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Osnovno vodilo pionirk, ki so zasnovale 
Organizacijo absolventk šole za sestre Zavoda 
za socialno-higiensko zaščito dece v Ljubljani 
leta 1927, je bilo strokovno povezovanje in 
izobraževanje z namenom zagotavljanja kar 
najboljše zdravstvene skrbi za prebivalce, še 
zlasti na področju preventive. Medicinske setre 
in babice smo bile vse obdobje od nastanka 
organizacije do danes pomemben del pri 
zagotavljanju zdravstvenega varstva v državi. 
Ob tem visokem in pomembnem jubileju je 
našo organizacijo za njeno delo in poslanstvo 
z redom za zasluge odlikoval predsednik 
Republike Slovenije Borut Pahor. Odlikovanje, 
ki smo ga prejeli, pomeni zahvalo za delo 
slehernega med nami, priznanje vsem, ki so skozi 
zgodovino gradili na liku, podobi, vrednotah in 
znanju medicinskih sester in babic. Pomeni tudi 
spodbudo za razvoj zdravstvene in babiške nege 
kot znanstvene discipline za danes in jutri.

Trajno vrednost ne le jubileju, predvsem 
prehojeni poti devetih desetletij bo tudi za 
prihodnje rodove prispevala obsežna publikacija 
z naslovom »Negovanje dediščine skozi devet 
desetletij – organizirano delovanje medicinskih 
sester na Slovenskem«. Knjiga, ki so jo 
zasnovale in oblikovale stanovske strokovne 
kolegice Irena Keršič, Darinka Klemenc, Marjeta 
Berkopec, Andreja Mihelič Zajec in Zdenka 
Seničar, je nastala v želji, da organizacija, ki 
danes združuje več kot 15.300 članov, ne le 
zbere in uredi nekatera pomembna dejstva, 
dogodke, prelomnice v razvoju zdravstvene 
nege in organizacije same na enem mestu, 
ampak tudi zato, da se na poseben način pokloni 

pomembnim posameznicam, posameznikom in 
skupnim dosežkom.

Leto 2017 je pripadlo tudi tistim pomembnim 
posameznicam, ki so s svojim delom v kliničnih 
okoljih, na izobraževalnem ali raziskovalnem 
področju pustile poseben pečat in prejele 
priznanje »zlati znak«, najvišje priznanje 
stanovske organizacije. Prejele so ga: Doroteja 
Dobrinja, Darja Kramar, Branka Mikluž, Kristina 
Novak, Alojzija Prestor in Mirjana Rep. 

Za pionirsko delo na več področjih zdravstvene 
nege, za nenehna prizadevanja za razvoj stroke 
in nacionalne organizacije Zbornice – Zveze, 
za neprecenljiv prispevek pri urednikovanju 
Zdravstvenega obzornika in za številne ne 
posebej poudarjene zasluge, da smo medicinske 
sestre, tehniki zdravstvene nege, babice in 
bolničarji - negovalci danes prepoznavni 
deležniki v sistemu zdravstva v državi in da 
je organizacija Zbornica – Zveza enovita in 
močna organizacija, ima zasluge tudi gospa 
Marija Šipec. Zato ji je Zbornica – Zveza ob 
praznovanju mednarodnega dneva babic in 
mednarodnega dneva medicinskih sester 12. 
maja 2017 podelila priznanje Angele Boškin za 
življenjsko delo.

Na letošnjih že 18. Novakovih dnevih, kjer se 
strokovno povezujejo ginekologi, porodničarji 
in babice, je nagrado za življenjsko delo prejela 
medicinska sestra - babica Marija Mavrič. 
Porodna soba je bila njen dom, pacientkam 
oziroma bodočim mamicam je postala 
prijateljica, druga mama, njihova zaveznica, 
svetovalka, predvsem pa strokovno odlično 

usposobljena medicinska sestra - babica. Tudi 
porodnice so čutile njeno predanost in ji zato 
neizmerno zaupale. Prav zaradi vseh njenih 
vrlin so jo mamice pred leti že izbrale za babico 
leta. Na svet je pomagala več kot šest tisočim 
novorojenčkom. Babica z veliko začetnico.

Vse leto le ni bilo namenjeno samo praznovanju. 
Opravili smo neštete naloge, izdelali mnoge 
pomembne dokumente, napisali veliko število 
pripomb na posamezne zakone, oblikovali 
strokovna mnenja, ki smo jih naslavljali 
na delovne organizacije, ministrstva in 
izobraževalne institucije.

Posebno mesto je pripadlo dokumentu, ki smo ga 
oblikovali skupaj z Zdravniško zbornico Slovenije: 
»Protokol medpoklicne komunikacije med 
medicinskimi sestrami/babicami in zdravniki v 
primerih dvoma o naročenih ukrepih«. Protokol 
je potrdil upravni odbor Zbornice – Zveze ter 
Razširjeni strokovni kolegij za zdravstveno nego 
pri Ministrstvu za zdravje. 

Naši strokovnjaki s posameznih področij so 
natančno pregledali mnoge predloge zakonov. 
Na vse smo podali tudi pripombe in strokovna 
stališča zdravstvene in babiške nege. Mednje 
sodijo: Zakon o omejevanju uporabe tobačnih 
in povezanih izdelkov, Zakon o omejevanju 
porabe alkohola, Zakon o socialnem varstvu 
(ZSV-H), Zakon o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP-A). 
Oddali smo pripombe na Strategijo razvoja 
osnovne zdravstvene dejavnosti v Sloveniji do 
leta 2027 in se vključevali v druge pomembne 
odločitve, pomembne ne samo za zdravstvene 
delavce in sodelavce, ampak predvsem za 
uporabnike zdravstvenih storitev. Ves čas smo 
sodelovali pri oblikovanju prehodnih določb 
Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki v 38. členu 
po dolgih letih opredeljuje možne sistemske 
rešitve v zdravstveni negi. Vse pripombe smo 
argumentirali tudi na sejah v Državnem svetu in 
v Državnem zboru na Odboru za zdravstvo in jih 

predstavili tudi medijem ter s tem krepili pomen 
in pomembnost zdravstvene in babiške nege v 
zdravstvenem varstvu

V svojih prostorih smo med letom gostili izjemne 
domače in tuje goste. Iz Švedske prof. dr. 
Elisabeth Lindahl in prof. dr. Andersa Ringnerja. 
Gostujoča profesorja sta Slovenijo obiskala v 
okviru projekta izmenjave učiteljev Erasmus. 
Gospa Elisabeth Lindahl že dvajset let sodeluje 
z Zdravstveno fakulteto v Ljubljani in spremlja 
tudi delovanje naše stanovske organizacije. V 
zanimivi izmenjavi mnenj je izrazila spoštovanje 
in navdušenje do razvoja našega strokovnega 
področja. Na delovnem obisku so bili tudi prof. 
dr. Walter Sermeusa iz Leuven Institute for 
Healthcare Policy (Belgija), prof. dr. Fiona 
Murphy, University of Limerick (Irska) in prof. dr. 
Cecilia Rokusek, Nova Southeaster University’s 
College of Osteopathic Medicine Florida. 
Pogovarjali smo se o izvedbi študije Nursing4cast 
v Sloveniji, o ustanovitvi raziskovalnega inštituta 
na državni ravni, problemih raziskovanja 
na področju ZN in prenašanju raziskovalnih 
rezultatov v prakso. Ponosni smo, da si je našo 
državo in domovanje slovenskih babic za svoj 
redni dvodnevni delovni sestanek izbralo tudi 
vodstvo Evropske babiške zveze (European 
Midwives Association), katerega članica je tudi 
naša izvršna direktorica Anita Prelec.

Naša posebna gostja v okviru 11. kongresa 
zdravstvene in babiške nege Slovenije je 
bila predsednica mednarodne organizacije 
ICN, gospa Annette Kennedy. Poleg nje sta v 
plenarnem delu kongresa sodelovala še Dr. Paul 
De Raeve, generalni sekretar Evropske zveze 
združenj medicinskih sester (EFN) in prof. dr. 
Lesley Page, do meseca junija predsedujoča 
Royal College of Midwives (RCM). Kongres 
je združil več kot tristo aktivnih in pasivnih 
udeležencev in v treh dneh predstavil več kot 
80 strokovnih prispevkov in učnih delavnic. 

Skupaj s predsednico ICN smo gostili tudi 
ključne predstavnike strokovnih združenj in 
zbornic iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine, 
Srbije in Makedonije ter iskali skupne rešitve 
za zagotavljanje izpolnjevanja pogojev v okviru 
reguliranih poklicev znotraj Evropske unije.

Sodelovali smo tudi v mednarodnem prostoru in 
se udeležili generalne skupščine EFN na Malti in 
v Bruslju ter svetovnega kongresa medicinskih 
sester v Barceloni. Prav v okviru tega dogodka 
smo s ponosom v zgodovino svoje organizacije 
zapisali, da je mesto v vodstvu ICN po preteku 
mandata mag. Petra Požuna znova pripadlo 
tudi Slovenki. Tokrat je bila na to pomembno 
funkcijo za mandatno obdobje 2017–2021 
izvoljena izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, ki je 
naša glavna in odgovorna urednica strokovnega 
časopisa Obzornik zdravstvene nege.

Veselili smo se še ene izvolitve, tokrat 
predstavnika v Državni svet RS. Za področje 
negospodarske dejavnosti – predstavnika za 
področje zdravstva je bil že tretjič zaporedoma 
izvoljen naš član mag. Peter Požun. 

