4. SLOVENSKI KONGRES
PALIATIVNE OSKRBE
»Skupaj na pravi poti.«
12. – 13. november 2021
Kraj: Virtualno
Prijava: www.szpho.si
Več informacij: info@szpho.si
Datum:

V zadnjem letu je naša življenja globoko zaznamovala epidemija
novega koronavirusa Sars-CoV2. Dotaknila se je vseh delov našega vsakdana in ga docela spremenila. Zdravstveni sistemi so
bili postavljeni na težko preizkušnjo, saj so bile potrebne hitre
in odločne spremembe, da se je lahko zagotovilo zdravljenje za
vse, ki so ga potrebovali. V času najhujših obremenitev so se
pokazale vse vrline našega zdravstvenega sistema, ki je v kriznih
trenutkih zmoglo skoraj nečloveške napore. A pokazale so se
tudi pomanjkljivosti, za katere bi nujno veljalo, da jih odpravimo.
Prav v času epidemije smo zdravstveni delavci ponovno ugotavljali pomen paliativne oskrbe in kakšen vpliv ima na obravnavo
bolnikov. Odprla so se vprašanja o integraciji paliativne oskrbe v
rednem delu kliničnih strok kot tudi vprašanja, kdaj je pravi čas,
da s paliativno oskrbo pričnemo.
Vsi zdravstveni delavci in sodelavci, ki sodelujemo pri oskrbi
neozdravljivo bolnih potrebujemo temeljna znanja iz paliativne
oskrbe. Vedno znova je potrebno naše znanje dopolnjevati in nadgrajevati. Zato vas vabimo, da se nam pridružite na 4. slovenskem
kongresu paliativne oskrbe, kjer bomo skupaj s tujimi strokovnjaki
spregovorili o najbolj aktualnih temah na tem področju.
VSEBINA PROGRAMA:
• Integracija paliativne oskrbe v delo kliničnih strok
• Odločanje v paliativni oskrbi
• Kdaj pri bolniku pričeti s paliativno oskrbo
• Paliativna oskrbe v času humanitarnih kriz
• Izobraževanje v paliativni oskrbi
• Izobraževanje bolnikovih bližnjih
• Skrb zase pri delu v težkih razmerah
• Paliativna oskrba v širši družbi

Glavni organizator:
• Slovensko združenje paliativne in hospic oskrbe
So-organizatorji:
• Inštitut za paliativno medicino in oskrbo,
Medicinska fakulteta, Univerza v Mariboru
• Državna koordinacija razvoja paliativne oskrbe
• Onkološki inštitut Ljubljana

Inštitut za paliativno
medicino in oskrbo

Vabimo vas k aktivni udeležbi in predstavitvi vašega dela
na področju paliativne oskrbe. Vaše prispevke bo mogoče
predstaviti v obliki posterjev, trije najboljši pa bodo lahko
svoje delo predstavili tudi v obliki predavanja na kongresu.
Rok za oddajo prispevkov: 1. oktober 2021
Prispevke pošljite na e-mail naslov: prispevek@szpho.si

Vabljeni ste zdravniki vseh specialnosti, medicinske sestre,
socialni delavci, psihologi, duhovni spremljevalci oziroma vsi,
ki oskrbujete bolnike z neozdravljivimi boleznimi!
Jezik: slovenski/angleški
Kotizacija:
Število vseh mest je omejeno, zato svetujemo, da s prijavo
pohitite. Prijave bomo sprejemali po načelu vrstnega reda
ob prejeti prijavi.
Prijave do 15. oktobra:
Zdravniki, SMS/ZT, DMS/VMS . ..................................... 150 €
Farmacevti, psihologi, socialni delavci,… ....................... 130 €
Člani SZPHO (pristopnica za nove člane: www.szpho.si) ........... 100 €
Študentje, upokojeni zdravstveni delavci*............ Brezplačno
Prijave po 15. oktobru:
Vsi .............................................................................. 200 €
Cena ne vključuje DDV
* Na voljo je omejeno število mest, zato svetujemo, da s prijavo pohitite.

V kotizacijo je vključeno:
• udeležba na predavanjih
• zbornik predavanj
• potrdilo o točkah
Prijava: www.szpho.si
Več informacij: info@szpho.si

Predsednica Slovenskega kongresa paliativne oskrbe:
Maja Ebert Moltara, predsednica Slovenskega združenja Paliativne in Hospic oskrbe,
Oddelek za akutno paliativno oskrbo, Onkološki inštitut Ljubljana
Organizacijski odbor:
Marjana Bernot, Onkološki inštitut Ljubljana
Nena Golob, Onkološki inštitut Ljubljana
Ines Gumilar, Zdravstveni dom Gornja Radgona
Maja Ivanetič Pantar, Onkološki inštitut Ljubljana
Maja Kolšek Šušteršič, Zdravstveni center Lorena
Stanislav Malačič, Zdravstveni dom Gornja Radgona
Željko Malić, Rdeči križ Slovenije - zveza združenj
Srđan Mančić, Zdravstveni dom Vrhnika
Vesna Papuga, Splošna bolnišnica Celje
Erika Zelko, Zdravstveni dom Ljubljana
Andrej Žist, Univerzitetni klinični center Maribor
Strokovni odbor:
Jernej Benedik, Onkološki inštitut Ljubljana
Blaž Koritnik, Nevrološka klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana
Nevenka Krčevski Škvarč, Univerzitetni klinični center Maribor
Maja Ebert Moltara, Onkološki inštitut Ljubljana
Vsebina: Slovensko združenje paliativne in hospic oskrbe
Fotografije: Freepik, Oblikovanje: Petra Turk, Tisk: Hermes oprema d.o.o.

