08.15–08.30
08.30–08.45

PRIKLOP UDELEŽENCEV – ZOOM POVEZAVA (KLIK)
UVODNI NAGOVOR: PROF. DR. LUDVIK TOPLAK
UVODNI NAGOVOR: VID VEDLIN, PREDSEDNIK ŠTUDENTSKEGA SVETA

DOPOLDANSKA SEKCIJA 1 – ZOOM POVEZAVA (KLIK)
08.45–10.00

ZDRAVSTVENI DELAVCI IN KLINIČNO OKOLJE
Pogledi na medpoklicno sodelovanje v zdravstvenem sistemu
Petra Šanc, dipl. m. s., mag. zdr. neg., izr. prof. dr. Mirko Prosen, dipl. zn., univ. dipl.
org.
Fakulteta za vede o zdravju Univerze na Primorskem
Pomen neverbalne komunikacije v interakciji pacient in negovalno osebje
Alen Sever, Maja Kavaš, viš. pred. Edvard Jakšič
Alma Mater Europaea – ECM
Počutje in zadovoljstvo študentov babištva Zdravstvene fakultete Univerze v
Ljubljani
Katja Lenarčič, Laura Brodar, Ema Gaber, Anja Ivančič, Ana Monika Jurše, Tjaša Krof,
Nuša Podbregar, Eva Smrdelj, Laura Turin, Eva Turk, Nika Veingerl, Lavra Zaplotnik,
viš. pred. Tita Stanek Zidarič, asist. dr. Anita Jug Došler
Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani
Izkušnje in doživljanje nasilja zaposlenih v izbranem zdravstvenem domu
Marija Lara Schnabl, dipl. m. s., viš. pred., mag. Jožica Ramšak Pajk, prof. zdr. vzg.
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin
Delovnik v zdravstvu in njegov vpliv na zbranost zdravstvenih delavcev
David Bobnar, dipl. zn., viš. pred. dr. Gorazd Laznik
Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Novem mestu
Moralne stiske zaposlenih v zdravstveni negi pri delu v kliničnem okolju
Simona Tomaževič, mag. zdr. neg., doc. dr. Helena Jeriček Klanšček, mag. soc. ped.,
doc. dr. Saša Kadivec, prof. zdr. vzg.
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin

Zmanjševanje bolnišničnih okužb – vsakodnevna odločitev posameznika
Lara Kozel, dipl. m. s., pred. Mateja Šimec
Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Novem mestu
Preprečevanje bolnišničnih okužb – vemo dovolj?
Laura Pregrat, dipl. m. s., pred. Mateja Šimec
Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Novem mestu
RAZPRAVA
10.00–10.15
10.15–11.45

ODMOR
Ločevanje odpadkov v zdravstvu – ozaveščenost zaposlenih v zdravstveni
dejavnosti
pred. Mateja Šimec
Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Novem mestu
Sodobna opremljenost enot intenzivne terapije – pregled literature
Lara Bešić, dipl. m. s., doc. dr. Sedina Kalender Smajlović, dipl. m. s., mag. zdr. neg.
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin
Zdravstvena pismenost medicinskih sester in odnos do dela s pacienti z ovirami
Andreja Vovk, mag. zdr. neg, red. prof. dr. Mojca Zvezdana Dernovšek, dr. med, spec.
psih.
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin
Kompetence medicinskih sester v luči diplomskih del
Marko Šućur, dipl. zdr., mag. zdr. neg., doc. dr. Tamara Štemberger Kolnik
Zdravstvena fakulteta Univerze na Primorskem
Zadovoljstvo medicinskih sester z izvajanjem triaže v povezavi z njihovo
profesionalno usposobljenostjo in oceno samoevalvacije
Urška Fekonja, mag. zdr. soc. manag., izr. prof. dr. Matej Strnad, dr. med., spec., asist.
Zvonka Fekonja, mag. zdr. neg.
Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Mariboru
Prednosti in slabosti obravnave stanovalcev po kongruentno-negovalnem
modelu z vidika izvajalcev zdravstvene nege in oskrbe
Monika Sedminek, dipl. m. s. (VS), viš. pred. Duška Drev, doc. dr. Boris Miha Kaučič
Visoka zdravstvena šola v Celju

Izmensko delo in telesna masa medicinskih sester
Adisa Bytyqi, viš. pred. dr. Marija Milavec Kapun
Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani
RAZPRAVA
DOPOLDANSKA SEKCIJA 2 – ZOOM POVEZAVA (KLIK)
08.45–10.00

