
 
 

       
 

         
 

ODZIV NA HIV 
 

PROGRAM 
2. STROKOVNEGA POSVETA 

 
 

»Vloga medicinskih sester in tehnikov ter diplomiranih medicinskih sester in 
diplomiranih zdravstvenikov pri oskrbi oseb, ki živijo s hivom, in skupin MSM 

na vseh ravneh zdravstvenega sistema« 
sreda, 11. november 2015, od 9.00 do 12.30, Hotel LEV, Vošnjakova ulica 1, 

Ljubljana 
 
 

registracija 
 
9.00 – 9.15: prihod in registracija 
 

 
 

uvod 
 
9.15 – 9.45: Uvod in pozdravni nagovori 
 
Miha Lobnik, univ. dipl. soc., Društvo informacijski center Legebitra 
 
Mojca Gobec, dr. med., generalna direktorica Direktorata za javno zdravje, 
Ministrstvo za zdravje 
 
Darinka Klemenc, dipl. m. s., predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege 
Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih 
tehnikov 
 

 
 

 



9.45 – 10.45: Vloga medicinskih sester in tehnikov ter diplomiranih medicinskih 
sester in diplomiranih zdravstvenikov pri oskrbi oseb, ki živijo s hivom, na 
Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana (delovni naslov) 
 
Vera Grbec Simončič, dipl. m. s., pedagoška m. s., Klinika za infekcijske bolezni in 
vročinska stanja UKC Ljubljana 
 
Jolanda Munih, prof. zdr. vzg., glavna medicinska sestra, Klinika za infekcijske 
bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana  
 
Drago Lačen, dipl. zdravstvenik, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja – 
Intenzivna terapija, UKC Ljubljana  
 
 
10. 45 – 11.45: Sodobna vloga medicinskih sester in tehnikov ter diplomiranih 
medicinskih sester in diplomiranih zdravstvenikov pri preventivi, zdravljenju in 
podpori oseb, ki živijo s hivom (okrogla miza) 
 
Jolanda Munih, prof. zdr. vzg., glavna medicinska sestra, Klinika za infekcijske 
bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana  
 
Đurđa Sima, dipl. m. s., predsednica Društva medicinskih sester, babic in 
zdravstvenih tehnikov (DMSBZT) Ljubljana 
 
mag. Darja Ovijač, vodja katedre za zdravstveno nego na Zdravstveni fakulteti 
Ljubljana 
 
Mojca Gobec, dr. med., generalna direktorica Direktorata za javno zdravje, 
Ministrstvo za zdravje 
 

 

11.45 – 12.30: odmor za kavo s pogostitvijo 

 
 

________ 
 
Projekt ODZIV NA HIV je podprt s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma. Nosilec projekta je 
Društvo informacijski center Legebitra, partnerji v projektu pa so: Društvo ŠKUC – sekcija Magnus, 
Društvo DIH – Enakopravni pod mavrico, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske 
fakultete Univerze v Ljubljani, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana in 
Helseutvalget for bedre homohelse. Več o projektu na: www.odzivnahiv.si. 

http://www.odzivnahiv.si/

