PREDLOG ZA OCENO STROKOVNIH VSEBIN

Naziv organizatorja (naziv in naslov):
Sekcija za protimikrobno zdravljenje pri SZD
Kratek opis organizatorja:
Predstavlja krovno slovensko organizacijo na področju protimikrobnega zdravljenja.
Naslov strokovnih vsebin, Spletna stran strokovnih vsebin:
www.szpz.si
Datum 26. – 28. maj 2016 kraj Domus Medica in trajanje strokovnih vsebin 3 dni
Ime, priimek in naslov odgovornega nosilca in drugih članov znanstvenega ali organizacijskega
odbora:
Prof. dr. Bojana Beović, dr. med., predsednica Sekcije za protimikrobno zdravljenje pri SZD),
telefon 522 8115, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Japljeva ulica 2, 1525
Ljubljana
Ime, priimek in naslov kontaktne osebe za izvedbo
Simona Rojs, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Japljeva ulica 2, 1525 Ljubljana
Telefon 01 522 1352 e-mail: simona.rojs@kclj.s
Oblika strokovnih vsebin:
Predavanja, delavnice za manjše skupine, preverjanje znanja, glasovalni sistem
Opredelitev programa in ciljev:
Program: Podiplomski tečaj protimikrobnega zdravljenja za zdravnike, ki delajo na primarni
ravni zdravstvenega varstva v Sloveniji
Cilji: udeleženci bodo v prvem delu tečaja spoznali probleme protimikrobne odpornosti po
svetu in v Sloveniji in podatke o porabi protimikrobnih zdravil.Spoznali bodo osnove
diagnostike pogostih okužb, ki jih obravnavajo zdravniki na primarni ravni. Del tečaja je
namenjen spoznavanju posameznih protimikrobnih zdravil, njihove farmakokinetike in
famakodinamike ter varnostnega profila. Posebej bomo obravnavali posamezne pogoste
sindrome, njihovo diganostiko in zdravljenje. Čeprav je poudarek na zdravljenju bakterijskih
okužb, bomo v posebnih predavanjih predstavli tudi pogoste virusne in glivne okužbe, ki jih
lahko obravnava zdravnik na primarni ravni. Vsebino bomo dopolnili z informacijami o
cepljenju in o ukrepih s katerimi lahko izboljšamo kakovost predpisovanja protimikrobnih
zdravil na primarni ravni.
Način, s katerim bo organizator zagotovil, da bodo strokovne vsebine predstavljene celostno in
objektivno:
Program je pripravil in predavatelje izbral strokovni odbor Sekcije za protimikrobno zdravljenje
SZD, ki ga sestavljajo najvidnejši domači strokovnjaki na tem področju. K sodelovanju smo
povabili tudi strokovnjake z Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete v
Ljubljani, Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Fakultete za farmacijo in Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije. Program je bil pripravljen neodvisno od industrije,
organizatorji in predavatelji bodo transparentno navedli morebitna navzkrižja interesov.
Ciljna populacija udeležencev:
Specializanti družinske medicine, infektologije, mikrobiologije, pediatrije, ginekologije.
Predvideno število udeležencev: 25
Način preverjanja udeležbe: udeležbo bomo preverili s pomočjo prezenčne liste.

Predvidena kotizacija in druge oblike financiranja strokovnih vsebin
Predvidena kotizacija 200 EUR (ddv ni vključen v ceno) in druge oblike financiranja strokovnih
vsebin: strokovne vsebine ne bodo imele drugega vira financiranja. Donacije farmacevtskih
podjetij ne bodo vplivale na vsebino, z donacijami zbrana sredstva se ne bodo porabila za
izvedbo strokovnih vsebin.
Opis storitev, ki jih organizator nudi udeležencem:
Strokovno izobraževanje, izročki predavanj, kosilo in pogostitev med odmori
Opis metod, ki promovirajo aktivno učenje:
Spodbujanje razprave, interaktivna predavanja z vprašanji, delavnice (manjše skupine
udeležencev).

Opis morebitnega preverjanja znanja:
Preverjanje znanja pred pričetkom šole in preverjanje znanja po končani šoli.
Zagotovitev anketiranja udeležencev za pridobitev povratnih informacij o zadovoljstvu z vsebino,
organizacijo in izvedbo strokovnih vsebin:
Vsako leto izvajamo anketo zadovoljstva udeležencev in glede na rezultate ankete ocenimo
posamezne predavatelje in splošno organizacijo.
Določitev jezika, v katerem bodo potekale strokovne vsebine:
slovenščina
Dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 21. člena Pravilnika o zdravniških licencah:
Organizator zagotavlja, da bodo izpolnjene zahteve 21. člena Pravilnila o zdravniških licencah.
Informacija o virih financiranja bo udeležencem dostopna na spletni strani Sekcije
(www.szpz.si)

Izjava o potencialnem ali dejanskem konfliktu interesov iz 22. člena Pravilnika o zdravniških licencah:
Organizator izjavlja, da nima nobenega konflikta interesov, ki se navezuje na predlagano
strokovno izobraževanje. Organizator zagotavlja, da tudi da je konflikt interesov razrešen tudi
pri predavateljih.

Datum:
29. 3. 2016

Podpis in žig organizatorja:
prof. dr. Bojana Beović, dr. med., višja svetnica

OBVEZNOSTI ORGANIZATORJA
V primeru, da se ocenijo strokovne vsebine, za katere je predvidena kotizacija, se predlog za oceno
strokovne vsebine šteje kot naročilnica in je organizator dolžan plačati ceno zborničnih storitev v
protivrednosti 5,04 € na udeleženca strokovne vsebine. Znesek vključuje 22 % DDV.

Plačnik cene zborničnih storitev, če to ni organizator:
Naziv plačnika_______________________________________
Naslov plačnik_______________________________________
Zastopnik plačnika____________________________________
Plačnik je/ni davčni zavezanec (označite), Davčna številka:____________________________
Podpis in žig plačnika
Organizator jamči, da je v predlogu za oceno strokovnih vsebin navedel pravilne podatke. Če se
ugotovi, da je strokovna vsebina plačljiva, čeprav je organizator navedel, da kotizacije ni, organizator
oziroma plačnik, s podpisom podanim zgoraj, soglašata s prevzemom obveznosti plačila cene
zborničnih storitev.