FIZIOTERAPIJA
Učinkovitost trakcije za zmanjševanje učinkov ponavljajočega se sklanjanja na
pasivno togost mišic hrbta
asist. Rok Vatovec, mag. kin., doc. dr. Matej Voglar, dipl. fiz.
Fakulteta za vede o zdravju Univerze na Primorskem
Gibljivost trupa in spodnjih okončin pri osebah s patelofemoralno bolečino ali
brez nje
asist. Denisa Manojlović, mag. fiziot., prof. dr. Nejc Šarabon, dipl. fiziot., prof. šp. vzg.
Fakulteta za vede o zdravju Univerze na Primorskem
Referenčne vrednosti za jakost mišic kolena: pregled in sinteza 411 raziskav
David Poredoš, mag. kin., doc. dr. Žiga Kozinc, prof. dr. Nejc Šarabon
Fakulteta za vede o zdravju Univerze na Primorskem
Učinkovitost uporabe pripomočkov
trimaleolarnem zlomu gležnja

za

mobilizacijo

mehkih

tkiv

pri

Luka Mužina, asist. Teja Končina, dipl. fiziot., univ. dipl. org,, doc. David Ravnik, ph.d.
(Republika Češka), dipl. fiziot., eur. erg.
Fakulteta za vede o zdravju Univerze na Primorskem
Fizioterapija pri poškodbah gležnja plesalcev klasičnega baleta
Pia Vilar, doc. dr. Mitja Gerževič, doc. dr. Tine Kovačič
Alma Mater Europaea – ECM
Komunikacija med fizioterapevtom in pacientom – pregled literature
Nina Ravnihar, dipl. fiziot., doc. dr. Sanela Pivač, dipl. m. s., spec. manag., mag. zdr.
neg.
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin
RAZPRAVA

10.15–10.30

10.30–11.45

ODMOR

INTENZIVA
Holistična obravnava otroka v pediatrični intenzivni terapiji z uporabo glasbene
terapije – študija primera
Iris Grozde, dipl. m. s., izr. prof. dr. Bojana Filej
Visoka zdravstvena šola v Celju
Kakovost življenja pri bolnikih s kronično limfocitno levkemijo: pregled
literature
Lucija Lešnik Bolnar, dipl. m. s., pred. Jasmina Nerat, univ. dipl. org., asist.
Kasandra Musović, mag. med. techn., Maja Ravnik, dr. med.
Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Mariboru
RAZPRAVA

PALIATIVA
Paliativna oskrba – najpogostejši strahovi pacientov
pred. Mateja Šimec
Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Novem mestu
Obravnava pacienta v paliativni oskrbi: pogled medicinskih sester v
patronažnem zdravstvenem varstvu
Valerija Diklič, dipl. m. s., izr. prof. dddr. Joca Zurc, doc. dr. Tamara Štemberger
Kolnik, izr. prof. dr. Gorazd Voga
Visoka zdravstvena šola v Celju
Na osebo osredotočena oskrba pod okriljem paliativne oskrbe: sistematični
pregled literature
Jožica Černe Kolarič, mag. zdr. nege, asist. dr. Anja Plemenitaš, mag. zdr. nege, Zvonka
Fekonja, asist. Sergej Kmetec, mag. zdr. nege
Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Mariboru
Soočanje svojke s procesom umiranja in smrtjo – študija primera
Jasna Cvikl, dipl. m. s., izr. prof. dr. Bojana Filej
Visoka zdravstvena šola v Celju
RAZPRAVA

11.45–13.00

ODMOR ZA KOSILO

POPOLDANSKA SEKCIJA 1 – ZOOM POVEZAVA (KLIK)
13.00–14.15

Osveščenost mladih o cerebralni paralizi (prestavljeno iz dopoldanske sekcije
nevrologija)
Laura Fižolnik, dipl. m. s., viš. pred. mag. Barbara Kegl, dipl. m. s., univ. dipl. org.,
Ivanka Limonšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.
Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Mariboru
ŽIVLJENJSKI SLOG IN PREHRANA
Vpliv živega srebra na zdravje
Mojca Kotar, dipl. m. s., pred. Mateja Šimec
Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Novem mestu
Vpliv prehranskega stanja in vnosa beljakovinskih živil na krhkost pri starejših
odraslih
Laura Petrica, dipl. m. s., doc. dr. Boris Miha Kaučič
Visoka zdravstvena šola v Celju
Ali uživanje probiotičnih izdelkov in fermentiranih živil vpliva na simptome
laktozne intolerance?
Eva Premk, pred. dr. Katja Bezek, prof. dr. Darja Barlič Maganja
Fakulteta za vede o zdravju Univerze na Primorskem
Življenjski slog oseb obravnavanih v dveh ambulantah družinske medicine na
Gorenjskem
Matic Lukan, dipl. zn., viš. pred., Mateja Bahun, prof. zdr. vzg., mag. zdr. neg.
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin
RAZPRAVA

14.15–14.30
14.30–16.00

ODMOR
OTROŠTVO, ADOLESCENCA IN STARANJE
Telesna teža med osnovnošolci
Urška Porle, dipl. m. s., viš. pred. Kristina Rakuša Krašovec, dipl. m. s., mag.
Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Novem mestu

