
Znanstveni posvet »Migracije in zdravstvo«, ki bo v torek, 17. 11. 2015, od 9h 

do 14h, na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani. 

Posvet soorganizirata Zdravstvena fakulteta in Oddelek za etnologijo in kulturno 

antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 

Program znanstvenega posveta: 

9.00 – 9.10 mag. Marija Milavec Kapun (ZF UL): Enakost in različnost – priložnosti in izzivi  

9.10 – 9.30 doc. dr. Uršula Lipovec Čebron (FF UL): Migracije in zdravstvo – nekaj ključnih 

ugotovitev 

9.30 – 9.50 doc. dr. Jerneja Farkaš Laiščak (NIJZ): Novi pristopi v krepitvi zdravja in 

zmanjševanju neenakosti v zdravju – »Skupaj za zdravje«  

9.50 – 10.00 Adrijana Frank, dipl. m. s., univ. dipl. kult. in soc. antr. (ZF UL): Kulturno 

kompetentna zdravstvena nega 

10.00 – 10.10 doc. dr. Barbara Domajnko (ZF UL): Zdravstveno varstvo za ali v sodelovanju z 

ljudmi?  

10.10 – 10.30 diskusija 

10.30 – 10.40 odmor 

10.40 – 11.00 Sara Pistotnik, dipl. etnol. in kult. antro. (FF UL/IMR): Nekatere ovire 

migrantov in beguncev v dostopu do sistema zdravstvenega varstva Slovenije  

11.00 – 11.20 red. prof. dr. Nike Kocijančič Pokorn (FF UL): Nevarnosti in izzivi tolmačenja za 

potrebe zdravstva 

11.20 – 11.40 dr. Martina Bofulin (ZRC SAZU): Potrebe po tolmačih za skupnost v zdravstvu: 

primer Kitajcev v Sloveniji 

11.40 – 12.00 Ela Meh , dipl. filoz. (FF UL /IMR): Izkušnje prevajalke in medkulturne 

mediatorke pri delu z afganistanskimi migranti 

12.00 – 12.20 Robert Sotler, dipl. zn. (ZF UL): Ob nerazumevanju jezikov in kultur migrantov 

lahko nastopijo problemi ob zdravstveni obravnavi 

12.20 – 12.30 Mateja Rončelj, dipl. m. s. (Ambulanta Pro Bono): Vloga medicinske sestre v 

Ambulanti za osebe brez zdravstvenega zavarovanja 

12.30 – 12.45 diskusija 

12.45 – 13.00 odmor 



13.00 – 14.30 Okrogla miza: Dileme zdravstvene oskrbe beguncev: izkušnje s terena  

Sodelujejo predstavniki in predstavnice različnih vladnih ustanov in nevladnih organizacij ter 

aktivisti in aktivistke. Moderira: doc. dr. Uršula Lipovec Čebron 

 