Brez predanih sodelavcev, ki se v našo organizacijo 
še vedno vključujejo v svojem prostem času, ne bi 
bilo množice strokovno izobraževalnih dogodkov 
v organizaciji strokovnih sekcij, delovnih skupin 
in regijskih strokovnih društev. Prav slednja so 
prispevala svoj pečat v lokalnih okoljih, pri skrbi 
ne le za strokovno, temveč tudi osebnostno rast 
naših članov in članic. Vsi skupaj smo v letu 2017 
izvedli 234 izobraževalnih dogodkov in s tem več 
kot 13.000 udeležencem omogočili nova znanja. 
Na skupnem dvodnevnem izobraževalnem 
posvetu funkcionarjev Zbornice – Zveze smo 
prvič oblikovali tudi Strategijo razvoja Zbornice 
– Zveze za obdobje 2017–2022.

Za dobro povezanost s članstvom smo v začetku 
leta 2017 nadgradili in posodobili informacijski 
sistem, izdelali nove članske izkaznice, začeli 
izdajati e-novice, ki dosežejo več kot 9000 

Leto 2017 je našo strokovno organizacijo pomembno zaznamovala 90. obletnica 
organiziranega delovanja medicinskih sester na Slovenskem, ki smo jo še prav 
posebno svečano obeležili 27. novembra, natanko 90 let po prvem srečanju 
trinajstih pionirk slovenske zdravstvene nege.
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članic in članov in katerih branost je več kot 
60-odstotna. Pomembna sporočila smo začeli 
objavljati tudi na facebooku.

Po dveh letih usklajevanj in intenzivnega dela 
tudi naših članov je Strokovni svet RS za poklicno 
in strokovno izobraževanje na Ministrstvu za 
izobraževanje, znanost in šport naposled le 
sprejel Poklicni standard Zdravstveno-socialni 
asistent. Omenjeni standard daje osnovo 
za pripravo poenotenega izobraževalnega 
programa tehnik/tehnica zdravstvene nege.

V okviru javnih pooblastil so strokovni sodelavci 
v celoti dosegli in celo presegli s pogodbo 
Ministrstva za zdravje dogovorjeni obseg dela. 
Izvedli so 10 sistemskih in 40 individualnih 
strokovnih nadzorov s svetovanjem. Skupno 
opravili 5.540 upravnih postopkov in 2.171 
licenčnih vrednotenj in s tem bistveno presegli 
letni program izvajanja nalog za tekoče leto, 
in sicer so opravili 2.240 upravnih postopkov 
in 1.871 licenčnih vrednotenj več, kot je bilo 
opredeljeno v pogodbi o izvajanju nalog javnega 
pooblastila. Prav tako sta bili na Ministrstvo 
za zdravje posredovani dve obsežni gradivi 
za izvedbo prvih dveh kliničnih specializacij s 
področja zdravstvene nege, in sicer Specializacija 
s področja urgentnih stanj in Specializacija 
s področja obravnave in vodenja pacienta s 
kronično nenalezljivo boleznijo. 

Za pregledno in učinkovito vodenje registrov 
smo z lastnimi sredstvi posodobili in nadgradili 
informacijski sistem. Na spletni strani smo dodali 
dva samostojna portala: »Iskalnik izvajalcev 
zdravstvene in babiške nege« in »Stanje 
licenčnih točk«. Prvi omogoča javen dostop in 
vpogled v register vseh izvajalcev zdravstvene, 
babiške nege in oskrbe, drugi je namenjen 
izvajalcem – diplomiranim medicinskim sestram/
zdravstvenikom/babicam, ki lahko neomejeno 24 
ur na dan, po predhodni registraciji, spremljajo 
stanje svojih licenčnih točk.

Uvodni zapis zajema le del, morda zares 
najpomembnejših dejavnosti v letu 2017. Še 
več pomembnih dosežkov, izjemnih osebnosti 
in dogodkov naše strokovne organizacije je 
zabeleženih v nadaljevanju. Vsem, ki boste 
prebirali letopis, se bo zagotovo utrnila misel, 
koliko zavzetosti, predanosti in neizmerne želje 
po nadaljnjem razvoju premorejo slovenske 
medicinske sestre in babice tudi še danes. 
Prav to so tiste vrednote, ki bodo poleg znanja, 
kompetenc in sposobnosti zaznamovale razvoj 
zdravstvene in babiške nege v slovenskem 
prostoru. Vrednote, o katerih se danes 
veliko pogovarjamo, kot so skrb za drugega, 
solidarnost, odgovornost, pravičnost, so tudi 
vrednote naše organizacije, ki se zrcalijo skozi 
dejanja ljudi, ki organizacijo sestavljamo.

Člani upravnega odbora: Monika 
Ažman, predsednica; Jože Prestor, 
podpredsednik; Janez Kramar, 
koordinator dejavnosti regijskih 
strokovnih društev; Dejan Doberšek, 
koordinator dejavnosti strokovnih 
sekcij; Gordana Njenjić, članica, 
predstavnica medicinskih sester in 
babic; Irena Potočar, predstavnica 
srednjih medicinskih sester/
zdravstvenih tehnikov/tehnikov 
zdravstvene nege; Ksenija Pirš, Nataša 
Piletič, Gordana Lokajner, članice; 
Anita Prelec, izvršna direktorica

Člani nadzornega odbora: Andrej 
Fink, predsednik; mag. Darja Kramar, 
Irena Istenič, Sabina Vihtelič, Boštjan 
Viher, člani 

t

STROKOVNE SLUŽBE ZBORNICE - ZVEZE

Strokovne službe Zbornice – Zveze izvajajo 
strokovne, organizacijske, administrativne, 
tehnične, računovodske in druge naloge, 
potrebne za uresničevanje programov Zbornice – 
Zveze in naloge, ki izhajajo iz javnih pooblastil. 
Sodelujejo s številnimi organi Zbornice – Zveze 
z regijskimi strokovnimi društvi, strokovnimi 
sekcijami, komisijami in delovnimi skupinami 
kakor tudi s člani in širšo strokovno javnostjo. 
Pomemben cilj zaposlenih v strokovnih službah 
je tako učinkovito izvajanje zastavljenih nalog 
ter povezovanje, sodelovanje in komuniciranje. 
Administrativna podpora je ključna za delovanje 
organizacije in izvedbo strokovnih srečanj, 
učnih delavnic, sestankov delovnih skupin, 
slavnostnih in drugih dogodkov Zbornice – 
Zveze. V letu 2017 je bil uspešno izveden 
kongres in številne aktivnosti ob 90-letnici, v 

katerega so bili vključeni vsi zaposleni. V maju 
2017 so bile prvič posredovane e-novice na več 
kot 9000 elektronskih naslovov. Tudi urejanje 
spletne strani in objavljanje aktualnih novic je 
delo strokovnih služb. Uspešno sodelovanje z 
uredništvi tiskanih publikacij je bilo ključno za 
izdajo vseh publikacij.

Zaposleni v strokovnih službah Zbornice – Zveze 
delajo v tajništvu, računovodstvu in na oddelku 
članstva ter društvenih aktivnosti Zbornice 
– Zveze, kjer vodijo register članov, register 
strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj članov 
Zbornice – Zveze, nacionalni register specialnih 
znanj in izvajajo podporne in druge naloge v 
zvezi z organizacijo strokovnih izobraževanj.

Del zaposlenih izvaja naloge javnega pooblastila 
v službi za javna pooblastila in na oddelku za 
register in licence. Omenjene naloge so vezane 

(Fotografija: arhiv Zbornice – Zveze)
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na naloge podeljenega javnega pooblastila in 
niso del društvenih aktivnosti Zbornice – Zveze.

Oddelek članstva in društvenih 
aktivnosti Zbornice – Zveze

V letu 2017 je zaznan povečan vpis novih članov, 
na kar smo izredno ponosni in veseli, saj je odraz 
dolgoletne strategije in dela za pridobivanje 
članstva. Članice in člani lahko dostopajo do 
svojih podatkov, ki jih vodimo v evidenci članstva, 
preko E-portala. 

Na dan 31. 12. 2017 je bilo v Zbornico – Zvezo 
včlanjenih 15.359 članic oz. članov.  

Oddelek registra in licenc

V obdobju od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 smo 
na Zbornici – Zvezi prejeli 2.350 vlog za vpis 
v register izvajalcev v dejavnosti zdravstvene 
in babiške nege (v nadaljevanju: register) in za 
pridobitev licence v dejavnosti zdravstvene in 
babiške nege (v nadaljevanju: licenca). V letu 
2017 smo rešili tudi vse zaostanke - vloge, ki 
nam jih je predalo Ministrstvo za zdravje. Izdali 
smo 1.943 odločb o vpisu v register, 1.168 odločb 
o podelitvi prve licence, 186 odločb o izbrisu iz 
registra, 1.332 odločb o podaljšanju licenc ter 
911 sklepov, s katerimi smo licenčno obdobje 
podaljšali za eno leto. V letu 2017 smo izdali 
172 potrdil o dobrem imenu in 131 duplikatov že 
izdanih odločb o vpisu v register ter o podelitvi 
licence. Na dan 31. 12. 2017 je v registru vodenih 
25.969 izvajalcev zdravstvene in babiške nege 
(bolničarji - negovalci, medicinske sestre - babice, 
tehniki zdravstvene nege, višje medicinske sestre, 
diplomirane medicinske sestre, diplomirane 
babice, profesorice zdravstvene vzgoje), ki so jim 
bile izdane odločbe o vpisu v register. 

V okviru oddelka registra in licenc poteka tudi 
licenčno vrednotenje strokovnih izobraževanj in 
izpopolnjevanj.

