
  
 

 

Osnovni modularni tečaj in učna delavnica 
 

Spodbujanje in vzdrževanje dojenja 
 
 

Spoštovani! 
 

Nacionalni odbor UNICEF-a Slovenija za spodbujanje dojenja in Ministrstvo za zdravje organizirata UNICEF-ov in 
SZO osnovni modularni tečaj ter učno delavnico o dojenju in laktaciji, na katerega ste vabljeni zdravstveni delavci in drugi 
zainteresirani. Še posebej vabljeno osebje Novorojencem prijaznih porodnišnic in Dojenju prijaznih zdravstvenih ustanov, ki 
kot ustanove nosijo posebno poslanstvo zaščite in spodbujanja dojenja, ter tiste zdravstvene ustanove, ki si želijo pridobit ta 
naziv. 
 

 Namen in cilj tečaja 

 
Pri spremljanju mamic in njihovih otrok od nosečnosti naprej je prehranjevanje otroka pomembno področje. Vedno 

več je zavesti o pomenu dojenja, neenotni pa so nasveti materam ob vzpostavljanju in nato ob vzdrževanju dojenja ter pristop 
pomoči materam, ki ne dojijo in prav tako potrebujejo ustrezno pomoč in pozornost. 
 

Zdravstveni delavci v porodnišnici imajo matere v vedno krajši obravnavi, vendar postavijo pomemben temelj začetku 
dojenja, zato je njihovo znanje o dojenju izrednega pomena. S skrajšano ležalno dobo v porodnišnicah pa se je velik del 
svetovanja in pomoči materam prenesel na patronažno zdravstveno varstvo in otroški dispanzer, s čemer želimo z znanjem in 
tehnikami pomoči opolnomočit tudi osebje iz primarne zdravstvene ravni. 
 

Cilj je jasen – vsi moramo govoriti čim bolj enotno, doseči želimo enotno svetovanje, pomoč nosečnicam in 
materam, razširiti in utrditi zdrav način prehranjevanja novorojenčkov, dojenčkov in malčkov ter da v občutljivem 
času prvih tednov po porodu ne povečamo nemira, zbeganosti in ne zmanjšamo samozavesti mladim materam in 
njihovim družinam pri vzpostavljanju uspešnega dojenja. 
 

Le tako bomo lahko v dobro otrok in mater zaščitili izključno dojenje prvih 6 mesecev in nato ob ustrezni 
dopolnilni prehrani do 2. leta ali po želji še dalj. Udeleženci bodo spoznali tudi postopek za pridobitev naziva NPP in 
DPZU. 
 

 Komu je namenjen tečaj in učna delavnica? 

 
 To je študijska priložnost, namenjena: 

 zdravstvenemu osebju vseh porodnišnic,  
 patronažnim medicinskim sestram, ki prve na terenu prihajajo v stik z odpuščenimi materami in 

novorojenci, 
 drugemu osebju zdravstvenih domov,  
 osebju bolniških oddelkov,  
 osebju zasebnih zdravstvenih organizacij, ki želijo pridobiti naziv DPZU.  

  
Seveda so na tečaju dobrodošli tudi ostali zdravniki, medicinske sestre in drugo osebje, ki bodo na premišljeno 

strukturiranem učnem dogodku dobili sodobna znanja in spretnosti pri spodbujanju in vzdrževanju dojenja.  
 

Kako bo potekal tečaj? 
 
 V Sloveniji podobni tečaji in delavnice niso več neznanka. Novo je nekoliko daljše trajanje in nekaj novih vsebin, ki jih 
je nujno poznati za uspešno vzpostavljanje in vzdrževanje dojenja in torej tudi pri vzdrževanju ustreznih principov in prakse 



NPP in DPZU. Nov je tudi modularni način organiziranja študija z enotnim osnovnim modulom ter nato dvema ločenima 
moduloma - z modulom za osebje porodnišnic in modulom za osebje ostalih zdravstvenih ustanov. Ostali udeleženci se bodo 
priključili tistemu modulu, ki bo najprimernejši glede njihovega delovnega okolja. 
 

 Kaj še pridobijo udeleženci? 

 
 Dobili bodo licenčne točke, zbornik predavanj, ki služi kot priročnik kasneje pri delu z doječimi (in ne doječimi) 
materami in dojenčki, ter možnost aktivnega sodelovanja v razpravah, izmenjavo izkušenj, spoznavanje različnih načinov dela 
v ostalih porodnišnicah, zdravstvenih organizacijah in na terenu. 
 

 Kje bo organiziran tečaj in kolikšna je kotizacija? 