Prehranski izzivi otroka s fenilketonurijo
Nataša Kuzmič Kuralt, dipl. dietet., doc. dr. Tamara Poklar Vatovec, uni. dipl. ing. živ.
teh.
Fakulteta za vede o zdravju Univerze na Primorskem
Mnenja šestošolcev o njihovih življenjskih navadah in zdravju
Mojca Prislan, dipl. m. s., viš. pred., mag. Erika Povšnar, univ. dipl. ped.
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin
Ukrepanje staršev pri otroku ob epileptičnem napadu
Klara Fabjan, Andreja Draginc, mag. zdr. soc. manag.
Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Novem mestu
Genetski dejavniki zdravega staranja
Nika Gorenc, dipl. m. s., doc. dr. Nevenka Kregar Velikonja
Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Novem mestu
Samoocena znanja svojcev v prepoznavanju demence in načini nudenja pomoči
Taja Lužnik, pred. Frančiška Šumečnik
Fakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec
Pregled stopenj resničnosti simulacijskih lutk za poučevanje otrok in
adolescentov o temeljnih postopkih oživljanja odrasle osebe
Linda Tot, asist. Nino Fijačko, mag. bioinf.
Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Mariboru
RAZPRAVA
POPOLDANSKA SEKCIJA 2 – ZOOM POVEZAVA (KLIK)
13.00–14.30

GINEKOLOGIJA
Izkušnje reševalcev s porodi na terenu
David Pekovšak, dipl. zn. (VS), prof. dr. Marko Lavrič, viš. pred. mag. Andreja Hrovat
Bukovšek
Visoka zdravstvena šola v Celju
Vaginalni porod po carskem rezu – ugotovitve raziskav
Laura Štemberger, dipl. m. s., pred. Tjaša Hrovat Ferfolja, mag. zdr. neg., asist. dr.
Katarina Merše Lovrinčević, mag. zdr. neg.

Fakulteta za vede o zdravju Univerze na Primorskem
Postoperacijska nega pacientke s karcinomom endometrija
Tjaša Ozmec, viš. pred. Edvard Jakšič, mag. zdr. nege, pred. Leon Šabjan, mag. zdr.
nege
Alma Mater Europaea – ECM
Gestacijski diabetes
Tjaša Štampalija, dipl. m. s., viš. pred. Kristina Rakuša Krašovec, dipl. m. s., mag. zn.
Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Novem mestu
RAZPRAVA

KARDIO-RESPIRATORNA TERAPIJA
Inducirana hipotermija pri pacientih po srčnem zastoju – retrospektivna študija
Timotej Erić, Nataša Živec, dipl. med. sestra, doc. dr. Igor Karnjuš
Fakulteta za vede o zdravju Univerze na Primorskem
Pomen ustrezne usposobljenosti diplomirane medicinske sestre pri obravnavi
bolnika z motnjami srčnega ritma v enoti intenzivne terapije
Marija Štuhec, dipl. med. sestra; mag. zdr. ved, doc. dr. Tine Kovačič, viš. pred. Edvard
Jakšič
Alma Mater Europaea – ECM

Vpliv dihalnih tehnik na kakovost življenja in dihalno zmogljivost
Eva Lenart, dr. Milan Hosta, prof. šp. vzg., doc. dr. Matej Plevnik, prof. šp. vzg.
Fakulteta za vede o zdravju Univerze na Primorskem
Osveščenost kadilcev o kronični obstruktivni pljučni bolezni in negativnih
učinkih kajenja
Jerica Kuhar, dipl. m. s., pred. Katja Vrankar, dipl. m. s., mag. zdr. neg.
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin
Vnos vitamina C pri kadilcih
Nika Šmigoc, dipl. dietet., izr. prof. dr. Mihaela Jurdana, dipl. univ. biol.
Fakulteta za vede o zdravju Univerze na Primorskem

Pogled zdravstvenega osebja v Pomurju na cepljenje proti COVID-19
Sašo Ozvatič, Vanesa Bogar, Renata Gorjan in doc. dddr. Joca Zurc
Alma Mater Europaea – ECM
RAZPRAVA
14.30–14.45
14.45–16.00

ODMOR
ŠPORT
Vpliv covida-19 na vrednosti v športno vzgojnem kartonu
Špela Šturm, pred. Petra Kotnik
Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Novem mestu
Odnos sila-hitrost-moč pri košarkarjih: vpliv starosti in gibalne naloge
Mitja Marc, dipl. kin., doc. dr. Žiga Kozinc, mag. kin., prof. dr. Nejc Šarabon, prof. šp.
vzg., dipl. fiziot.
Fakulteta za vede o zdravju Univerze na Primorskem
Profesionalni ples kao rizik u nastanku ozljeda
Ivana Gregurić, mag. psih. Katra Kodela, doc. dr. Tine Kovačić
Alma Mater Europaea – ECM
RAZPRAVA

ŽIVLJENJSKI SLOG IN PREHRANA
Telesna dejavnost in aktiven življenjski slog
Amra Prislan, viš. pred. Nataša Vidnar
Alma Mater Europaea – ECM

16.15–16.45
(KLIK)

ZAKLJUČEK KONFERENCE IN SLOVESNA PREDAJA KLJUČA – ZOOM POVEZAVA

