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Koordinacija zdravstvenih in socialnovarstvenih storitev v 
Baskiji  

 

Delavnica izmenjave znanja  
 

23. november 2021, 9.30 do 12.00 (2 uri in pol)  

 
Povezava na Zoom –https://us02web.zoom.us/j/82950168619 

 
Cilji delavnice: 

• preučiti posamezne teme za nadaljnjo poglobljeno izmenjavo znanja; 

• opredeliti ključno znanje – uspešni pristopi in skupni izzivi pri izvajanju koordinacije 

zdravstvenih in socialnovarstvenih storitev v Baskiji; 

• oblikovati dolgoročno partnerstvo za krepitev učenja in izmenjave. 

 

 
Glavne teme za obravnavo na delavnici 

• Kontekst zdravstvenih in socialnovarstvenih storitev s poudarkom na pristopu 

integracije 

• Upravljanje socialnega in zdravstvenega varstva v Baskiji: 

o upravljanje, številke, povezane s koordinacijo, krajevni sveti in operativni 

načrt ter finančni okvir za socialno varstvo in zdravstvo 

• Upravljanje storitev duševnega zdravja in njihovo vključevanje med ostale storitve 

zdravstvenega sistema 

• Predstavitev urejanja področja dolgotrajne oskrbe v Sloveniji 

  

https://us02web.zoom.us/j/82950168619
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PROGRAM 

9.30 - 9.40 Pozdravni nagovori, uvod in cilji delavnice 

Andrea Pavlickova, Direktorica za mednarodne odnose, škotska 
vlada 

Jon Txarramendieta, Kronikgune - inštitut za raziskave na 

področju zdravstvenih storitev  

09.40 – 
10.00 

Kontekst zdravstvenih in socialnovarstvenih storitev v 
Baskiji 

Jose Antonio de la Rica, Direktorat socialno varstvo in 

zdravstvo, Ministrstvo za zdravje baskovske vlade 

10.00 -10.40 Upravljanje socialnega varstva in zdravstva 

Jose Antonio de la Rica, Direktorat za socialno varstvo in 
zdravstvo, Ministrstvo za zdravje baskovske vlade 
Amaia Saenz de Ormijana, koordinacija zdravstvenih in 
socialnovarstvenih storitev - Araba, baskovska zdravstvena 
služba Osakidetza 
Lucía Iñigo, Baskovska fundacija za inovacije in raziskave v 

zdravstvu (BIOEF) 

10.40-10.50 Odmor za kavo 

10.50 -11.10 Duševno zdravje in odvisnosti 

Jose Antonio de la Rica, Direktorat za socialno varstvo in 

zdravstvo, Ministrstvo za zdravje baskovske vlade 

11.10-11.25 Prednosti in slabosti integrirane oskrbe v Sloveniji  

Aleš Istenič, Inštitut RS za socialno varstvo 

11.25-11.55 Vodena razprava z vsemi udeleženci 

11.55- 12.00 Nadaljnji koraki 

• Povzetek ključnega znanja, pridobljenega na delavnici in 
opredelitev tem za nadaljnjo izmenjavo znanja  

 

 

 

 


