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Center za mednarodno dejavnost Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru (v 

nadaljevanju FZV UM) je dne 04.02.2013 organiziral dogodek »Dan odprtih vrat Centra za 

mednarodno dejavnost FZV UM« za študente, visokošolske učitelje, zaposlene in ostalo 

zainteresirano javnost, katerega glavni cilj je bil predstaviti možnosti sodelovanja v Erasmus 

programu. V okviru dogodka sta potekali dve strokovni predavanji, ki sta jih izvedla 

mednarodni strokovnjak s področja mobilnosti, vodenja in upravljanja projektov, ter dobitnik 

nacionalne nagrade Jabolko kakovosti prof. dr. Peter Kokol in nekdanja tesna sodelavka 

Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), aktivna svetovalka Kolaborativnega centra SZO za 

primarno zdravstveno nego v Mariboru in dobitnica številnih nacionalnih in mednarodnih 

priznanj s strani stroke zdravstvene nege naj omenim samo eno »Honorary membership in 

Royal College of Nursing«  predav. Majda Šlajmer Japelj.  Oba predavatelja sta poudarila 

pomen mobilnosti in mreženja za vključitev v mednarodno družbo znanja,  ki so predvsem 

izboljšanje akademskega sodelovanja in študijskih priložnosti ter prenos znanja, inovacij in 

idej med visokošolskimi institucijami, organizacijami in posamezniki.  

Prof. dr. Peter Kokol je poudaril, da predstavljajo mednarodne mobilnosti vitalne vidike 

sodobne družbe znanja, prav tako pa vplivajo na kreiranje vzorcev povpraševanja ter 

konkurenco na trgu delovne sile, na razvoj kariere, delovno-življenjske izkušnje, vključujoč 

družinske odnose in odnos do dela. Prav gotovo je dejstvo, da mednarodne mobilnosti krepijo 

evropsko učinkovitost, na podlagi katere lahko gradimo družbo z intenzivno uporabo znanja 

kar so temeljne smernice Lizbonske deklaracije, ki še posebej poudarja strategijo za rast in 

vzpostavitev novih delovnih mest. Prof. dr. Peter Kokol je v svojem predavanju prav tako 

poudaril, da posamezniki v okviru mobilnosti izboljšujejo znanje tujega jezika, pridobivajo 

nova znanja in veščine, se spoznajo z novimi pristopi in spoznanji, ter pridobijo tudi kritičen 

pogled in distanco do dosedanjega dela ter se predvsem medkulturno povezujejo in 

pospešujejo sodelovanje v evropskem prostoru. Mednarodne mobilnosti so še posebej 

pomembne za mlade ljudi, saj krepijo čut za evropsko identiteto in državljanstvo, pomagajo 

pri preprečevanju izolacionizma, protekcionizma in ksenofobije. Evropsko dimenzijo na 

splošno predstavljajo vidiki strukturnih in vsebinskih aspektov, pri čemer predstavljajo 

strukturne aspekte poklicne kvalifikacije, zaposlitve ipd. ter vsebinske aspekte študijski 

programi, načini komunikacije in identitete. V okviru prvega predavanja so bile predstavljene 

tudi priložnosti za izvedbo mobilnosti tako za študente, visokošolske učitelje in zaposlene 

preko različnih evropskih programov kot so na primer Erasmus, Comenius, Leonardo da 

Vinci, Grundtvig, prečni programi, bilateralne štipendije preko programa CEEPUS, Erasmus 

Mundus, 7. okvirni program ter program Marie Currie. Prof. dr. Kokol je predavanje zaključil 

z mislijo, da morajo mednarodne mobilnosti postati samoumevna lastnost Evropejstva, ter 

aktivnost, ki mora biti dostopna prav vsem zainteresiranim, saj ključno prispeva k 

zagotavljanju konkurenčnosti in kohezije Evropske unije (Kokol, 2013).  
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V nadaljevanju strokovnega dela dogodka »Odprta vrata Centra za mednarodno dejavnost 