 
Tečaj bo potekal v Mladinskem letovišču in zdravilišču Debeli rtič, Jadranska cesta 73, 6280 Ankaran od četrtka     

9. 2. 2017 do sobote 11. 2. 2017. 
 

Ministrstvo za zdravje je s sofinanciranjem tečaja omogočilo 50 % nižjo kotizacijo, z željo, da bi bil tečaj vsem vam 
dosegljivejši. Kotizacija tako znaša 90 eur (z DDV) in vključuje udeležbo na predavanjih, učnih delavnicah in na praktičnih 
vajah, osvežitve v odmorih in kosilo. 
 

Če se kljub oddani prijavi tečaja ne boste mogli udeležit, nam to čim prej sporočite ali še bolje: med sodelavci najdite 
zamenjavo. V kolikor se odjavite zadnje tri delovne dni pred tečajem, se, zaradi že nastalih stroškov, poravna 50 % kotizacije. 
V kolikor odjave ne sporočite, je potrebno poravnati celotno kotizacijo. 
 

Kako se prijavite na tečaj? 
 
Izpolnite priloženo prijavnico in pošljete na UNICEF Slovenija, Pavšičeva 1, 1000 Ljubljana, za Polono Greif, po e-

pošti: polona.greif@unicef.si, ali po fax-u: 01 583 80 81. Za več informacij lahko tudi pokličete na 01 583 80 78 (Polona Greif). 
Prijave sprejemamo do 30. 1. 2017. 
 

Namestitev:  
Na Debelem rtiču je na voljo kar nekaj prenočitvenih kapacitet – v Hotelu Arija in Depandansi Bor, kjer so 

udeležencem tečaja namenili tudi ugodnejše cene. Rezervacijo prenočišča uredijo udeleženci sami – na e-naslov 
veronika.grmek@mzl-rks.si se pošlje izpolnjeno prijavnico ali v mail prepisane podatke, ki so zahtevani na prijavnici. V hotelu 
je na voljo tudi bazen in savne. 

 
Hotel Arija*** 

34,00 € nočitev z zajtrkom  
Depandansa Bor** 

25,00 € nočitev z zajtrkom 
15,00 € doplačilo za enoposteljno sobo na noč 

 
 

Pedagoški kolegij 
 

asist. dr. Evgen Benedik, univ. dipl. inž. živ. tehnol. 
asist. mag. Martin Bigec, dr. med, spec. pediatrije  
dr. Borut Bratanič, dr. med., spec. pediatrije, svetnik 
Andreja Domjan Arnšek, dr. med., spec. pediatrije 
Marija Eržen, dipl. m. s., IBCLC 
Vanja Kaučič, dr. med., spec. pediatrije 
dr. Rok Kosem, dr. dent. med., spec. otr. in prev. zob. 
Eva Macun, dr. med., spec. gin. in porod. 
Gordana Njenjić, mag. zdr. nege, dipl. m. s., babica 

Marija Ocvirk, dr. med., spec. gin. in porod., IBCLC  
doc. dr. Andreja Poljanec, univ. dipl. psih., spec. zakonske in 
družinske terapije 
Marjeta Rak Namestnik, mag. farm. 
Cvetka Skale, dipl. m. s., univ. dipl. org., IBCLC 
prim. Andreja Tekauc Golob, dr. med., spec. pediatrije, IBCLC  
asist. Renata Vettorazzi, dipl. m. s., univ. dipl. org., IBCLC  
Marjetka Žefran Drole, dr. med., spec. pediatrije, IBCLC 
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SPODBUJANJE IN VZDRŽEVANJE DOJENJA 
Debeli rtič, 9. – 11. februar 2017 

 
 

PROGRAM 
 

  1. dan, ČETRTEK, 9. 2. 2017   

  OSNOVNI MODUL   

  Teme Trajanje 

8.00-8.30 Registracija udeležencev   

8.30-8.45 
Uvod – uradni začetek in dobrodošlica udeleženkam in udeležencem. 

15 min 
Pozdrav predstavnika Ginekološke klinike UKC Ljubljana, Ministrstva za zdravje, UNICEF-a Slovenija  

8.45-9.25 
Pomen dojenja za otroke, matere, družbo in okolje. 

40 min 
dr. B. Bratanič, dr. med., spec. pediatrije, svetnik 

9.25-10.10 
Komunikacijske spretnosti. 

45 min 
asist. R. Vettorazzi, dipl. m. s., univ. dipl. org., IBCLC 

10.10-10.40 
Kako mleko pride iz dojke do otroka – anatomija, fiziologija laktacije. 