Vloge – organizatorji

V letu 2017 smo na Zbornico – Zvezo prejeli 
495 vlog za dodelitev licenčnih točk 
organizatorju izpopolnjevanja. Komisija 
Zbornice – Zveze za oceno ustreznosti stalnega 
izpopolnjevanja je s sklepi ter licenčnimi 
točkami pregledala in ovrednotila 548 vlog. 
V letu 2017 smo tako rešili tudi vse vloge, ki 
smo jih ob primopredaji dokumentacije prejeli 
s strani Ministrstva za zdravje.

Vloge – posamezniki

V letu 2017 smo na Zbornico – Zvezo prejeli 
1.675 vlog za dodelitev licenčnih točk 
posameznikom. Komisija Zbornice – Zveze za 
oceno ustreznosti stalnega izpopolnjevanja 
je pregledala in ovrednotila s sklepi ter 
licenčnimi točkami 1.623 vlog. V letu 2017 
smo rešili tudi vse vloge, ki smo jih ob 
primopredaji dokumentacije prejeli s strani 
Ministrstva za zdravje.

Služba za javna pooblastila 

V skladu z določili pogodbe o izvajanju in 
financiranju nalog iz javnega pooblastila s 
področja zdravstvene nege v letu 2017 se je 
Zbornica – Zveza zavezala, da bo v letu 2017 
izvedla najmanj 40 individualnih strokovnih 
nadzorov s svetovanjem nad določenim 
izvajalcem zdravstvene ali babiške nege 
(bolničarju negovalcu, tehniku zdravstvene 
nege, diplomirani medicinski sestri, diplomirani 
babici) in 10 sistemskih strokovnih nadzorov 
nad področjem dela pri izvajalcu zdravstvene 
dejavnosti ter pripravila strokovno utemeljitev 
specializacij na različnih ožjih področjih 
zdravstvene nege.

Zbornica – Zveza je v letu 2017 izvedla skupno 
52 strokovnih nadzorov, in sicer 11 sistemskih 
strokovnih nadzorov pri izvajalcih zdravstvene 
dejavnosti in 41 nadzorov pri izvajalcih 
zdravstvene in babiške nege (zdravstveni delavci).

Zbornica – Zveza je na Ministrstvo za zdravje 
decembra 2017 posredovala predlog programa 
specializacije s področja obravnave in 
vodenja pacienta s kronično nenalezljivo 
boleznijo in predlog programa specializacije 
s področja urgentnih stanj, v katerem je 
opredelila vsebino in trajanje posameznih 
delov specializacije, obseg znanja in veščine 
ter druge zahteve, ki jih mora specializant 
osvojiti v času programa specializacije. 
Opredelila je kompetence specializantov in 
vsebino teoretičnega ter praktičnega dela 
specialističnega izpita in predlog sodelovanja 
pri izvedbi specialističnega izpita.

Zbornica – Zveza je Ministrstvu za zdravje v letu 
2017 posredovala:

• predlog novele Pravilnika o registru in 
licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene 
ali babiške nege,

• predlog Pravilnika o specializacijah izvajalcev 
v zdravstveni in babiški negi.

Prav tako je bil nadgrajen iskalnih izvajalcev 
v zdravstveni in babiški negi ter ponovno 
omogočen dostop do stanja licenčnih točk.

Anita Prelec, izvršna direktorica s sodelavci

DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH 
TEHNIKOV MARIBOR

Predsednica: Ksenija Pirš

Podpredsednica: Barbara Donik

Upravni odbor: Ksenija Pirš, Barbara Donik, 
Viktorija Štiglic, Melita Jagodič, Gordana Rudelič, 
Mojca Hentak, Mojca Dobnik, Iris Živko, Jožefa 
Tomažič, Simona Križ, Marija Horvat, Danijela 
Pušnik, Anemarija Smonkar, Matjaž Križanec, 
Nataša Koser, Marija Navalinski, Danica Sirk, 
Branko Kozar, Jožica Eder, Bojana Zornik, Tamara 
Lubi, Zvezdana Vražič, Suzana Drevenšek, Nada 
Senekovič, Julijana Mlasko, Martina Vovk Jojič, 
Marija Firbas, Sonja Mok, Valerija Kapun, Ana 
Mlakar, Anton Koželj, Suzana Bah (predstavnica 
študentov), Aleksandra Zel, Polona Sernc, 
Matilda Steiner, Valentina Goršak Lovšin, Natalia 
Abramenko, Svetlana Šarenac, Alma Troha, 
Stanislava Krajnc

Izvršilni odbor: Ksenija Pirš, Barbara Donik, 
Danica Železnik, Aleksander Jus, Milena Frankič, 
Danijela Pušnik, Breda Koban, Svetlana Šarenac, 
Boža Majcen, Anemarija Smonkar

Nadzorni odbor: mag. Andreja Krajnc, 
predsednica, Ivica Brumec, Milena Pišlar, članici

Častno razsodišče: prof. dr. Danica Železnik, 
predsednica, Viktorija Štiglic, Ljuba Gergič, 
Valerija Kapun, članice

Komisija za dodeljevanje sredstev za strokovna 
izpopolnjevanja (poročilo o delu 2017): Danijela 

Pušnik, predsednica, Julijana Mlasko, Marija 
Firbas, Barbara Donik, članice

Komisija za priznanja (poročilo o delu 2017): 
Milena Frankič, predsednica, Ladislava Kovačič, 
doc. dr. Jadranka Stričevič, Jožica Tomažič, Ana 
Mlakar, članice

Statutarna komisija (poročilo o delu 2017): 
Aleksander Jus, predsednik, Igor Robert Roj, 
Anton Koželj, Bojana Zornik, Ksenija Pirš, člani

Pri nas doma 
(Fotografija: arhiv društva)
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UVOD 

DMSBZT Maribor je prostovoljno, samostojno, 
nepridobitno, stanovsko, nestrankarsko združenje 
medicinskih sester, babic in zdravstvenih 
tehnikov, ki delujejo na območju upravnih enot 
Maribor, Ruše, Slovenska Bistrica in Lenarta. 
Trenutno je v društvo včlanjenih približno 
2000 izvajalcev zdravstvene in babiške nege. 
Za uresničevanje skupnih interesov se društvo 
povezuje v Zbornico – Zvezo. 

DOGODKI V LETU 2017

STROKOVNA IZPOPOLNJEVANJA NA PODROČJU 
OBVEZNIH VSEBIN - MODUL LICENCA 

10. in 11. 3., 1. 6., 9. in 10. 11. 2017: TPO za 
zaposlene v zdravstveni in babiški negi – v 
sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu pri 
Zbornici – Zvezi

14. 4. in 24. 11. 2017: Poklicna etika in zakonodaja 
s področja zdravstva

26. 5., 20. 10. in 17. 11 2017: Kakovost in varnost 
v zdravstvu 

ENODNEVNI STROKOVNI 
SEMINARJI

6. 4. 2017: Ergonomija - kdo se bo komu 
prilagodil, strokovno izpopolnjevanje z učno 
delavnico

16. 5., 6. 6., 7. 11. in 21. 11. 2017: Oskrba venske 
valvule v zunajbolnišničnem okolju

24. 05. 2017: Obravnava pacientov, ki so v 
procesu obravnave težavni – v sodelovanju 
s Sekcijo medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov v psihiatriji

STROKOVNI KLINIČNI VEČERI v sodelovanju 
z zavodi v regiji ter regijskimi člani, ki se 
interesno združujejo v strokovnih sekcijah pri 
Zbornici – Zvezi 

19. 1.: Za boljše zdravje otrok

16. 2: Predstavitev oddelka za onkologijo 
UKC Maribor

16. 3.: Prehrana starostnika

20. 4.: Doživljanje vloge medicinske sestre s 
stališča posvojitelja, 6 področij v porodni sobi 
za boljšo porodno prakso, Šivanje epiziotomijske 
rane in manjših raztrganin presredka – v 
prihodnosti domena babic?

18. 5.: Črevesne izločalne stome

21. 9.: Obravnava težavnih pacientov - 
deeskalacijske tehnike

19. oktober: Obravnava bolnika s sladkorno 
boleznijo v različnih okoljih zdravstvenega 
varstva

16. 11.: Zdravljenje s specifično imunoterapijo 
pri različnih alergijah

21. december: Prehrana in gibanje skozi zrelo 
obdobje

Aktivnosti na področju vseživljenjskega 
izobraževanja – učenje tujih jezikov. 

Ob mednarodnem dnevu žena in materinskem 
dnevu gledališka predstava DMSBZT Pomurja 
»Tragedija, da je že komedija«. 

Ob mednarodnem dnevu babic, 5. maja in 
mednarodnem dnevu medicinskih sester, 12. 
maja, motivacijsko predavanje »Retorika v 
visokih petah«, razstava Skupine za ohranjanje 
zgodovine v regiji s predstavitvijo »Pogledi v 
zgodovino ZBN III: Delovno oblačilo medicinskih 
sester nekoč«, avtoric Silve Vuga, Marjete Kokoš 
in dr. Jadranke Stričević. 

Organizirana udeležba na osrednji slavnostni 
akademiji Zbornice – Zveze ob mednarodnem 
dnevu babic in mednarodnem dnevu medicinskih 
sester; organizirana udeležba na 11. kongresu 
Zbornice – Zveze s podporo, plačilom kotizacij 
regijskim članom ter avtobusnim prevozom na 
večerno slavnostno akademijo ob 90-letnici 
delovanja Zbornice – Zveze. 

