
 

 

 

 

 

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

Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana, tel. 01/544 54 80; e-mail tajnistvo@zbornica-zveza.si 
 

 
 

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti 
 

VABILO K AKTIVNI UDELEŽBI 

 

Vabimo vse operacijske medicinske sestre in zdravstvene tehnike v operativni dejavnosti ter druge 
strokovne sodelavce k aktivni udeležbi na strokovnem  srečanju, ki bo potekalo 23. in 24. novembra 
2018 na Ptuju. Tema  strokovnega srečanja je »Perioperativna zdravstvena nega je v naših rokah«. 
Izvleček prispevka (predavanje ali poster) skupaj s prijavo pošljite na spodaj navedeni naslov do 18. 
junija 2018. Ker mora biti program pred izvedbo strokovnega srečanja ovrednoten pri Komisiji za 
licenčno vrednotenje, Vas prosimo, da rok oddaje prispevkov dosledno upoštevate.  
Strokovni odbor Vas bo do 25. junija 2018 obvestil o sprejetju izvlečka prijave. Rok za dokončno 
oddajo prispevka v e-obliki bo 17. september 2018. 
 

Vabljeni k sodelovanju.                                                           Predsednica strokovne sekcije: 

                                                                                                    Tatjana Požarnik, dipl. m. s., spec. periop. ZN 
 
Prispevke pošljite na naslov: 
tatjana.pozarnik@gmail.com ali  

Tatjana Požarnik 

Operacijski blok 

Zaloška7 

1000 Ljubljana 

 

 

 



 

 

PRIJAVA IZVLEČKA ZA STROKOVNO SREČANJE 

 

 

Ime in priimek avtorjev (s strokovnim nazivom) __________________________________ 

Naslov prispevka             ______________________________________________________ 

Ustanova (naslov)          ______________________________________________________               

Telefon                             ______________________________________________________ 

E-mail                              ______________________________________________________ 

Način predstavitve                                    predavanje                              poster 

 

 

NAVODILA ZA OBJAVO IZVLEČKA 

 

1. Izvleček pošljite skupaj  z izpolnjeno prijavo na spodaj navedeni naslov. 

2. izvleček naj ne vsebuje več kot 250 besed, pisan naj bo v velikosti 12 fontov v  pisavi Times 
New Roman, enojni razmik. 

3. Izvleček naj vključuje: 

- imena in priimke avtorjev (podčrta se ime in priimek avtorja, ki bo prispevek 
predstavil), 

- naslov prispevka, 

- ime ustanove, kjer je bilo delo opravljeno (naslov ustanove) 

- kontaktni mail avtorja prispevka. 

4. Vsebinsko naj bo izvleček razdeljen na: 

    a) znanstveno raziskovalni članek  

- ozadje (uvod) 

- cilji 

- metode 

- rezultati 

- zaključek 



 

 

b) poljudni strokovni članek 

- uvod 

- povzetek 

- zaključek. 

5. Dovoljene so okrajšave, vendar se morajo pri prvi uporabi izpisati v oklepaju. 

6. Na koncu teksta morajo biti napisane tudi ključne besede. 

 

Izvlečke pošljite na naslov: 

tatjana.pozarnik@gmail.com 

ali na naslov 

Tatjana Požarnik 

Operacijski blok 

Zaloška7 

1000 Ljubljana 

 