FZV« je predav. Majda Šlajmer Japelj povzela priporočila in strategije za raziskovanje v 

zdravstveni negi in vpliv mednarodnega prenosa znanja in praks na razvoj in kakovost 

visokega šolstva. Raziskovanje in izobraževanje sta tesno povezana s filozofijo in namenom 

stroke v določenem časovnem obdobju kar velja za vse zdravstvene stroke, tudi za 

zdravstveno nego. Zato je pri raziskovanju v zdravstveni negi zelo pomembno upoštevati zelo 

različna stanja in možnosti za raziskovanje in nadaljnji razvoj stroke. Prav SZO v skladu z 

lastno ustavo pospešuje tudi izvajanje raziskovanja na področju zdravstva in sicer preko 

imenovanja izbranih ustanov v kolaborativne centre ter s priznavanjem izbranih državnih 

ustanov kot raziskovalnih enot SZO. SZO je skozi delovanje konstantno podpirala krepitev 

raziskovalnega potenciala na področju raziskovanja preko različnih akcij in dogodkov kot je 

na primer »Podpora cilju Zdravje vse do leta 2000«. V okviru srečanja so nastala pomembna 

izhodišča za spodbujanje in razvoj zdravstvenega varstva, za boljše izvajanje in izobraževanje 

na področju zdravstvene nege ter za razvoj ekonomsko učinkovitega vrednotenja in za 

testiranje inovativnih metod dela in izobraževanja. Na podlagi te iniciative in smernic je 

kasneje dr. Dorothy Hall omogočila prvo mednarodno študijo na področju zdravstvene nege, 

ki se je imenovala »Potrebe ljudi po zdravstveni negi«. Dotična študija je bila predstavljena 

leta 1985 na srečanju SZO/EURO na Dunaju z naslovom »Raziskovanje v zdravstveni negi za 

višjo kakovost« in je za tisti čas predstavljala osnovo za razvoj profesionalne zdravstvene 

nege.  Študija je vsebovala tri glavne faze in sicer najprej pripravljalno fazo v katero je 

spadala vzpostavitev mreže, posredovanje obvestil o projektu pristojnemu ministrstvu, 

priprava in odobritev projekta, ustanovitev Danskega inštituta za raziskovanje v zdravstvu in 

zdravstveni negi. V drugi fazi, ki se je imenovala razvojna faza je potekal razvoj vsebine, 

preusmeritev od k postopkom usmerjene zdravstvene nege v nego osredotočeno k človeku, 

razvoju taksonomije izrazov, ki se uporabljajo v zdravstveni negi, začetek izvajanja 

poučevanja raziskovanja, vključevanja informatike v področje zdravstvene nege, analiz 

podatkov, kodiranje, oblikovanje protokolov. V tej fazi so prav tako potekala izobraževanja 

posameznikov, ki so zbirali podatke v zdravstvu, ter ostalih vključenih v proces raziskovanja 

v zdravstvu, izdelavo računalniških programov za podporo pri izvajanju zdravstvene nege ter 

evalvacijo metod uporabljenih pri raziskovalnem delu. V tretji izvedbeni fazi študije so 

potekale aktivnosti kot npr. zaključevanje zbiranja podatkov, pregled literature, analiziranje 

podatkov, usklajevanje mednarodnih podatkov, ter uporaba dognanj kot temelj za prihodnje 

aktivnosti v raziskovanju, znanosti zdravstvene nege in izobraževanju. Prav s to temeljno 

študijo je zdravstvena nega kot profesija pridobila svoje mesto v sistemu raziskovanja s 

pomembno smernico, da morajo biti rezultati raziskovanja preko kontinuiranega 

izobraževanja implementirani v prakso zdravstvene nege v naslednjih elementih in sicer: 

- Vključenost socialnih znanosti v vsebino zdravstvene nege 

- Ekspertiza v upravljanju, načrtovanju in vrednotenju 

- Podpora stroškovno učinkovitim nacionalnim zdravstvenih sistemom 

 

