
 

 

ORGANIZACIJSKO-TEHNIČNA IZVEDBA SEMINARJA  

 
Izobraževanje je namenjeno vsem specializantom kliničnih strok. 
Seminar zajema področje temeljnih znanj s področja paliativne oskrbe.  
 

STRUKTURA IZOBRAŽEVANJA  

V okviru seminarja se udeleženci seznanijo s teoretičnimi in praktičnimi vsebinami: opredelitev paliativne 

oskrbe, prepoznava, gradiranje ter stopenjsko obvladovanje najpogostejših simptomov v paliativni oskrbi, 

osnove psiho-socialne in duhovne oskrbe neozdravljivo bolnih, vpogled v etične in pravne vidike paliativne 

oskrbe, osnovne veščine komunikacije in vpogled v praktično izvajanje. 

TEORETIČNI DEL - predpriprava na izobraževanje (domače delo) in predavanja 

- on-line predpriprave na tečaj, zaključni test (1 ura), 
- interaktivna predavanja, diskusije, delo v skupinah (28). 

PRAKTIČNI DEL - v obliki praktičnih prikazov med predavanji   

- reševanje računskih nalog pri predpisovanju zdravil (opiati,...), 
- prikaz praktičnih veščin (delovanje elastomerske črpalke, podkožna aplikacija zdravil...), 
- reševanje praktičnih nalog, 
- branje  
- izdelava paliativnega načrta, 
- vaje iz komunikacije.  

 

POTRDILO O ZAKLJUČENEM IZOBRAŽEVANJU  

 
Za povrnitev stroškov specializantom kliničnih strok na podlagi Pravilnika o višini sredstev za 
specializacije za potrebe mreže javne zdravstvene službe (Uradni list RS, št. 30/21) bodo upravičeni 
tisti, ki bodo imeli potrdilo o zaključenem izobraževanju. 
 
Potrdilo o zaključenem izobraževanju bodo prejeli tisti, ki bodo 

 imeli vsaj 80% udeležbo in 

 uspešno opravljen VSTOPNI KOLOKVIJ (on-line) pred izobraževanjem in 

 uspešno opravljen IZSTOPNI KOLOKVIJ (on-line) v roku 1 meseca in 

 oddan paliativni načrt (iz lastne prakse) v roku 1 meseca in 

 oddan esej (1-2 A4 strani) o temi knjige, ki so jo izbrali, v roku 1 meseca, 

 oddana evaluacija izobraževanja (on-line). 
 

TOČKE  

 
Zdravniška zbornica Slovenije je izobraževanju dodelila 40 točk. 
 



 

 

PRIJAVE 

 
Prijave bodo potekale preko spletnega mesta Domus medica. 
Prijave bodo odprte 1 mesec pred načrtovanim izobraževanjem in zaprle ob zasedbi vseh prostih 
mest. 
 

KRAJ 

 
Kraj izvedbe: Ljubljana ali Maribor. 
Točna lokacija se bo udeležencem sporočala sproti. 
 

KAJ VSEBUJE PRIJAVA 

 

• organizacijo predavanj 

• učne pripomočke 

• plačilo točk 
 

KAJ PRIJAVA NE VSEBUJE 

 

• prehrano si udeleženci priskrbijo sami 
 

KONTAKT 

 
Kontakt za dodatne informacije: info@szpho.si 

 

PROGRAMSKI ODBOR 

VODJI:  

dr. Maja Ebert Moltara, dr. med. in doc. dr. Nevenka Krčevski, dr. med. 

ORGANIZACIJSKI ODBOR 

Ines Sever, dr. med.,  
Maja Kolšek Šušteršič, dr. med.,  
Srdjan Mančić, dr. med  
Stanislav Malačič, dr. med.,  
Andrej Žist, dr. med. 
doc. dr. Erika Zelko, dr. med. 

https://www.domusmedica.si/domus-medica#vsi-dogodki
mailto:info@szpho.si

