
 

 

Povzetek projekta Po kreativni poti do znanja 2017 – 2020, 1. odpiranje,  
za namen objave in predstavitve na spletni strani sklada 

 
 

1. Polni naslov projekta: Prevedi zdravje – Translate Health 
2.  

 V katero področje na prvi klasifikacijski ravni KLASIUS-P se uvršča projekt glede na 
vsebinsko zasnovo (neustrezno področje izbrišite): 

 
7 - Zdravstvo in sociala 

 
 
2. V sodelovanju z: (navede se univerza oz. samostojni visokošolski zavod, ki je prijavil 
projekt in članica, ki je nosilka projekta ter partner/ja – podjetje/ji oz. organizacija, ki je/sta bilo/i 
vključeno/i v projekt) 
Prijavitelj: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta. Partnerja: Zdravstveni dom 
Ljubljana in Prevajalske storitve, Taja Gorjan, s. p. 
 
 
3. Besedilo: 
 

 Opredelite problem, ki se je razreševal tekom izvajanja projekta 

Pacienti, ki ne znajo slovensko in vstopajo v zdravstveni sistem na primarni ravni, lahko pomenijo 
velik izziv za zdravstvene strokovnjake. Prav tako je obisk zdravstvene institucije lahko zelo stresna 
izkušnja za paciente, ki ne razumejo slovenskega jezika, saj običajno iščejo pomoč v dežurnih 
ambulantah. Ob zaključku zdravstvene obravnave pacienta je pomembno, da ta dobi ustrezna 
navodila za nadaljnje ravnanje in ukrepanje v primeru zdravstvenih težav. Zato je pomembno, da se 
jim v skladu s strokovnimi priporočili čim bolj približamo tudi z navodili v njim razumljivem jeziku. 
Razumevanje navodil, povezanih z zdravljenjem, je ključnega pomena za doseganje dobrih 
zdravstvenih izidov in preprečevanje poslabšanja zdravstvenega stanja pacienta ter ponovnih 
obiskov zdravstvenih institucij. Razumevanje navodil je pomembno tudi z vidika nadaljnje 
obravnave pacienta pri njegovem lečečem zdravniku, saj je s tem zagotovljena boljša kontinuiteta 
zdravstvene obravnave. 
 
V Zdravstvenem domu Ljubljana nimajo pripravljenih navodil v angleškem jeziku, ki je uveljavljen 
kot splošni mednarodni sporazumevalni jezik. V okviru projekta smo zato  
pripravili prevode gradiv in informacij za paciente iz slovenskega v angleški jezik. 
 

 

 Opišite potek reševanja problema oz. kratek povzetek projekta 

V okviru projekta so bila identificirana najbolj kritična področja v Zdravstvenem domu Ljubljana, kjer 
se pri obravnavi tujih pacientov pojavljajo jezikovne ovire. Sledilo je določanje najbolj pomembnih 
dokumentov in navodil, ki jih pacienti dobijo ob zaključku zdravstvene obravnave. Izbrani dokumenti 
so bili nato prevedeni v angleški jezik, ki je najbolj pogost mednarodni sporazumevalni jezik v 
zdravstvu in ga razume tudi večina pacientov in/ali njihovih spremljevalcev. 
 

 

 Navedite in opišite rezultate projekta ter njihov doprinos k družbeni koristnosti 

Tujci oz. osebe, ki ne razumejo slovenskega jezika in se zaradi spleta okoliščin znajdejo v 
zdravstvenem sistemu, bodo lahko nekatera pomembna pisna navodila dobili v angleškem jeziku, ki 
v tem geografskem prostoru predstavlja mednarodni sporazumevalni jezik (lingua franca). Ob 
ustrezni komunikaciji v njim razumljivem jeziku bodo navodila bolje razumeli, kar bo pozitivno 
vplivalo na njihovo zdravje in dobro počutje med bivanjem v Sloveniji. Posledično bo manj obiskov 
in obremenitev urgentnih zdravstvenih služb, saj se ne bodo vračali zaradi nerazumevanja navodil, 
lažje pa bodo sledili tudi navodilom zdravnikov in zdravstvenega osebja za doseganje optimalnega 
zdravja. Vnaprej pripravljena navodila v angleškem jeziku lahko zdravstvenemu osebju prihranijo 
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čas, ki ga bi sicer porabili za dodatno pojasnjevanje in razčiščevanje nesporazumov. Zdravstveni 
delavci, ki bodo pacienta obravnavali kasneje (npr. v pacientovi domovini ali drugih tujih državah), 
pa bodo razpolagali  vsaj z osnovnimi informacijami o pacientovem zdravstvenem stanju oziroma 
poslabšanju zdravstvenega stanja ter izvedenih terapevtskih postopkih, ki so odločilni za nadaljnje 
vodenje predvsem pacientov s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi.  
Dokumenti so zdravstvenim delavcem Zdravstvenega doma Ljubljana dostopni na intranetu, prosto 
pa lahko do njih dostopajo tudi drugi zdravstveni izvajalci. Trenutno potekajo dogovori, da se prost 
dostop do prevedenih dokumentov omogoči tudi drugim zdravstvenim delavcem, ki so člani 
stanovskih društev. 

 
4. Priloge: 

 

 Slikovno gradivo: Priložite  vsaj dve sliki npr. sliko končnega produkta, sliko študentov 
pri delu na projektu, sliko s sestankov ipd. Pri pošiljanju slik bodite pozorni, v kolikor 
gre za končni produkt, da bo zadoščeno zahtevam glede informiranja in obveščanja 
(ustrezni logotipi itd.). 

 

 
 



 

3 

 



 

4 

 
 

 



 

5 

 
 

 

 
 



 

6 

 

 



 

7 

 

 



 

8 

 
 
 


