
  
 
 

V A B I L O 
na 20. strokovno srečanje medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celjske regije 

 

 

Moto letošnjega strokovnega srečanja je Medicinske sestre zagovarjamo zdravje za vse – 

soustvarjamo prihodnost. 

Strokovno srečanje bo v petek, 4. 10. 2019 ob 09.00 uri v Domu Sv. Jožef (Plečnikova ul. 29, Celje). 

 

Prijavite se z elektronsko prijavnico, ki jo dobite na spletni strani Splošne bolnišnice Celje in jo pošljite na e-

naslov alekseja.keber@sb-celje.si ali stiskano na naslov: Alekseja Keber, Tajništvo glavne medicinske sestre, 

Oblakova ulica 5, 3000 Celje.  

 

Prijave zbiramo do 2. oktobra 2019 oz. do zasedbe prostih mest. 

Za zaposlene v Splošni bolnišnici Celje, člane DMSBZT Celje in upokojence kotizacije NI. Za vse ostale je 

kotizacija 40,00 EUR (z DDV).  

Kotizacijo nakažite v mesecu oktobru (do 3. 10. 2019) na račun Splošne bolnišnice Celje št.: SI56 0110-0603-

0276-827 s sklicem 106-Srečanje medicinskih sester. 

Vse dodatne informacije dobite na tel. 423 38 72 ali 051 676 546 (Darja Plank). 

 

Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico Zbornice Zveze.  

V primeru, da niste zaposleni v Splošni bolnišnici Celje oz. niste član DMSBZT Celje, potrebujete še potrdilo 

o plačani kotizaciji. 

 

Strokovno srečanje je v postopku pridobivanja licenčnih točk na Zbornici Zvezi 

 

 

P r i s r č n o   v a b l j e n i ! 

Organizacijski odbor 

 

mailto:alekseja.keber@sb-celje.si


PROGRAM 20. STROKOVNEGA SREČANJA MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV CELJE 

 
8.00 – 9.00 Registracija udeležencev 

9.00 – 9.15 Otvoritev srečanja in pozdravni nagovori 

9.15 – 10.30 Damjana ŠMIT, prof. soc. pedag. 

 Osebna odgovornost pri ustvarjanju vzpodbudnega delovnega okolja 

10.30 – 10.45 Razprava 

  

10.45 – 11.00 Odmor 

  

11.00 – 11.20 mag. Hilda MAZE, dipl. m. s., univ. dipl. org. 

 Delovna zavzetost medicinskih sester 

11.20 – 11.40 Barbara SMRKE, mag. zdr. nege 

 Medkulturna oskrba v intenzivni terapiji – MICE izobraževalni program 

11.40 – 12.00 Aleš OČKO, dipl. zdrav. 

 Komunikacija s pacientom na oddelku za intenzivno medicino 

12.00 – 12.20 mag. Andreja HROVAT BUKOVŠEK, dipl. m. s., univ. dipl. org. 

 Ne dopuščajmo nasilja 

12.20 – 12.35 Razprava 

  

12.35 – 13.45 Odmor s kosilom 

  

13.45 – 14.05 mag. Alenka PETROVEC KOŠČAK, dipl. san. inž., Majda HRASTNIK, dipl. m. s. 

 Visoko nalezljive bolezni - primer ukrepanja iz prakse 

14.05 – 14.25 Karmen PETEK, mag. zdr. nege 

 Javni mediji - del skrbi za zdravje 

14.25-14.45 Sabina SAJTL, dipl. m. s. 

 Obravnava pacienta na sekundarnem nivoju v obliki psihiatričnega zdravljenja v skupnosti in  

 nadzorovane obravnave psihiatrične bolnišnice Vojnik 

14.45-15.05 Matej MAŽIČ, dipl. zdrav., Dragan MILUTINOVIĆ 

 Pripravljenost Enote NMP Urgentnega centra Celje za posredovanje v primeru strelskega obračuna 

15.05-15.25 Marjana KUGONIČ, dipl. m. s. 

 Vloga patronažne službe v okviru Centra za krepitev zdravja 

15.25 – 15.35 Razprava in zaključek strokovnega srečanja 

 Moderator strokovnega srečanja: Tatjana Dvoršak, dipl. m. s. 

 


