
PROGRAM KONGRESA

 Sreda, 27.9.2017

09.00 Začetek kongresa
pozdravni nagovor direktorice Inštituta za dolgotrajno oskrbo, mag. Alenka Oven

09.10 - 10.30 Sekcija: Socialna varnost na preizkušnji?

- Prof. dr. Grega Strban, redni profesor, Univerza v Ljubljani: Prednosti in pomanjkljivosti 
posebnega urejanja osebne asistence 

- Zoran Stančič, vodja predstavništva Evropske Komisije v Sloveniji: Evropski steber 
socialnih pravic ter prihodnosti EU

- dr. Bernard h. CASEY., SOCial ECONomic RESearch, London and Frankfurt: The Scope for 
Social Investment (SI) in Developing Long-Term Care (LTC) (predavanje bo v angleškem 
jeziku)

10.30  - 10.40 razprava

10.40 - 11.40 Sekcija: Je institucionalno bivanje kot socialna storitev v zatonu? Pogled alternativnih oblik 
bivanja v prihodnje.

- Assoc.Prof.Mag.Dr. Leitner Gerhard, 

Alpen  Adria  Universitat: Disseminating  Ambient  Assisted  Living  in  Rural  Areas 
(predavanje bo v angleškem jeziku)

- dr. Boštjan Kerbler, univ. dipl. geogr.,  Urbanistični Inštitut RS: Inovativne oblike bivalnih 
okolij za starejše v Sloveniji 

11.40 - 11.50 razprava

12.00 - 14.00 odmor za kosilo, kosilo je zagotovljeno v hotelu GOLF

14.00 - 15.30 Sekcija: Izzivi izvajalcev  dolgotrajne oskrbe danes in jutri

- Tjaša Radej, diplomirana medicinska sestra, Negovalna bolnišnica UKC Ljubljana: Vloga 
negovalnih bolnic in izzivi za prihodnje 

- Peter Stefanoski, direktor, Socialna Inšpekcija, Ministrstvo za delo, družino in socialne 
zadeve: Etični in strokovni izzivi pri izvajanju dolgotrajne oskrbe

- Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic RS: Pasti in nevarnosti za kršitev 
človekovih pravic

15.30 - 15.40 razprava
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15.40 - 16.00 Predlogi spremembe zakonodaje na področju izvajanja dolgotrajne oskrbe

mag. Alenka Oven, direktorica Inštituta za dolgotrajno oskrbo

16.00 - 16.50 razprava

17.00 - 18.00 Okrogla miza v organizaciji Društva onkoloških bolnikov Slovenije (DOBSLO)

RAK, BOLEZEN STOTERIH OBRAZOV KOT IZZIV 

Sodelujejo: 

 prof. dr. Branko Zakotnik, dr. med., spec. internistične onkologije, Onkološki inštitut 
Ljubljana, koordinator Državnega programa za obvladovanje raka,

 mag. Andreja C. Škufca Smrdel, univ. dipl. psih., spec. klinične psihologije, Onkološki 
inštitut Ljubljana,

 Nataša Elvira Jelenc, prostovoljka programa Pot k okrevanju DOBSLO, 

 Marjan Doler, prostovoljec programa Pot k okrevanju DOBSLO, 

 Marija Vugrinec, prostovoljka programa Pot k okrevanju DOBSLO, 

 prim. Marija Vegelj Pirc, dr. med., psihoonkologinja, DOBSLO.

18.30  Zaključek prvega dne kongresa

 Četrtek, 28.9.2017

POMEN PREVENTIVE V ZDRAVSTVU ZA PREPREČEVANJE POJAVA DOLGOTRAJNE OSKRBE 

09.00 - 10.30 Sekcija: Vloga preventive na izvajanje dolgotrajne oskrbe 

- Vladimir Božič, dr.med., 
specialist interne medicine, UKC Ljubljana: Vpliv osteoporoze na kvaliteto življenja

- Jasna Jukič Petrovčič, prof.zdr.vzg, vms, 
Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije: Pomen preventivnih zdravstvenih meritev za 
ohranjanje in krepitev zdravja

10.30  - 10.40 Razprava

10.45 - 12.30 Sekcija: Primeri dobrih praks za delo z osebami odvisnimi od oskrbe drugega 

- Živa Marušič, mag.psih.: Učinki anksioznosti na delovni spomin in izvršilne funkcije 
pri starostnikih 

- Eva Ilovar, študentka Pravne fakultete, Univerza v Ljubljani, Urša Čopi, Medicinska 
fakulteta, Univerza v Ljubljani: Prihrani denar varčuj življenje- prenosni EKG v 
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domačem okolju
- Špela Ocvirk, študentka biopsihologija, Univerza na Primorskem: NePOZAB, Pomoč 

obolelim za Alzeheimerjevo boleznijo

12.30 - 12.40 razprava

12.40 - 13.40 odmor za kosilo, kosilo je zagotovljeno v hotelu GOLF

13.40 - 14.10 Paliativna oskrba - odgovor ali vprašanje? 

mag. Mateja Lopuh, dr. med., vodja centra za interdisciplinarno zdravljenje bolečin in 
paliativno oskrbo, Splošna bolnišnica Jesenice

14.10 - 14.20 razprava

14.20 - 15.20 Reforma zdravstva 

- Matjaž Trontelj, Katja Peclin, Vzajemna zdravstvena zavarovalnica: Vloga zavarovalnice v 
izzivih starajoče družbe

- mag.  Matjaž  Drev,  državni  nadzornik,  Urad Informacijske pooblaščenke RS:  Evolucija 
zasebnosti v zdravstvu: spremembe, ki jih prinaša nova zakonodaja s področja varstva 
osebnih podatkov 

15.20 - 15.30 razprava

15.30 - 16.30 Delavnica za odpravo stresa v organizaciji Ambasadorjev nasmeha z naslovom Živali kot 
motivatorji in terapevti 

Vodi: Irma Golob, uni.dipl.ped., učiteljica v oddelku posebnega programa v CIRIUS Kamnik. V 
delavnico bo vključen terapevtski pes Alvin.

Motivacija je ključnega pomena pri vsem, kar počnemo. Na delavnici bomo prikazali,  kako 
pri svojem delu  motiviramo uporabnike, ki so v dolgotrajni oskrbi, gibalno ovirani in imajo 
težave  s  komunikacijo. Veliko  uporabnikov  se  po  kapi,  poškodbi  glave,  ponovno  uči 
komunikacije, pogosto zato potrebujejo tudi nadomestno komunikacijo (s slikami, tablicami, 
napisanimi  besedami  ...).  Prikazali  bomo  vaje,  s  pomočjo  katerih  pri  uporabnikih 
izboljšujemo grobo in fino motoriko ter vaje za izboljšanje kognitivnih funkcij. Z vsemi vajami 
pa želimo v sodelovanju - terapevtski par, strokovna oseba in uporabnik, na daljši rok doseči  
večjo samostojnost uporabnikov in izboljšanje ali vsaj vzdrževanje stanja. Prepričani smo, da 
se boste, tako kot naši uporabniki, po prikazu vaj počutili mnogo bolje, kar je dokaz, da je  
vpliv živali na počutje ljudi blagodejen. 

16.30  Zaključek kongresa in sklepne misli
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