
 
 

DRUGO OBVESTILO IN PRELIMINARNI PROGRAM  
 

FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE NOVO MESTO 
 

vabi na  
 

7. ZNANSTVENO KONFERENCO Z MEDNARODNO UDELEŽBO 
 

Celostna obravnava pacienta 
 

Novo mesto, četrtek, 16. november 2017 
 

Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto želi z organizacijo 7. ZNANSTVENE 
KONFERENCE Z MEDNARODNO UDELEŽBO »CELOSTNA OBRAVNAVA 
PACIENTA« prispevati k izmenjavi znanj in utrditvi stroke, predvsem pa nadaljevati s 
prizadevanji v spodbujanju raziskav s področja zdravstvene nege in zdravstveno-socialne 
problematike z vidika kakovosti, izobraževanja in menedžmenta.  
 
Cilji konference so: 
 

• predstaviti rezultate sodobnih raziskav s področja tematike konference, 
• krepitev sodelovanja med slovenskimi in evropskimi strokovnjaki ter šolami in fakultetami s 

področja zdravstvenih ved in širše, 
• prenos znanj in izkušenj med prakso in znanstveno-raziskovalnim delom. 

 
Osrednja tema konference je celostna obravnava pacienta v zdravstvenem in 
socialnem varstvu z vidika kakovosti, odgovornosti in humanosti ter v tem kontekstu: 
 

• celostna obravnava pacienta v različnih starostnih obdobjih,  
• zdravljenje in zdravstvena nega pacientov z različnimi kroničnimi in akutnimi obolenji,  
• integrirana zdravstvena in socialna oskrba, 
• koncepti obravnave ranljivih skupin in oseb s posebnimi potrebami,  
• etika in vrednote v zdravstveno socialni oskrbi,  
• pacientove pravice in dolžnosti, 
• higiena in obvladovanje okužb,  
• preventiva in zdrav življenjski slog, 
• kakovost in varnost v zdravstvenem in socialnem varstvu, 
• menedžment v zdravstvu in socialnem varstvu, 
• izobraževanje in skrb za zdravje zaposlenih,  
• medpoklicno in medinstitucionalno sodelovanje. 

  



Vpogled v aktualne trende na področju menedžmenta, izobraževanja, kakovosti in 
zdravstvenega in socialnega varstva bodo podali vabljeni plenarni predavatelji iz vrst uglednih 
strokovnjakov iz omenjenih področij. 
 
Konferenca, ki bo potekala v slovenskem, hrvaškem, srbskem in angleškem jeziku, je 
namenjena raziskovalcem, visokošolskim učiteljem in strokovnjakom iz prakse s 
področja zdravstvenega in socialnega varstva,  pa tudi širši javnosti, ki jo obravnavane 
teme zanimajo.  
 
K aktivni udeležbi so povabljeni tudi podiplomski študenti in njihovi mentorji.  

 

Pomembni termini za prijavitelje prispevkov (ROK ZA ODDAJO POVZETKOV JE 

PODALJŠAN): 

oddaja povzetka 30. september 2017 

poziv avtorjem za 
oddajo prispevka 

5. oktober 2017 

oddaja prispevka 
za objavo v 
zborniku 

20. oktober 2017 

 
Prijava na konferenco in oddaja povzetka poteka preko spletne povezave:  
http://anketa.vs-nm.si/fzv2017. 
 
O sprejetju prispevka vas bo obvestil organizacijski odbor in vas pozval k oddaji celotnega 
prispevka za objavo v zborniku prispevkov konference. 
 
Sprejeti povzetki prispevkov bodo objavljeni v zborniku povzetkov, celotni prispevki pa v 
zborniku prispevkov konference. Pogoj za objavo prispevka v zborniku znanstvene konference 
z mednarodno udeležbo je, da ga avtor ali soavtor predstavi na konferenci. Vsak avtor lahko 
prijavi samo en prispevek. Vsi izbrani prispevki bodo recenzirani in objavljeni v zborniku 
prispevkov znanstvene konference. 
 