30 min 
M. Žefran Drole, dr. med., spec. pediatrije, IBCLC 

10.40-11.00 ODMOR 20 min 

11.00-11.30 
Spodbujanje nastajanja mleka. 

30 min 
asist. R. Vettorazzi, dipl. m. s., univ. dipl. org., IBCLC 

11.30-12.00 
Spodbujanje dojenja med nosečnostjo in vloga tima v ginekološkem dispanzerju. 

30 min 
E. Macun, dr. med., spec. gin. in porod. 

12.00-12.20 
Vloga šole za starše pri spodbujanju dojenja. 

20 min 
G. Njenjić, mag. zdr. nege, dipl. m. s., babica 

12.20-12.30 Vprašanja 10 min 

12.30-13.30 ODMOR ZA KOSILO 60 min 

13.30-14.15 
Porodniška praksa in začetki dojenja po porodu 

45 min 
E. Macun, dr. med., spec. gin. in porod. 

14.15-15.00 
Postopki, ki pomagajo pri dojenju 

45 min 
asist. R. Vettorazzi, dipl. m. s., univ. dipl. org., IBCLC 

15.00-15.20 ODMOR 20 min 

15.20-16.05 
Tehnike dojenja: položaji, pristavljanje 

45 min 
prim. A. Tekauc Golob, dr. med., spec. pediatrije, IBCLC 

16.05-17.05 
Dojenje bolnih otrok in otrok, ki zahtevajo posebno pozornost 

60 min 
prim. A. Tekauc Golob, dr. med., spec. pediatrije, IBCLC 

17.05-17.50 
Dojenje – nenadomestljivi dar; psihološki vidiki dojenja.  

45 min 
doc.  dr. A. Poljanec, univ. dipl. psih., spec. zakonske in družinske terapije 

17.50-18.00 Povzetek dneva in dodatna vprašanja 10 min 

  



 

 

   

   

  
2. dan, PETEK, 10. 2. 2017 

  
Dopoldan: OSNOVNI MODUL 

8.30-9.00 
Pregledovanje dojk in bolezni matere 

30 min 
M. Ocvirk, dr. med., spec. gin. in porod. 

9.00-9.20 
Uporaba zdravil med dojenjem 

20 min 
M. Rak Namestnik, mag. farm. 

9.20-9.50 
Prehrana doječe matere 

30 min 
asist. dr. E. Benedik, univ. dipl. inž. živ. tehnol. 

9.50-10.20 
Izbrizgavanje in shranjevanje mleka. 

30 min 
asist. R. Vettorazzi, dipl. m. s., univ. dipl. org., IBCLC 

10.20-10.40 ODMOR 20 min 

10.40-11.00 
Hranjenje z izbrizganim materinim mlekom. 

20 min 
C. Skale, dipl. m. s., univ. dipl. org., IBCLC 

11.00- 11.20 
Mlečna banka 

20 min 
A. Arnšek Domjan, dr. med., spec. pediatrije 

11.20-11.50 
Uporaba mlečnih formul. 

30 min 
asist. dr. E. Benedik, univ. dipl. inž. živ. tehnol. 

11.50-11.55 Vprašanja in navodila za praktično delo 5 min 

11.55-12.45 
Praktično delo: Opazovanje in pomoč pri dojenju, Komunikacija 

50 min 
C. Skale, G. Njenjić, R. Vettorazzi, P. Greif 

12.45-13.45 ODMOR ZA KOSILO 60 min 

  
Popoldan: MODUL NPP + MODUL DPZU 

  
(oba modula potekata hkrati v dveh prostorih) 

  
MODUL NPP – Novorojencem prijazna porodnišnica 

(predavalnica Natura 1 – 1. nadstropje) 
  

13.45-14.30 
Novorojencem prijazna porodnišnica – del splošne strategije o zdravi prehrani otrok. 

45 min 
dr. B. Bratanič, dr. med., spec. pediatrije, svetnik 

14.30-14.45 
Pobuda za Dojenju prijazne neonatalne oddelke (DPNO) 

15 min 
dr. B. Bratanič, dr. med., spec. pediatrije, svetnik 

14.45-15.15 
Kako porodnišnica (p)ostane novorojencem prijazna. 

30 min 
C. Skale, dipl. m. s., univ. dipl. org., IBCLC 

15.15-15.30 
Praktično delo: Prikaz primerov 

15 min 
C. Skale, R. Vettorazzi  

15.30-15.50 ODMOR 20 min 

15.50-16.50 
Praktično delo: Prikaz primerov 

60 min 
C. Skale, R. Vettorazzi  

16.50-17.50 
Praktično delo: Opazovanje in pomoč pri dojenju 

60 min 
C. Skale, G. Njenjić, R. Vettorazzi 

17.50-18.00 Povzetek dneva in dodatna vprašanja 10 min 

  



 

 

  
MODUL DPZU – Dojenju prijazne zdravstvene ustanove 

  
(Natura 2 – skupna predavalnica) 

13.45-14.15 
Prednosti dojenja po 6. mesecu starosti otroka. 

