
 

 

 

 

 

 

 

                       CENTER ZA VSEŽIVLJENJSKO IZOBRAŽEVANJE IN  KARIERNO SVETOVANJE 

 

 

VIII. Stiki zdravstvene nege 

 

Simpozij s področja varnosti v zdravstvu  

 

UKREPANJE IN PODPORA OB KONFLIKTNIH IN KRIZNIH SITUACIJAH V 

ZDRAVSTVU 

 
Simpozij bo potekal v sredo, 19. 4. 2017, s pričetkom ob 9.00 uri na Visoki zdravstveni šoli v Celju, 

v predavalnici A, Mariborska cesta 7 v Celju.  

 

8.30 – 9.00 

Registracija udeležencev (avla VZŠCE) 

 

1. del 
Moderatorja: izr. prof. dr. Gorazd Voga in zasl. prof. dr. Peter Umek 

 
9.00 – 9.20  
Otvoritev simpozija in uvodni pozdrav dekana 
izr. prof. dr. Gorazd Voga, Visoka zdravstvena šola v Celju 
 
Uvodni pozdravi vabljenih gostov 
 
9.20 – 10.00  
Ravnanje zdravstvenega osebja z nasilnimi pacienti 
zasl. prof. dr. Peter Umek, Visoka zdravstvena šola v Celju in Univerza v Mariboru, Fakulteta za 
varnostne vede 
 
10.00 – 10.40 
Travma po izkušnji nasilja 
doc. dr. Tinkara Pavšič Mrevlje, Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede 
 
10.40 – 11.20 
Psihosocialna pomoč po travmatski izkušnji 
mag. Mateja Štirn, ISA inštitut 
 
11.20 – 11.50 
Odmor 
 
 
 



2.del 
Moderatorja: viš. pred. dr. Roman Parežnik in viš. pred. mag. Hilda Maze 

 
11.50 – 12.20 
Uvajanje kulture psihološke podpore v službah prvega odziva 
Elizabeta Vovko, Generalna policijska uprava Slovenije 
 
12.20 – 12.50 
Violence in different sectors of Health care in Finland 
red. prof. dr. Helvi Kyngäs, Univerza v Oulu, Medicinska fakulteta, Raziskovalna enota za zdravstveno 
nego in zdravstveni menedžment, Finska in Visoka zdravstvena šola v Celju 
 
12.50 – 13.20 
Izkušnje delovne skupine za nenasilje v zdravstveni negi s preprečevanjem nasilja na delovnem 
mestu 
Monika Ažman, Irena Špela Cvetežar, Doroteja Lešnik Mugnaioni, Zbornica zdravstvene in babiške 
nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov 
Slovenije 
 
13.20 – 13.50 
Odmor 
 
13.50 – 14.20 
Pregled psihičnega in fizičnega nasilja nad zaposlenimi v Splošni bolnišnici Celje 
viš. pred. mag. Hilda Maze, Splošna bolnišnica Celje in Visoka zdravstvena šola v Celju 
 
14.20 – 14.50 
Intervencija ekipe nujne medicinske pomoči in kazalniki nasilja 
Matej Mažič, strok. sod., Splošna bolnišnica Celje in Visoka zdravstvena šola v Celju 
 
14.50 – 15.00 
Evalvacija in zaključek simpozija 
 
 



Splošne informacije 
Na simpozij se je potrebno prijaviti s prijavnico, ki je objavljena na spletni strani VZŠCE. Kotizacija 
znaša 50 EUR in vključuje: udeležbo na predavanjih, zbornik prispevkov z recenzijo, pogostitev v 
odmoru in potrdilo o udeležbi.  
 
Fizične osebe kotizacijo nakažite na transakcijski račun VZŠCE št. SI56 051008015529595 odprt pri 

ABANKI d.d., sklic SI00 19042017, najpozneje do 12. 04. 2017. Pravnim osebam bo izstavljen račun 

za kotizacijo. Za upokojence in študente Visoke zdravstvene šole v Celju kotizacije ni.  

 
Odjave upoštevamo do sedem dni pred simpozijem. Po tem roku odjav ne upoštevamo in 
obračunamo 50 % vrednosti kotizacije za stroške organizacije. 
 
Organizator si pridružuje pravico do manjših sprememb v programu. Predavanje gostujoče 
predavateljice iz tujine bo potekalo v angleškem jeziku  
 
Prijave sprejemamo do zasedbe prostih mest oz. najkasneje do 12. 04. 2017. Število mest je 
omejeno.  
 
Dodatne informacije – VZŠCE, Center za vseživljenjsko izobraževanje in karierno svetovanje, tel.: 
03 428 79 00 ali po e-pošti: ivis@vzsce.si.   
 

 
Programski odbor znanstvenega simpozija  

 
viš. pred. dr. Roman Parežnik, predsednik  

izr. prof. dr. Gorazd Voga, viš. pred. mag. Boris Miha Kaučič, zasl. prof. dr. Peter Umek  
 

 
Organizacijski odbor znanstvenega simpozija  

 
Alenka Presker Planko, predsednica  

Katja Esih, Mihaela Pinter Rojc, mag. Jerneja Meža, Darinka Klinger 

 
 
 
Vljudno vabljeni, 
 
   
                                           DEKAN 
        izr. prof. dr. Gorazd Voga 

mailto:ivis@vzsce.si

