
ČEZMEJNA MREŽA ZA PRISELJENE 

ŽENSKE: SOCIALNA INTEGRACIJA, 

SPOLNO IN REPRODUKTIVNO ZDRAVJE

Cilj in vsebine Več o tečaju

Razpisanih je skupno 30 mest za slušatelje (15 za

udeležence iz italijanskega in 15 za udeležence

iz slovenskega obmejnega območja).

Cilj strokovnega izobraževanja je opremiti

zdravstvene delavce z ustreznimi kompetencami

na področju reproduktivnega zdravja v različnih

kulturnih kontekstih, iz katerih prihajajo

pacientke s tujim državljanstvom, begunke ali

prosilke za azil. Udeleženci bodo sodelovali tudi

pri oblikovanju in ocenjevanju skupnih smernic in

dobrih praks.

Vsebine: sociodemografske in kulturne

značilnosti migrantk, ki uporabljajo zdravstvene

storitve; kazalniki spolnega in reproduktivnega

zdravja pacientk migrantk; primerjava dobrih

praks na zdravstvenem področju; dejavniki

tveganja za reproduktivno zdravje, ki so

povezani s konkretnimi geografskimi

območji; normativne in medicinsko-

pravne reference, ki se nanašajo

na pisna soglasja pacientk;

predstavitev konkretnih

kliničnih primerov;

razprava o smernicah

in dobrih praksah.

Obmejno območje med Italijo in Slovenijo se zaradi bližine t.i. »Balkanske poti« sooča z naraščajočim

številom priseljencev iz držav Bližnjega vzhoda in Afrike. Priseljevanje ljudi različnih kulturnih ozadij

prinaša tudi nove izzive, povezane z integracijo na različnih institucionalnih ravneh.

Bolnišnici in univerzi iz obmejnega območja, v okviru INTEGRA projekta, z uporabo interdisciplinarnega

pristopa preučujejo doslej manj raziskano temo spolnega in reproduktivnega zdravja migrantk, s ciljem

razviti dobre prakse delovanja.

V okviru tega projekta se organizira izobraževanje, namenjeno zdravstvenim in socialnim delavcem, ki

se vsakodnevno soočajo z oskrbo pacientk različnih kulturnih provenienc. Cilji izobraževanja so:

• Izboljšanje kompetenc zdravstvenega oseba na področju spolnega in reproduktivnega zdravja

migrantk vključenih v zdravstvene in socialne storitve;

• Primerjava obstoječih razmer in zdravstvenih politik na področju spolnega in reproduktivnega

zdravja migrantk v Sloveniji in Italiji;

• Lokacija, evalvacija in izmenjava obstoječih dobrih praks in povečanje njihove učinkovitosti;

• Predstavitev smernic delovanja oblikovanih v okviru projekta s ciljem njihove implementacije,

evalvacije in končne uporabe.

www.ita-slo.eu/integra

• Strokovno izobraževanje obsega štiri srečanja,

ki se izvajajo v Italiji (Trst) in Sloveniji

(Postojna in Izola) v skupnem trajanju 24 ur.

• Predavanja se bodo odvijala v italijanskem,

slovenskem (na voljo bo simultano

tolmačenje) in angleškem jeziku. Predavali

bodo univerzitetni profesorji ter zdravstveni in

socialni delavci.

• Udeležba je brezplačna. Udeleženci/ke iz

Slovenije prejmejo licenčne točke,

udeleženci/ke iz Italije pa 27 ECM kreditov.

• PRIJAVA: do 14. januarja 2019 na naslov

iscrizioni.formazione@burlo.trieste.it (za

italijanske udeleženke/ce) in

integra@dispes.units.it (za slovenske

udeleženke/ce). Prosimo, da nam ob prijavi

posredujete vaše podatke (ime, priimek,

poklic in kraj zaposlitve).

• Za sprejem na strokovno izobra-

ževanje velja vrstni red prispelih

prošenj.

STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZA ZDRAVSTVENE IN SOCIALNE DELAVCE

Projekt je sofinanciran v okviru 

razpisa za standardne projekte št. 

4/2016 Programa INTERREG V A 

Italija-Slovenija

Skupna vrednost projekta:
611.072,85 EUR



Vodilni partner Projektni partnerji Pridruženi partner

P R O G R A M

Ponedeljek, 21. januarja 2019 

Univerza v Trstu, dvorana Venezian, 2. nadstr. 