Na 43. svetovni zdravstveni skupščini maja leta 1990 je bila prav zdravstvena nega posebej 

omenjena kot kritično področje, kjer je še posebej nujno okrepiti raziskovalno dejavnost. Sled 

tega je sledila evalvacija s pomočjo vprašalnika, ki so ga prejele države članice SZO in je 
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vseboval vprašanja o pomembnih raziskovalnih temah in metodah. Po prejetih vrnjenih 

vprašalnikih je preprosta deskriptivna analiza pokazala, da 80% držav pozna načine in metode 

kako izvajati in voditi raziskave na področju zdravstvene nege. Za manj razvite države na 

tovrstnem področju pa so bile kasneje razvite smernice in priporočila kako izboljšati 

raziskovanje in sicer vključevanje raziskovanja v splošno izobraževanje medicinskih sester, 

razvoj nacionalnih skupin za raziskovanje v zdravstveni negi, ter vzpostavitev posebnih 

spodbud raziskovalcem v zdravstveni negi v razvitih državah, da s svojim znanjem pomagajo 

raziskovalcem v državah v razvoju. Prav tako so bile razvite tudi smernice in priporočila za 

izboljšanje raziskovanja v razvitih državah in sicer preko vključevanja študentov v raziskave 

iz relevantnih področij, organizacija delavnic na temo raziskovanja in raziskovalnih 

metodologij, predvsem pa so bili podani predlogi za pospešitev izboljšav v informacijskem 

managementu za nacionalne in mednarodne primerjalne študije, ki lahko preko svojih 

rezultatov vplivajo na zdravstvene politike.  

Kljub dejstvu, da je leta 1997 SZO izdala globalno študijo o krepitvi zdravstvene nege in 

babištva ter da je celo 33% držav članic potrdilo povečanje raziskovanja v zdravstvu pa 

Evropa ne spada med regije z najboljšimi rezultati.  

Naslednji mejnik za evropsko zdravstveno nego predstavlja 2. ministrska konferenca SZO o 

zdravstveni negi in babištvu, ki je potekala junija 2000 v Münchnu. Prav strategija za 

izobraževanje v zdravstveni negi 2000 priporoča uporabo metodologije prospektivne analize 

(PAM) kot študije za vrednotenje izobraževalnih reform. Kot zanimivost naj zapišemo, da 

prav zdaj poteka ponovna analiza podatkov pri SZO/EURO za letošnje leto za države, ki so 

uvedle PAM kot del raziskovalne metodologije v zdravstveni negi. 

 

V letu 1998 je bila s strani SZO izdana raziskovalna strategija »Health 21«, ki pomeni zdravje 

za vse v 21. stoletju. V strategiji je bil še poseben pomemben cilj 19, ki je opredeljeval pogoj, 

da morajo imeti do leta 2005 vse države članice vzpostavljene delujoče sisteme raziskovanja v 

zdravstvu ter komunikacijske sisteme za pridobivanje, učinkovito uporabo in širjenje znanja 

za podporo zdravju. Žal pa tega cilja še nismo dosegli, zaradi česar je bil le ta najprej 

prestavljen na leto 2012, kasneje pa na leto 2020.  

Strategija je predstavljala pomemben mejnik za zdravstveno nego saj je vsebovala usmeritev, 

da naj bi vodilne medicinske sestre, strategi, načrtovalci razvijali raziskovalne strategije, ki 

bodo povezane z doseganjem ciljev »Health 21«. Za dosego tega pa mora biti zagotovljeno, 

da bodo medicinske sestre na lokalnih nivojih ustrezno informirane  o metodah za dosego teh 

ciljev, ter o načinih uporabe raziskovalnih rezultatov v praksi.  Prav tako je strategija 

usmerjala tudi na področju izobraževalne dejavnosti in sicer s priporočilom, da morajo tiste 

medicinske sestre, ki delujejo v izobraževalni dejavnosti vključevati raziskovalne metode v 

vse elemente izobraževalnih programov. Zelo pomembno priporočilo, ki je bilo podano s 

strani »Health 21« se nanaša na vključevanje in sodelovanje interdisciplinarnih timov v 

raziskovalne metode ter spodbujanje profesionalnih medosebnih odnosov v raziskovalnih 

programih in timskega dela pri prenosu rezultatov raziskovanja v delovno prakso.  
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V januarju 2002 je SZO izdala strateške usmeritve za zdravstveno nego in babištvo za 

obdobje 2002-2008, ki so bili povezani z izboljšanjem veščin in znanja medicinskih sester in 

babic za doseganje praktičnih ciljev, ki so potrebni zaradi spreminjajoče slike prebivalstva, 

demografskih sprememb ipd. Pričakovani rezultati strateških usmeritev so predvsem 

posodobitve učnih načrtov študijskih programov zdravstvene nege, vpeljava inovativnih 

