„SLADKORNA BOLEZEN“ - 2019
- dvodnevno strokovno izobraževanje
12. in 13. april 2019, Hotel Kompas - Bled
SLOVENSKO OSTEOLOŠKO DRUŠTVO

Program je vpisan v register izobraževanj pri ZZNS in je ovrednoten z licenčnimi točkami
(program 12.-13. 4. 2019 je ovrednoten z 25 licenčnimi točkami za pasivne udeležence pri ZZNS: št. sklepa: I-2018-0664-0664)

V petek 12. in soboto 13. aprila 2019, ponovno organiziramo strokovno izobraževanje, na katerih je v
preteklih letih delilo svoja spoznanja z drugimi soudeleženci in strokovnjaki veliko število udeležencev.
Udeleženci izobraževanja se bodo podrobno seznanili s sladkorno boleznijo. Spoznali bodo diagnostiko in
epidemiologijo sladkorne bolezni. Prav tako bodo podrobno spoznali pripomočke in tehniko vbrizgavanja
insulina, pripomočke in tehniko izvajanja meritev glukoze v krvi, zdravo prehrano, samovodenje sladkorne
bolezni, itn…. Velik poudarek bo na sodobnih smernicah glede preprečevanja dejavnikov tveganja ter
zdravljenja sladkorne bolezni.

Strokovni voditeljici:

mag. Milenka Poljanec Bohnec, soc. ped.
Mateja Tomažin Šporar, viš.med.ses.

UDELEŽENCI:
Strokovnega izobraževanja se lahko udeležijo medicinske sestre in zdravstveni tehniki, ki izvajajo
edukacijo in oskrbo bolnika s sladkorno boleznijo v bolnišničnem zdravljenju, v zdravstvenih domovih,
medicinske sestre v referenčnih ambulantah, domovih za ostarele ali pa izvajajo zdravstveno nego bolnikov
s sladkorno boleznijo na domu (patronažna služba).
Na izobraževanju lahko sodelujejo učitelji v šolah, ki se ukvarjajo s poučevanjem učencev na področju
zdravstvene nege bolnika s sladkorno boleznijo. Izobraževanje je primerno za zaposlene v lekarnah, ki se
neposredno srečujejo z bolniki s sladkorno boleznijo in svetujejo pri izdaji pripomočkov za zdravljenje
sladkorne bolezni. Prav tako je izobraževanje primerno za zaposlene v zdraviliščih, hotelih, fitnes centrih
itn…
KOTIZACIJA:
Kotizacija znaša 210 EUR + DDV – Za strokovno izobraževanje

”Sladkorna bolezen” -

2019.
Prijavnico v nadaljevanju z vsemi točnimi podatki lahko
diabetesprehrana@gmail.com ali po navadni pošti na naslov:

pošljete

po

elektronski

pošti:

SLOVENSKO OSTEOLOŠKO DRUŠTVO
Rotarjeva ul. 1., 1133 Ljubljana-Brod
Po končanem izobraževanju vam bomo poslali račun.
Kontaktna oseba za dodatne informacije dosegljiva na telefonu 031-662-737. S seboj prinesite
člansko izkaznico.
Program bo potekal na Bledu v hotelu Kompas.
Rezervacija: Prenočišča smo rezervirali v hotelu Kompas na Bledu, sami pa potrdite rezervacijo pod šifro:
„DIABETES“ – 2019, na tel: 04-6205118 do 20. marca 2019. Po tem datumo obstaja možnost rezervacije
prenošišča v drugih bližnjih hotelih.
Cena za sobo: 85,00 EUR v 1/1 sobi na osebo ter 99,00 EUR v 1/2 sobi za dve osebi.
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Prijavljam se na strokovno izobraževanje z učnimi delavnicami

”SLADKORNA BOLEZEN” - 2019
dvodnevno strokovno izobraževanje
12. - 13. april 2019, Hotel Kompas - Bled
UDELEŽENEC / UDELEŽENKA
Ime in priimek……......................................................................…Izobrazba........…..…..........…………
Naslov in občina stalnega bivališča………………..…............................................................................…
Zaposlena- ustanova:…………………………………………………………………………………………
Delo, ki ga opravljam:………………………………………………………………………………………..
Email:………………………………………………….Telefon št: …………………………………………
Izjava – Davčni zavezanec-obkroži:
DA
/
NE
Davčna številka:………………………………………………………………………………………………
Številka
članske
izkaznice……………………………Številka
licence…..………….
…………………..…
Za izobraževanje sem izvedela (obkroži): A: na spletnih straneh zbornice; B: po pošti; C: na spletni
strani ENDODIAB
Datum.............................................................Podpis...........................................……………………….…

Izpolniti le v primeru, ko udeleženec ni tudi plačnik (plačnik je podjetje ali zavod)

PLAČNIK UDELEŽBE/KOTIZACIJE
Naziv podjetja: …………………….……………………..…………………………...................................
Točen naslov sedeža podjetja:…….……………………….………………………………………………...
Email:………………………………………………….Telefon št: …………………………………………
Kontaktna oseba:………………………………………..…………………………..…………………….....
Izjava – Davčni zavezanec – obkroži:
DA
/
NE
Davčna številka:………………………………………………………………………………………………
Matična številka:…………………………………………...………………………………………………...
Žiro račun št:…………………………………………………..……………………………………………..

Podpis odgovorne osebe ………………………………..Žig ustanove……………………………………..

