
ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE 
SLOVENIJE - ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV 

MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH 
TEHNIKOV SLOVENIJE

»Medicinske sestre 
in babice – ključne za 
zdravstveni sistem«
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Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – 

Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in 

zdravstvenih tehnikov Slovenije, v okviru Nacionalnega 

centra za strokovni, karierni in osebnostni razvoj 

medicinskih sester in babic.

Zbornica – Zveza je strokovno, nevladno in nepridobitno 

združenje, s skoraj 90 letnim delovanjem..ki povezuje preko 

15.000 medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov 

in predstavlja enovito strokovno in reprezentativno telo 

izvajalcev zdravstvene in babiške nege v Sloveniji.

Prizadevamo si zagotavljati sodobno, kakovostno ter varno 

zdravstveno in babiško nego za vse prebivalce Republike 

Slovenije ter ščititi strokovne interese članic in članov.

Programsko-organizacijski odbor:

Monika Ažman, mag. Tamara Štemberger Kolnik, 

doc. dr. Andreja Kvas, mag. Branko Bregar, Anita Prelec, 

Gordana Lokajner, Suzana Majcen Dvoršak, 

mag. Janez Kramar, Jože Prestor, Dejan Doberšek, 

Gordana Njenjić, Nataša Piletič

Organizator:

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – 

Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in 

zdravstvenih tehnikov Slovenije

Ob železnici 30a

1000 Ljubljana

T: (01) 544 54 80

F: (01) 544 54 81

E: tajnistvo@zbornica-zveza.si

www.zbornica-zveza.si
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Spoštovane medicinske 
sestre, babice, tehniki 
zdravstvene nege, 
zdravstveni delavci in 
sodelavci

Letos, ko slavimo 90-letnico organiziranega delovanja medicinskih sester na Slovenskem, se še 
posebej zavedamo, kako pomemben del zdravstvenega varstva predstavljamo zaposleni v zdravstveni 
in babiški negi. Naslov nacionalnega kongresa, že enajstega po vrsti,  se glasi: »Medicinske sestre in 
babice – ključne za zdravstveni sistem«. Zavedanje o pomenu zdravstvene in babiške nege samo po 
sebi seveda ni dovolj, potrebni so znanje, strokovnost in moč. Moč najštevilčnejše skupine zaposlenih 
v zdravstvu se prepleta tudi z znanjem, odgovornostjo, empatijo, raziskovanjem, odločanjem, povezo-
vanjem in še marsičem. Veliko vsega smo poskušali vtkati v letošnje vsebine plenarnih in sekcijskih 
predavanj. Tretji dan kongresa bomo namenili izkustvenim delavnicam.

Hvala vsem predavateljem, ki boste kongres sooblikovali. Z velikim spoštovanjem vabimo vse, ki vas 
izbrane teme zanimajo, da se nam pridružite kot udeleženci. Prepričana sem, da bo kongres, tako 
kot vsi predhodni, prispeval ne le k razvoju stroke, temveč tudi k pomenu prepoznavnosti v strokovni 
in laični javnosti, da smo prav medicinske sestre in babice tiste, ki smo zares ključne za slovenski 
zdravstveni sistem.

Veselim se srečanja in sodelovanja.

Monika Ažman
predsednica Zbornice - Zveze



54

VABLJENI PREDAVATELJI 
11. KONGRESA ZDRAVSTVENE IN 
BABIŠKE NEGE SLOVENIJE

27. 11. 2017

28. 11. 2017

Annette Kennedy
TOGETHER – THE VOICE OF NURSES WORDLWIDE - INVISIBLE YET INDISPENSABLE
SKUPAJ – GLAS MEDICINSKIH SESTER PO SVETU – NEVIDEN, VENDAR NEPOGREŠLJIV

Prof. dr. Lesley Page
FROM MEDICALISATION TO HUMANISATION OF BIRTH
OD MEDIKALIZACIJE DO HUMANIZACIJE ROJSTVA

Dr. Paul de Raeve
PROUD TO BE AN EU NURSE – EFN COMPETENCY FRAMEWORK & WORKFORCE MATRIX 
3+1
S PONOSOM MEDICINSKA SESTRA V EVROPSKI UNIJI – EFN KOMPETENČNI OKVIR IN 
MATRIKA DELOVNIH MEST
3 + 1

Izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
RAZVOJ ELEMENTOV PROFESIONALIZACIJE V SLOVENSKI ZDRAVSTVENI NEGI

Dušica Popadić
SAVEZNISTVO ZDRAVSTVENIH RADNIKA/CA SA DETETOM I ŽENOM KOJI SU PREZIVELI 
SEKSUALNO NASILJE
ZAVEZNIŠTVO ZDRAVSTVENIH DELAVCEV Z OTROKI IN  ŽENSKAMI, KI SO JIH SPOLNO 
ZLORABLJALI

Prim. dr. Dušica Pleterski Rigler
SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU V LUČI ODGOVORNOSTI IN VARNOSTI

Annette Kennedy

Bila je podpredsednica ICN v obdobju 2013−2017. Leta 2016 ji je bila 
podeljena častna štipendija na področju zdravstvene nege na Royal 
College of Surgeons Ireland. Od 2005 do 2007 je bila predsednica 
Evropske federacije medicinskih sester (EFN), organizacije, ki 
zastopa 30 evropskih nacionalnih zdravstvenih združenj. 