8. do 10. 9. 2017: Strokovna ekskurzija DMSBZT 
Maribor in pevskega zbora La Vita v Črno goro

2. 10. 2017: Uvodni seminar za študente ZN, FZV UM

8. 12. 2017: Prednovoletno srečanje s 
podelitvijo najvišjih priznanj društva – srebrni 
znak; strokovni dogodek »Skupaj razkrivamo 
komplementarne, alternativne in integrativne 
pristope k zdravju in dobremu počutju«

DOGODEK, KI JE ZAZNAMOVAL 
LETO 2017: 

70. OBLETNICA DELOVANJA DRUŠTVA 
MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH 
TEHNIKOV MARIBOR v petek, 2. junija 2017, v 
dvorani Union v Mariboru

Visokemu jubileju smo posvetili 4. letni koncert 
pevskega zbora društva La Vita s Pihalnim 
orkestrom Slovenske policije. Na srečanju smo 
podelili zahvalne listine društva vsem zavodom 
v regiji, svečano pogostili člane, prebivalce mesta 
in vabljene goste ter priredili večerno druženje. 
Zahvalne listine so prejeli Srednja zdravstvena 
in kozmetična šola Maribor, Fakulteta za 
zdravstvene vede Univerze v Mariboru, ZD dr. 
Adolfa Drolca Maribor, ZD Slovenska Bistrica, 
ZD Lenart, Univerzitetni klinični center Maribor, 
Dom upokojencev Danice Vogrinec, Dom dr. 
Jožeta Potrča Poljčane, Sončni dom, Dom 
starejših občanov Tezno, Dom starejših Idila, 
Zavod Hrastovec, Slovensko društvo Hospic –
Območna enota Maribor. Zahvalo za podporo pri 
delovanju društva, za sodelovanje pri strokovnih 
in drugih dogodkih društva pa je prejela tudi 
Slovenska vojska, Center vojaških šol mariborske 
Kadetnice, s katero društvo sodeluje že vrsto 
let. Za uspešno delo preteklih desetletij smo 
se poklonili tudi posameznikom, ki so v regiji 
prispevali k razvoju sodobnega strokovnega 
združenja, ki je s prostovoljnim članstvom v 
svojem plemenitem poslanstvu preživelo sedem 
desetletij in danes v svojem poslanstvu trdno 
stopa v prihodnost. Društvo je ob tej priložnosti 
prejelo jubilejno zahvalo Zbornice – Zveze ter 
ZD dr. Adolfa Drolca Maribor.

Slovesnost ob 70-letnici društva
(Fotografija: arhiv društva)

Ksenija Pirš, predsednica
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DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH 
TEHNIKOV POMURJA

Predsednica: Dragica Jošar 

Podpredsednica: Brigita Kovačec

Izvršilni odbor: Jasna Meško, tajnica, Renata 
Gorjan, Simon Jelenovec, Urška Sinic, Karla 
Zemljič Pučko, Zvonka Brus Hladen, Suzana 
Divjak, Alenka Ledinšek, Dragica Kosmajer, 
Mojca Rožman Nagy, Renata Škrget, Simon 
Kovač, Tadeja Sršen, Irena Šumak, Dragica Krojs, 
Leon Hegeduš, Darja Hoheger, Melita Lapoši, 
Marija Flisar, Klaudija Sever Lovenjak, Erika 
Gaber Horvat, Ema Mesarič, Cvetka Meolic 

Nadzorni odbor: Daniela Mörec, Emilija Kavaš, 
Aleksandra Balažic Gjura, Jože Trajber, Anica 
Benkovič 

Častno razsodišče: Zlatka Lebar, Marija Zrim, 
Marija Kohek, Andreja Bogdan, Slavica Menciger

Društvo ima še vokalno skupino Žarek in 
ljubiteljsko gledališko skupino. 

Slika IO društva
(Fotografija: arhiv društva)

UVOD 

SDMSBZT Pomurja deluje že 57 let. Namen 
društva je strokovna rast članov, druženje, 
pripadnost in kakovostna obravnava pacientov 
v zdravstvenih zavodih, izobraževalnih zavodih, 
zdraviliški dejavnosti in v socialnovarstvenih 
zavodih. Člani društva delujejo tudi na drugih 
področjih, kot so Rdeči križ, Karitas, Društvo za boj 
proti raku, v raznih humanitarnih organizacijah 
ter v skupinah za samopomoč, ki so lansko leto 
praznovale 20 let delovanja. Poleg strokovnega 
izobraževanja nudimo tudi kulturne in športne 
dejavnosti, ki vplivajo na zadovoljstvo izvajalcev 
zdravstvene in babiške nege ter oskrbe, kot 
tudi vseh, ki so vključeni v obravnavo. V svojem 
okolju spodbujamo preventivo in zdrav način 
življenja. V okviru SDMSBZT Pomurja delujeta 
pevska skupina Žarek in ljubiteljska gledališka 
skupina, ki skrbita za razvedritev članov društva. 
Društvo ima 1110 članov. Posebej nas veseli, da 
se naših aktivnosti udeležujejo tudi predstavniki 
drugih zdravstvenih poklicev in lokalna javnost. 
Delo društva je vidno tudi v lokalnih skupnostih, 
pri raznih zdravstveno-vzgojnih programih, 
predavanjih in projektih. Ob različnih tematskih 
dnevih pripravljamo stojnice s predstavitvami in 
promocijo zdravega življenjskega sloga. Člani in 
članice društva delujejo tudi na nacionalni ravni, 
tri naše članice so v strateškem svetu pri MZ. 

DOGODKI V LETU 2017

V letu 2017 smo izvedli 13 strokovnih srečanj, 
izdali dva zbornika in imeli dve ekskurziji. 
Organizirali smo plesni tečaj, tečaj tujih jezikov 
in srečanje upokojenih medicinskih sester ter 
zdravstvenih tehnikov. Imeli smo zbor članov. 12. 
maj smo proslavili na lokalni ravni z ogledom 
stolpa Vinarium v Lendavi. Udeležili smo se tudi 
slovesnosti ob dnevu medicinskih sester, 12. maj, 
na nacionalni ravni. Prav tako smo se udeležili 
slovesnosti ob 90. obletnici organiziranega 
delovanja na Brdu pri Kranju. Posebej bi opozorila 

na Simpozij o kronični rani, ki je bil že osmi in 
četrti mednarodni ter najbolj obiskano strokovno 
srečanje našega društva. Organiziramo ga v 
sodelovanju s Splošno bolnišnico Murska Sobota. 
Sodelovali smo na 2. sejmu Medical, ki je bil od 6. 
do 8. aprila v Gornji Radgoni in skupaj z Zbornico 
– Zvezo, NIJZ, Sekcijo babic in Sekcijo MS in ZT 
v psihiatriji organizirali celodnevni strokovni 
seminar. Ljubiteljska gledališka skupina se je 
predstavila s svojo igro, tudi za člane drugih 
društev. Vokalna skupina je imela večji koncert, 
kjer so nas počastile s svojim nastopom tudi 
stanovske kolegice pevskega zbora La Vita iz 
Maribora. Skupine za samopomoč delujejo vse 
leto na lokalni ravni in za potrebe društva.

NASLOV DOGODKA, KI JE 
ZAZNAMOVAL LETO 2017

Delovanje našega društva sta v letu 2017 
zaznamovala dva večja dogodka. Prvi je 8. 
simpozij in 4. mednarodni o oskrbi kronične 
rane, ki ga organiziramo v sodelovanju s 
Splošno bolnišnico Murska Sobota. Prisotnih 
je bilo več kot 200 slušateljev. Simpozij je 
že tradicionalen in vedno strokovno zanimiv 
z aktualnimi temami, povezanimi z oskrbo 
kronične rane. Oskrba kronične rane predstavlja 
na področju kakovostne in varne obravnave 
pacientov za izvajalce zdravstvene nege velik 
izziv. Pacienta s kronično rano moramo razumeti 
kot edinstveno osebnost, obravnavati kot celoto, 
upoštevati njegova prepričanja, želje, potrebe, 
način življenja, graditi na zaupanju, mu biti 
naklonjeni, vključevati svojce in prilagoditi 
razpoložljiva sredstva za oskrbo rane, kar 
pomeni, da je potrebno veliko strokovnega 
znanja in povezovanja strokovnjakov na različnih 
področjih medicine in zdravstvene nege. 

Drugi dogodek je koncert vokalne skupine Žarek. 
8. novembra 2017 so ponosno zapele na svojem 
prvem večjem koncertu, ki so ga poimenovale 
»Čüjla de se takša muzika«, po verzu iz 

prekmurske pesmi, ki jo rade prepevajo. Vesele 
so bile, ko so zrle v polno dvorano Gledališča 
Park v Murski Soboti (345 sedežev). Same so 
okrasile oder in povezovale program ter ob tem 
nadvse uživale. Za svoj nastop so bile nagrajene 
z bučnim ploskanjem zadovoljnih poslušalcev. 
Z nastopom so nas počastile gostje, stanovske 
kolegice iz Maribora, združene v pevskem zboru 
La Vita. 