Kotizacija: 
Kotizacija je obvezna za vse udeležence konference. Kotizacija vključuje udeležbo na vseh 
predavanjih znanstvene konference, zbornik povzetkov in Zbornik prispevkov konference, 
napitke in prigrizke med odmori ter kosilo.  
Kotizacija za udeležbo na znanstveni konferenci: 

 

kotizacija  120 EUR 
kotizacija za študente FZV NM, 
FPUV, FTS in FUPI 

60 EUR 

 
Plačilo kotizacije se izvede na transakcijski račun Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto: 
IBAN SI56 0315 0100 0476 893 (namen konferenca). Na podlagi prejetega plačila boste dobili 
račun. Rok za plačilo kotizacije je 20. 10. 2017. 
 

http://anketa.vs-nm.si/fzv2017


Vloga za vpis v evidenco strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj pri Zbornici zdravstvene in 
babiške nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov 
Slovenije Zbornici ter vloga za ocenitev programa in dodelitev licenčnih točk na Ministrstvu za 
zdravje sta bili posredovani pristojnim institucijam. O dodelitvi licenčnih točk bodo udeleženci 
obveščeni. 
 
Dodatne informacije lahko dobite preko e-pošte dekanat@vs-nm.si ali po telefonu 
07-393-00-30 ter na spletni strani http://fzv.vs-nm.si/sl/konferenca/. 
 
 
 
 
PROGRAMSKI ODBOR 
 
dr. Nevenka Kregar Velikonja, Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto, Slovenija, predsednica 
mag. Ljiljana Leskovic, Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto, Slovenija, podpredsednica 
Monika Ažman, Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, 
babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 
dr. Bojana Filej, Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto, Slovenija 
dr. Božena Gorzkowicz, Pomeranian Medical University in Szczecin, Poljska 
dr. Goran Kozina, Sveučilište v Varaždinu, Hrvaška 
dr. Milena Kramar Zupan, Splošna bolnišnica Novo mesto, Slovenija  
dr. Jasmina Starc, Fakulteta za poslovne in upravne vede Novo mesto, Slovenija 
dr. Milica Vasiljevič Blagojevič, Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu, Srbija 
dr. Vesna Zupančič, Ministrstvo za zdravje, Slovenija 
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dr. Nevenka Kregar Velikonja (predsednica),  Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto 
mag. Ljiljana Leskovic (podpredsednica), Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto 
Jožica Čampa, Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto 
ddr. Joca Zurc, Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto 
dr. Vladka Lešer, Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto 
Brigita Jugovič, Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto 
Katja Krope, Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto 
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PROGRAM  ‐ četrtek, 16. 11. 2017 / PROGRAMME – Thursday, 16 November 2017 
 
 
 8.00  -   9.00 Registracija / Registration 
 9.00  -   9.30 Otvoritev znanstvene konference / Opening of the scientific conference  
 9.30  - 11.00 PLENARNI DEL I / PLENARY I  
11.00 - 11.30 Odmor / Break  
11.30 - 13.00 PLENARNI DEL II / PLENARY II   
13.00 - 14.30 Kosilo / Lunch 
14.30 - 16.30 DELO V SEKCIJAH / WORK IN SESSIONS  
16.30 - 16.45 Odmor / Break 
16.45 - 18.15  DELO V SEKCIJAH / WORK IN SESSIONS 
18.15 - 18.30 PLENARNI ZAKLJUČEK / PLENARY CLOSING SESSION 

 
PLENARNI DEL / PLENARY 

Prof. dr. Mirjana Ule:  Spremembe življenjskega poteka: strategije obvladovanja novih tveganj in 
negotovosti / Changes in the life course: strategies for coping with new risks and uncertainties 

Dr. Marijana Neuberg: Sigurnost osoba starije dobi u zdravstvenim i socijalnim institucijama - 
preduvjet kvalitetne skrbi / Safety of elderly in health and social institutions – precondition for quality care 

Dr. Vesna Zupančič: Integrirana oskrba v Evropi in Sloveniji: koncepti, definicije ter primeri dobre 
prakse / Integrated care in Europe and Slovenia: concept, definitions and examples of good practice 

Prof. dr. Vesna Švab: Timsko delo na področju duševnega zdravja - razvoj regionalnih centrov za 
duševno zdravje v skupnosti / Multidisciplinary team work in mental health-development of Community 
Mental Health Regional Center 

 

SEKCIJE / SESSIONS 
 
Prispevki bodo razporejeni v tematske sekcije glede na obravnavano temo: 

SEKCIJA I / SESSION I: Celostna obravnava pacienta / Holistic approach to the patient 

SEKCIJA II / SESSION II: Zdravljenje in zdravstvena nega bolnikov s kroničnimi obolenji / 
Treatment and nursing care of patients with chronic diseases 

SEKCIJA III / SESSION III: Zagotavljanje kakovosti v zdravstvenem in socialnem varstvu / 
Quality  assurance in health and social care 

SEKCIJA IV / SESSION IV: Izobraževanje in organizacija v zdravstvu / Education and 
management in healthcare 

 

Organizacijski odbor si pridržuje pravico do manjših sprememb v programu. 


