
Zunanja predavateljica na VSŠ ŠC Kranj doc. dr. Irena Grmek Košnik preko projekta 

izmenjav programa Erasmus+ na izobraževanju EUCIC Local Modul-Surveillance and 
metacompetence, Nikozija, Ciper – 10., 11. junij 2019 

Cilji, opredeljeni v pogodbi o usposabljanju, so bili doseženi v celoti, takole pa je predavateljica 

strnila svoje vtise z omenjenega usposabljanja:  

»Prvo evropsko izobraževanje strokovnjakov s področja okužb povezanih z zdravstvom (OPZ) 

vključuje osnovni modul, šest naprednih modulov, nekaj lokalnih modulov, spletnih 

izobraževanj in zaključni izpit. EUCIC (European Commitee on Infection Control) skrbi za 

evropsko izobraževanje strokovnjakov, ki delujejo na področju bolnišničnih okužb. Glavna ideja 

organizacije je povezati strokovnjake s tega področja v mrežo, ki bo usposobljena za hitro 

odzivanje na naraščajočo odpornost bakterij proti antibiotikom. V okviru projekta ERASMUS+ 

sem se udeležila modula, ki je obravnaval spremljanje okužb povezanih z zdravstvom in 

potrebne kompetence strokovnjakov, ki delujejo na tem področju. Modul je bil dvodnevni. 

Udeležencev nas je bilo samo dvajset iz različnih držav, tako da smo ves čas aktivno 

sodelovali.  

Breme OPZ je veliko, kar 6 % pacientov, hospitaliziranih v evropskih bolnišnicah, med 

zdravljenjem pridobi okužbo, kar pomeni 2,6 milijonov okužb letno. Iz Združenih držav 

Amerike poročajo o podobni pojavnosti, ki je 4 %. Za optimalno preprečevanje OPZ je 

potrebno spremljanje OPZ. Spremljanje je po definiciji sistematično, stalno zbiranje podatkov, 

analiza in poročanje, ki kvantitativno spremlja časovne trende v pojavnosti in distribuciji okužb 

povezanih z zdravstvom in zagotovi koristne informacije za aktivnosti obvladovanja in 

preprečevanja. V letu 2050 bo več ljudi umrlo zaradi večkratno odpornih bakterij kot zaradi 

raka. Poznano je, da je zaradi okužb z odpornimi bakterijami večja umrljivost in da je zaradi 

uporabe dragih zdravil umrljivost zaradi okužb z odpornimi bakterijami manjša v razvitih 

državah, državah, ki imajo blaginjo. Tekom predavanj je bila lepo prikazana povezava 

pojavljanja odpornih bakterij humane medicine in veterine oz. koncepta Svetovne zdravstvene 

organizacije Eno zdravje. Svet je globaliziran, vsi smo povezani, tako da se moramo začeti 

tega zavedati prav vsi.  

Najlepše se zahvaljujem direktorju Jožetu Drenovcu in ge. Nastji Beznik, ki sta mi omogočila  

logistično in finančno podporo pri izvedbi ERASMUS-a za strokovno izobraževanje v tujini. » 
 

Doc. dr. Irena Grmek Košnik, dr. med. 

Fotografije: 

1. Hotel, v katerem sem prespala 

2. Predavateljica med podajanjem znanja 

3. Simulacijska soba 1– vajalnica 

4. Simulacijska soba 2 – vajalnica 

 

 

 

 

 

 

 

 


