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Namen in cilji projekta:

Zmanjšanje ali preprečitev bolezni povezanih z življenjskim 
slogom

Izvedba izobraževanj za specializante družinske medicine, 
patronažne medicinske sestre in time referenčnih ambulant

Promocija projekta in diseminacija v strokovni javnosti

Opredeliti – vzpostaviti kazalnike, ki kažejo kakovost projekta, 
usmerjenost v bolnika, kakovostno obravnavo bolnika glede 

na zdravstveni status. 2



Ciljne skupine:

• Patronažne medicinske sestre (nadgraditi 
znanje s področja preventive in spremljanja 
parametrov urejenosti določenih kroničnih  
bolezni) 

• Zdravniki specializanti družinske medicine: 
tekom modulov jih naučiti vodenja bolnikov s 
kroničnimi boleznimi v skladu s protokoli
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• Referenčne ambulante: v kontekstu 
poenotenja in uskladitve dela celovite timske 
obravnave  bolnikov na področju preventive in 
vodenja kroničnih bolezni  

• Ambulante družinske medicine -zdravniki, ki 
delajo v splošnih ambulantah

• Tuji strokovnjaki – predstavitev projekt na 
strokovnih srečanjih
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Vsebina izobraževanj za PMS
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• Klinična pot za PMS 

• Presejanje za kronične nenalezljive bolezni na terenu

• Obravnava bolnikov s SBII na domu 

• Obravnava bolnika s KOPB/astmo na domu

• Obravnava bolnika z AH na domu

• Družinska obravnava debelosti

• Vpliv družine na zdravje in zagotavljanje varnega 
okolja za starostnike 



Projekt poteka od 6.3.2015 – 30.4.2016

• Vse delavnice z omenjenimi vsebinami morajo biti izvedene s 
strani Zbornice – Zveze  do 30.9. 2015
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MODUL TERMIN NOSILKA modula IZVAJALCI OBLIKA 

DELA/prostor 

KLINIČNA POT za 

PMS

Ponedeljek  15.6. 

ob 13. uri

Andreja Krajnc Andreja Krajnc predavalnica

PRESEJANJE torek 16.6. ob 

13.45

Mira Brodarič Mira Brodarič

Karmen Česen 

predavalnica

OBRAVNAVA SB 

tip 2

četrtek 18.6. ob 

13.15 uri 

petek 19.6. ob 

13. uri 

Melita Cajhen Melita Cajhen

D. Pongrac -

Barlovič

Mateja Tomažin -

Šporar

Jana Klavs

Mira Slak

predavalnica 

3x kabinet



OBRAVNAVA AH ponedeljek 7.9.

torek 8.9. 

Tanja Žontar Tanja Žontar

Marija Petek -

Šter 

predavalnica 

3x kabinet

OBRAVNAVA 

KOPB/ASTMA

četrtek 10.9.

petek 11.9. 

Lojzka Prestor Lojzka Prestor +3 predavalnica 

3x kabinet

DEBELOST –

KLINIČNA POT

? Milena Blaž –

Kovač (ZD 

Ljubljana)

Milena Blaž –

Kovač 

predavalnica 

DRUŽINSKA 

OBRAVNAVA 

DEBELOSTI

15. oz. 18.9. ? Zvezdana Vražič Zvezdana Vražič predavalnica

VPLIV DRUŽINE –

VARNO OKOLJE 

? Jožica Ramšak -

Pajk

Jožica Ramšak –

Pajk +

…

predavalnica
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Izvedba izobraževalnih modulov

• Frontalno v predavalnici

• Demonstracija v skupini
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• Vprašalniki  - kazalniki kakovosti

• Razprava, izmenjava mnenj in izkušenj
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• Odmor in osvežitev
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Hvala za vašo pripravljenost sodelovanja v projektu. 
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