Delovna skupina DENVER II Slovenija
in
Katedra za pediatrijo Medicinske fakultete v Ljubljani
organizirata podiplomske tečaje iz

DENVER II Slovenija
Novi Denverski razvojni presejalni test
Podiplomski tečaj je namenjen vsem zdravnikom, medicinskim sestram in drugim
strokovnjakom, ki izvajajo preventivne preglede predšolskih otrok v skladu z Navodili za
izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni (UL RS Št. 19, 12.3.1998,
stran 1253 – 1282) in s sklenjeno pogodbo z ZZZS. Razvojni presejalni test je sestavni del
preventivnega pregleda v posvetovalnicah za dojenčke in na sistematičnih pregledih pri 18, 36
in 60 mesecev starosti. Lahko se opravi tudi kadar koli vmes. Do sedaj je že preko 580
kandidatov zaključilo izobraževanje in podeljenih je bilo prav toliko licenc. Podiplomski
tečaji so namenjeni tudi izvajalcem preventivnih programov, ki so že opravili izobraževanje iz
DRPT. Tečaji bodo potekali v dveh sklopih, v prvem bo vsebinska in praktična predstavitev
testa z otroki iz učnega vrtca, v drugem delu se bodo opravljala preverjanja znanja in
podeljevanja licenc. Licenca za naziv Izvajalec DENVER II Slovenija razvojnega
presejalnega testa velja za dobo treh let. Udeleženci bodo po zaključenem izobraževanju
usposobljeni za samostojno izvajanje in interpretacijo testa. Praktičen preizkus znanje je
potrebno napraviti najkasneje 6 mesecev po zaključenem tečaju. Gradivo: Priročnik za
izvajanje testa, Testni komplet in Testni list prejmejo prijavljeni kandidati še pred začetkom
podiplomskega tečaja. Razvojnega presejalnega testa se ne sme izvajati brez pridobljene
licence, tudi oprema za izvajanje testa je standardizirana in je sestavni del licence. Dokupijo
se lahko samo izgubljeni ali poškodovani deli testnega kompleta. Razvojni test lahko opravi
medicinska sestra, rezultate testiranja oceni zdravnik, ki otroka glede na izvid testiranja,
napoti v nadaljnjo diagnostično obravnavo.
Pred pretekom licenčnega obdobja je potrebno opraviti obnovitveni tečaj s pregledom testnih
pripomočkov. Tečaji za obnovitev licence bodo potekali v Učnih centrih.
Tečaje organiziramo, ko se prijavi dovolj kandidatov. Maksimalno število kandidatov za en
termin je 17. Uvrstitev v tečaj je odvisna od datum prijave, kasneje prijavljene prerazporedi
organizator v dogovoru s kandidatom v naslednje razpisane termine. Direktorje zdravstvenih
domov in zasebnike naprošamo, da vsem, ki izvajajo preventivne programe predšolskih otrok,
omogočijo izobraževanje. Ob koncu koledarskega leta moramo podati na ZZZS tudi poročilo
o vseh kandidatih z veljavno licenco za izvajanje presejalnega testa, ki je vključen v
preventivni program in s tem tudi financiran s strani ZZZS.
Izobraževanje poteka v Učnih centrih, kjer dobite vse informacije in gradivo. Po prijavi vam
jih pošljemo tudi pismeno ali po elektronski pošti na vaš naslov.
1. DENVER II Slovenija, Učni center Maribor, Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor
Vošnjakova 2, 2000 Maribor. Telefon: 02-228 62 00, fax: 02-22 86 582, email:
alenka.melink@zd-mb.si. Nosilec izobraževanja: Alenka Melink.

2. DENVER II Slovenija, Učni center Velenje, Zdravstveni dom Velenje, Vodnikova 1, 3320
Velenje. Telefon: 03-8995 460, fax: 03-586 90 39, email: denverII@zd-velenje.si.
Nosilec izobraževanja: Margareta Seher-Zupančič
3. DENVER II Slovenija, Samostojni inštruktorji: Martin Bigec, Klinika za pediatrijo, UKC
Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor, GSM: 041666228; email: martin.bigec@gmail.com.,
Ivanka Limonšek, Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava,
Dornava 128, 2252 Dornava, ivanka.limonsek@zavod-dornava.si.
4. DENVER II Slovenija, DOKTRINA, Testni pripomočki in organizacija tečajev:,
Gradiška 66, 2211 Pesnica pri Mariboru, Transakcijski račun: NLB 02285 0255210272;
Davčna številka: 89239075.
5. DENVER II Slovenija, Učni vrtec, Vrtec Borisa Pečeta Maribor, Tomšičeva ul. 32, 2000
Maribor, Marija Pšunder, ravnateljica, marija.psunder@guest.arnes.si
Enota Tomšičeva, Organizacijski vodja enote: Alenka Mauko, Telefon: 02 23 43 260, Spletna
stran: www.vrtec-borisapeceta.si; e naslov: vrtec.borisapeceta@guest.arnes.si
Kotizacija za 20 urni podiplomski tečaj z izpitom znaša 450 € + DDV in jo nakažite na žiro
račun Medicinske fakultete v Ljubljani, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, transakcijski račun:
01100-6030708380 sklic na številko 230-22. V ceno je vključeno gradivo za tečaj, kosilo za
drugi dan izobraževanje, prigrizki v odmorih in stroški organizatorjev. Ob prijavi v priložite
kopijo plačane kotizacije. Podiplomski tečaj bomo prijavili Zdravniški zbornici Slovenije in
Zbornici zdravstvene nege za podaljševanje licenc zdravnikom in medicinskim sestram.
Vprašanja v zvezi s tečajem nam pošiljajte na email: denver2slovenija@gmail.com.
Vodja delovne skupne DENVER II Slovenija: prim.mag. Martin Bigec, dr.med., spec.ped.,
Klinika za pediatrijo UKC Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor, GSM: 041666228, email:
martin.bigec@gmail.com in Koordinator med Delovno skupino DENVER II Slovenija in
Razširjenim strokovnim kolegijem za pediatrijo, naslov: prof.dr. David Neubauer, dr.med.,
spec.ped., Pediatrična klinika v Ljubljani, Bohoričeva 20, 1000 Ljubljana, telefon: 01 522 50
50, email: david.neubauer@mf.uni-lj.si

Za Delovno skupno DENVER II Slovenija
Prim.mag. Martin Bigec, dr.med., spec.ped.

