIH VIRUSNIH OKUŽB NEKOČ 
IN DANES 
 
Napori za določanje respiratornih virusov so 
bili v zgodovini prisotni že od prvih večjih 
epidemij influence. Največji napredek v hitri 
in zanesljivi diagnostiki respiratornih virusov 
je konec sedemdesetih let prejšnjega 
stoletja prinesla hitra in dobro občutljiva 
metoda za dokazovanja virusnih antigenov 
z metodo neposredne imunfluorescence. Z 
uvedbo hitre diagnostike je bilo mogoče 
sprejemati terapevtske ali preventivne 
ukrepe (npr. osamitev bolnikov) v zgodnji 
fazi obravnave bolnikov. S tem so so začeli 
tudi zbirati epidemiološki inklinični podatki 
za posamezne okužbe, ki so omogočili boljši 
vpogled v pomembnost povzročiteljev 
okužb dihal. V tem smislu sta bila v 
preteklosti in sta še danes v ospredju virusa 
influence A in B, ter respiratorni sincicijski 
virus. Kljub številnim novoodkritim 
respiratornim virusom, po klinični 
pomembnosti za populacijo majhnih otrok, 
še vedno ostaja največji problem virus RSV, 
ki ga danes dokazujemo z najbolj občutljivo 
metodo verižne reakcije s polimerazo - PCR. 
Zato je spremljanje epidemiologije in 
klinične slike še vedno aktualno saj tako 
pridobljene podatke lahko s pridom 
uporabimo za načrtovanje smotrne 
preventive. 
 
 
 
 

Helena Mole, dr. med.   
CELOVIT PROGRAM ZAŠČITE OTROK PRED 
OKUŽBO Z VIRUSOM RSV 
 
Pediatri na primarnem nivoju poskrbijo, da 
vsi otroci, ki so v skladu s sprejetimi 
strokovnimi merili, uvrščeni na seznam za 
prejemanje palivizumaba, le-tega dobijo v 
ustreznem številu in višini odmerkov. 
Prehod iz centraliziranega na razpršen 
način dajanja lahko ocenimo kot uspešen. 
Primarni pediater je iz centralno vodene 
evidence pravočasno obveščen o uvrstitvi 
opredeljenih otrok na seznam prejemnikov. 
Kadar primarni pediater spremlja otroka, ki 
je ogrožen, ga lahko predlaga za dodatno 
uvrstitev na seznam. V prispevku bodo 
predstavljene izkušnje z zdravilom Synagis v 
ambulanti izbranega pediatra, kjer je skrbno 
vodena evidenca naročenih in danih 
odmerkov zdravila. Dajanje zdravila se v 
ambulanti združi s pogostejšimi 
sistematskimi pregledi  rizičnih otrok. Zelo 
pomembna je organizacija dela, ki prepreči, 
da bi ti otroci v ambulanti srečevali bolne 
otroke. V primeru, da kateri od prejemnikov 
zdravila v sezoni zboli, se je za zelo 
primerno izkazala vključenost primarne 
ambulante v mrežo za spremljanje gripe in 
drugih respiratornih okužb. Ob morebitni 
hospitalizaciji otroka, prejemnika Synagisa, 
po trenutno vzpostavljenem sistemu ni 
zagotovila, da bo zdravilo prejel v 
optimalnem terminu. Predlagali bomo nekaj 
možnih rešitev. 
 
  

PREVENTIVA IN TERAPIJA OKUŽB Z RESPIRATORNIM SINCICIJSKIM VIRUSOM 
(RSV):  NEKOČ, DANES, JUTRI  
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SATELITSKI SIMPOZIJ 

asist.dr. Lilijana Kornhauser Cerar, dr. med. 

12 LET RSV PREVENTIVE V SLOVENIJI 
 
Slovenske smernice za imunoprofilakso RSV 
pri otrocih z visokim tveganjem so bile prvič 
objavljene leta 2002. Leta 2005 je bila 
zaščita rizičnih otrok s palivizumabom 
vključena v državni Program cepljenj in 
imunoprofilakse. Po smernicah, ki so bile 
dopolnjene leta 2006 in 2009, so do zaščite 
upravičeni nedonošenčki, rojeni pred 29. 
tednom nosečnosti, ki so ob pričetku 
sezone RSV stari do 12 mesecev; 
nedonošenčki, rojeni med 29. in 32. tednom 
gestacije s sorojencem starim do 6 let, ki so 
ob pričetku sezone stari manj kot 6 
mesecev; otroci z bronhopulmonalno 
displazijo, ki so v zadnjih 6 mesecih pred 
pričetkom sezone RSV potrebovali 
zdravljenje (do starosti 12 mesecev) ter 
otroci s hemodinamsko pomembno 
prirojeno srčno napako (do starosti 24 
mesecev). Zagotavljanje zdravila, 
oblikovanje seznama prejemnikov ter 
spremljanje učinkovitosti in morebitnih 
sopojavov je v Sloveniji centralizirano, 
dajanje palivizumaba pa so po letu 2006 v 
celoti prevzeli pediatri na primarni ravni. V 
zadnjih 12 letih je bilo v program zaščite v 
Sloveniji vključenih 1964 otrok. 
 
