
 

 

NASLOV PROGRAMA/MODULA: ZNANSTVENO RAZISKOVALNO DELO V REFERENČNI AMBULANTI 
DRUŽINSKE MEDICINE (RADM): TIMSKO DELO Z DRUŽINO NA PRIMARNI RAVNI 

1.         Namen in zelo kratek opis programa 

• Namen modula je seznaniti specializante 
družinske medicine z vključevanjem družine 
pri delu z bolniki v RADM.  

2.         Kompetence, ki jih želimo doseči:  
• Poznavanje značilnosti odziva družine na 

bolezen in poznavanje  homeostatskih 
mehanizmov družine 

• Timska obravnava družinskih članov  ter 
sodelovanje s socialnovarstvenimi 
ustanovami v RADM  

• Dvig nivoja zavedanja specializantov 
družinske medicine o vključevanju družine v 
RADM 

3. VSEBINA  
Predavanje 
V predavanju bo predstavljen koncept družinske anamneze, proces odvijanja sprememb v družini, simptomi - telesna bolezen, 
duševna ali vedenjska motnja, vedenje povezano s kriznimi situacijami oziroma nepredvidenimi stresorji (nesreča, ločitev, …), 
prioritete posameznika in skupnosti, v kateri živi, nivoji pomoči družini in njenim članom, vloga tima ter ustrezno sporazumevanje ob  
uvajanju sprememb.  
 
Predavanje s predstavitev primera timske obravnave  
Na primeru bo prikazano, kako zdravnik, srednja medicinska sestra, patronažna medicinska sestra in diplomirana medicinska sestra 
v RADM timsko obravnavajo bolnika, katerega bolezen vpliva na skupnost v kateri živi. Predstavljene bodo vloge posameznih članov 
tima in predstavljeni načini sodelovanja s centrom za socialno delo, zavodom za zaposlovanje, invalidsko komisijo.  
 
Razprava 
V razpravi bo mogoče razjasniti morebitne nejasnosti in bolj natančno pojansniti posamezne elemente vodenja bolnika, katerega 
bolezen in socio-ekonomsko stanje vplivajo na njegovo počutje in skupnost, v kateri živi.  
 
Delo v skupini 
V skupini bodo predstavljeni trije primeri , oziroma vinjete: 

 Bolnik s KOPB in demenco ter organizacije kompleksne oskrbe 

 Bolnica z luskavico, sladkorno boleznijo, kronično bolečino v križu  
V skupini bodo udeleženci naredili načrt oskrbe, ki vključuje tudi morebitno vključevanje oskrbe na domu, patronažne službe in 
diplomirane medicinske sestre v RADM. Pripravili bodo predstavitev primera na podlagi svojih dosedanjih izkušenj. 

 

4. Način izvedbe 
URNIK: 

 Predstavitev izhodišč za delo z družino, oziroma 
skupnostjo,  
Prikaz homeostatskih odzivov družine 
Opredelitev stanj, pri katerih sodelujemo z več 
družinskimi člani, 
Praktični napotki za vodenje v RADM (45') 

 Delo v skupini (60')  
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 5.        Način ocenjevanja 

Ocenjevanje bo ob koncu modula z zaključno oceno: 

specializant modul opravi/ne opravi.   
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6. Praktično delo: delo v skupini 
• Praktično delo v skupini bo potekalo 1 uro. 

• Namen praktičnega dela bo pripraviti timski načrt oskrbe kompleksnega realnega bolnika v družinskem okolju. 

• Specializanti bodo samostojno izbrali med 3 primeri bolnikov, jih celostno obdelali pripravili načrt oskrbe.   

• Specializanti bodo načrt predstavili v modularni skupini na Katedri za družinsko medicino. 

7. Evalvacijska metoda programa 
• Evalvacija predavanj in praktičnega dela bo v obliki vprašalnika za specializante ob zaključku modula 

• Evalvacija celotnega programa bo narejena z analizo vprašalnika za specializante. 

• Interna skupina Katedre za družinsko medicino za zagotavljanje kakovosti programa bo po opravljenem modulu na 
podlagi analize vprašalnikov in poročila vodje modula evalvirala  

• Evalvacija z zunanjim ocenjevalcem za skupno ocenjevanje (izvede DNV) 
8. Nosilec programa 

Prim. doc. dr. Danica Rotar Pavlič, dr. med., specialistka družinske medicine 
Katedra za družinsko medicino, Poljanksi nasip 58, 1000 Ljubljana, e-mail: danica.rotar@gmail.com 
Danica Rotar Pavlič – biografija: 
Prim. doc. dr. Danica Rotar Pavlič, dr. med., je študij medicine končala leta 1988. Magistrsko nalogo z naslovom Dejavniki, ki 
vplivajo na preventivno delo zdravnikov družinske medicine je zagovarjala  leta 2000. Doktorsko nalogo z naslovom Sodelovanje 
starejših ljudi v zdravstveni oskrbi je  zagovarjala leta 2006 in pridobila akademski naslov doktorica znanosti. Odločbo o izvolitvi v 
naziv docentke je v skladu z določili 55. in 56. člena Zakona o visokem šolstvu  prejela leta 2010. Leta 1997 je postala nacionalna 
predstavnica za Slovenijo pri Evropskem združenju za raziskave v splošni/družinski medicini (EGPRN) s sedežem v Maastrichtu. 
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Leta 2004 je bila izvoljena za sekretarko EGPRN s triletnim mandatom. Ves čas sodeluje v dejavnostih Slovenskega zdravniškega 
društva. Leta 2000 je postala članica Sveta za izobraževanje Zdravniške zbornice. Leta 2008 je bila na skupščini Zdravniške 
zbornice Slovenije izvoljena za predsednico Odbora za pravno-etična vprašanja. Dejavno sodeluje tudi v nacionalnih in mednarodnih 
raziskovalnih projektih. Leta 2000 je postala odgovorna nosilka projekta IMPROVE – Improvement of older patient involvement in 
medical care za Slovenijo, v katerega je bilo vključenih 11 držav. Leta 2003 je postala koordinatorka mednarodnega projekta 
PREDICT, v katerem so sodelovale Velika Britanija, Nizozemska, Portugalska, Španija, Estonija in Slovenija.  Sodelovala je tudi v 
mednarodnih projektih PHAMEU in QUALICOPC. 

 


