Dogodek poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika
Republike Slovenije Boruta Pahorja

STROKOVNA KONFERENCA
Izzivi in priložnosti izvajanja dolgotrajne oskrbe v Sloveniji
»Vzpostavitev sistemskega izvajanja dolgotrajne oskrbe v celjski regiji« po javnem razpisu Izbor
pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi

Dom Sveti Jožef, Plečnikova ulica, 3000 Celje
Sreda, 12.2.2020/ četrtek, 13.2.2020/ petek, 14.2.2020
Sreda, 12.2.2020
Ura
8.00 – 9.00
9.00 – 9.30

PRIHOD in REGISTRACIJA
Pozdravni nagovori s kulturnim programom:
Marko Drešček, dr.med., strokovni vodja Zdravstveni dom Celje
Bojan Šrot, župan Mestne občine Celje
Mag. Olga Bezenšek Lalić, direktorica Centra za socialno delo Celje
Vlasta Nussdorfer, kabinet Predsednika RS
Jožef Planinšek, direktor Dom sveti Jožef

9.30 – 10.00

10.00 – 10.30

10.30 – 11.00

11.00 – 11.30
11.30 – 12.00

Potrebe po storitvah DO v lokalnem okolju, pričakovanja potencialnih
uporabnikov in predstavitev kapacitet (izvajalci formalne oskrbe, organizirani
prostovoljci, neformalni oskrbovalci) v okolju Celje, Vladka Vovk, koordinator
projekta, Zdravstveni dom Celje
Predstavitev izvajanja pilotnega projekta, ki bodo podpirali prehod v izvajanje
sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi na Koroškem, mag. Marjana Kamnik,
vodja projekta, Koroški dom starostnikov
Predstavitev izvajanja pilotnega projekta, ki bodo podpirali prehod v izvajanje
sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi Krško, Carmen Rajer, vodja projekta, CSD
Posavje
ODMOR
Ocena testiranja orodij in postopkov za oceno upravičenosti do DO (vloga,
ocenjevalna lestvica, osebni in izvedbeni načrti, informiranje ciljne javnosti) in
testiranje novih storitev in integrirane obravnave uporabnika v domačem okolju
in

12.00 – 12.30

12.30 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 14.30
14.30 – 15.00

15.00 – 15.30
15.30 – 16.00

testiranje novih storitev in mehanizmov podpore izvajalcem neformalne oskrbe in
formalne oskrbe za izvedbo kakovostne in varne obravnave, koordinator
dolgotrajne oskrbe, Sabina Žolger, EVT CSD Celje
Vzpostavitev in delovanje novih mehanizmov: Enotna vstopna točka, Enota za
ohranjanje samostojnosti in enota za oskrbo in koordinacijski mehanizmi ter
vzpostavitev učinkovite koordinacije med izvajalci socialnega in zdravstvenega
varstva ter na novo vzpostavljenimi vstopnimi točkami s ciljem zagotavljanja
integrirane storitve za uporabnika, Suzana Ravnak, EVT Zdravstveni dom Celje
VPRAŠANJA IN RAZPRAVA
ODMOR S KOSILOM
Prikaz primerov orodij in postopkov: ocenjevalna lestvica, osebni in izvedbeni
načrt (praktični primeri, vsa 3 okolja), koordinatorji/ zaposleni iz vseh treh okolij
Prikaz primerov postopkov: izvajanja novih storitev in mehanizmov podpore
izvajalcem neformalne in formalne oskrbe (praktični primeri, vsa 3 okolja)
koordinatorji ali zaposleni iz vseh treh okolij (v dogovorih s predavatelji)
Izvajanje storitev e-Oskrbe, raba IKT tehnologij pri izvajanju storitev DO in trendi
IKT storitev v prihodnosti- Elena Nikolavčič, Telekom Slovenije d.d.
RAZPRAVA IN ZAKLJUČEK

Četrtek, 13.2.2020
Ura
8.00 – 9.00
9.00 – 9.30

9.30 – 10.00

10.00 – 10.30
10.30 – 11.00

11.00 – 11.30
11.30 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 16.00
16.10 – 16.30

PRIHOD IN REGISTRACIJA
Integrirana dolgotrajna oskrba – razvojna smer za njeno humanost, finančno in
kadrovsko vzdržnost, izr. prof. dr. Jože Ramovš, Inštitut Antona Trstenjaka za
gerontologijo in medgeneracijsko sožitje
Dolgotrajna oskrba starejših v skupnosti, kako z drugačnimi koncepti dela
odgovoriti na psihosocialne stiske uporabnikov storitev dolgotrajne oskrbe, Franci
Imperl, Firis d.o.o.
Dolgotrajna oskrb starejših v skupnosti, koncepti dela in psihosocialne stiske
uporabnikov storitev (praktični primeri iz projekta), s. Emanuela Žerdin
Uvajanje psihosocialne podpore v zdravstveni oskrbo - Smernice duhovne oskrbe
v zdravstveni negi, dr. Igor Karnjuš, mag. zdr. neg. in dr. Klelija Štrancar, univ.
dipl. teol.; Zbornica - Zveza zdravstvene in babiške nege Slovenije
Domovi v pričakovanju zakona o DO – SZSS Melita Zorec
VPRAŠANJA, RAZPRAVA
KOSILO
Koncept bolečine- Temelj sodobne paliativne oskrbe in psihosocialne podpore
uporabnikov, njihovih svojcev v domačem okolju - dr. Andrew Goodhead
Primer dobrih praks: Vzpostavitev psihosocialne podpore v dolgotrajni oskrbi na
primeru Poljske in Velike Britanije - dr. Piotr Krakowiak
Model holistične oskrbe s predstavitvijo pomena duhovne oskrbe v dolgotrajni
oskrbi v institucionalnem in domačem okolju, dr. Anne Vandenhoeck
VPRAŠANJA, RAZPRAVA

Petek, 14.2.2020
Ura
8.00 - 9.00
9.00– 9.45
9.50 – 11.20
11.20 – 12.00
12.00 – 13.30
13.30 – 14.30

14.30 – 15.00
15.00

PRIHOD IN REGISTRACIJA
Dr. Andrew Goodhead: St. Christopher`s Hospic– model holistične oskrbe nekoč in
danes
Dr. Anne Vandenhoeck: Splošna duhovna oskrba kot del holistične dolgotrajne
oskrbe v Evropi
ODMOR
Dr. Anne Vandenhoeck: Pomen in vpliv splošne duhovne oskrbe v dolgotrajni
oskrbi, primerjava oz. razlike med ZDA in Evropo
Dr. Piotr Krakowiak: Sočutna skupnost in drugi odgovori družbe na potrebe
današnjega in prihodnjega trenutka v Sloveniji, v luči izkušenj Poljske in Velike
Britanije
VPRAŠANJA, RAZPRAVA
ZAKLJUČEK KONFERENCE