pristopov na vseh področjih izobraževanja, povečanju uporabe informacijske tehnologije s 

strani medicinskih sester v praksi, kakor tudi izven nje, razvoj inovativnih modelov 

podiplomskih študijskih programov za medicinske sestre,  razvoj orodij za oblikovanje in 

ocenjevanje izobraževanja medicinskih sester in babic ter nacionalno in mednarodno 

povezovanje izobraževalnih programov za medicinske sestre in babice ter ustanovitev fakultet 

na tem področju. Predav. Majda Šlajmer Japelj je ob koncu strnila misli v smislu, da 

raziskovanje in mednarodno povezovanje tako z raziskovalnimi in visokošolskimi 

institucijami v Evropi, kakor tudi izven nje na področju zdravstva in zdravstvene nege 

predstavlja izziv v prihodnosti, kjer bo potrebno prikazati povezave med vloženim delom in 

rezultati za zdravje kar pa je argument za nujnost vključevanja raziskovanja v zdravstveni 

negi v raziskovalne zdravstvene sisteme. Izhajati je potrebno iz zadovoljstva in varnosti 

pacienta in si prav te spremenljivke določiti kot želeni izid dejavnosti zdravstvenega sistema, 

prav tako pa je zelo pomembno vključevanje in vrednotenje strokovnjakov različnih strok za 

dobrobit pacienta in prav to je pomemben izziv za prihodnost razvoja zdravstvene nege  

(Šlajmer Japelj, 2013). 

Dan odprtih vrat Centra za mednarodno dejavnost FZV se je nadaljeval z natančno 

predstavitvijo priložnosti v okviru programa Erasmus, ki sta ga predstavili asist. dr. Helena 

Blažun, predstojnica Centra za mednarodno dejavnost ter ga. Lidija Sosič iz Oddelka za 

raziskovalno in umetniško dejavnost, Službe za mednarodno sodelovanje in programe 

mobilnosti Univerze v Mariboru. Študenti imajo tako možnosti izvedbe mobilnosti z 

namenom študija v tujini (rok prijave 5.3.2013) ter izvedbe praktičnega usposabljanja, 

medtem, ko imajo visokošolski učitelji in ostali zaposleni v študijskem letu 2012/2013 

možnosti prijave na razpis mobilnosti učnega osebja v okviru vseživljenjskega učenja 2007-

2013 ter mobilnosti zaposlenih z namenom usposabljanja v tujini prav tako v okviru 

vseživljenjskega učenja 2007-2013 (prijave možne do zapolnitve mest). Vse predstavljene 

informacije so dostopne tudi na spletni strani Centra za mednarodno dejavnost FZV 

http://www.fzv.uni-mb.si/page/index.php?option=com_moofaq&Itemid=281.  

V nadaljevanju programa je potekala tudi okrogla miza na kateri so bile predstavljene dobre 

prakse izvedenih mednarodnih mobilnosti študentov, visokošolskih učiteljev in ostalih 

zaposlenih na katerih so sodelovali prof. dr. Peter Kokol, doc. dr. Ana Habjanič, asist. 

Janez Vošner (mobilnost učnega osebja), viš. predav. dr. Jadranka Stričević, predav. 

Barbara Kegl (mobilnost zaposlenih) ter gdč. Ksenija Širec, gdč. Doroteja Podričnik in g. 

Luka Poprijan (mobilnost študentov). V okviru okrogle mize so udeleženci mednarodnih 

mobilnosti prisotnim podali mnenja in izkušnje izvedenih mobilnosti, vzroke in motive za 

izvedbo mednarodnih mobilnosti, pričakovanja, ki so jih imeli pred izvedbo ter učinke, 

spodbude, znanja, veščine, ki so jih pridobili na mednarodni mobilnosti. Prav tako smo na 

okrogli mizi diskutirali o predlogih za izboljšave predvsem iz vidika spodbujanja 

http://www.fzv.uni-mb.si/page/index.php?option=com_moofaq&Itemid=281
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mednarodnih mobilnosti na FZV UM in širše na Univerzi v Mariboru. Udeleženci so v večini 

podajali pozitivna mnenja v zvezi z mobilnostjo in sicer je študentka, ki je izvedla študijsko 

mobilnost preko programa Erasmus povedala »Mobilnost mi je spremenila življenje, pogled 