30 min 
 Vanja Kaučič, dr. med., spec. pediatrije 

14.15-14.45 
Dopolnilna prehrana po 6. mesecu. 

30 min 
asist. dr. E. Benedik, univ. dipl. inž. živ. tehnol. 

14.45-15.30 
Pobuda za Dojenju prijazne zdravstvene ustanove – 7 korakov. 

45 min 
asist. mag. M. Bigec, dr. med, spec. pediatrije, dr. B. Bratanič, dr. med., spec. pediatrije, svetnik 

15.30-15.50 ODMOR 20 min 

15.50-16.20 
Posvetovalnice za dojenčke in podpora dojenju. 

30 min 
M. Žefran Drole, dr. med., spec. pediatrije, IBCLC 

16.20-16.40 
Vloga patronažnega zdravstvenega varstva pri podpori dojenju. 

20 min 
M. Eržen, dipl. m. s., patronažna med. sestra, IBCLC 

16.40-17.10 
Dojenje in ustno zdravje 

30 min 
dr. R. Kosem, dr. dent. med., spec. otr. in prev. zob. 

17.10-17.30 
Dojenje v času hospitalizacije otroka in matere. 

20 min 
dr. B. Bratanič, dr. med., spec. pediatrije, svetnik 

17.30-17.50 
Odstavljanje od dojk. 

20 min 
dr. B. Bratanič, dr. med., spec. pediatrije, svetnik 

17. 50-18.00 Povzetek dneva in dodatna vprašanja 10 min 

 
 

  
3. dan, SOBOTA, 11. 2. 2017 

OSNOVNI MODUL 
(Natura 2 – skupna predavalnica) 

  

8.30-9.15 
Zaščita dojenja – Mednarodni kodeks o trženju nadomestkov materinega mleka. 

45 min 
dr. R. Kosem, dr. dent. med., spec. otr. in prev. zob. 

9.15-9.45 
Neprekinjena podpora doječim materam. 

30 min 
C. Skale, dipl. m. s., univ. dipl. org., IBCLC 

9.45-9.55 Vprašanja in navodila za delavnico 10 min 

9.55-10.15 ODMOR 20 min 

10.15-12.35 

Praktično delo: Pogovor o dojenju z nosečnicami. 

140 min 

G. Njenjić; NATURA 2 – SKUPNA PREDAVALNICA 

Praktično delo: Ročno izbrizgavanje mleka 

R. Vettorazzi; VEVERIČJI DOM 1 

Praktično delo: Hranjenje s skodelico in pripomočki. 

C. Skale; NATURA 2 – SKUPNA PREDAVALNICA 

Praktično delo: Zaščita dojenja. 

P. Greif; VEVERIČJI DOM 2 

Test znanja 

B. Bratanič; NATURA 1 – 1. nadstropje 

12.35-12.45 Anketa, dnevnik izobraževanja. 10 min 

12.45-13.00 
Zaključek: dodatna vprašanja, povzetek tečaja, potrdila o udeležbi. 

15 min 
dr. B. Bratanič, dr. med., spec. pediatrije, svetnik 

 



   
 

 
 

Spodbujanje in vzdrževanje dojenja 
Debeli rtič, 9. – 11. februar 2017 

S podpisom jamčim za točnost in popolnost podatkov ter prevzemam odgovornost in posledice za napačne ali nepopolne podatke. Vse navedene 
osebe se strinjajo, da Slovenska fundacija za UNICEF uporablja njihove podatke v namen obveščanja o izobraževanjih in drugih akcijah. 

 

 
 
O PLAČNIKU IZOBRAŽEVANJA 
 
Zavod/organizacija/fizična oseba: __________________________________________________ 

Naslov: ______________________________________________________________________ 

Davčna št.: _______________________               Zavezanec za DDV:    da           ne    

Kontaktna oseba: _______________________________________________________________ 

Telefon: _______________________     e-pošta: __________________@__________________ 

 
 
PODATKI O UDELEŽENCIH 
 

Ime in priimek 
udeleženca/ke 

Izobrazba Delovno mesto Št. vpisa v 
register/ št. licence 

e-mail naslov 

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
PLAČILO KOTIZACIJE 
Kotizacijo se lahko poravna po tečaju po izdanem računu. V kolikor želite, lahko tudi pred tečajem na 
račun UNICEF-a Slovenija na TRR SI56 0201 3025 9875 526, namen: Kotizacija tečaj dojenje 2017.  
 