Dragica Jošar, predsednica
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DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH 
TEHNIKOV GORENJSKE

Predsednica: Alenka Bijol

Podpredsednici: Zorica Panić in Nina Trifoni

Člani IO: Karla Bogožalec, Maja Zevnik, Darinka 
Livrin, Jana Fajfar, Barbara Rant, Sabina Pogačar 
Traven, Urban Bole, Simona Tomaževič, Špela 
Požun, Karmen Česen, Biljana Djakovič, Maja 
Kržišnik, Irma Šmelcer, Maja Štempihar, Viktorija 

Vodnik, Katja Mlinarec, Mateja Šenk, Sanda 
Šifkovič, Ajda Cvelbar, Marta Smodiš, Dragana 
Rikanović, Jana Zupan, Marjetka Košir, Tatjana 
Eržen, Katica Zlatar, Tanja Podlipnik, Maja Pozvek

Drugi funkcionarji društva

Nadzorni odbor – redni: Oti Mertelj, 
predsednica, Jožica Trstenjak, Nada Legat

Nadzorni odbor – nadomestni: Nada Macura 
Višić, Vesna Zajc, Magdalena Mavri Tratnik

Častno razsodišče: Mateja Bahun, predsednica, 

Avrea Šuntar Erjavšek, Marjan Žagar, Vesna Zajc, 
Tanja Blaznik

Statutarna komisija: Simona Tomaževič, 
predsednica, Oti Mertelj, Jana Zupan, Alenka 
Bijol, Zorica Panić

Komisija za dodeljevanje sredstev: Nina Trifoni, 
predsednica, Marta Smodiš, Maja Zevnik, Sabina 
Traven Pogačar, Tanja Podlipnik

Komisija za priznanja: Vesna Zajc, predsednica, Judita 
Slak, Mateja Bahun, Urban Bole, Marta Smodiš

Potepanje po Valenciji
(Fotografija: arhiv društva)

Aktivnosti društva
(Fotografija: arhiv društva)
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UVOD 

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih 
tehnikov Gorenjske (v nadaljevanju DMSBZT 
Gorenjske) želi povezati vse medicinske sestre, 
babice in zdravstvene tehnike Gorenjske ter 
pridružene člane, razvijati stike z drugimi društvi 
in organizacijami s sorodnimi cilji v domačem 
in mednarodnem prostoru, krepiti osebnostni 
in strokovni razvoj svojih članov, kakovostno 
preživljanje njihovega prostega časa ter 
ohranjati in razvijati kulturno in zgodovinsko 
dediščino medicinskih sester in babic.

DOGODKI V LETU 2017

V društvu smo v letu 2017 organizirali številne 
strokovne in družabne dogodke. Še posebej 
smo ponosni, da nam je uspelo maja izvesti 
samostojno strokovno srečanje Poklicna etika 
in zakonodaja s področja zdravstvene in babiške 
nege za modul licenca. Prav tako je bilo v drugi 
polovici leta, oktobra, organizirano strokovno 

srečanje v sodelovanju s Stalno delovno skupino 
za paliativno zdravstveno nego (SDSPZN) v 
okviru Zbornice – Zveze. Na strokovni delavnici 
19. aprila Ko konflikt postane igra smo se poučili 
tudi o tem, kako se soočati s konfliktom. Ob 
koncu leta smo se v Biotehniškem centru Naklo 
poučili in se greli z zelišči ter si osvežili znanje o 
temeljnih postopkih oživljanja z vključenim AED. 
Celo leto so potekala športna udejstvovanja. 
Ponovno smo obiskali in prehodili nove poti 
v Dolomitih, obiskali Koštabono in Pomjan, 
zelo številčno tekli na Ljubljanskem maratonu, 
obiskovali country ples, vadbe visoko intenzivnih 
treningov, pilatesa in joge.

NASLOV DOGODKA, KI JE 
ZAZNAMOVAL LETO 2017

V lanskem letu smo v društvu obeležili 60. 
obletnico organiziranega delovanja društva. 
Ponosni smo na zahvalno listino za večletno 
dobro sodelovanje in podporo pri izvajanju 

društvenih aktivnosti, ki nam jo je podelilo 
DMSBZT Ljubljana ob praznovanju 90. obletnice 
organiziranega delovanja medicinskih sester, 
babic in zdravstvenih tehnikov. Smo pa v društvu 
vsako leto ponosni na prejemnike najvišjih 
priznanj, srebrnega znaka in naziva častni član 
DMSBZT Gorenjske. Svečanost se je tako kot 
zadnja leta odvijala v Gledališču Toneta Čufarja 
na Jesenicah. Letošnji prejemniki priznanj srebrni 
znak so: Breda Papler, višja medicinska sestra 
iz Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in 
alergijo Golnik, Darko Loncnar, mag. zdr. nege 
iz Psihiatrične bolnišnice Begunje, doc. dr. Saša 
Kadivec, prof. zdr. vzg. iz Univerzitetne klinike 
za pljučne bolezni in alergijo Golnik, Mateja 
Bahun, mag. zdr. nege iz Splošne bolnišnice 
Jesenice. Prejemnica najvišjega priznanja, naziva 
častni član je Jana Zupan, ki je v društvu tudi 
predsednica upokojenih članic.

Alenka Bijol, predsednica

Monika Ažman, predsednica Zbornice - 
Zveze, Breda Papler, Alenka Bijol, Tomaž 
Tom Mencinger, župan Občine Jesenice, 
Jana Zupan, Saša Kadivec, Darko Loncnar
(Fotografija: arhiv društva)

Country ples udeleženk društva ob svetov-
nem dnevu higiene rok, ki je sovpadal z 
mednarodnim dnevom babic, 5. majem.
(Fotografija: arhiv društva)

Dvodnevni pohod po Dolomitih
(Fotografija: arhiv društva)
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DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH 
TEHNIKOV PTUJ - ORMOŽ

Pohod članov DMSBZT Ptuj - Ormož na 
Menino planino, junij 2017
(Fotografija: arhiv društva)

Predsednica: Tanja Ribič Vidovič 

Podpredsednica: Nevenka Rosić 

Člani izvršilnega odbora: Sabina Bricelj Čelan, 
Metka Rašl, Suzana Komperšak, Irena Galun, 
Valerija Kokot, Marija Kokol, Bernarda Stajnko, 
Ida Emeršič, Brigita Mlinarič, Majda Feguš, 
Boštjan Viher, Mira Gašparič, Sergeja Zebec, 
Jožica Lozinšek, Masel Žnidarič, Irena Klasinc, 
Jelka Voda

Drugi funkcionarji društva

Nadzorni odbor: Dragica Golob, Marta 
Hanžekovič, Albina Šimenko

Častno razsodišče: Romana Nedog, Simona 
Petrovič, Lirija Zemljarič, Nina Miklašič, 

Dušanka Zadravec

UVOD 

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih 
tehnikov Ptuj - Ormož (DMSBZT) je prostovoljno, 
samostojno, nepridobitno združenje medicinskih 
sester, babic in zdravstvenih tehnikov ptujsko-
ormoške regije, ki delujejo na področju zdravstvene 
in babiške nege. Društvo ima 636 članov.

Temeljno poslanstvo in namen društva je strokovno 
združevanje in skrb za strokovni razvoj članov. 

DOGODKI V LETU 2017

Strokovna izobraževanja DMSBZT Ptuj - Ormož

• 11. 2. 2017: Koagulacija in hemostaza 
pri ortopedskih bolnikih, uravnavanje, 
monitoriranje in zapleti 

• 3. 3. 2017: Kinestezija v zdravstveni negi z 
učnimi delavnicami 

• 22. 9. 2017: Okužena kronična rana, 
mednarodni kongres 

• 6. 10. 2017: Komunikacija in obravnava 
bolnikov z luskavico 

• 14. 10. 2017: Posebnosti v zdravstveni negi 
oseb z motnjami v duševnem razvoju z učnimi 
delavnicami 

• 25. 11. 2017: Kakovost in varnost v zdravstvu 
• Strokovna izobraževanja v sodelovanju z 

DMSBZT Maribor in DMSBZT Celje: Temeljni 
postopki oživljanja z AED, Zdravstvena 
zakonodaja v zdravstveni in babiški negi

Interesne dejavnosti DMSBZT Ptuj - Ormož

• marec: gledališka predstava (komedija) 
Mrtve duše,

• maj: aktivnosti ob dnevu medicinskih sester in 
babic za promocijo zdravstvene in babiške nege,

• maj: zbiranje pripomočkov za osebno higieno 
za socialno ogrožene,

• maj: slavnostna podelitev srebrnih znakov in 
priznanj DMSBZT Ptuj - Ormož,

• junij: planinski izlet na Menino planino,
• december: zaključek leta v Hotelu Roškar.

SLAVNOSTNA PODELITEV 
SREBRNIH ZNAKOV 

V DMSBZT Ptuj - Ormož smo ob mednarodnem 
dnevu babic, 5. maja in ob mednarodnem dnevu 
medicinskih sester, 12. maja, v Grajski pristavi 
Ormož slavnostno podelili srebrne znake društva.

1 maj predstavlja dan solidarnosti za vse delavce 
in tega se iz leta v leto vedno močneje zavedamo 
tudi medicinske sestre, ko se v svojih delovnih 
okoljih vsakodnevno srečujemo z obremenitvami, 
stiskami, pritiski …

Ravno zato moramo biti toliko bolj povezani, 
složni in ponosni na svoj praznik in ponosni, 
da so med nami kolegice, ki v svojih delovnih 
okoljih izstopajo, ki nesebično dan za dnem, iz 
izmene v izmeno skrbijo za bolnike in jim ob 
našem skupnem prazniku iz srca čestitamo.

V nagovoru je predsednica Tanja Ribič Vidovič 
poudarila, da smo medicinske sestre, babice in 
zdravstveni tehniki v prvih vrstah zdravstvenega 
sistema, žal pa je naše delo večkrat prezrto in 
premalo cenjeno. Po izsledkih smo zaposleni 
v zdravstveni negi najbolj obremenjeni v 
zdravstvu, kar se kaže z visoko stopnjo stresa in 
obolevnosti.

Srebni znak za življenjsko delo je prejela Irena 
Klasinc.