na svet, spoznala sem drugi način dela, ljudi, naravo.« Študent, ki je izvedel študijsko 

mobilnost je k temu dodal »Presenetil me je pozitivni odnos, ki ga gojijo učitelji in mentorji 

na kliniki do študenta, opaziš lahko partnerski odnos, ki se vzpostavlja in zaupanje, ki ga 

imajo učitelji v študentih. Morebiti so slabše opremljeni kot smo tega vajeni pri nas, a 

vendarle v odnosu in komunikaciji so daleč pred nami.« Udeleženec učne mobilnosti je 

povedal »Za mobilnost sem se odločil predvsem zaradi radovednosti, prav tako pa mi je le-ta 

predstavljala izziv ali to zmorem ter kako se bom znašel pred tujimi študenti. Moram reči, da 

so me študenti presenetili, saj so imeli na koncu mojega predavanja številna vprašanja in je 

celotno predavanje potekalo interaktivno, česar praviloma pri nas nismo vajeni.« 

Udeleženka, ki je izvedla mobilnost zaposlenih je povedala »Mobilnosti sem se udeležila 

prvič, saj sem pred tem imela strah, predvsem jezik je tista ovira, ki jo moramo premagati 

nekateri visokošolski učitelji in se kljub temu odločiti za mobilnost. To sem storila in ni mi žal, 

saj me je mobilnost obogatila tako osebno, kakor strokovno.« Druga udeleženka iste 

mobilnosti je povedala »Tuji partnerji, kjer sem izvedla mobilnost so bili izjemno prijazni, 

pripravljeni pomagati in to me je posebej navdušilo.«  

Za konec so nam udeleženci povedali tudi utrinke iz mobilnosti, ki jih ne bodo nikoli pozabili 

in omenjali so predvsem prijaznost partnerjev, osebna in strokovna obogatitev, priučitev 

dodatnih znanj, predvsem prakticiranje angleškega jezika, spoznavanje novih kultur in 

kulinarike.    

V okviru dneva odprtih vrat smo za konec organizirali tudi dve video konferenci s tujimi 

bilateralnimi partnerji in sicer z go. Kati Kehusmaa iz Kemi-Tornio University of Applied 

Sciences, Finska in mag. Aleksandro Jama iz Carinthia-e University of Applied Sciences, 

Avstrija. Obe sta prisotnim predstavili svoje matične institucije ter možnosti in priložnosti za 

študente, visokošolske učitelje in ostale zaposlene iz FZV UM za izvedbo mednarodnih 

mobilnosti. Obema partnericama smo tudi s strani FZV UM predstavili delovanje fakultete ter 

možnosti sodelovanja na področju mednarodnih mobilnosti ter izkazali interes za bodoče 

tvorno sodelovanje.  

Prof. dr. Peter Kokol je svoj strokovni prispevek zaključil z mislijo Roger-ja Tory Peterson-a 

“Birds have wings; they're free; they can fly where they want when they want. They have the 

kind of mobility many people envy«, ki, če ga povežemo še s sporočilom predav. Majde 

Šlajmer Japelj »Mednarodno sodelovanje nam je ogledalo, ki jasno pokaže, kje se nahajamo, 

kje so naše prednosti in kje deficiti« predstavlja izziv za vse nas, ki smo se,  se ali se še bomo 

mednarodno udejstvovali. Ali si želimo in si upamo biti svobodni kot ptice, da bomo razprli 

krila na mednarodnem prostoru in se zavzemali za lastni strokovni in osebni razvoj na način, 

da nam bodo mednarodno priznani strokovnjaki postavljali ogledalo, da bomo lahko 

primerjali svoje strokovno znanje in ga tudi delili. Mednarodne mobilnosti so izziv za 

posameznika, da osvoji nova znanja in veščine, a kmalu skozi mednarodno partnerstvo tudi 

priložnost podajanja znanj in izmenjave dobrih praks tako na področju pedagoškega, kakor 

tudi raziskovalnega sodelovanja.    
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Članek predstavlja povzetek strokovnih predavanj in dogajanja ob dogodku »Dan odprtih vrat 

Centra za mednarodno dejavnost FZV«. Vsebino sta pregledala in odobrila predav. Majda 

Šlajmer Japelj in prof. dr. Peter Kokol.  
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