Prijave sprejemamo do 30. 1. 2017. 

 
 
 
Kraj ____________________, dne ______________  Podpis: ___________________________  
 
 
 
Izpolnjeno prijavnico pošljite na naslov UNICEF Slovenija, Polona Greif, Pavšičeva 1, 1000 
Ljubljana, po faksu na 01 583 80 81, s pripisom Za Polono Greif, ali po mailu na 
polona.greif@unicef.si.

mailto:polona.greif@unicef.si


 

 
 

Rezervacija namestitve v Mladinskem zdravilišču in letovišču  
RKS Debeli rtič za udeležence seminarja 

SPODBUJANJE IN VZDRŽEVANJE DOJENJA 
9. – 11. februar 2017 

 
Spoštovani, 
 
Zahvaljujemo se za Vaše povpraševanje in Vas, v kolikor potrebujete namestitev za zgoraj 
omenjeni termin, prosimo za naslednje podatke:   
 
IME*: ______________________________   
PRIIMEK*:____________________________ 
TELEFON*:___________________________  
FAKS ALI E-MAIL*:______________________ 

 
Cena namestitve v dvoposteljni sobi na osebo na dan v EUR 
   ARIJA ***   BOR ** 
- nočitev z zajtrkom 34,00    25,00 
Doplačilo za enoposteljno sobo EUR 15,00 na osebo na dan. 
Doplačilo za turistično takso znaša EUR 1,27 na osebo na dan. 
 
HOTEL  ________________    
NAMESTITEV* v enoposteljni sobi __ / dvoposteljni sobi ___ ŠTEVILO SOB*  ___  
Oseba s katero bom delila/delil sobo:_____________________________ 
 
Prijava v hotel od 14

00
 ure na dan prihoda; odjava do 10

00
 ure na dan odhoda. 

Soba je rezervirana do 16
00 

ure na dan vašega prihoda. V primeru poznega prihoda po 16
00

 
uri prosimo pokličite hotelsko recepcijo (tel.: 05 909 7000). 
V ceni vključeno: izbrani penzion, kopanje v bazenih z ogrevano morsko vodo, parkirišče (do 
polne zasedenosti) in DDV.  

 
Da bi potrditev rezervacije postala veljavna, Vas vljudno naprošamo, da nam posredujete 
naslednje podatke plačnika namestitve  
 
Ime in priimek imetnika _____________________________  

Roj. datum in kraj _______________ 
Naslov in poštna številka ____ ____ ____ ____   
ali 
V kolikor bo plačilo po predračunu Vas prosimo za naslednje podatke*: 
 
Podjetje ____________________ Zavezanec za DDV DA  NE 
Naslov ___________________________ Davčna številka _______________  
TRR       ____________________________ 
Kraj __________________________ 
Telefon _________________________ Faks  _____________________ 
ali  
V kolikor bo plačilo namestitve na osnovi naročilnice (velja le za javne ustanove) Vas 
prosimo, da nam kopijo le te pošljete po mailu (najpozneje 7 dni po naši dokončni 
potrditvi rezervacije).  
 
Odpoved rezervacije je možna do najmanj 7 dni pred Vašim prihodom. V primeru poznejše 
odpovedi Vam bomo primorani zaračunati prvo (1) rezervirano nočitev.   

 
Izpolnjeno prijavnico pošljite na mail: veronika.grmek@mzl-rks.si 
 
Več informacij o zdravilišču lahko najdete na spletni strani: www.zdravilisce-
debelirtic.org 
 

V kolikor je Vaša rezervacija popolna, boste našo dokončno potrditev 
rezervacije prejeli v roku enega delovnega dne. Sprejemali jih bomo do 

zasedbe prostih mest. 
 

Veselimo se Vašega prihoda. 
Prijazen pozdrav. 
 
mag. Veronika Grmek Vilhar 
vodja sektorja za prodajo in pedagoško-animacijsko dejavnost 
 
Mladinsko zdravilišče in letovišče RKS Debeli rtič   
Jadranska cesta 73, 6280 Ankaran 
T: +386-(0)5-909 72 24, 05 909 70 00 
G: +386-(0)31-564 408 
F: +386-(0)-5-909 70 02 
E: veronika.grmek@mzl-rks.si 
www.facebook.com/debelirtic 
www.instagram.com/debelirtic 
www.zdravilisce-debelirtic.org 
 

http://www.facebook.com/debelirtic
http://www.instagram.com/debelirtic