Irena Klasinc je medicinska sestra v pravem 
pomenu besede, srčna in humana. Vzorna 
medicinska sestra, ki je profesionalna, predvsem 
pa pozitivna in predana bolnikom. Med njenimi 
osebnimi lastnostmi izstopa izjemen občutek za 
človeka, še zlasti za otroke. 

Srebrni znak DMSBZT Ptuj - Ormož so prejele 
še Sabina Bricelj Čelan, Dragica Golob, Marjana 
Vogrinec in Pikl Helena.

Sabino Bricelj Čelan odlikujejo profesionalnost, 
človekoljubnost, humanost, 

korekten odnos do pacientov in sodelavcev. 
Zanesljivost in natančnost so njene vrline, s 

svojo srčnostjo in preprostostjo zmeraj znova 
preseneti vse, ki delamo z njo.

Dragica Golob se že leta vključuje v delo društva, 
s svojim znanjem in bogatimi izkušnjami pa 
pomembno prispeva h kakovosti storitev na 
področju institucionalnega varstva. 

Marjana Vogrinec je srčna medicinska sestra, na 
katero se lahko zaneseš. Stoji za svojimi dejanji in 
besedami. Odlikujejo jo vrednote, ki jo bodo za vedno, 
čeprav se je upokojila, ohranile v lepem spominu. 

Pikl Helena s svojim bogatim znanjem zna 
svojcem, stanovalcem in sodelavcem svetovati, 
kako premagati strah pred boleznijo in 
staranjem. Odlikuje jo izreden čut za pomoč 
bolnim in oslabelim. 

Priznanja DMSBZT Ptuj - Ormož so prejeli Liljana 
Grof, Helena Seidl Stefanović, Brigita Jureš in 
zobozdravstvena enota Zdravstvenega doma Ormož.

Svečana podelitev srebrnih znakov je potekala 
v sproščenem vzdušju. Vsi, ki smo se zbrali 
v Ormožu, smo ponosni na svoje kolegice, 
spoštujemo jih in cenimo, zaradi njih so naša 
delovna okolja bolj prijetna, bolj človeška.

Slavnostna podelitev srebrnih znakov 
DMSBZT Ptuj - Ormož, maj 2017
(Fotografija: arhiv društva)

Tanja Ribič Vidovič, predsednica

Predaja zbranih pripomočkov za osebno 
higieno RK Ormož, maj 2017
(Fotografija: arhiv društva)
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DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH 
TEHNIKOV VELENJE

Predsednik: mag. Janez Kramar

Podpredsednik: Andrej Koletnik

Člani IO: Suzana Lipnik, Marija Krt, Darinka 
Poljanšek, Gabrijela Miklavžina, Špela Hofinger 
Mihelič

Drugi funkcionarji društva

Nadzorni odbor: Dea Hudarin, predsednica, 

Nataša Gregorič, Erna Stropnik, članici

Častno razsodišče: mag. Darja Kramar, 
predsednica, Tahi Globačnik, Slavica Avberšek, 
člana

Komisija za priznanja društva: Aleksandra 
Skornšek, predsednica, Staša Rojten, mag. Darja 
Kramar, Branka Hiršel, Polona Jutriša, članice

Izlet društva 2017: Romunija in Transilvanija
(Fotografija: arhiv društva)

UVOD 

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih 
tehnikov Velenje je prostovoljno, samostojno, 
nepridobitno, strokovno in poklicno združenje 
medicinskih sester, babic in zdravstvenih 
tehnikov. Delujemo na območju savinjsko-
šaleške regije in smo najmanjše društvo v Zvezi 
društev – Zbornici zdravstvene in babiške nege 
Slovenije. Društvo šteje 367 članov. 

V letu 2017 smo funkcionarji društva na rednem 
volilnem občnem zboru znova dobili zaupanje 
članov za vodenje društva v novem 4-letnem 
mandatu. Plan dela smo izpolnili v celoti, del 
programa za krepitev medosebnih odnosov smo 
nadomestili z drugimi vsebinami. 

Pri večjih projektih na področju izobraževanja 
izredno dobro sodelujemo z Društvom 
medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov 
Slovenj Gradec in Ptuj. Odlično sodelujemo tudi 
s sindikati v zdravstvenih zavodih na območju 
delovanje našega društva. 

V letu 2017 smo se aktivno vključili v civilno 
iniciativo za ohranitev Bolnišnice Topolšica. Naši 
člani so se zavedali, da moramo strniti vrste, tako 
smo skupaj z drugimi člani civilne iniciative v 
dobrem tednu zbrali več kot 17.000 podpisov, da 
bi z njimi pomagali preprečiti ukinitev Bolnišnice 
Topolšica. Predsednik društva je kot predstavnik 
civilne iniciative sodeloval tudi na zasedanju 
odbora za zdravstvo v Državnem zboru in 
zagovarjal interese lokalnega okolja in stroke. 

Vsem članom smo v obdobju našega prejšnjega 
mandata omogočili dovolj izobraževanj, da so 
lahko zbrali licenčne točke za podaljšanje licence. 

DOGODKI V LETU 2017

• 2. 2. 2017: Z jogo nad stres 
• 20. 2. 2017, 1. 3. 2017, 21. 11. 2017, 22. 11. 

2017 in 17. 10. 2017: Temeljni postopki 
oživljanja z vključenim AED 

• 15. 3. 2017: Etika in zakonodaja s področja zdravstva 
• 13. 4. 2017: Bolnik na antikoagulantni terapiji 

• 17. 5. 2017: Ukrepanje ob zaznavi nasilja na 
delovnem mestu – ali je vse mobing? 

• 13. 6. 2017: Kakovost in varnost v zdravstvu 
• 16. 12. 2017: Podelitev srebrnih znakov

NASLOV DOGODKA, KI JE 
ZAZNAMOVAL LETO 2017

Prednovoletno srečanje s svečanostjo in 
podelitvijo najvišjih priznanj društva za 

preteklo leto (2017), kot vedno predstavlja 
vrhunec našega delovanja. Prireditev je 
tradicionalna, na njej se zbere vsaj tretjina 
vseh članov. Letos smo po rednem volilnem 
občnem zboru pripravili stand up predstavo 
Uroša Kuzmana in nato gala večerjo z glasbo v 
hotelu Paka v Velenju. Tokrat je vsak udeleženec 
srečanja dobil darilo, in sicer knjigo Negovanje 
dediščine skozi devet desetletij - organizirano 
delovanje medicinskih sester na Slovenskem. 

Janez Kramar, predsednik

Del udeležencev izleta po Romuniji pred 
gradom kralja Matjaža
(Fotografija: arhiv društva)
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DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH 
TEHNIKOV KOROŠKE

Predsednica: Petra Štigl

Podpredsednica: Bojana Zemljič

Člani UO: Aleksandra Saša Horvat, Kristina Pur, 
Danica Ladinek, Matej Vidovič, Bojana Viderman, 
Andreja Mlinar, Bojana Štern, Tina Vetter, Majda 
Topler, Tanja Hovnik Markota, Urška Rudl, 
Tatjana Gliebe, Klavdija Rogelšek, Nada Javornik, 
Mateja Rejak 

Drugi funkcionarji društva 

Nadzorni odbor: Nada Manojlović, Milena 
Kuhelnik, Marjana Plaznik, Katarina Krenker in 
Helena Verčko

Razsodišče: Andreja Trebičnik, Marjanca Božič, 
Dalja Pečovnik, Marija Kac Ileršič in Jana Spanžel 

Komisija za priznanja: Bojana Zemljič, Andreja 
Kušter, Katjuša Mravljak, Matej Vidovič, Bojana 
Štern in Nada Javornik 

Komisija za dodeljevanje sredstev iz sklada: 
Tanja Hovnik Markota, Bojana Zemljič, Majda 
Topler, Dalja Pečovnik, Bojana Viderman, 
Marjanca Božič in Milena Kuhelnik 

Sekcija upokojenih medicinskih sester: Helena 
Verčko

UVOD 

Strokovno društvo medicinskih sester, babic in 
zdravstvenih tehnikov Koroške že 51 let združuje 
zaposlene na področju zdravstvene in babiške 
nege koroške regije. Zaposleni so v bolnišnici, 
zdravstvenih domovih, v domovih za starejše, v 
srednji strokovni zdravstveni šoli, pri zasebnikih. 
V naši sredini so tudi upokojene kolegice, ki se 
povezujejo v sekciji upokojenih medicinskih 
sester in dijaki ter študentje zdravstvene in 
babiške nege. Društvo šteje 530 članic in članov. 
V okviru društva deluje sekcija za pohodništvo, 
ki je v letu 2017 za članice in člane organizirala 
dva pohoda. 

DOGODKI V LETU 2017

Maja, ob mednarodnem dnevu babic in 
mednarodnem dnevu medicinskih sester, je 
sekcija za pohodništvo organizirala pohod na 
hrib Rahtel. Članom društva je tako ponudila 

aktivno preživljanje prostega časa kot protiutež 
vsakodnevnim zahtevnim nalogam poklica, ki 
ga opravljamo. Med hojo po gozdni učni poti 
smo odkrivali številne drevesne vrste in se, 
čeprav smo se že malo zasopihali, vzpenjali 
proti razgledni točki, kjer smo Slovenj Gradec 
opazovali iz ptičje perspektive. Polni pozitivne 
energije in prepotenih obrazov smo nadaljevali 
pot po vrhu hriba ter se počasi začeli spuščati 
proti izhodiščni točki pohoda. Na pohodu je 
vladalo dobro vzdušje. Sklenili smo, da jeseni 
pohod ponovimo, druženje bomo okronali s 
pohodom na Uršljo goro. 