Annette je aktivno vključena v družbeno dogajanje in je trenutno 
predsednica foruma za brezdomce Bray, organizacije, sestavljene 
iz prostovoljnih, zakonskih in skupnostnih organizacij in 
agencij, ki podpirajo ranljive skupine ljudi, kot so brezdomci. Je 
tudi direktorica odbora za informiranje državljanov, izvoljena 
predstavnica številnih univerzitetnih odborov in je sodelovala v 
številnih nacionalnih in mednarodnih odborih.

Annette Kennedy je ustanovila zelo uspešen izobraževalni in 
raziskovalni center pri Irish Nurses and Midwives Organisation 
(INMO). Annette je v imenu INMO zagovarjala interese medicinskih 
sester in babic, razvijala zakonodajo o predpisovanju zdravil s 
strani medicinskih sester in babic, skrbela za razvoj naprednih 
znanj medicinskih sester in sodelovala pri pripravi nedavno 
sprejetega zakona o medicinskih sestrah in babicah na Irskem.

Njeno ožje delovno področje je načrtovanje kadrov in oblikovanje 
pozitivnega delovnega okolja za medicinske sestre.  Annette 
je s svojim delom dodala glas medicinskih sester in babic pri 
vzpostavljanju partnerstev z vlado, zakonodajnimi organi, 
univerzami in drugimi reprezentativnimi skupinami na Irskem.

Annette je registrirana medicinska sestra in registrirana babica 
z diplomo iz zdravstvene nege (BNS) University College Dublin, 
diplomo iz Obvladovanja človeških virov in magisterijem iz analize 
javnega sektorja Trinity College Dublin.

Annette Kennedy je bila 
maja 2017 izvoljena za 

predsednico Mednarodnega 
sveta medicinskih sester 

(ICN), organizacije, ki zastopa 
135 nacionalnih združenj 
medicinskih sester in 17 

milijonov medicinskih sester po 
vsem svetu. 
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Prof. dr. Lesley Page

Za predsednico je bila izvoljena zaradi izkušenj na področju babištva 
tako v Združenem kraljestvu kot v Kanadi, kjer je imela vlogo pri 
razvoju reguliranega babištva in vključitvi babic v zdravstveni sistem. 
Bila je prva profesorica babištva v Združenem kraljestvu na Univerzi 
v Thames Valleyju in bolnišnici Queen Charlotte’s. Je gostujoča 
profesorica babištva na Florence Nightingale School of Nursing 
and Midwifery, King’s College London,  University of Technology 
Sydney in Griffith University Australia. Je priznana mednarodna 
akademikinja, zagovornica in aktivistka za babice, matere in otroke, 
z več kot 40-letnimi izkušnjami.

Kot plodna avtorica, uporabnica družabnih omrežij in strastna 
sogovornica se je povezala z ljudmi iz vseh družbenih slojev na temo 
rojstva ter statusa in zdravja žensk. Kot eden glavnih veleposlanikov 
RCM je z babicami, študenti, zdravniki, medicinskimi sestrami, 
drugimi obporodnimi strokovnjaki, javnostjo, vladami, oblikovalci 
politik ter drugimi govorila o tem, kako pomembne so avtonomne, 
zakonsko urejene in izobražene babice.

Svoje delo je osredotočila na človekove pravice ob rojstvu otroka, 
humanizacijo rojstva, vlogo babic pri podpiranju optimalnega 
zdravja za ženske in njihove otroke in storitve, ki podpirajo varno 
visokokakovostno babiško obravnavo, vključno s pomenom odnosa, 
ki temelji na partnerstvu med žensko in njeno babico/babicami.

Lesley se ponaša s svojimi prispevki k razvoju politik in storitev, 
usmerjenih v ženske, v Veliki Britaniji in po svetu. Je eden od dveh 
predstavnikov RCM v Svetu Mednarodne konfederacije babic.

Za svoje delo je prejela več nagrad, kot je nagrada princese Anne, za 
razvoj babištva ter zdravja žensk in družin; leta 2014 je prejela prestižni 
naslov Commander of the British Empire za področje babištva.

V času svojega predsedovanja 
na Royal College of Midwives 

(RCM) v Veliki Britaniji (od aprila 
2012 do junija 2017) je profesorica 

Lesley Page obiskala babice po 
vsem svetu.

Od leta 1984 je bil Paul De Raeve zaposlen kot registrirana 
medicinska sestra v centru za otroke z mišičnimi obolenji. Od 
leta 1990 do 1992 je bil glavna medicinska sestra neonatologije v 
bolnišnici All Hada v Saudski Arabiji. Po vrnitvi s Srednjega vzhoda 
je bil imenovan za vodjo negovalnega osebja v bolnišnici Bruselj 
Free University, s krajšim delovnim časom pa še na ministrstvo za 
zdravje in okolje. Odgovoren je bil za razvoj nacionalne primerljive 
podatkovne baze za zdravstveno nego, uvedbo kvalitativnih 
kazalnikov v sistem bolnišničnega financiranja in zagotavljanje 
podatkov za proces odločanja v politiki.