 
 
 
 
 
 
 

dr. Darja Herman 

SYNAGIS, RAZTOPINA ZA INJICIRANJE - 
NOVA OBLIKA ZDRAVILA  
 
Raztopina zdravila Synagis (palivizumab) je 
bila razvita z namenom odprave postopka 
rekonstitucije, ki je značilen za liofilizirano 
obliko. Palivizumab v tekoči obliki so 
uporabljali v štirih kliničnih raziskavah. Dve 
študiji sta neposredno primerjali 
palivizumaba v tekoči in liofilizirani obliki. V 
prvi je vseh 153 nedonošenčkov prejelo obe 
obliki v različnih zaporedjih. V drugi študiji je 
211 in 202 nedonošenčkov ali otrok s 
kronično pljučno boleznijo  prejemalo 
palivizumab v tekoči oziroma liofilizirani 
obliki. V dveh dodatnih študijah so 
palivizumab v tekoči obliki uporabili kot 
aktivno primerjavo (3918 pediatričnih 
bolnikov) za oceno preiskovanega 
monoklonskega protitelesa za profilakso 
resnih okužb z RSV pri nedonošenčkih ali 
otrocih z bronhopulmonalno displazijo ali 
hemodinamično pomembno prirojeno srčno 
boleznijo. Splošna stopnja in vzorec 
neželenih dogodkov, prekinitev študije 
zaradi neželenih dogodkov in število 
smrtnih primerov o katerih so poročali, so 
bili skladni s tistimi iz kliničnih programov za 
liofilizirano obliko. Nobena smrt ni veljala za 
povezano s palivizumabom. Z raztopino 
zdravila Synagis rekonstitucija ni več 
potrebna, zato je postopek priprave zdravila 
hitrejši in enostavnejši. 
 
 
  

20 



SATELITSKI SIMPOZIJ 

dr. Kanibir Muhammet Nabir   

“10th YEAR ANNIVERSARY OF 
QUADRIVALENT HPV VACCINE AND A 
QUICK LOOK AT THE FUTURE WITH 
NANOVALENT HPV VACCINE”.  
 
Human papillomavirus (HPV) is the commonest 
sexually transmitted virus worldwide, with first 
infection typically occurring soon after sexual 
debut. HPV-related diseases cause substantial 
morbidity and mortality globally. Cervical cancer 
is the fourth most frequent cancer in women, 
with an estimated 530 000 new cases in 2012, 
accounting for 270 000 deaths (7.5% of all female 
cancer deaths). HPV infection causes virtually all 
cervical cancers and high-grade dysplasias, plus 
approximately 90% of anal, 70% of vaginal, 50% of 
penile, 40% of vulvar, and 13%–72% of 
oropharyngeal cancers. Human papillomavirus 
(HPV) vaccination programs constitute major 
public health initiatives worldwide.  Over the last 
decade, the impact of HPV vaccination in real-
world settings has become increasingly evident, 
especially among girls vaccinated before HPV 
exposure in countries with high vaccine uptake. 
Maximal reductions of approximately 90% for 
HPV 6/11/16/18 infection, approximately 90% for 
genital warts, approximately 45% for low-grade 
cytological cervical abnormalities, and 
approximately 85% for high-grade histologically 
proven cervical abnormalities have been 
reported. With that in mind a second generation 
of HPV vaccine is now available giving even a 
bigger opportunity to address the HPV related 
diseases caused by nine most common HPV 
types globally. Attributable to these 9 HPV types 
are approximately 90% of cervical cancers, 80% 
of high-grade cervical pre-cancers, 50% of low-
grade cervical lesions, 90% to 95% of HPV-related 
anal cancers, 90% of HPV-related vulvar cancers, 
85% of HPV-related vaginal cancers, and ~90% of 
genital warts are attributable to HPV 6 and 11.  
 
