
 
 

ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE – 

ZVEZA DRUŠTEV MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE 

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji  

in  

Psihiatrična bolnišnica Idrija  

 

CELOSTNA ZDRAVSTVENA OBRAVNAVA ŽENSKE S TEŽAVAMI NA PODROČJU 

DUŠEVNEGA ZDRAVJA V RODNEM OBDOBJU 

torek, 23. maj 2017 

Kraj: Psihiatrična bolnišnica Idrija 

 

PROGRAM STROKOVNEGA SREČANJA: 
 

 

08.00 –  08.45 Registracija udeležencev  

08.45 – 09.00 Otvoritev srečanja in pozdrav udeležencem 

                                                                                                

I. Sklop 

                                                                                                                  Moderatorka: Anja Mivšek, dipl. m. s. 

09.00 – 09.30   Duševne motnje v nosečnosti in poporodnem obdobju 

30 min             Anica Gorjanc Vitez, dr. med., spec. psih. 

 

09.35 – 10.05  Od medikalizacije do opolnomočenja: obporodne duševne stiske 

30 min              dr. Zalka Drglin, prof. ped., mag. soc. kult. 

 

10.10 – 10.20   Razprava  

10 min                

                     10.20 – 10.50    Odmor    

                     30 min 

   

II. Sklop  

                                                                                           Moderator: Darko Loncnar, mag. zdr.-soc. manag. 
 

10.50 –11.20    Psihološka obravnava nosečnice z duševno motnjo 

30 min               dr. Vislava Velikonja, univ. dipl. psih. 

     

11.25 – 11.45   Varna uporaba zdravil v nosečnosti in v obdobju laktacije pri ženski z duševno  

20 min               motnjo 

                         Danila Hriberšek, mag. farm., spec. klin. farm. 
 

11.50 – 12.10   Zdravstvena nega ženske v poporodnem obdobju na oddelku pod posebnim nadzorom 

20 min                Urška Poček, dipl. m. s.   
 

12.15 – 12.35   Obravnava ženske po izgubi otroka – osebna izkušnja 

20 min                 Damjana Fidler, dipl. upr. org., članica društva Solzice  
 
 

12.40 – 12.55 Razprava  

15 min                

12.55 –14.10  ODMOR ZA KOSILO 

75 min                



 

III. Sklop  

                                                                                             Moderatorka: Lidija Mrak, mag. zdr.-soc. manag. 

Satelitski simpozij: 

14.10 – 14.30 Psoriaza, zdravljenje in kvaliteta življenja (Novartis Pharma Services Inc.) 

20 min                doc. dr. Nada Kecelj Leskovec, dr. med., spec. derm. 

 

14.35 – 15.05   Obravnava nosečnice in otročnice z odvisnostjo od psihoaktivnih substanc – vloga                                 

30 min                socialne delavke 

                          mag. Vesna Mejak, univ. dipl. soc. del. 

 

15.10 – 15.30   Vloga patronažne medicinske sestre pri prepoznavanju duševnih motenj pri   

20 min                otročnici 

                          Mojca Petek, dipl. bab.  

 

15.35 – 15.45 Razprava  
10 min                

15.45                Zaključek seminarja in podelitev potrdil 

 

 

Programsko organizacijski odbor: Aljoša Lapanja, Lidija Mrak, Urška Poček, asist. mag. Branko Bregar, 

Darko Loncnar, Anja Mivšek, Nataša Hvala, Marjeta Kogoj, Martina Pirih.   

 

 

PRIJAVE: Na strokovno izobraževanje se prijavite z elektronsko prijavnico na spletni strani Zbornice - 

Zveze. V primeru, da se ne morete prijaviti, prosim pokličite v pisarno Zbornice - Zveze tel.: 01 544 54 80 in 

z veseljem vam bomo pomagali. 

V kolikor imate z elektronsko prijavo probleme, se lahko prijavite tudi preko elektronske pošte 

prijava.psihsekcija@gmail.com (pri tem obvezno navedite ime in priimek, svoj naslov, izobrazbo, delovno 

organizacijo, kjer ste zaposleni TER PLAČNIKA strokovnega izobraževanja). 
 

Kotizacija z DDV je 190,00 €. Članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 

50 % popust pri plačilu kotizacije. Kotizacijo nakažite na TR NLB, poslovalnica Tavčarjeva 7, Ljubljana – 

ZDMSZTS, štev. 0201 5025 8761 480 in sklicna št. 0202-10102016, s pripisom »za sekcijo MS in ZT v 

psihiatriji«. Redni študenti in upokojenci člani Zbornice – Zveze so oproščeni plačila kotizacije. Udeležba na 

seminarju se šteje za strokovno izpopolnjevanje. V kotizacijo so všteti stroški organizacije seminarja in 

gradivo. Seminar je pri Zbornici zdravstvene in babiške nege in Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, 

babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije v postopku vrednotenja za pridobitev licenčnih in pedagoških točk 

ter vpisa v register strokovnih izobraževanj. 

 

Vljudno vabljeni! 

 

Predsednik sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji 

asist. mag. Branko Bregar, dipl. zn. 

 