Leta 2002 je bil Paul De Raeve imenovan za generalnega 
sekretarja Evropske zveze združenj medicinskih sester (EFN). 
Dejavnosti EFN se nanašajo na spodbujanje in zaščito medicinskih 
sester in zdravstvenih poklicev s posebnim poudarkom na 
Evropski uniji in Evropi. Prizadevanja za to poslanstvo vključujejo 
zagotavljanje, da je zdravstvena nega osrednjega pomena pri 
razvoju, izvajanju in ocenjevanju evropske zdravstvene politike 
na področju izobraževanja, delovne sile ter kakovosti in varnosti. 
Rezultati se kažejo kot doseženo partnerstvo z drugimi ponudniki 
zdravstvenih storitev, organizacijami pacientov, civilno družbo in 
številnimi drugimi evropskimi organizacijami.

Paul De Raeve je diplomiral  na 
oddelku za zdravstveno nego 

Free University of Brussels leta 
1989. Leta 1996 je magistriral iz 
statistike na Katoliški univerzi 

v Bruslju. Doktorski študij 
je zaključil na Kings College 

University v Londonu.

Dr. Paul De Raeve
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Izr. prof. dr. 
Brigita Skela Savič

Od leta 2007 je dekanica Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (FZAB). 
Kot izredna profesorica, nosilka predmetov in mentorica študentom 
magistrskega in doktorskega študija deluje na FZAB, Medicinski 
fakulteti Univerze v Ljubljani in Fakulteti za organizacijske vede 
Univerze v Mariboru. Njeno habilitacijsko in raziskovalno področje 
so pomen raziskovanja za razvoj zdravstvene nege kot znanstvene 
discipline, na dokazih podprto delo in management v zdravstvu. 
Je vodja raziskovalne skupine Zdravstvo in zdravstvena nega, ki je 
registrirana pri ARRS in nosilka raziskovalnih in razvojnih projektov 
na FZAB. Je članica raziskovalnih skupin medinstitucionalnih 
raziskovalnih projektov v Sloveniji in izven. Od januarja 2013 naprej je 
strokovnjakinja NAKVIS.

Drugi mandat je glavna in odgovorna urednica Obzornika zdravstvene 
nege, je članica uredniškega odbora revije Zdravstveno varstvo in 
članica mednarodnega uredniškega odbora revije Nurse Education 
Today  ter recenzentka za domače in mednarodne znanstvene 
revije. Deluje v različnih strokovnih organih in skupinah na domači 
in mednarodni ravni, od maja 2017 je članica upravnega odbora 
International Council of Nurses (ICN) za obdobje 2017 – 2021.

Izr. prof. dr. Brigita Skela 
Savič ima izkušnje z vodilnimi 
delovnimi nalogami v visokem 

šolstvu in v zdravstvu.

Dušica Popadić

Center je registriran od leta 1994 in od takrat njihovi  strokovnjaki 
delajo z mladostniki in odraslimi, ki so jih v otroštvu in/ali 
odraslem obdobju spolno zlorabljali, ter izobražuje ljudi, ki 
zlorabljenim lahko pomagajo. 
V 23 letih delovanja so v Incest Trauma Centru razvili številne 
izobraževalne programe o zaščiti žensk in otrok pred spolnim 
oz. vsakršnim nasiljem in izdali veliko publikacij.  Doslej je bilo 
v te programe vključenih več kot 9000 ljudi iz 882 državnih in 
nevladnih ustanov. Izobraževalne preventivne programe ITC je 
potrdilo in vključilo v redni izobraževalni program tudi Ministrstvo 
za šolstvo Republike Srbije.  
Eden večjih dosežkov Incest Trauma Centra je gotovo ta, da je srbski 
parlament leta 2013 glasoval ZA ukinitev zastaranja spolne zlorabe 
otrok in je (za Veliko Britanijo) Srbija postala druga država v Evropi, 
kjer zakonodaja prepozna dolgotrajne posledice spolne zlorabe. 
Incest Trauma Centar – Beograd je letos postal partner najbolj 
znanega mednarodnega združenja za preprečevanje zlorab in 
zanemarjanja otrok (ISPCAN Country Partner Program 2017-2018; 
ISPCAN The International Society for Prevention of Child Abuse 
and Neglect).
Ustanoviteljica in direktorica Incest Trauma Centra Dušica 
Popadić je za svoje delo prejela številne nagrade in priznanja, 
naj omenimo samo dve prestižni: leta 2016 je dobila nagrado 
ameriške organizacije World of Children Award, ki jo ta podeljuje 
zagovornikom zaščite otrokovih pravic (nekateri mediji to nagrado 
primerjajo z Nobelovo nagrado), letos pa je dobila še Fulbrightovo 
nagrado za poklicno odličnost.  
Dušica Popadić je študirala v Amsterdamu in v Haagu. 
Osredotočila se je na spolno nasilje in zlorabe otrok in žensk. 
Sodelovala je pri prvi študiji o spolnih zlorabah otrok v Srbiji, 
pripravi praktičnih priročnikov za osnovne in srednje šole o 
preprečevanju spolnega nasilja med mladostniki, priročniku 
Nasilje nad ženskami, moja poklicna odgovornost, namenjenem 
zdravstvenim organizacijam.

