
    
Ivančna Gorica, 4. 11. 2010 
 
 

Spoštovani! 
 
 

Vabimo vas na večerjo in strokovno izpopolnjevanje na temo: 
 

PREVENTIVA JE NAJBOLJŠA KURATIVA 
 

*Preventivni program CINDI s poudarkom na program SVIT, 
ki jih naj pozna vsak zdravstveni delavec v splošni ambulanti* 

 
 

• Ker v celoti porabimo manj časa, 
• ker težko gre kaj narobe, 
• ker je odgovornost manjša, napake lažje popravimo, ter v 

aktivnosti vključimo uporabnika - pacienta, ki prevzame svoj del 
odgovornosti. 
 
 

 

Predavanje - delavnica je organizirano za ZD Grosuplje in ZD Ivančna 
Gorica: 

• v sredo, 24. 11. 2010 ob 19:00 uri v restavraciji Hotela Kongo 
v Grosuplju, Ljubljanska c. 65, 

• in v četrtek, 25. 11. 2010 ob 19:00 uri v Gostilni Krjavelj v 
Ivančni Gorici, Ljubljanska c. 38. 

 
 
 

Sponzor srečanja je GlaxoSmithKline. 
V primeru, da se predavanja – delavnice v kraju vašega zdravstvenega 
doma ne morete udeležiti, pridite na drugi termin našega srečanja. 

Povabite kolega ali kolegico, če po naključju našega vabila ni prejel/a.  
 
 

Sodelavci CINDI programa 
 



 
 
Lepo pozdravljeni, spoštovani kolegi in kolegice!  
 
24. in 25. novembra se bomo vsi zdravniki in medicinske sestre zdravstvenega doma 
dobili na prijetnem srečanju z večerjo na temo dobrega sodelovanja pri izvajanju 
preventivnih programov.  
 
Srečanje se bo začelo ob 19 uri (zbiranje). Ob 19:30 se začne program.   
 
Zdravljenje je uspešnejše, če je pacient motiviran in veliko naredi sam zase. Na 
dolgi rok porabimo manj časa. Z izvajanjem preventivnih programov pridobimo na 
času, ki je pomemben za začetek zdravljenja. Pacient je lahko bolj motiviran in 
tudi sam nekaj naredi zase. Obenem je naša odgovornost manjša in morebitne 
napake so lažje odpravljive. 
  
Predstavili bomo tudi podatke o uspešnosti - preventivnih programov v okviru ZVC -  
zdravstveno vzgojnih centrov ZD.  
 
Tako si bomo skupaj osvežili podatke - da bomo začutili občutek veličine, kadar za 
trenutek stopimo v času nazaj, preprečujemo in ohranjamo zdravje posameznika, 
ki smo ga ujeli, poslali do odgovorne medicinske sestre in mu prihranili nekaj težav 
v prihodnosti.  
 
Jožica Mavčec Zakotnik, vodja CINDI se zavzema za pojem "krepitev zdravja", v 
zvezi s programom Svit pravi:  
To so pacienti, ki bi tako in tako prišli v ambulanto - v razviti fazi bolezni. Tedaj bi 
imeli z njimi več dela, kot ga imamo samo ob izpolnitvi napotnice, na katero 
dopišemo: kolonoskopija po programu Svit in ob tem, ko podpišemo beli recept za 
Moviprep.  
 
Udeležba je obvezna, sami pa si lahko izberete, na kateri termin in v kateri kraj 
pridete na srečanje:  
  
Za večerjo bo poskrbel sponzor GSK.  
 
Veselimo se našega skupnega srečanja!  
 

Lado Golouh, dr. med., spec. druž. med., koordinator CINDI 
 

Tadeja Gruden, dipl. med. sestra 
Bernardka Horvat, VMS, prof. zdr. vzg 

Anica Kozinc, dipl. med. sestra 
 

Sodelavci programa CINDI  
 