 
Dr. Nabi je študij medicine končal v Turčiji leta 
2001. Po končanem študiju ga je zanimalo 
predvsem področje kliničnih raziskav in je sprejel 
mesto raziskovalca na Kolumbija Univerzi, kjer je 
s prof. Neugut sodeloval na področju HPV 
raziskav in preventivne medicine.  Svoje delo je 

 nadaljeval na oddelku nevroendokrine medicine 
Univerze Kolumbija kot koordinator kliničnih 
raziskav s področja tumorjev na hipofizni s prof. 
dr. Freda. 
Dr Kanibir se je pridružil farmacevtskemu 
podjetju MSD  leta 2008 kot vodja medicinskega 
oddelka na področju cepiv in neplodnosti v 
Turčiji. Leta 2011 je dr. Kanibir prevzel funkcijo 
direktorja za področje cepiv v regiji EEMA 
(države vzhodne Evrope in Afrike) s sedežem v 
Luzernu. 
 

 
 
 

 
 Prof. dr. Janez Tomažič 
PASOVEC – KLINIČNA SLIKA IN 
PREPREČEVANJE 
 
Pasovec (herpes zoster) je bolezen odraslih, ki 
nastane zaradi reaktivacije latentnega virusa 
varičele-zostra (VZV). Za bolezen je značilen 
tipični mehurčkasti izpuščaj na koži v obliki pasu, 
ki ga lahko spremlja močna bolečina. Tveganje, 
da bo posameznik zbolel za pasovcem, se 
povečuje s starostjo in pri starejših od 80 let že 
preseže 50 %. Pojavnost je značilno večja pri 
osebah z imunsko motnjo (IM). Masovno 
cepljenje otrok proti noricam, kar zmanjšuje 
populacijsko virusno breme, povzroči manjšo 
incidenco bolezni. Okužba se lahko z bolnika s 
pasovcem prenese na VZV-seronegativno osebo, 
ki bo zbolela z noricami. Vzrok reaktivacije virusa 
je posledica porušenega ravnotežja med 
gostiteljevimi imunskimi odzivi in patogenostjo 
VZV, ki se začne razmnoževati v senzoričnih 
ganglijih in nato po čutnem živcu potuje v predel 
kože (dermatom), ki ga oživčuje; bolezen se 
večinoma začne s pekočo bolečino v prizadetem 
predelu, kjer se po 48 do 72 urah pojavi značilni 
izpuščaj; praviloma je na enem dermatomu 
enostransko, pri hujših IM pa lahko prizadene 
tudi sosednje dermatome, lahko pa pride do 
diseminirane oblike (> 20 kožnih sprememb ali 
meningitis, encefalitis, hepatitis, pnevmonitis 
itd.). Prizadetost oftalmične veje trovejnega 
možganskega živca povzroči pasovec na očesu, 
ki lahko prizadene oko (keratitis, iridociklitis) in 
posledično slepoto. Reaktiviranje VZV v 
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genikulatnem ganglionu povzroči Ramsey-
Huntov sindrom z mehurčki in bolečino v 
zunanjem sluhovodu, motnjami ravnotežja in 
sluha, istostransko periferno okvaro obraznega 
živca in izgubo okusa na sprednjih dveh tretjinah 
jezika. Tretjina bolnikov s pasovcem ima 
nenormalen likvor z limfocitno pleocitozo. Lahko 
pa se pojavi tudi encefalitis, transverzalni mielitis 
ali Guillain-Barréjev sindrom. Prizadetost 
motoričnih živcev lahko izzove pareze ali 
ohromitve. Najpogostejši zaplet pasovca je 
izredno močna bolečina v prizadetem 
dermatomu – postherpetična nevralgija. 
Pasovec poteka zelo značilno, zato bolezen 
diagnosticiramo klinično – seveda ob pogoju, da 
je bolnik predhodno že prebolel norice. 
Diagnozo lahko potrdimo serološko in/ali s 
prisotnostjo večjedrnih celic velikank v 
Tzankovem direktnem razmazu mehurčka ali pa 
v tekočini mehurčka s prisotnostjo virusnega 
antigena (IF) ali VZV DNK (PCR). Za zdravljenje 
pasovca imamo na voljo štiri protivirusna 
zdravila – nukleozidne analoge: aciklovir, 
valaciklovir, famciklovir in brivudin. Brivudina ne 
smemo uporabljati pri osebah z IM (možno 
usodno součinkovanje s 5-fluorouracilom in 5-
fluoropirimidini). Zdravljenje je priporočljivo za 
vse bolnike, ki so starejši od 50 let, pa tudi za vse 
bolnike z zmerno do hudo akutno bolečino in 
hujšimi spremembami po koži, ter vse osebe z 
dejavniki tveganja za hujši potek bolezni. Z 
zdravljenjem moramo začeti v prvih 72 urah po 
izbruhu izpuščaja. Topična protivirusna zdravila 
uporabljamo le kot dopolnilo sistemskim 
protivirusnim zdravilom pri oftalmičnem 
pasovcu in jih predpiše specialist oftalmolog. 
Mnenja o uporabi glukokortikoidov v kombinaciji 
s protivirusnimi zdravili so deljena, nekateri jih 
priporočajo pri bolnikih s hudo vnetno reakcijo 
ali akutno bolečino. Glukokortikoidno 
zdravljenje, v kombinaciji s protivirusnim 
zdravljenjem, se sicer pogosto uporablja pri 
zdravljenju Ramsey-Huntovega sindroma, čeprav 
uspeh tovrstnega zdravljenja v primerjavi z 
zdravljenjem le s protivirusnimi zdravili ni bil 
ocenjen v večjih randomiziranih kontroliranih 
raziskavah. Akutno bolečino omilimo s 
stopenjskim predpisovanjem učinkovin proti 
bolečinam (paracetamol, nesteroidni 