Dušica Popadić je direktorica 
Incest Trauma Centra - Beograd 

(ženska srbska nevladna 
organizacija, specializirana za 
družbene probleme spolnega 

nasilja).
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Prim. dr. 
Dušica Pleterski Rigler

Poklicno delo je nadaljevala na Kliniki za infekcijske bolezni 
in vročinska stanja s specializacijo iz pediatrije. Iz pediatrične 
infektologije se je izobraževala tudi v Londonu. Uspešna je bila na 
področju humanizacije hospitalizacije otrok. Vodila je izobraževanje 
sodelavk in sodelavcev o otrokovem doživljanju bolezni, kar je na 
kliniki privedlo do odprtja otroških oddelkov za starše in ožje svojce 
hospitaliziranih otrok. Takrat je bil to drugi oddelek v državi, ki je 
to omogočil, postopoma tudi možnost sobivanja enega od staršev z 
bolnim otrokom. 

V prvih letih samostojne Slovenije je sodelovala pri utrjevanju 
in ohranjanju dispanzerske dejavnosti za otroke. Je članica 
Komisije RS za medicinsko etiko, članica Komisije za oploditve z 
biomedicinsko pomočjo in predsednica Etične komisije za presaditve 
delov človeškega telesa zaradi zdravljenja. Od vstopa Slovenije v 
Eurotransplant do vključno 2013. leta  je bila članica odbora za 
etična vprašanja. 

V Zdravniški zbornici Slovenije je bila aktivna vse od priprav na 
njeno ustanovitev. Delovala je tudi na civilno-humanitarnem 
področju. Na njen predlog je uzakonjena pravica predšolskih otrok 
do brezplačnega sobivanja enega od staršev v bolnišnici. V letu 2010 
je dobila priznanje Državnega sveta RS kot zaslužna prostovoljka 
leta. Postala je članica Evropske zveze za otroke v bolnišnici – 
EACH. Sodelovala je, kot podpredsednica, v Forumu zoper telesno 
kaznovanje otrok v družini pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije. Od 
uveljavitve Zakona o pacientovih pravicah je bila članica  Komisije 
RS za varstvo pacientovih pravic pri Ministrstvu za zdravje. V zadnjih 
letih deluje pri uvajanju varnostne kulture v zdravstveni oskrbi, ki 
zagotavlja višjo varnost v postopkih diagnostike in zdravljenja za 
paciente in za zdravstvene delavce. V Univerzitetnem kliničnem 
centru Ljubljana je ena od dveh pooblaščenk za varnost pacientov, 
zaposlenih in drugih. 

Dušica Pleterski Rigler, dr. med., 
se je po zaključku fakultete, v 
času obveznega zdravniškega 
staža izobraževala na različnih 

klinikah, največ časa na 
kirurškem in internističnem 

oddelku.

P R O G R A M
11. kongres zdravstvene in babiške nege Slovenije
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Ponedeljek27. november 2017

08.00 - 09.00 REGISTRACIJA

Dvorana 1

Moderator: J. PRESTOR, PRELEC

09.00 - 09.15 OTVORITEV

09.15 - 09.55 TOGETHER – THE VOICE OF NURSES WORDLWIDE - INVISIBLE YET INDISPENSABLE

SKUPAJ – GLAS MEDICINSKIH SESTER PO SVETU – NEVIDEN, VENDAR NEPOGREŠLJIV

Annette Kennedy

09.55 - 10.35 FROM MEDICALISATION TO HUMANISATION OF BIRTH

OD MEDIKALIZACIJE DO HUMANIZACIJE ROJSTVA

Prof. dr. Lesley Page

10.35 - 11.05 PROUD TO BE AN EU NURSE – EFN COMPETENCY FRAMEWORK & WORKFORCE MATRIX 3+1

S PONOSOM MEDICINSKA SESTRA V EVROPSKI UNIJI – EFN KOMPETENČNI OKVIR IN MATRIKA DELOVNIH 

MEST 3 + 1

Dr. Paul de Raeve

11.05 - 11.35 RAZVOJ ELEMENTOV PROFESIONALIZACIJE V SLOVENSKI ZDRAVSTVENI NEGI

Izr. prof. dr. Brigita Skela Savič

11.35 - 12.00  RAZPRAVA

12.00 - 13.00 Odmor

Dvorana 3 IZZIVI STROKE ZDRAVSTVENE NEGE

Moderator: L. PRESTOR, mag. D. KRAMAR

13.00 - 13.15 Namestitev pacienta v neprilagojen položaj za operacijo lahko povzroči dodatno 
bolečino in poškodbo živca

MARTINČIČ, 
SOPOTNIK, ERAK

13.15 - 13.30 Prednosti, ki jih Klinična pot za srčno operacijo prinaša pacientu PUST

13.30 - 13.45 Revmatološki bolnik v sestrski ambulanti: Prikaz primera PAVIČ NIKOLIČ

13.45 - 14.00 Kaheksija pri srčnem popuščanju in prehranska obravnava TKALEC, PANDEL 
MIKUŠ, KVAS

14.00 - 14.15 Vpliv dietnega prehranjevanja na kakovost življenja pacientov s kronično ledvično 
boleznijo

JUHART, KAUČIČ, 
LESKOVŠEK

14.15 - 14.30 Cepljenje proti gripi kot izziv za zaposlene v domu za starejše POZVEK, ROMIH

