
 

Celjski dnevi urgence 2023 

Logarska dolina, hotel Plesnik, 14. in 15. april 2023 

 

 

 

VABILO 

14.-15. 4. 2023, Logarska dolina-Hotel Plesnik 

V osrčju Logarske doline, v Hotelu Plesnik, bo potekal prvi simpozij »2. Celjski dnevi urgence 

2023«.   Namen dogodka je povezati ljudi različnih strok in ljudi iz različnih okolij, ter poglobiti znanja 

iz tistih vsebin, ki jih pri srečanju z urgentnim pacientom najbolj potrebujemo: nezavesten bolnik, 

politravma in poškodbe glave, mehanska ventilacija, reanimacija in EKG ter pogosti postopki in 

posegi v urgentni medicini. Skupaj z priznanimi strokovnjaki iz prej navedenih področij bomo skupaj 

preživeli dva dni pod mogočnim ostenjem Kamniško Savinjskih Alp. 

Vabimo vas, da si ogledate program; prepričani smo, da bo v njem vsak našel nekaj zase. Čas bo 

tudi za druženje, vzpostavljanje novih stikov, poskrbeli pa bomo tudi za skupno druženje ob svečani 

večerji. Dobrodošli vsi: iz NMP, urgentnega centra, družinskih ambulant, dežurnih služb,… 

Prijazno vas vabimo k sodelovanju; v kolikor imate strokovno dilemo iz klinične prakse, zanimiv EKG 

zapis ali podobno, nam ga lahko anonimno pošljete na naslov celjski.dnevi.urgence@sb-celje.si  . 

Pregledali ga bomo uvrstili v diskusijo zdravnikov različnih specialnosti ob okrogli mizi, ki sledi ob 

zaključku drugega dne.  

Simpozij bo s strani Zdravniške zbornice in Zbornice zdravstvene nege ovrednoten s 
kreditnimi točkami. 
 
 
Kotizacija in prijava 

Kotizacija za dogodek znaša 150,00 EUR brez DDV.  

V to kotizacijo je vključeno: udeležba na predavanjih in učnih delavnicah, osvežitev med odmori s 

pijačo in prigrizki, svečana večerja in gradivo, ki ga boste prejeli v pdf obliki na USB ključkih.  

Število mest je omejeno, zato pohitite s prijavo. Za prijavo oddajte izpolnjeno prijavnico za srečanje 

na el. naslov: celjski.dnevi.urgence@sb-celje.si . Prav tako smo vam na slednjem mailu na razpolago 

za vsa morebitna vprašanja in informacije v zvezi z dogodkom.  

 

Hotelska namestitev 

Hotelska namestitev je do zasedenih kapacitet možna v Vili Palenk ali objektih bližnje okolice. 

Kontakt za rezervacije sob in nočitev je info@plesnik.si ali tel: +386 (0)3 839 23 00, fax: +386 (0)3 

839 23 12 . 

 

V želji po srečanju vas lepo pozdravljamo, 

strokovni in organizacijski odbor  
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Celjski dnevi urgence 2023 

Logarska dolina, hotel Plesnik, 14. in 15. april 2023 

 

 

PRIJAVNICA 

 

PRIIMEK IN IME UDELEŽENCA 
 

 

ŠTEVILKA ČLANSKE IZKAZNICE 
 

 

ŠTEVILKA LICENCE  

NAZIV 
 

 

USTANOVA 
 

 

PLAČNIK KOTIZACIJE 
 

 

KONTAKTNA OSEBA 
 

 

 

Po potrditvi prijave, ki jo boste prejeli na mail kontaktne osebe, kotizacijo nakažite na: 

Naslov: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje 
Številka transakcijskega računa: SI56 0110 0603 0276 827 
Sklic: 133 - 760506 
Namen plačila: 2. Celjski dnevi urgence 
 

Izpolnjeno prijavnico pošljite na : celjski.dnevi.urgence@sb-celje.si  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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