


Vabljeni gostje, vabljeni predavatelji in dobitnici priznanj za življenjsko delo:

 prof. dr. Bojana Beović, predsednica Zdravniške zbornice Slovenije (videoposnetek)

 doc. dr. Tine Kovačič, predsednik Strokovnega združenja fizioterapevtov Slovenije (ZFS)

 ga. Monika Ažman, dipl.ms, predsednica Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije -

Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 

 ga. Breda Božnik, dipl. soc. delavka, predsednica Socialne zbornice Slovenije

 Anu Söderström - predsednica COTECa – vabljena predavateljica

 Samantha Shann, MSc, PGCert, Dip COT – predsednica WFOT (videoposnetek)

 dobitnici priznanj za življenjsko delo, delovni terapevtki:

dr. Marija Tomšič in Vitoslava Marušič



Pozdravni nagovor predsednice ZDTS
Spoštovani gostje,  gospe in gospodje, spoštovani prejemnici priznanj za življenjsko delo, 
spoštovane kolegice in spoštovani kolegi.   

Fraza, da je delovna terapija razmeroma mlada stroka ne drži več, ker smo pred 4 leti praznovala 
Abrahama  od kar so se prvi diplomanti  delovne terapije razkropili po slovenskih bolnišnicah. 20 
jih je bilo. Sedaj je ta številka že mnogo višja. 

V veselje in zadovoljstvo mi je, da smo po obdobju preizkušenj in novih izzivov ter novih 
priložnosti danes ponovno skupaj. Pred nami sta dva dneva priložnosti, da skupaj snujemo ideje 
in iščemo rešitve, da diplomiranemu delovnemu terapevtu v sistemu zdravstva in socialnega 
varstva, v sistemu šolstva in gospodarstva ter v družbi oblikujemo mesto, ki ga glede na svoje 
strokovne kompetence zasluži. V mislim imam predvsem sprejem zakonodaje, ki  nam bo 
omogočala, da uporabnike obravnavamo tam, kjer je njihovo primarno mesto – na njihovem  
domu, v skupnosti, na delovnem mestu. V uspešnost tovrstnih intervencij ne dvomi nihče, tudi 
raziskave, ki jih tekom izobraževanj izvajamo z našimi študenti  to potrjujejo.

Zavedam se, da je pravica do najvišjega standarda zdravja ena temeljnih  človekovih pravic.....da 
je zdravje  ena najbolj razpoznavnih vrednot, ki je vedno bolj v ospredju...in  da mora imeti 
posameznik dostop do delovnoterapevtskih storitev, ko jih potrebuje........ Seveda bomo na tem 
morali delati vsi mi, vsak posameznik, ......ker  naši uporabniki potrebujejo strokovne in  
empatične  terapevte,  katerim bodo lahko zaupali, ko bodo najbolj ranljivi in potrebni pomoči. 

Naj vam za konec čestitam ob našem kongresnem prazniku.

Prijetno druženje vam želim! dr. Katarina Galof



Vabljeni predavanji



Dobitnici priznanj za življenjsko delo:

dr. Marija Tomšič IN Vitoslava Marušič



Udeleženci in vsebina

• Kongresa se je udeležilo 160 delovnih terapevtk in terapevtov.

• Okrogla miza z gosti je bila izvedena na temo novih priložnosti.

• Vsebina: 
2 plenarni predavanji (dr. Katarina Galof in Anu Soderstrom – predsednica COTEC-a),

22 predavanj, 

10 delavnic,

13 plakatov.







NAGRAJENI PLAKAT

• GLASOVALO JE 100 UDLEŽENCEV

• NAGRAJENI PLAKAT JE PREJEL 18 GLASOV 

Jerneja Lesjak in Špela Meznarič



Darilo COTEC-a

ZDTS bo nagrado podelila 
terapevtu, 
ki bo aktivni udeleženec 
konference.

V primeru več aktivnih 
udeležencev bo o dodelitvi 
nagrade odločal izvršilni 
odbor. 



ZAHVALA
• ČLANICAM STROKOVNEGA ODBORA IN MODERATORKAM: 

ANDREJA ŠVAJGER, 

ZDENKA PIHLAR, 

ALENKA OVEN, 

NEVENKA GRIČAR, 

LEA ŠUC, 

BREDA DOLNIČAR, 

JULIJA OCEPEK, 

URŠA BRATUN

• ČLANICAM ORGANIZACIJSKEGA ODBORA:

DENIS KAMNAR, 

LEONIDA KRAJNC, 

MAJA MARKOVIČ



Zbornica delovnih terapevtov Slovenije
Strokovno združenje

Veselimo 
se 

srečanja z vami na 

11. kongresu delovnih terapevtov Slovenije

v letu 2024. 