14.30 - 14.45  RAZPRAVA

18.00 - 21.00 SLAVNOSTNA AKADEMIJA za vabljene goste

Dvorana 2 ZDRAVSTVENA NEGA V PSIHIATRIJI

Moderator: mag. BREGAR, mag. J. KRAMAR

13.00 - 13.15 Psihoedukativne delavnice v zdravstveno vzgojnih centrih in Centrih za krepitev zdravja: 
Podpora pri spoprijemanju z depresijo, anksioznimi motnjami in stresom 

DERNOVŠEK, TANČIČ 
GRUM, SEDLAR KOBE

13.15 - 13.30 Izobraževalna in vzgojna funkcija medicinske sestre pri integrirani celostni obravnavi 
pacientov s samopoškodovalnim vedenjem brez samomorilnega namena

PINTAR BABIČ, 
JUNUZOVIĆ, 
LIPOVEC, DROBNIČ 
RADOBULJAC

13.30 - 13.45 Vloga zdravstvene nege v timu skupnostne psihiatrične obravnave na primarni ravni DOBERŠEK MLAKAR

13.45 - 14.00 Odvisnost je zdravljiva bolezen možganov ZATKOVIĆ, KINK

14.00 - 14.15 Otrok in urejanje alkoholizma pri zasvojenem staršu KOPAČ, MARCINA

14.15 - 14.30 Pričakovani učinki delovanja nevladnih organizacij ZUPANČIČ

14.30 - 14.45  RAZPRAVA

11. KONGRES ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE
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28. november 2017

08.00 - 09.00 REGISTRACIJA

Dvorana 1  

Moderator: KLEMENC, mag. BREGAR

09.00 - 09.45 SAVEZNISTVO ZDRAVSTVENIH RADNIKA/CA SA DETETOM I ŽENOM KOJI SU PREZIVELI SEKSUALNO NASILJE 
ZAVEZNIŠTVO MED ZDRAVSTVENIMI DELAVCI IN ŽENSKAMI Z OTROKI, KI SO PREŽIVELI SPOLNO NASILJE

Dušica Popadić

09.45 - 10.30 SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU V LUČI ODGOVORNOSTI IN VARNOSTI
Prim. dr. Dušica Pleterski Rigler

10.30 - 10.40  PREDSTAVITEV SPONZORJA

10.40 - 10.50  PREDSTAVITEV SPONZORJA

10.50 - 11.00 ŽREBANJE

11.00 - 11.15 RAZPRAVA

11.15 - 11.45 Odmor

Dvorana 1 ZDRAVSTVENA NEGA OTROKA

Moderator: ŠMIT, ŠUMAK

11.45 - 12.00 Predstavitev dela diplomirane babice, kot avtonomne in kompetentne osebe v Splošni 
bolnišnici Jesenice

SFILIGOJ, ZUPAN, 
TRIFONI, 
STRGAR RAVNIK

12.00 - 12.15 Občutki neizmerne tesnobe med dojenjem: študija primera ŠIRCELJ, 
STANEK ZIDARIČ

12.15 - 12.30 Zdravstvena nega popka novorojenčka: protokol in higiena rok GRŽINIĆ, OŠTIR, 
PERŠOLJA

12.30 - 12.45 Zdravljenje z visokim pretokom zraka (ZVP) pri otrocih v akutni dihalni stiski OŠTIR, KRIVEC

12.45- 13.00 Zdravljenje z visokimi pretoki zraka in kisika pri otrocih v akutni  dihalni stiski JERETINA, 
PANDEL MIKUŠ

13.00 - 13.15 RAZPRAVA

13.15 - 14.15  Odmor

Dvorana 2 ZDRAVSTVENA NEGA SKOZI ZGODOVINO

Moderator: KERŠIČ, MIHELIČ ZAJEC

11.45 - 12.00 Zgodovinski razvoj perioperativne zdravstvene nege na Slovenskem BERKOPEC

12.00 - 12.15 Zgodovinski pogled na Suvereni malteški viteški red v povezanosti z zdravstveno nego OLENIK, 
MIHELIČ ZAJEC

12.15 - 12.30 Od izkušenj iz zdravstveno vzgojnih centrov do vzpostavitve centrov za krepitev zdravja VRBOVŠEK, REBERNIK

12.30 - 12.45 Regijska bolnišnica kot učeča se organizacija ROBNIK

12.45- 13.00 Učenje negovalnih diagnoz s pomočjo uporabe informacijsko-komunikacijske 
tehnologije

ŠTEBLAJ, FICZKO, 
MIHELIČ ZAJEC

13.00 - 13.15 RAZPRAVA

13.15 - 14.15  Odmor

Dvorana 3 PATRONAŽNO VARSTVO

Moderator: KRAJNC, BIZJAK

11.45 - 12.00 Krepitev vloge patronažnega varstva v javnem zdravju HORVAT

12.00 - 12.15 Zagotavljanje potreb po storitvah patronažnega varstva KRAJNC

12.15 - 12.30 Uporaba NANDA negovalnih diagnoz pri obravnavi starejših oseb v domačem okolju ZUGAN