antirevmatiki, lokalni anestetiki, opoidni 
analgetiki), ki jim ob postherpetični nevralgiji 
lahko dodamo še antidepresive in antiepileptike. 
Pasivna imunizacija proti VZV (VZIG) je po 
izpostavitvi pasovcu priporočljiva za vse 
dovzetne (VZV-seronegativne) osebe glede na 
priporočila, ki veljajo za pasivno zaščito pred 
noricami. Na voljo je tudi živo, oslabljeno cepivo 
proti pasovcu, ki je vsebuje 14-krat več antigena 
kot cepivo proti noricam. Namenjeno je 
starejšim osebam od 50 let, ki so imunsko 
zdrave, ki so prebolele norice, pojavnost 
pasovca pa se zmanjša za več kot 50 %; cepljenje 
je pomembno predvsem zaradi preprečevanja 
postherpetične nevralgije. Zadošča en odmerek 
cepiva, ki ga vbrizgamo pod kožo. 
 
 
 
Zaposlen na Kliniki za infekcijske bolezni in 
vročinska stanja UKCL, kjer je vodja dejavnosti za 
odrasle oddelke, vodja večjega oddelka, in vodja 
Centra za aids v Sloveniji. Je redni profesor na 
Medicinski fakulteti UL in od leta 2008 
Predstojnik Katedre za infekcijske bolezni in 
epidemiologijo MFUL. Leta 2012 je po sklepu 
študentskega sveta članice Univerze v Ljubljani 
dobil diplomo za najboljšega pedagoga na 
MFUL. Je avtor ali soavtor več kot 300  člankov v 
domačih in tujih revijah ter v zbornikih s 
strokovnih srečanj (med drugim ima objave v 
revijah Lancet, N Engl J Med in AIDS). Njegovo 
ožje področje je HIV/aids, okužbe osrednjega 
živčevja, okužbe po presaditvi organov in tkiv ter 
okužbe pri drugih osebah z imunsko motnjo. 
Vodi raziskovalno skupino HIV/aids, bil je vodja 
dveh raziskovalnih projektov (ARRS) in 
nacionalni koordinator številnih mednarodnih 
projektov. Od leta 2005 je urednik za področje 
infekcijskih bolezni pri slovenski strokovni reviji 
»Acta Dermatovenerol APA«. Od leta 2009 je 
sourednik zbornika »Infektološki simpozij«, ki je 
izdan ob vsakoletnem infektološkem simpoziju. 
Od leta 2012 je član Sveta za izobraževanje UKCL 
in je dolgoletni član Republiške komisije za AIDS 
pri Ministrstvu za zdravje RS. 
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KOTIZACIJA 

 

KOTIZACIJA* 
Zgodnja do 

15.9.2016 
Po 15.9.2016 Na mestu 

Polna 200 € 240  € 280 € 

Za člane sekcije 180 € 220 € 260 € 

Specializanti 150 € 180 € 210 € 

Dnevna 120 € 120 € 140 € 

Upokojenci, 

študenti 
0 0 0 

DELAVNICA** 

(največ dve) 
50 € 50 € 50 € 

*DDV je vključen v ceno. 
* Popust na število udeležencev iz iste organizacije  
  
Kotizacija vključuje: 
• materiale konference, 
• 1 delavnico po izbiri (do zapolnitve mest**) 
• osvežitve in obroki med odmori, pogostitev v petek 
• vadba – skupaj tečemo za zdravje 
 
Za zdravnike in medicinske sestre bomo pridobili kreditne točke.  
 
 

 
 

SPLETNA PRIJAVA 
http://www.spm.si/6-kongres-sekcije-za-preventivno-medicino/ 
 
 

 
 
 
 

 

V času kongresa bo v četrtek, 20.10.2016 potekala  
 

 NACIONALNA KONFERENCA OB MESECU  
PREPREČEVANJA ZASVOJENOSTI 2016  

 

 „SKUPAJ ZMOREMO VEČ“ 
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LOKACIJA 

Kongresni center Portus 
Hotel Slovenija 
Portorož 


