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60. konferenca Inštituta za tropsko medicino 
v Antwerpnu in SCUBY sestanek
Nataša Stojnić, mag. san. inž., enota IRROZ

Inštitut za tropsko medicino (ITM) v Antwerpnu je ena vodilnih svetovnih institucij na področjih izobraževanja 
in raziskav tropske medicine (vključno z AIDS-om), potovalno medicino in razvoja zdravstvenega varstva v 
državah v razvoju.

»The Colloquium« je od leta 1959 
vodstvena znanstvena konferenca 
ITM, ki jo financira belgijski program 
razvojnega sodelovanja. Konferenca 
vsako drugo leto poteka v partnerski 
državi ITM, letos pa je potekala v 
Belgiji. Ob 60. obletnici konference z 
naslovom »Connecting the dots« smo 
v Antwerpnu iskali efektivne rešitve in 
povezave med najbolj perečimi vprašanji 
tropske medicine in mednarodnega 
zdravstva. Vpliv podnebnih sprememb, 
globalizacije in migracij na prihodnje 
zdravstvene izzive je bila osrednja 
tema konference. Na konferenci je 
sodelovalo več kot 350 raziskovalcev in 
oblikovalcev politike skoraj sedemdesetih 

Slavnostna otvoritev in nagovor kraljice 
Belgije.

Irena Makivić in Nataša Stojnić na 
konferenci.

Inštitut za tropsko medicino (ITM) v 
Antwerpnu.

različnih narodnosti. Za slovesno otvoritev 
dogodka je poskrbela belgijska kraljica, ki 
se je med drugim dotaknila pomembnosti 
duševnega zdravja, saj je drugi dan 
konference sovpadel s svetovnim dnevom 
duševnega zdravja.

Glavni poudarek dvodnevne konference 
(9. in 10. oktobra) je bil tudi naslov »Eno 
zdravje. Ena prihodnost. En planet.«, ki 
je občinstvu dal predstavo o namenu 
in ključnemu sporočilu srečanja. Na 
konferenci je bil predstavljen tudi poster, 
kako je implementirana integrirana 
kronična oskrba znotraj različnih držav, 
ki sodelujemo v mednarodnem projektu 
SCUBY, ki ga je predstavila  

dr. Irena Makivić v sodelovanju z ostalimi 
raziskovalci s projekta. 

V dnevih pred in po konferenci smo 
imeli skupaj s partnerji iz Belgije, 
Kambodže in Nizozemske sestanke 
v okviru projekta SCUBY, kjer smo 
predstavili prve preliminarne 
rezultate diskusijskih skupin in 
ogrodja integriranega svežnja 
oskrbe za bolnike s sladkorno 
boleznijo tipa 2 in hipertenzijo. 
Poleg tekočega dela smo se dogovarjali 
in usklajevali glede nadaljnjega dela na 
drugih delovnih paketih.
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Tečaj za nove notranje presojevalce sistema 
kakovosti
Robertina Benkovič, dipl. m. s., univ. dipl. org., enota IRROZ

22. in 23. oktobra 2019 smo izvedli 
Tečaj za notranje presojevalce 
kakovosti. Predavatelj, g. Tomaž 
Babnik je v dveh dneh predstavil 
pravila notranje presoje, osnovne 
značilnosti sistema vodenja 
kakovosti in različnih standardov. 

Skozi delavnice se je videlo, da je 
skupina resno pristopila k delu, in da jim 
sodelovanje na področju kakovosti pomeni 
dodaten izziv. Na koncu je seveda sledilo 
preverjanje znanja – izpit za notranje 
presojevalce, ki ga je vseh 23 udeležencev 
tečaja uspešno opravilo.
Čestitamo in želimo veliko uspehov pri 
izvajanju notranjih presoj sistema kakovosti. Udeleženci Tečaja za notranje presojevalce kakovosti.

ZD Ljubljana na sejmu Narava-zdravje
Iris Žučko, mag. pol., Uprava ZDL

Letos je potekal jubilejni, že 50. sejem Narava-zdravje, tokrat pod sloganom Uživaj zdravo! Poleg sveže, lokalne, 
raznolike in zdrave hrane, so poudarjali iskanje poti v sebi, naravi in sobivanju z drugimi, kako ponovno uživati 
življenje zdravo in v stiku z naravo.

Prireditev so razvrstili v več vsebinskih sklopov: prehrana, 
zdravje, gibanje, naravna kozmetika in wellness ter zeleno 
sobivanje. Ob jubileju so pripravili še posebej privlačen 
spremljevalni program s predavanji, delavnicami, tečaji, raznimi 
testiranji, svetovanji, okroglimi mizami idr. za vse generacije.
Zdravstveni dom Ljubljana je na sejmu za zdrav življenjski 
slog sodeloval s stojnico, kjer smo obiskovalcem predstavili 
preventivne programe za kakovostno življenje, ki jih izvajamo 
v okviru SIM centra, programa Promocije zdravja na delovnem 
mestu, zdravstveno-vzgojnih programov ter Centra medicine 
dela, prometa in športa.
Vsem sodelujočim se iskreno zahvaljujemo.