NASLOV DOGODKA, KI JE 
ZAZNAMOVAL LETO 2017

Po pravilniku o priznanjih regijskega strokovnega 
Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih 
tehnikov Koroške smo 15. junija organizirali 
slavnostno podelitev najvišjih priznanj 

Članice na Jesenskih srečanjih 2017 na 
Prevaljah (Iz arhiva društva: A. S. Horvat)

Sekcija upokojenih medicinskih sester 
(Iz arhiva društva: A. S. Horvat)

najzaslužnejšim članom društva. Priznanja za 
leto 2016 so prejele Ana Laznik, Bogdana Jančar, 
Ovčar Cvetka, Milena Jeromel, in sicer bronasti 
znak, Katarina Krenker, Lidija Reiter, Urška 
Rudl pa srebrni znak. Prireditev smo zaključili z 
družabnim srečanjem. 

Petra Štigl, predsednica

Podelitev srebrnih in bronastih znakov 
društva za leto 2016 
(Iz arhiva društva: A. S. Horvat)
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DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH 
TEHNIKOV CELJE

Predsednica: Tomislava Kordiš
Podpredsednica: Petra Auser Štefančič
Upravni odbor: Simona Strajnar, Ksenija Doler, 
Simon Rožič, Apolonija Filipšek, Zdenka Salobir, 
Marjana Skale, Martina Klobčar, Gabrijela 
Črnelič, Jana Petelinšek, Marinka Krašovec
Izvršilni odbor: Simona Strajnar, Ksenija Doler, 
Simon Rožič, Apolonija Filipšek, Zdenka Salobir, 
Marjana Skale, Martina Klobčar, Gabrijela 
Črnelič, Jana Petelinšek, Marinka Krašovec
Nadzorni odbor: Jelka Obrez, Ruža Mavrič, 
Zdenka Salobir
Komisija za priznanja: Jelka Obrez, Ruža Mavrič, 
Apolonija Filipšek
Komisija za dodeljevanje sredstev za strokovna 
izobraževanja: Petra Auser Štefančič, Marjana 
Skale, Rebeka Cimerman Kac, Tomislava Kordiš

UVOD 

Zdravstveni delavci smo ena najštevilčnejših 
poklicnih skupin in delujemo na vseh 
zdravstvenih področjih od promocije zdravja 
do paliativne oskrbe pacientov. Delo je zelo 
zahtevno in velikokrat je za kakovostno 
opravljanje našega dela potreben izreden 
napor vseh nas, zaposlenih v zdravstveni negi. 
Področja, kjer delujemo, so tako široka, da 
moramo za kakovostno delo pokazati in imeti kar 
največ znanja. Delo ne dopušča polovičarstva in 
površnosti. Biti povezani v Društvu medicinskih 
sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje, pa 
je, kar ne velja samo za našo regijo, ampak za 
vso Slovenijo, dragocena izkušnja, saj še dodatno 
dokazujemo, da smo kot velika povezana skupina 
močnejši pri doseganju ciljev, vedno usmerjenih 
v korist pacientov. Društveno življenje, tudi 
izleti, kulturne prireditve in še kaj, je dobro 
izhodišče za utrjevanje medsebojne povezanosti 
in pripadnosti stroki zdravstvene nege. 
Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje 
znanja pa so dodatne naloge DMSBZT Celje, kjer 
bogate izkušnje, znanje in novosti prenašamo 
kolegicam in kolegom z namenom izboljšati, 
poenotiti in napredovati v stroki zdravstvene 
nege. Vsem kolegicam in kolegom, ki so 
pripravljeni posredovati svoje znanje in izkušnje, 
smo zelo hvaležni, ker s tem pripomorejo za 
vseživljenjsko učenje nas vseh.   

DOGODKI V LETU 2017

Vse leto smo izvajali obvezne vsebine in 
organizirali strokovne popoldneve. Od 3. do 5. 
junija smo bili na izletu po Slavoniji in Baranji, 
od 20. do 22. oktobra pa smo se potepali po 
Korčuli in obiskali Mostar. Ogledali smo si 
mesto Korčula, Pelješac, Mostar, Medžugorje. 8. 
aprila smo obiskali Ljubljano in si jo ogledali 
z vodičem. Ob vodenem ogledu prestolnice 
smo ugotovili, da se v mestu skriva še veliko 
zanimivosti, ki jih nismo poznali. 

8. in 9. julija se nas je 85 članov udeležilo pohoda 
na Sedmera jezera. Tekaška ekipa je uspešno 
zaključila 5. sezono. V letu 2017 se je še povečalo 
število njenih članov, zdaj nas je aktivnih tekačic 
in tekačev že 29. 

TEKAŠKE PRIREDITVE, KI SMO SE JIH UDELEŽILI:

• Istrski maraton (v sodelovanju s ŠD Radost),
• Maraton treh src v Radencih,
• Maraton Savinja,
• Konjiški maraton,
• Ljubljanski maraton,
• Miklavžev tek,
• Barbarin tek.
Na vseh tekaških prireditvah smo s prepoznavnim 
društvenim logotipom uspešno predstavljali društvo. 
V 2017 smo prvič tekli v novih, enakih dresih. 

Na pohodih se nam je pridružilo vsak mesec več 
zadovoljnih pohodnikov. Obiskali smo:

• Žusem – Stolp ljubezni, Babna Gora,
• Veliki Javornik – planinska koča na Bohorju,
• Od Solkana do Kanala – Staničev pohod,
• Kum iz Zidanega Mosta skozi Škratovo dolino,
• Krvavica,
• iz Vitanja do Rogle,
• od Mislinja do Ribniške koče,
• Vrtovčev pohod,
• pohod po Žerdonerjevi poti.

Pohode smo prilagajali vremenskim pogojem 
in predvsem upoštevali varnost pohodnikov. 
Pri zahtevnejših pohodih smo si zagotovili 
planinskega vodnika.

Poskrbeli smo tudi za kulturo in si 11. februarja v 
SNG Maribor ogledali balet Jevgenij Onjegin, 27. 
maja predstavo Alpska saga in 4. decembra Brade. 

Za slavnostni zaključek leta 2017 smo za 
upokojene člane društva 4. decembra v Žalcu 
organizirali ogled predstave Brade in večer 
zaključili s slavnostno večerjo in druženjem.

NASLOV DOGODKA, KI JE 
ZAZNAMOVAL LETO 2017

Za otroke članov društva smo organizirali, zdaj 
že skoraj tradicionalno, predstavo z Božičkom, 
letos nas je obiskalo KUCKUC gledališče. Daril 
in sladkanja je bilo deležnih 77 najmlajših, starih 
do osem let. Za vso organizacijo in izvedbo vsako 
leto poskrbi članica IO Petra Markovič, dela 
nikakor ni malo in smo ji zelo hvaležni. Na koncu 
predstave je najmlajše obiskal pravi Božiček in jih 
obdaroval, vsak otrok pa mu je lahko zaupal svoje 
želje. Po predstavi so se otroci posladkali s sokom, 
pecivom in drugimi sladkimi dobrotami, ki jih je 
naša Petra Markovič skrbno pripravila zanje.Oktobrski izlet DMSBZT Celje po 

Dalmaciji in Bosni
(Fotografija: arhiv društva)

Vir: DMSBZT Celje, Konjiški maraton, 2017
(Fotografija: arhiv društva)

Tomislava Kordiš, predsednica

Božičkovanje 2017
(Fotografija: arhiv društva)
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DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH 
TEHNIKOV LJUBLJANA 

Predsednica: Đurđa Sima

Podpredsedniki: mag. Peter Požun, Nada Sirnik 
in Gordana Lokajner

Člani UO v mandatu 2017 do 2021: Branko 
Bregar, Irena Buček Hajdarević, Majda Čaušević, 
Nataša Čermelj, Dejan Doberšek, Sonja Dobrovc, 
Zlatko Grubešić, Andreja Gruden, Rok Hatze, 
Katja Hribar, Majda Jarem Brunšek, Andreja 
Jesenovec, dr. Radojka Kobentar, Marija Olga 
Koblar, Katarina Kočnar, Peter Koren, Saša Kotar, 
dr. Andreja Kvas, Gordana Lokajner, Lucija Matič, 

UVOD 

Vsebinska pestrost in številčnost različnih 
izobraževalnih in interesnih dejavnostih 
sta tudi v letu 2017 zaznamovali program 
delovanja Društva medicinskih sester, babic in 
zdravstvenih tehnikov Ljubljana. Izobraževanja 
in dejavnosti so se vrstili po letnem načrtu, ki 
je odseval skrbno načrtovanje, izbrane vsebine 
in časovno usklajenost. Konec leta je društvo 
štelo natanko 4910 članic in članov. Izobraževanj 
se je udeležilo 2377 članov. Organi društva so 
se redno sestajali na sejah, marca smo izvedli 
redni občni zbor društva, še pred tem se je sestal 
nadzorni odbor in obravnaval poročilo o delu ter 
poročilo o poslovanju, ki ju je predložil izvršni 
odbor. Vodstvo društva in nosilci dejavnosti smo 
se po potrebi sestajali še zaradi koordinacije 
načrtovanih izobraževanj in interesnih 
dejavnosti. Jeseni smo imeli volilni občni zbor. V 
novi sestavi so bili izvoljeni UO, nadzorni odbor 
in častna razsodnica. Na mesto podpredsednice 
za področje izobraževanja, raziskovanja in 
publiciranja je bila izvoljena Gordana Lokajner. 