12.30 - 12.45 Vloga medicinske sestre v patronažni dejavnosti v paliativni obravnavi HUDARIN KOVAČIČ

12.45- 13.00 Podpora mamicam pri uvajanju mešane prehrane  po smernicah zdravega 
prehranjevanja za dojenčke

KOCJAN, 
LORGER REKIĆ

13.00 - 13.15 RAZPRAVA

13.15 - 14.15  Odmor

Torek 11. KONGRES ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE
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Dvorana 1 ZDRAVJE NA DELOVNEM MESTU

Moderator: Dr. ŠESTAN, ŠMIT

14.15 - 14.30 Pomen kontinuiranega izobraževanja iz obravnave pacienta z nasilnim vedenjem v 
Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana 

PETERKA NOVAK,       
BREGAR, LAPANJA

14.30 - 14.45 Pomen supervizije za zaposlene v zdravstveni in babiški negi DERNOVŠČEK HAFNER

14.45 - 15.00 Delovne obremenite zdravstvenih delavcev in bolečine v hrbtenici PAR

15.00 - 15.15 Strategije preprečevanja mobbinga – psihičnega nasilja na delovnem mestu v 
zdravstveni negi

PEJIĆ, ZUPANC 

15.15 - 15.30 Nasilje nad izvajalci zdravstvene nege v enoti intenzivne terapije otrok – ali si 
zatiskamo oči

KOREN GOLJA

15.30 - 15.45 Pojavnost in dejavniki tveganja za nasilje v zdravstveni negi: pregled literature BOLE, LAPANJA

15.45 - 16.00 Kajenje med študenti KVAS, MILAVEC

16.00 - 16.15 RAZPRAVA

16.15 - 16.30 Odmor

Dvorana 3 KAKOVOST IN VARNOST

Moderator: MAJCEN DVORŠAK, mag. J. KRAMAR

14.15 - 14.30 Sistem sporočanja in učenja o opozorilnih nevarnih in drugih neželenih dogodkih 
v Sloveniji

ZUPANČIČ, 
RADEJ BIZJAK, 
KOCIPER, MATE, 
MEDVED

14.30 - 14.45 Interni kazalniki kakovosti kot orodje izboljšav v zdravstveni negi PINTAR BABIČ, 
PETERKA NOVAK, 
BLAGOJEVIĆ 

14.45 - 15.00 Najpogostejši razlogi za nastanek zapletov pri rokovanju z zdravili in zakaj o njih ne 
poročamo

PUŠNIK, DOBNIK, 
TOMAŽIČ

15.00 - 15.15 Projekt higiene rok v Splošni bolnišnici Jesenice LAVTIŽAR

15.15 - 15.30 Pregled preventivnih ukrepov za preprečevanje ventilatorske pljučnice DRNOVŠEK, DEŽMAN, 
MAROLT, STARC

15.30 - 15.45 Ogroženost pacientov z internističnim obolenjem za padce KLANČNIK GRUDEN, 
KOŠIR, COTIČ 
ANDERLE, ROŠ, HVALA

15.45 - 16.00 Vloga enterostomalne terapije v bolnišnici MAJCEN DVORŠAK, 
KAUČIČ 

16.00 - 16.15 RAZPRAVA

16.15 - 16.30 Odmor

Torek 11. KONGRES ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE

Dvorana 2 ZDRAVSTVENA PISMENOST

Moderator: Dr. KVAS, OŠTIR

14.15 - 14.30 Redukacija pacientov s sladkorno boleznijo TIPA 2 v okviru projekta  »ZMOREM« PETERNELJ, CENČIČ, 
ELER, COLJA, STOPAR, 
VIHTELIČ, ZAKRAJŠEK

14.30 - 14.45 Prehransko svetovanje bolnikom s kronično ledvično boleznijo na Odseku za dializo v 
Splošni bolnišnici Novo mesto

ŽULIČ, PARAPOT

14.45 - 15.00 Instrumenti za merjenje zdravstvene pismenosti v ambulanti za diagnostiko prebavil VIDMAR, KVAS

15.00 - 15.15 Povezava med zdravstveno pismenostjo in življenjskim slogom starih ljudi RAZLAG KOLAR, 
KAUČIČ, ŠTEMBERGER 
KOLNIK

15.15 - 15.30 Razvoj in dosežki nacionalne mreže zdravstveno vzgojnih centrov REBERNIK, VRBOVŠEK

15.30 - 15.45 Od izkušenj iz zdravstveno vzgojnih centrov do vzpostavitve centrov za krepitev zdravja REBERNIK, VRBOVŠEK

15.45 - 16.00 Značaj smeha na mentalno zdravjlje DINIĆ

16.00 - 16.15 RAZPRAVA

16.15 - 16.30  Odmor
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Dvorana 3 POKLICNA ETIKA

Moderator: mag. OVIJAČ, PRELEC

16.30 - 16.45 Povezava med osebnimi in poklicnimi vrednotami medicinskih sester in njihov vpliv na 
profesionalizacijo zdravstvene nege – primer Splošne bolnišnice Jesenice

MACURA VIŠIĆ,
STRGAR RAVNIK

16.45 - 17.00 Sodobno razumevanje človeka in življenja – izzivi za etiko v zdravstvenih disciplinah PREBIL