Piazzale Europa 1, Trst

8.30 | Sprejem udeležencev

8.40 | Projekt INTEGRA. Uvod, G. Delli Zotti, G. Ricci

9.00 | Migracijski tokovi in glavne sociodemografske 

značilnosti migrantk, M. Zago

9.30 | Značilnosti migrantov in migrantk, obravnavnih v 

bolnišnicah; indeks spolnega in reproduktivnega 

zdravja, G. Delli Zotti

10.00 | Konflikti kultur, pravice in varovanje zdravja v 

mednarodnem kontekstu, S. Tonolo

10.30 | Pravice in poznavanje pravic s strani migrantk, T. 

Tonchia

11.00 | Odmor za kavo

11.30 | Migrantke in dostop do zdravstvenega sistema v 

Italiji, D. Monego

12.00 | Spolno in reproduktivno zdravje migrantk v 

Sloveniji. Vpliv kulture in jezika, M. Sedmak

12.30 | Administrativni postopki dostopa migrantk do 

zdravstvene oskrbe, B. Fari

13.00 | Vere in kulture: izkušnje žensk v skupnostih in 

odnos do telesa, O. Urpis

13.30 | Vprašanja in razprava

Ponedeljek, 4. februarja 2019 

IRCCS Burlo Garofalo, konferenčna dvorana, 

via dell'Istria, 65, Trst

8.30 | Sprejem udeležencev

8.40 | Mnenja zdravstvenih delavcev in predstavitev 

projekta Besede so zdravje, M. Crisma

9.00 | Medkulturno posredovanje: nova komunikacijska in 

relacijska  priložnost, ki jo upravljajo institucije, 

O. Urpis, A. Faghi Elmi

9.30 | Reproduktivno zdravje in zdravstveni sistemi po 

svetu: pregled, M. Lazzerini, M. Piccoli

10.30 | Nalezljive bolezni v populaciji migrantk, F. De Seta

11.00 | Odmor za kavo

11.30 | Nasilje v težkih migracijskih razmerah. 

Izobraževanje delavcev  v Furlaniji Julijski Krajini, 

L. Pomicino

12.00 | Pohabljanje ženskih spolnih organov in drugi 

problemi reproduktivnega zdravja v populaciji 

migrantk, F. Scrimin, G. Pellis

13.00 | Problem soglasja v kulturno različnih kontekstih: 

klinični primeri, N. Folla, C. Semenzato

13.40 | Umetna prekinitev nosečnosti in dobre prakse, F. 

Scrimin

14.10 | Vprašanja in razprava

Ponedeljek, 18. februarja 2019 

Bolnišnica Postojna, Gasilsko reševalni center 

Prečna ulica 4, Postojna

8.30 | Sprejem udeležencev

8.45 | Predstavitev podatkov o hospitalizacijah in 

ambulantni oskrbi v bolnišnici Postojna, M. Mugoša

9.15 | Predstavitev podatkov o hospitalizacijah in 

ambulantni oskrbi v IRCCS Burlo Garofolo, L. 

Ronfani

9.45 | Predlog smernic (PDTA) in predstavitev indeksa

spolnega in reproduktivnega zdravja, F. Scrimin

10.30 | Predlog smernic (PDTA) in predstavitev indeksa

spolnega in reproduktivnega zdravja, P. Bavčar

11.00 | Odmor za kavo

11.30 | Predstavitev dobrih praks v Sloveniji, B. Lenarčič, 

Z. Medarić

12.00 | Relevantni klinični primeri v Sloveniji, M. Gornik

13.00 | Relevantni klinični primeri v  Italiji, C. Semenzato

13.30 | Vprašanja in razprava

Četrtek, 7. marca 2019 

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

Polje 42, 6310 Izola

8.45 | Sprejem udeležencev in prijava

9.00 | Kulturno osnovana prepričanja povezana z zdravjem 

in boleznijo, U. Bogataj, D. Rebec 

9.20 | Medkulturne kompetence v zdravstveni oskrbi, S. 

Ličen, I. Karnjuš

9.40 | Komunikacija in medkulturne kompetence. Kulturno 

senzibilna ocena zdravstvenega stanja, M. Prosen, 

U. Bogataj 

10.30 | Odmor za kavo

10.45 | Delavnica 1 (1. skupina): Klinične simulacije, I. 

Karnjuš, U. Bogataj

10.45 | Delavnica 2 (2. skupina): Klinične simulacije, S. 

Ličen, M. Prosen, D. Rebec 

12.30 | Razprava in zaključki - evalvacija


