
 

 

 

 

 

Erasmus + KA« Project » INNOVATION IN DRESSING TECHNIQUES«  

 

POROČILO PRVEGA MEDNARODNEGA SREČANJA – ZAGREB, 2. – 4. 12. 2018   

 

NEDELJA: 2. 12. 2018 

V poznih popoldanskih urah smo se partnerji projekta zbrali v Zagrebškem hotelu 

Maroon. 

V projektu sodelujemo tri srednje zdravstvene šole: Škola za medicinske sestre Vrapče 

iz Zagreba; Gumushacikoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iz Turčije; Srednja 

zdravstvena šola Ljubljana ter partner iz Nemčije: Seniorenzentrum St. Marien, 

Dorsten. 

Po uvodni predstavitvi, so nas gostitelji odpeljali na večerjo v center mesta, kjer smo v 

sproščenem ozračju izmenjavali svoje izkušnje, pričakovanja, se spoznavali inspletali 

trdnejše vezi, ki so za sodelovanje v projektu še kako pomembne.  

Po večerji smo si z vodičko ogledali tudi znamenitosti Zagreba, ki je v času Adventa 

še posebej privlačen. 

 

 

PONEDELJEK: 3. 12. 2018 



V ponedeljek zjutraj smo si v bolnici Dubrova, ki je tudi učna baza zagrebških dijakov, 

ogledali polikliniko OXY. 

S predstavitvijo je začel šef dr. Andrić, ki nam je povedal, da je njihova klinika 

podružnica baroklinike iz Pule, ustanovljena leta 2004. Hiperbarična medicina 

(http://pza.si/Clanek/Hiperbaricni-kisik.aspx) je uradna veja medicine od leta 1963. Uporablja 

se kot dopolnilno zdravljenje pri številnih obolenjih: pri motnjah cirkulacije 

(ateroskleroza, diabetes, …), zastrupitve s CO, nenadna slepota zaradi zapore arterije, 

vnetna obolenja črevesja… Najpogosteje zdravijo kronične rane. 

Imajo velike komore, ki sprejmejo 8 do 10 pacientov. V komori je vedno prisoten 

zdravnik ali medicinska sestra. 

Zaposlene medicinske sestre imajo dodatna specialna znanja (3 mesečno 

izobraževanje). Njihova glavna naloga je poučitev pacienta o prehrani, obleki, 

izenačevanju tlaka, jemanju terapije. 

 

 

Nato smo se napotili v društvo DEBRA., ki povezuje paciente z bulozno epidermiolizo 

(http://www.debra-slovenia.si/cms/filearchive/4fd75b8377f3a9e7c8aae7a63733447c.pdf). 

Predsednica društva, gospa Vlasta Zmazek  nam je predstavila delovanje Debra 

Croatia, ki je bila ustanovljena 1996. Naloge društva so povezovanje pacientov s 

specialisti, ozaveščanje javnosti o tej bolezni, izobraževanje pacientov, in svojcev, 

izboljševanje kvalitete življenja. (https://www.youtube.com/watch?v=odCUSVd-trg) 

http://pza.si/Clanek/Hiperbaricni-kisik.aspx
http://www.debra-slovenia.si/cms/filearchive/4fd75b8377f3a9e7c8aae7a63733447c.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=odCUSVd-trg


 

V popoldanskih urah je sledil ogled šole. Škola za medicinske sestre Vrapče 

(http://www.ss-medicinske-vrapce-zg.skole.hr/) ima petletni program od leta 2011. trenutno se 

tudi njim obetajo spremembe na področju srednje šolskega izobraževanja. 

Na šoli je 370 dijakov, 42 učiteljev, od tega 23 učiteljev strokovnih predmetov. Dijaki 

praktično znanje pridobivajo v 19 učnih bazah (9 klinik, 3 vrtci, 2 domova za starejše, 

2 ustanovi za nego na domu, ena sirotišnica). 

 

Po predstavitvi šole je sledila predstavitev posameznih partnerjev. Njihove šole, 

ustanove, izobraževalnega sistema v njihovi državi ter dogovori glede poteka projekta. 

http://www.ss-medicinske-vrapce-zg.skole.hr/


 

TOREK: 4. 12. 2018 

V torek zjutraj smo se najprej odpravili na ogled »Klinički bolnički centar Sestre 

milosrdnice« (http://www.kbcsm.hr/), ki je tudi referenčni center za kronične rane. Najprej 

smo poslušali predavanje Dr. Hrvoja o kroničnih ranah, nato pa smo si na oddelku 

ogledali oskrbo kroničnega ulkusa na nogi (primer venskega in primer arterijsko-

venskega ulkusa). 

Na Kliniki Sv. Duh (https://www.kbsd.hr/) pa smo bili prisotni pri oskrbi diabetičnega 

stopala, ki nam ga je predstavila zdravnica. 

V popoldanskem času smo se ponovno zbrali na šoli, kjer smo natančno razdelili delo 

posamezne skupine v projektu. Naloga slovenskega tima je pripraviti predstavitev 

netipičnih ran (po manualu, ki zajema 17 točk). Vse mora biti prevedeno v angleščino. 

Na koncu bo celotni priročnik preveden v slovenski jezik. 

Dogovorili smo se tudi za naslednje srečanje, ki bo potekalo v Ljubljani, 15. in 16. 4. 

2019. 

23. in 24. 9. 2019 bo srečanje v Dorstenu, v Nemčiji. 

Zaključno srečanje bo potekalo v času od 13. 1. do 17. 1. 2020, v Turčiji. V tem času 

bodo v Turčijo odšli tudi dijaki Ljubljanske in Zagrebške šole. 

Več informacij v povezavi s projektom bo na strani: https://idtwound.com/ 

http://www.kbcsm.hr/
https://www.kbsd.hr/
https://idtwound.com/


 


