
SLOVENSKI KONGRES  
PALIATIVNE OSKRBE
»Z znanjem in izkušnjami do  
kakovostne paliativne oskrbe.«

Paliativna oskrba je celostna, neprekinjena oskrba bolnikov z 
neozdravljivo boleznijo in podporo njihovim najbližjim, ki jo skupaj 
omogočamo tako zdravstveni kot ne-zdravstveni delavci. Dejstvo  
je, da vsako leto umre več tisoč bolnikov s kronično neozdravljivo 
boleznijo. Vendar velika potreba po izvajanju paliativne oskrbe  
ne sme biti zgolj izgovor za njen obstoj, temveč je potrebno tudi  
na tem področju strmeti v razvoj in čim večjo kvaliteto.
Vabimo vas, da se nam pridružite na Slovenskem kongresu paliativne 
oskrbe 2017, kjer bomo ponovno skupaj tudi s tujimi strokovnjaki 
spregovorili o prihodnjih korakih paliativne oskrbe v Sloveniji.

VSEBINA PROGRAMA:
• Paliativna oskrba v svetu in pri nas
• Paliativna oskrba bolnika v domačem okolju
• Obravnava simptomov v paliativni oskrbi: težko dihanje, kaheksija
• Oskrba umirajočega
• Pomoč svojcem/negovalcem
• Žalovanje
• Prostovoljci v paliativni oskrbi
• Aktualno: oskrba bolnika z željo po predčasni smrti  

(paliativna - oskrba/samomor z zdravniško pomočjo/evtanazija)

 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

Datum
20. – 21. oktober 2017
Kraj
Domus medica, Modra dvorana  
Dunajska 162, 1000 Ljubljana
Prijave
prijave@szpho.si

Inštitut za paliativno  
medicino in oskrbo



Predsednica Slovenskega kongresa paliativne oskrbe:
Maja Ebert Moltara, Slovensko združenje paliativne in hospic oskrbe,
Oddelek za akutno paliativno oskrbo, Onkološki inštitut Ljubljana

Organizacijski odbor:
Anže Habjan, Mobilni paliativni tim, Splošna bolnišnica Jesenice
Stanislav Malačič, Zdravstveni dom Gornja Radgona
Željko Malić, Rdeči križ Slovenije
Srđan Mančić, Zdravstveni dom Vrhnika
Erika Zelko, Zdravstveni dom Ljubljana
Darja Žnidaršič, Zdravstveni dom Ljubljana
Andrej Žist, UKC Maribor
Ninna Kozorog, UKC Maribor
Marjana Bernot, Onkološki inštitut Ljubljana

Strokovni odbor: 
Nevenka Krčevski Škvarč, Univerzitetni klinični center Maribor 
Mateja Lopuh, Splošna bolnišnica Jesenice
Barbara Kosmina, Splošna bolnišnica Izola

Vsebina: Slovensko združenje paliativne in hospic oskrbe
Fotografije: Shutterstock
Oblikovanje: Petra Turk
Tisk: Collegium Graphicum, d.o.o.

Vabimo vas tudi h 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: 10. September 2017
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 na 250, zato svetujemo,  
da s prijavo pohitite. Prijave bomo sprejemali po načelu  
vrstnega reda ob prejeti prijavi.

Prijave do 20. septembra:
Zdravniki, SMS/ZT, DMS/VMS  ....................................  150 € 
Farmacevti, psihologi, socialni delavci,…  .....................  150 €
Člani SZPHO (pristopnica za nove člane: www.szpho.si)  ..........  130 €
Študentje, upokojeni zdravstveni delavci* ..........  Brezplačno

Prijave po 20. septembru:
Vsi  ..........................................................................  200 €

* Na voljo je omejeno število mest. Cena ne vključuje DDV 
 
V kotizacijo je vključeno: 
• udeležba na predavanjih
• zbornik predavanj
• pijača/prigrizek med odmori
• kosilo med predavanji
• potrdilo ZZS o točkah

Prijave: 
prijave@szpho.si

Spletna stran združenja: 
www.szpho.si


