
DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV VELENJE 
ORGANIZIRA STROKOVNO PREDAVANJE 

 

ETIKA IN ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA 
 

ki bo potekalo v spletnem okolju v  sredo 8.12. 2021 

 
 

 13.45.00 – 14.00 
 Prijava udeležencev v spletno okolje 
  
 Sklop ETIKA:  Darinka Klemenc, dipl.m.s. 
 14.00 – 15.30 – 1. sklop 
 15.30-15.40 ODMOR 
 15.40 – 16.25 - 2. sklop  
 Splošna načela etike v zdravstvu (Etika in morala v zdravstveni in babiški negi, Teorije etike v 

zdravstvu, Etična načela in odgovornost).  
 Morala kot skupek pravil, norm, predpisov (Vrednote  v zdravstveni in babiški negi, Komunikacija in 

medpoklicni odnosi, Profesionalna podoba v zdravstveni in babiški negi, Načela in standardi Kodeksa 
etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije, Kodeks etike za babice Slovenije). 

  
 16.25 - 16.45 Odmor 
  
 Sklop ZAKONODAJA as.dr. Iztok Štefanec, univ.dipl. prav. 
 16.45 – 18.15 – 1. sklop 
 18.15 – 18.25 ODMOR 
 18.25 – 19.10 2. sklop  
 Pacientove pravice in njihovo uveljavljanje po ZPacP 
 Strokovna, odškodninska in kazenska odgovornost zdravstvenih delavcev 
 Izvajalci zdravstvenega varstva, 
 Nadzorstvo nad delom zdravstvenih zavodov in zdravstvenih delavcev (upravno, strokovno in 

finančno nadzorstvo) 
 Delovanje zdravstvenih delavcev v zvezi z obravnavo nasilja v družini in na delovnem mestu 
 Temeljne pravice in obveznosti zdravstvenih delavcev in sodelavcev iz delovnega razmerja 
 Odgovornost za kršitev delovnih obveznosti- disciplinska in materialna odgovornost, suspenz, 

prenehanje delovnega razmerja 
  
 19.10 – 19.20 Razprava in sklepne misli 
 19.20  – E -  test 

Strokovno izpopolnjevanje sodi na področje OBVEZNIH vsebin za vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi 
ter oskrbi.  

Za člane regijskih strokovnih društev, ki imajo poravnane članske obveznosti, bodo stroški izobraževanja 
kriti iz sredstev regijskih društev oziroma iz naslova plačane članarine. Kotizacija za nečlane znaša 120,00€ 
z vključenim DDV za posameznega udeleženca. 
 
 
 
 



 
 
SPLOŠNE INFORMACIJE in PRIJAVA:  
 
Prijave potekajo z elektronsko prijavnico,ki jo dobite na spletni strani ZB-ZV. Za vse dodatne informacije 
lahko pokličete na gsm. 041 707 049, Janez Kramar.  
 
 
Povezave do prijave: 
 
Članska prijava na izbrani termin: 
http://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/Avtorizacija.aspx?o=101&g=EBE48D53-9A43-48F3-93DD-
EB55BE9DA1C5&t=65866 
 
Splošna prijava na izbrani termin: 
http://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/Prijavnica.aspx?o=101&g=EBE48D53-9A43-48F3-93DD-
EB55BE9DA1C5&t=65866 
 
 
Povezavo do spletnega predavanja boste dobili na vaš elektronski naslov najkasneje na dan izobraževanja. 
 

 
 
 

asist. mag. Janez Kramar 
predsednik DMSBZT Velenje 
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