17.00 - 17.15 Strategije premagovanja jezikovnih ovir med medicinskimi sestrami MILAVEC KAPUN, 
LIPOVEC ČEBRON, 
KOROŠEC, PISTOTNIK, 
JAZBINŠEK, HOMAR, 
ROTAR PAVLIČ, 
POKORN, MIKOLIČ 
JUŽNIČ, HIRCI, ZELKO

17.15 - 17.45 Pozitivne strani in pasti umetne inteligence RAJKOVIČ

17.45 - 18.00 RAZPRAVA
Dvorana 2 KOMUNIKACIJA in ZDRAVSTVENA VZGOJA 

Moderator:  BIZJAK, mag. ŠTEMBERGER KOLNIK

16.30 - 16.45 Sodelovanje med izvajalci zdravstvene nege BERUS, CEROVŠEK, 
NOVINEC

16.45 - 17.00 Spodbujanje refleksije dijakov zdravstvene nege z izobraževanjem s pomočjo filma KOTNIK

17.00 - 17.15 Senzorično gledališče – pomen simulacijskih okolij v zdravstveni negi PREBIL, GORNJAK

17.15 - 17.30 Zdravstveno vzgojno delovanje medicinskih sester na področju otrok in mladostnikov v 
Savinjsko Šaleški dolini

PETEK

17.30 - 17.45 »Pokončna drža« pri učencih osnovnih šol - pilotni projekt Zdravstvenega doma 
Ljubljana

SLAPŠAK, ŠMIT, 
STAPARSKI DOBRAVEC

17.45 - 18.00 RAZPRAVA

Torek 11. KONGRES ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE

Dvorana 1 VODENJE

Moderator: Dr. KADIVEC, mag. Z. KRAMAR

16.30 - 16.45 Vpliv vodenja na zadovoljstvo izvajalcev zdravstvene nege LESKOVIC, 
DUH KLEMENC

16.45 - 17.00 Triaža v urgentnem centru Jesenice LUKANČIČ, 
MACURA VIŠIĆ, RABIČ

17.00 - 17.15 Spremljanje zadovoljstva uporabnikov storitev čiščenja kot del vodenja projekta 
zunanjega izvajanja dejavnosti

MRAK, HVALA

17.15 - 17.30 Procesno unapređenje higijene bolnica VLAIĆ

17.45 - 18.00 Stroškovno učinkovita uporaba razkužil v zdravstvenih ustanovah PROSEN

17.45 - 18.00 RAZPRAVA
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08.00 - 09.00 REGISTRACIJA

Dvorana 1

Moderator: LOKAJNER, mag. J. KRAMAR 

09.00 - 09.30 V DOMAČEM OKOLJU JE STARANJE BOLJ KAKOVOSTNO IN LEPŠE − EVROPSKI PROJEKT CONSENSO
Tamara Štemberger Kolnik, Boštjan Žvanut, Patrik Pucer, Katarina Babnik

09.30 - 10.00 PROJEKT E-IZOBRAŽEVANJE MEDICINSKIH SESTER
Marija Milavec Kapun

10.00 - 10.10  PREDSTAVITEV SPONZORJA

10.10 - 10.20  PREDSTAVITEV SPONZORJA

10.20 - 10.30 RAZPRAVA

10.30 - 11.00 Odmor

Dvorana 1 PALIATIVNA ZDRAVSTVENA NEGA

Moderator: ŠUMAK, JOŠAR

11.00 - 11.15 Evalvacija bolečinske lestvice NIPS pri novorojenčku z merjenjem tkivne oksigenacije v 
somatosenzornem predelu možganske skorje 

GRŽINIĆ, PERŠOLJA

11.15 - 11.30 Komplementarni pristopi in izzivi v paliativni oskrbi onkoloških pacientov LUBAJNŠEK

11.30 - 11.45 Izvajanje paliativne oskrbe v slovenskih bolnišnicah PLANK

11.45 - 12.00 Dodati življenje dnevom KUGONIČ, ZUPANC

12.00 - 12.15 RAZPRAVA

12.15 - 13.15 Odmor

Sreda 11. KONGRES ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE

Dvorana 1  

13.15 - 13.30 Priprava izvedbe delavnic

Dvorana 1 DELAVNICA

13.30 - 16.30 Uporaba negovalnih diagnoz NANDA-I v praksi
REBEC, PINTAR BABIČ, LUBI, SIRK,  VRANKAR, PAJNKIHAR, MIHELIČ ZAJEC, KLANČNIK GRUDEN 

Dvorana 2 DELAVNICA

13.30 - 16.30 Komunikacija s pacienti, ki so v procesu zdravstvene obravnave odklonilni
LAPANJA BOLE

Dvorana 3 DELAVNICA

13.30 - 16.30 Barvni trak v pediatriji in učenje s simulacijami v zdravstvu – za varnejšo zdravstveno nego otrok
ZAFOŠNIK, GRMEK MARTINJAŠ, KOŠEC

16.30 - 17.00 ZAKLJUČEK KONGRESA

Dvorana 2 PROMOCIJA ZDRAVJA

Moderator: ŠMIT, BIZJAK

11.00 - 11.15 Redna telesna dejavnost podaljšuje starost in vpliva na kakovost življenja VIDNAR

