
Spoštovani,

vljudno vas vabimo na strokovno srečanje ob razvrstitvi nove 
indikacije zdravila Beovu,

Lepo vas pozdravljamo,

Novartisovi sodelavci oddelka oftalmologije.

Novartis Pharma Services Inc., Podružnica v Sloveniji
Verovškova ulica 57, 1000 Ljubljana

Vabilo

za zdravljenje DME1

Mestni muzej Ljubljana, Gosposka 15

od 17.00 do 19.30četrtek, 19. januarja 2023

Prijava na udeležbo

Udeležbo na strokovno srečanje potrdite s klikom na spodnji gumb

DME = diabetični makularni edem (diabetic macular edema); *naivni = predhodno nezdravljeni bolniki;
**zgodnji switch = do enega leta predhodno zdravljeni bolniki.
Literatura: 1. Povzetek glavnih značilnosti zdravila Beovu, marec 2022. 

To sporočilo je bilo poslano s strani družbe NOVARTIS PHARMA SERVICES INC. Podružnica v Sloveniji, Verov-
škova 57, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: “Novartis”) na podlagi vašega soglasja, ki ste ga v preteklosti podali 
Novartisu. Gradivo je namenjeno samo za strokovno javnost. Strokovne vsebine se ne sme posredovati drugim 
prejemnikom brez soglasja družbe Novartis. Če ne želite več prejemati nadaljnjih sporočil, lahko soglasje za pre-
jemanje informacij o izdelkih, podjetju in medicinski ter farmacevtski stroki prekličete tako, da kliknete tukaj. Za 
dodatne informacije v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov se lahko obrnete na našega lokalnega skrbnika za 
varstvo osebnih podatkov v Novartisu na naslovu osebni.podatki@novartis.com.

Datum priprave: januar 2023    SAMO ZA STROKOVNO JAVNOST.    Koda materiala: #566971

17.00 – 17.05 Uvodna beseda predsednice Sekcije za mrežnico
prof. dr. Polona Jaki Mekjavić, Očesna klinika UKC Ljubljana

17.05 – 17.15 Obravnava bolnikov z diabetično retinopatijo v Sloveniji
prof. dr. Mojca Globočnik Petrovič, Očesna klinika UKC Ljubljana

17.15 – 17.30 Zdravljenje DME z zaviralci VEGF: izzivi in priložnosti
doc. dr. Mojca Urbančič, Očesna klinika UKC Ljubljana

17.30 – 17.45 Vloga tekočine pri zdravljenju DME
dr. Ivana Gardašević Topčić, SB Novo mesto

17.45 – 18.05 Rezultati študij Kite in Kestrel pri naivnih bolnikih*
dr. Zbyněk Straňák, Karlova univerza v Pragi

18.05 – 18.25 Izkušnje uporabe zdravila Beovu v klinični praksi pri naivnih 
in zgodnjih switch bolnikih**
prof. dr. Oliver Zeitz, Charité - Universitätsmedizin Berlin 

18.25 – 18.35 Diskusija    

18.35 – 18.45 Odmor

18.45 – 19.15   Delavnica s kliničnimi primeri: Optimizacija vodenja 
in zdravljenja bolnikov z DME
doc. dr. Mojca Urbančič in asist. Darja Dobovšek Divjak,
Očesna klinika UKC Ljubljana, Tadeja Korpič, SB Murska Sobota

19.15 – 19.30 Diskusija in zaključek

19.30 – Pogostitev

PROGRAM SREČANJA:

Moderatorica: doc. dr. Mojca Urbančič, Očesna klinika UKC Ljubljana

Pozdravni nagovor: Aymeric Royere, direktor inovativnih zdravil v Novartisu Slovenija


