
 
 
 

 
 

Strokovni posvet: Obvladovanje covida-19 v socialno 
varstvenih ustanovah 

– aktualna vprašanja zaposlenih v zdravstveni negi, povezana s cepljenjem 
 

V ponedeljek, 4. oktobra 2021, ob 17. uri vljudno vabljeni na strokovni posvet: Obvladovanje covida-
19 v socialno varstvenih ustanovah - aktualna vprašanja zaposlenih, povezana s cepljenjem, ki ga 
organizirata Zdravniška zbornica Slovenije in Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza 
strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije v sodelovanju z 
Ministrstvom za zdravje. Posvet bo potekal preko Zoom povezave.  
  
Na strokovnem posvetu bodo predstavljene aktualne razmere pri obvladovanju covida-19, kaj lahko 
pričakujemo v tem 4. valu in pomen prezračevanja ter primer dobre prakse za zagotavljanje visoke 
precepljenost v socialno varstvenih ustanovah. Središčni temi pa bosta: povezani s cepljenjem proti 
covidu-19, v povezavi s katerima je še vedno zelo veliko vprašanj. To sta: verjetnost krvnih strdkov in 
tromboz po cepljenju proti covidu-19 in vpliv cepljenja na plodnost ter čas nosečnosti in dojenja. Po 
predstavitvah bo sledila razprava.   
 
Program: 
 
17.00-17.05 Uvodni nagovor  

• mag. Franc Vindišar, državni sekretar na Ministrstvu za zdravje 
 
17.05–17.15 Pregled aktualnega stanja glede epidemije in cepljenja proti covidu-19 

• Prof. dr. Bojana Beović, predsednica, Zdravniška zbornica Slovenije  
 

17.15–17.25 Cepljenja proti covidu-19 – zagotavljanje varne zdravstvene nege v ustanovah  

• Monika Ažman, predsednica, Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza 
strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 
 

17.25–17.40 Pomen prezračevanja v zaprtih prostorih socialno varstvenih zavodov 
• dr. Anja Jutraž, doc. dr. Andreja Kukec in dr. Viviana Golja, Nacionalni inštitut za varovanje 

zdravja  
 
17.40–17.50 Primeri dobrih praks – DSO  
 

 
17.50–18.00 Cepiva proti covidu-19 in plodnost ter covid-19 v nosečnosti   

• Marijana Vidmar Šimic, dr. med., spec. ginek. in por., Klinični oddelek za perinatologijo 
(Porodnišnica Ljubljana), Ginekološka klinika, UKC Ljubljana  
 

18.00–18.10  Covid-19, tveganje za tromboze in cepljenje    

• dr. Tjaša Vižintin Cuderman, dr. med.,  Klinični oddelek za žilne bolezni, Interna klinika UKC 
Ljubljana  
 

18.10–18.50 Razprava  



 
Kotizacije ni. Prijave so za vse udeležence obvezne.  
Če niste član Zdravniške zbornice Slovenije, se na dogodek prijavite tako, da izpolnite prijavni 
obrazec, ki je dostopen na gumbu PRIJAVA ZA NEČLANE, ki se nahaja na spletni strani Domus medica 
tukaj >>>  Podrobnejša navodila za prijavo so v priloženem PDF.   
 
Vsi prijavljeni boste tri dni pred posvetom prejeli povezavo, preko katere se boste udeležili dogodka 
in opomnik na dan dogodka. Program je v postopku licenčnega vrednotenja pri Zbornici – Zvezi in pri 
Zdravniški zbornici Slovenije.    
 
Vljudno vabljeni! 

https://www.domusmedica.si/dogodki/strokovni-povest--obvladovanje-covida-19-v-dso---ukrepi-in-dobre-prakse-pri-cepljenju/30473--60245

