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Na Fakulteti za zdravstvene vede Novo mesto je 12. novembra potekala že 5. znanstvena
konferenca z mednarodno udeležbo. Znanstvena konferenca je med najpomembnejšim
znanstvenimi srečanji na področju zdravstvenih ved v regiji. Znanstvene konference se je
udeležilo 150 strokovnjakov z različnih področjih. Predstavljenih je bilo 75 prispevkov, od tega
15 iz tujine. V njih je bila z vidika različnih znanstvenih disciplin predstavljena celostna
obravnava pacienta – starostnika v zdravstvenem in socialnem varstvu.
Konferenca je potekala pod častnim pokroviteljstvom Zbornice zdravstvene in babiške nege –
Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Z
obiskom in uvodnim nagovorom nas je počastila predsednica Zbornice-zveze ga. Darinka
Klemenc.
Uvodni del konference smo posvetili slavnostni promociji doktorskega študija Edukacija in
menedžment v zdravstvu, ki se bo začel izvajati v študijskem letu 2016/17. Akreditacija
študijskega programa predstavlja pomemben mejnik v razvoju fakultete, saj je to prvi doktorski
študij v Sloveniji, ki je namenjen predvsem razvoju kariere diplomiranih medicinskih sester in
drugih strokovnih kadrov v zdravstvu. Ob tem smo se zahvalili vsem, ki so prispevali k pripravi
tega doktorskega študijskega programa. Njegov pomen za stroko in znanost je predstavila
slavnostna govornica doc. dr. Bojana Filej.
Posebno dodano vrednost je konferenci dalo sodelovanje z Slovenskim združenjem bolnikov
z limfomom in levkemijo, s katerim smo se povezali v sklopu njihove kampanje 'Najboljša
novica', ki je bila predstavljena v plenarnem delu ob tematskem predavanju prof. dr. Petra
Černelča. V odmoru so si udeleženci konference lahko tudi ogledali razstavo v sklopu
kampanje 'Najboljša novica'.
Osrednja tema konference je bila celostna obravnava pacienta v zdravstvenem in socialnem
varstvu z vidika kakovosti, odgovornosti in humanosti, s poudarkom na obravnavi starostnikov.
Plenarna predavanja so osvetlila vlogo vodilnih medicinskih sester pri razvoju zdravstvene nege
(Izr. prof. dr. Nadja Plazar) ter z vidika staranja populacije aktualne teme kot so podaljševanje
življenjske dobe in števila stoletnikov (Assoc. Prof. Grażyna Adler), samopodoba in
samospoštovanje v starosti (Doc. dr. Bojana Filej) in problematika nasilja nad starostniki (Mag.
Ljiljana Leskovic).
Z vsakoletno organizacijo konference želimo prispevati k izmenjavi znanj in utrditvi stroke,
predvsem pa nadaljevati s prizadevanji v spodbujanju raziskav s področja zdravstvene nege in
zdravstveno - socialne problematike z vidika kakovosti, izobraževanja in menedžmenta.
Preživeli smo prijeten dan, poln uspešne izmenjave znanj in izkušenj in tudi idej za nadaljnje
raziskovalno delo.