11.15 - 11.30 Vključevanje ranljivih oseb v preventivni program z izvajanjem javnozdravstvenih 
aktivnosti centra za krepitev zdravja

VRBOVŠEK, REBERNIK,
FILIPIČ

11.30 - 11.45 Referenčne ambulante družinske medicine – preventiva v prvih petih letih delovanja  MEDVED, ČUŠ

11.45 - 12.00 Vpliv zdravstvene vzgoje na znanje ljudi o možganski kapi SIRAR, KVAS

12.00 - 12.15 RAZPRAVA

12.15 - 13.15 Odmor
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 S Manjše tveganje za poklicno 
izpostavljenost pacientovi krvi.* 

 S Manjša nevarnost za infekcije, 
povezane s katetri (CRBSI) 

 S Manj zapletov pri vstavljanju in 
vzdrževanju kanil.*

BD Nexiva™ /
BD Venflon™ Pro Safety

Varna IV kanila

BD Q-Syte™ 
Zaprt brezigelni 
venski dostop

BD PosiFlush™
Prednapolnjene brizgalke 

za prebrizgavanje 
katetrov

* več podatkov v literaturi
Medias Int. je zaščitni znak podjetja Medias International d.o.o.

BD, BD Logo in vse ostale blagovne znamke so last podjetja Becton,  
Dickinson and Company. © 2015 BD. MEDO61284

NAŠ PRISPEVEK K VARNEMU
VENSKEMU PRISTOPU ZA

ZDRAVSTVENO OSEBJE IN PACIENTA

www.bd.com
info@medias-int.si
www.medias-int.si
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Abena-Helpi – zanesljiv partner

Izdelki za boljšo
   kakovost življenja

Nudimo vam možnost, da se seznanite z našimi 
izdelki in jih tudi testirate. Bi želeli prikaz 
praktične uporabe ali izvedbo delavnice?  
Pokličite nas, z veseljem vam bomo pomagali.

Kontakt: 01 530 47 70, info@abena-helpi.si

Programi izdelkov Abena pokrivajo področje pripomočkov za 
oskrbo oseb s težavami z inkontinenco, nego bolnikov, izdelke 
za oskrbo ran ter izdelke za zaščito zdravstvenega osebja. 
Naši izdelki zagotavljajo visok standard higiene in zaščite.

Hiša konceptov Abena zajema naslednje skupine izdelkov:

• pripomočki pri težavah 
z uhajanjam urina in 
blata – pripomočki za 
inkontinenco

• negovalna kozmetika 
Skin Care

• izdelki za oskrbo rane
• izdelki za zaščito postelj
• zaščitne rokavice
• izdelki za osebno zaščito
• umivalne krpice
• otroške plenice

90x194.indd   1 2. 11. 2017   09:27:02

• Pillows, positioning pillows, blankets and 
matrasses

• Clinically proven pathogen barrier
• Class I Medical Device
• Provides comfort & airflow
• Easy cleaning using existing hospital  

protocols
• Reduce laundry costs and infection risks

Up to 9% of HAI is connected to 
 bedding interiors -

SleepAngel ist the solution 
for clean beds

Biomedis M.B. d.o.o. · Slokanova 12 · 2000 Maribor, Slovenia  
T +386 2 471 63 01 office@bmgrp.si · www.bmgrp.si
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NEGUJEMO GENERACIJE

www.tosama.si
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“Za Bio-Oil mi je povedala mami, uporablja pa ga tudi moja tašča. Med svojo 

drugo nosečnostjo so se mi na mojo veliko žalost na trebuhu pojavile strije, 

ki so po porodu postale svetlo roza barve, koža po celem trebuhu pa rahlo 

boleča. Že po enem mesecu uporabe sem opazila, da je koža na otip mehkejša 

in manj občutljiva, prav tako je počasi začela izginjati roza barva. Po treh 

mesecih uporabe dvakrat dnevno je koža bolj napeta, strije pa precej tanjše in 

manj opazne. Z izdelkom sem zelo zadovoljna in ga z veseljem priporočam tudi 

drugim.”

Žana Močnik Koncilija 

Bio-OilTM je namensko olje za nego kože, ki pomaga izboljšati videz brazgotin, strij in neenakomerne polti. Vsebuje revolucionarno sestavino PurCellin Oil TM in učinkovito neguje tudi zrelo in izsušeno kožo. 
Primerno je tudi za redno dnevno nego kože. Rezultati se pri posameznih uporabnikih razlikujejo. Izdelek Bio-OilTM je dobitnik 349 priznanj za nego kože (www.bio-oil.com/sI/product/accolades). Za 
podrobnejše podatke o izdelku in kliničnih testiranjih obiščite spletno stran www.bio-oil.com/sl. Na voljo v lekarnah, prodajalnah Sanolabor, specializiranih prodajalnah, drogerijah DM, Müller in TUŠ po 
priporočeni maloprodajni ceni 11,96€ za 60 ml pakiranje in 19,95€ za 125 ml pakiranje. Distributer za Slovenijo: Orbico d.o.o., Verovškova 72, 1000 Ljubljana

Najbolje 
prodajan 

izdelek za nego 
brazgotin in strij 

v 24 državah.

Pridružite se nam na
facebook.com/BioOilSlovenija
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Proizvod


