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Sestanek konzorcija projekta SCUBY v 
Kambodži
Nataša Stojnić, mag. san. inž., enota IRROZ

Kambodža je letos februarja gostila sestanek konzorcija in aktivne delavnice vseh partnerjev projekta. SCUBY 
(Povečanje obsega integriranega svežnja oskrbe za bolnike s sladkorno boleznijo in hipertenzijo za ranljive 
ljudi) je mednarodni projekt znotraj pet izkušenih strokovnih in raziskovalnih partnerjev iz štirih različnih držav 
– Belgije, Kambodže, Nizozemske in Slovenije. 

Delovni teden je obsegal predstavitve 
preliminarnih rezultatov vseh partnerjev 
na različnih delovnih paketih, sestanke, 
aktivne delavnice in ogled zdravstvenih 
ustanov ter seznanitev z zdravstvenim 
sistemom v Kambodži. Prvi dan sem 
predstavila vsebino na delovnem paketu 
2, ki zajema analizo stanja v Sloveniji 
ter preliminarne rezultate diskusijskih 
skupin s pacienti in zdravstvenim timom 
ter intervjujev z deležniki na različnih 
nivojih. Po končanih predstavitvah 
ostalih držav sem predstavila še glavne 
podobnosti in razlike med državami. Isti 
dan je Črt Zavrnik, specializant družinske 
medicine, predstavil obstoječe sisteme 
za zbiranje podatkov. Valentina Prevolnik 
Rupel je drugi dan predstavila delovni 
paket 3, ki zajema analizo financiranja 
zdravstvenega sistema in stroške 
obstoječega integriranega paketa oskrbe. 
Tretji dan je v okviru delovnega paketa 5, 

Vsi udeleženci sestanka konzorcija in aktivne delavnice vseh partnerjev projekta SCUBY 
v Kambodži.

Nataša Stojnić in Črt Zavrnik predstavljata svoje delovne pakete.

vodja projekta za Slovenijo dr. Antonija 
Poplas Susič, predstavila načrt in potek 
političnih dialogov v naši državi in cilje, h 
katerim smo usmerjeni tekom izvajanja 
projekta. Četrti dan so bili predstavljeni 
načrti dela na ostalih delovnih paketih in 
usklajevanje med partnerji.

Slovenski tim je opravili naloge tako 
vsebinsko kot časovno ustrezno in 
redno sledimo načrtom, drugi partnerji 
bodo nekončano še naredili v bližnji 
prihodnosti. Partnerji iz tujih držav 
so podali komentarje, da v Sloveniji 
natančno vemo, kaj narediti in imamo 
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Delegacija WHO iz držav rusko govornega področja je 
pokazala velik interes nad konceptom referenčnih oz. 
ambulant družinske medicine.

jasen sistem. Med drugim so tudi 
mladi raziskovalci na doktorskem 
študiju predstavili svoje raziskave in 
od izkušenih mentorjev in sodelavcev 
pridobili konstruktivne nasvete in 
usmeritve. Zadnji dan je bil namenjen 
obisku zdravstvenega doma in lokalne 
bolnišnice v Siem Reapu ter spoznavanju 

Del slovenskega tima (Valentina, Nataša, Črt). Sončni vzhod v templju Angkor Wat.

zdravstvenega sistema in oskrbe 
tamkajšnjih bolnikov.

Med napornim tempom vsakodnevnih 
sestankov smo si vzeli tudi čas pobližje 
spoznati deželo Kraljevine Kambodže, ki 
je naslednica nekdanjega hindujskega 
in budističnega Kmerskega cesarstva 

ter si ogledali glavne znamenitosti, 
kot je kompleks templjev Angkor Wat 
in največje sladkovodno jezero JV 
Azije, imenovano Tonlé Sap, kjer smo 
opazovali tamkajšnje življenje in pluli po 
rečnih kanalih mimo tako imenovanih 
»plavajočih vasi« in hiš, postavljenih na 
visokih koliščih.

Obisk WHO delegacije iz ruskega govornega 
področja
Služba za promocijo in odnose z javnostmi

27. 2. 2020 smo v ZD Ljubljana gostili delegacijo WHO strokovnjakov s področja zdravstvenih sistemov in 
javnega zdravstva, večinoma iz držav ruskega govornega področja. V  okviru izobraževalnega obiska so 
preučevali slovenski zdravstveni sistem.  

Zdravstveni dom Ljubljana smo na splošno predstavili skozi predstavitveni 
film, dodatno pa s strani direktorja Rudija Dolšaka še organiziranost zavoda 
in financiranje. Strokovna direktorica Tea Stegne Ignjatovič je delegaciji 
povedala nekaj več o primarni ravni zdravstva, namestnica direktorja za razvoj 
zdravstvene dejavnosti izr. prof. dr. Tonka Poplas Susič pa o znanstveno-
raziskovalnem področju v ZD Ljubljana. Vodja ZVC enote Center Alenka 
Slapšak je predstavila zdravstvenovzgojne centre ZD Ljubljana. Središče 
njihovega zanimanja so bile referenčne oz. ambulante družinske medicine, 
ki sta jih v enoti Center predstavili diplomirani medicinski sestri Dragana 
Španović ter Jana Sinjur Zupančič. Obisk so sklenili v  Simulacijskem centru ZD 
Ljubljana. Udeleženci so bili nad obiskom v ZD Ljubljana navdušeni in hvaležni 
za vse informacije, ki so jih prejeli tekom predstavitev.  


