
 

 

                                                                                                                                                                                                         

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev 
medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji 
in 

Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana 
 

 

      SKUPNOSTNA PSIHIATRIČNA OBRAVNAVA DANES IN JUTRI 
 

Strokovno izobraževanje 
 

 

četrtek, 30. maj 2019 

v Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana 

predavalnica Enote za intenzivno psihiatrično terapijo 
 

 
 

PROGRAM STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA 
 

 

07.45 – 08.30  Registracija udeležencev  
45 min 

 

08.30 – 08.40 Uvodni pozdrav 
10 min 

  
 

I. SKLOP                                                                                 Moderatorka: dr. Jožica Peterka Novak 
  

      

08.40 – 09.25 Razvoj skupnostne psihiatrične obravnave v Sloveniji 

45  min  Ivna Bulić, univ. dipl. psih., spec. klin. psih. 

  

09.30 – 10.15   Smer razvoja bolnišnične skupnostne psihiatrične obravnave v Resoluciji o  

45  min                 nacionalnem programu duševnega zdravja 2018-2028  

                          Bogdan Tušar, univ. dipl. prav. 

 

10.15 – 10.30   Razprava 
15  min         
 

10.30 –11.00   Odmor 
30  min 
 

 

 

II. SKLOP                                                                                     Moderator: Aljoša Lapanja 
 

 

11.00 – 11.20  Znanja in kompetence zdravstvene nege v skupnostni psihiatrični obravnavi    

20 min                izkušnje iz klinične prakse 

                        Andreja Jerič, dipl. m. s., mag. zdr. neg.,Urška Bizilj, dipl. m. s. 

                          

11.25 – 11.45  Izzivi nadzorovane obravnave 10 let po sprejemu Zakona o duševnem zdravju 

20  min                     Ivna Bulić, univ. dipl. psih., spec. klin. psih., Andreja Jerič, dipl. m. s., mag. zdr. neg. 

                  



 

 

11.50 – 12.30   Primeri dobrih praks in povezanosti z lokalnim okoljem v skupnostni psihiatrični               

40 min                 obravnavi na sekundarnem nivoju zdravstvenega varstva  

                         Sabina Sajtl, dipl. m. s. (PB Vojnik) 

                         Ljubica Kovač Vouk, dipl. m. s., spec. psih. zdr. nege (PB Begunje) 

                         Tatjana Skoliber, dipl. m. s., mag. zdrav.-soc. managementa (PB Ormož) 

                         Katalin Tubić, dr. med., spec. psih. (PB Idrija) 

                         Polonca Nunčič, dipl. m. s., mag. zdr.-soc. manag. (Oddelek za psihiatrijo UKC Maribor) 

                       

12.35 –12.55   Skupnostna psihiatrična obravnava na primarnem nivoju zdravstvenega varstva 

20  min                     Jacinta Doberšek Mlakar, viš. med. ses., prof. zdr. vzg.  
 

13.00 – 13.10   Razprava 
10  min         
          

13.10 –13.50   Odmor s pogostitvijo 
40  min 

 

 

III. SKLOP                                                                                                    Moderatorka: Ivna Bulić  
 
 

13.50 – 15.05   Okrogla miza: Izzivi skupnostne psihiatrične obravnave danes in jutri  

75  min                  prof. dr. Blanka Kores Plesničar, dr. med., spec. psih., višja svetnica, strokovna 

                          direktorica UPK Ljubljana 

                                    Bogdan Tušar, univ. dipl. prav., direktor Psihiatrične bolnišnice Idrija 

Jure Koprivšek, dr.med., spec. psih., predstojnik Oddelka za psihiatrijo UKC Maribor 

Ivna Bulić, univ. dipl. psih., spec. klin. psih. 

Andreja Jerič, dipl. m. s., mag. zdr. neg. 

Brigita Žajdela, univ. dipl. soc. del. 

Jacinta Doberšek Mlakar, viš. med. ses., prof. zdr. vzg. 

mag. Andreja Krajnc, viš. med. ses., univ. dipl. org., predsednica Sekcije MS in ZT v 

patronažni dejavnosti 

 

 

15.05 – 15:15  Zaključek strokovnega izobraževanja in podelitev potrdil                    
10 min 
  

                
Programsko organizacijski odbor: Darko Loncnar, Aljoša Lapanja, Jacinta Doberšek Mlakar, dr. Jožica Peterka 

Novak, Ivna Bulić, Andreja Jerič.  
 

Kotizacija z DDV znaša 190,00 €. V kotizacijo so všteti stroški pogostitve med odmori, organizacije strokovnega izobraževanja 

in gradivo. 

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. 

0202-30052019, s pripisom »za sekcijo MS in ZT v psihiatriji«. Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izpopolnjevanje.  

 

Strokovno izobraževanje je pri Zbornici zdravstvene in babiške nege in Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in 

zdravstvenih tehnikov Slovenije in Zdravniški zbornici v postopku vrednotenja za pridobitev licenčnih točk ter v postopku vpisa 

strokovnega izobraževanja v register strokovnih izobraževanj Zbornice Zveze.   

 

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)! 

 

Dodatne informacije preko prijava.psihsekcija@gmail.com ali na številko 040 703 004 (g. Darko Loncnar). 

 

Vljudno vabljeni! 

 
Predsednik Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji 

Darko Loncnar, dipl. zn., mag. zdr.-soc. manag. 
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