DOGODKI V LETU 2017

Izobraževalna dejavnost je bila v letu 2017 zelo 
pestra in raznolika. 17. novembra 2017 smo 
izvedli 18. simpozij z mednarodno udeležbo, 
z naslovom »Dimenzije dostojanstva«. V 
programskem odboru simpozija so bili Đurđa 
Sima, doc. dr. Andreja Kvas, Gordana Lokajner, 
mag. Peter Požun in doc. dr. Radojka Kobentar. V 
organizacijskem odboru pa Nada Sirnik, Damjan 
Remškar, Zlatko Grubešič, Peter Koren in Jerica 
Zrimšek. Na simpoziju smo predstavili vse 
dimenzije dostojanstva, s katerimi se srečujemo 
v zdravstveni in babiški negi. Poleg domačih 
strokovnjakov s področja obravnave človeškega 
dostojanstva in dostojanstva v zdravstveni in 
babiški negi smo imeli priložnost slišati tudi 
uglednega strokovnjaka z univerze v Rimu, 
profesorja zdravstvene nege, ki nam je predstavil 

svoje videnje dostojanstva v zdravstveni 
negi. Simpozija so se udeležili zaposleni s 
področja zdravstvene in babiške nege, študenti 
zdravstvene nege in stanovske kolegice iz 
Hrvaške, Republike Srbske in Srbije. Simpozija se 
je udeležilo kar 141 udeležencev. Za naše člane 
je bil simpozij že desetič zapored brez kotizacije. 
Simpoziju je sledila slavnostna akademija ob 
90-letnici organiziranega delovanja medicinskih 
sester v ljubljanski regiji. Na akademiji smo 
organizacijam, vidnim članom in sodelavcem 
podelili zahvalne listine. 

Slavnostna akademija DMSBZT 
Ljubljana 

27. novembra 1927 je bila ustanovljena 
Organizacija absolventk Šole za sestre pri 
Zavodu za zdravstveno zaščito mater in dece. 
Trinajst t. i. zaščitnih sester, ki so ustanovile 
organizacijo, se je namreč zavedalo, da sta za 
boljšo uveljavitev in prepoznavnost novega 
poklica potrebni organizirano delovanje in 
povezovanje. Ta organizacija danes velja za 
predhodnico tako ljubljanskega društva kot tudi 

Edita Meden, Gordana Njenjić, dr. Ruža Pandel 
Mikuš, mag. Boža Pirkovič, Helena Plaznik, mag. 
Peter Požun, Erika Predalič, Bernarda Prosenc, 
Blanka Pust, Damjan Remškar, Đurđa Sima, Nada 
Sirnik, Ana Strauch, Petra Šest Pleško, Marina 
Velepič, Marija Maja Vidrih, Sabina Vihtelič, 
Andreja Vovk in Jerica Zrimšek 

Nadzorni odbor v mandatu 2017–2021: Saša 
Kotar, predsednica, Gordana Njenjić in mag. Boža 
Pirkovič, članici 

Častna razsodnica društva: dr. Radojka Kobentar

Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije 
– Zveze strokovnih društev medicinskih sester, 
babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih 
tehnikov Ljubljana je v letu 2017 organiziralo 
številne dejavnosti, s katerimi je obeležilo 
90. obletnico organiziranega delovanja. Med 
drugim je julija organiziralo tridnevni pohod 
na Kredarico in Triglav, ki se ga je udeležilo 
skoraj 40 pohodnic in pohodnikov. Praznovanje 
obletnice se je zaključilo s slavnostno akademijo 
s častnimi gosti, prejemniki osebnih priznanj 
in predstavniki ustanov, ki so prejeli zahvalne 
listine za dolgoletno ustvarjalno sodelovanje na 
področju poklica zdravstvene in babiške nege v 
ljubljanski regiji.

Prejemnice srebrnega znaka društva v letu 
2017 in predsednica 
(Dragica Vtič, Frančiška Poberaj, Đurđa 
Sima, predsednica, Marija Adamič in Majda 
Jarem Brunšek)
(Fotografija: arhiv društva)

Đurđa Sima, predsednica

Udeleženci slavnostne akademije 
(Fotografija: arhiv društva)
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 DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH 
TEHNIKOV NOVO MESTO

Predsednica: mag. Jožica Rešetič
Podpredsednica: Marjeta Berkopec
Članice IO: Natalija Bergant, zasebniki, Marta 
Blažič, Mira Brodarič, Ružica Čoralić, Marta 
Gantar, upokojenci, Karmen Janežič, Mira Jerič, 
Marjana Lavrič, Milanka Markelić, Marjeta 
Martinčič, Kristina Novak, Marica Parapot, Mojca 
Saje, Jana Starc, Gloria Šepec, Barbara Špilek, 
Valentina Vajovič, Alenka Vipavec Mahmutović 
Nadzorni odbor: Renata Grill, Marta Kavšek, 
Zvonka Verdnik, Bojana Kolin, Metoda Gorenc 
Častno razsodišče: Marta Bančov, upokojenci, 
Vlasta Curhalek, Alenka Piškur, Marija Račič, 
Zdenka Seničar 

Članice DMSBZT Novo mesto na akademiji 
ob mednarodnem dnevu medicinskih ses-
ter, 12. maja 2017, v hotelu Mons v Ljubljani
(Fotografija: arhiv društva)

UVOD 

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih 
tehnikov Novo mesto (DMSBZT NM) je regijsko 
strokovno društvo, ki združuje zaposlene v 
zdravstveni negi (ZN) na območju Dolenjske, 
Bele krajine in Posavja. V društvo je bilo 1. 
januarja 2018 včlanjenih 1190 članov. 

Prednostne naloge društva so izobraževanje in 
druženje. Vključujemo se v različne dejavnosti 
in projekte, ki so povezani z razvojem ZN na 
Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju. Ohranjati 
želimo spomin na začetke ZN na tem območju. 
Razvoj in zgodovino ZN raziskujeta predvsem 
Marjeta Berkopec in Zdenka Seničar, sourednici 
knjige Negovanje dediščine skozi devet 
desetletij – organizirano delovanje medicinskih 
sester na Slovenskem.

Pri organizaciji izobraževanj želimo zajeti čim 
več različnih področij zdravstvene nege, največji 
poudarek pa namenjamo obveznim vsebinam in 
s tem kolegicam in kolegom omogočamo lažje 
pridobivanje in obnovo licenc. 

Udeležujemo se prireditev v organizaciji Zbornice 
- Zveze in obeležujemo mednarodna dneva 
medicinskih sester in babic ter dan prostovoljcev. 
Ob mednarodnem dnevu medicinskih sester 
smo imeli v avli SB Novo mesto stojnico s 
svojimi izdelki, ki so jih prostovoljci podarjali 
obiskovalcem. S prostovoljnimi prispevki so 
kupili pet aparatov za merjenje krvnega tlaka 
in jih podarili bolnišnici. Babice ginekološko-
porodniškega oddelka pa so svoj dan obeležile 
z dnevom odprtih vrat. 12. maja 2017, ob 
mednarodnem dnevu medicinskih sester, je na 
slavnostni akademiji ena od naših članic dobila 
zlati znak - najvišje priznanje Zbornice - Zveze. 
Na 11. kongresu zdravstvene in babiške nege 
Slovenije so članice našega društva sodelovale 
z dvema prispevkoma, udeležili pa smo se 
tudi akademije ob 90-letnici organiziranega 
delovanja medicinskih sester na Slovenskem, 

ki je 27. 11. 2017 potekala v Kongresnem 
centru Brdo pri Kranju. Ob mednarodnem 
dnevu prostovoljstva so prostovoljci v SB Novo 
mesto obiskovalcem podarjali izdelke in s 
prostovoljnimi prispevki kupili igrače za otroke 
na pediatričnem oddelku.

Marjeta Berkopec, Gloria Šepec in Jožica Rešetič 
so o delu društva redno poročale v Utripu.

Društvo se povezuje z različnimi društvi (gasilci), 
delovnimi organizacijami (predvsem s Krko d. 
d. Novo mesto) in prostovoljci, ki delujejo v SB 
Novo mesto v povezavi s Srednjo zdravstveno in 
kemijsko šolo Novo mesto.

Dogodki v letu 2017, ki jih je 
organiziralo DMSBZT Novo 
mesto: 

Izobraževanje

• 20. 1. 2017: 9. Dnevi Marije Tomšič - 
Razkorak med teorijo in prakso v zdravstveni 
negi v sodelovanju med SB Novo mesto, 
Fakulteto za zdravstvo Novo mesto in 
DMSBZT Novo mesto 

• 4. 2. 2017: Strokovno izobraževanje 
»Fotografija v oftalmologiji«

• 14. 2. 2017: Redni letni občni zbor in 
strokovno izobraževanje »Vloga medicinske 
sestre v antikoagulantni ambulanti«

• 6. 4. 2017: Delavnica TPO z AED
• 9. 5. 2017: Strokovno srečanje »Vsak dan je 

priložnost za rast« 
• 25. 5. 2017: Strokovno izobraževanje 

»Slovenija-transplant: skrivnosti, dejstva 
in vizije« 

• 26. 9. 2017: Strokovno srečanje »Srce in duša 
v kristalnih energijah narave«

• 11. 11. 2017: »Kakovost in varnost v 
zdravstveni negi«, modul obvezne vsebine

• 15. 11. 2017: Delavnica TPO z AED
• 4. 12. 2017: Predstavitev dejavnosti Varstveno 

delovnega centra Novo mesto

Druženje

• 1. 3. 2017: pohod po Machovi poti
• 12. 4. 2017: pohod po gričih nad Kostanjevico
• 10. 5. 2017: pohod na Ratitovec
• 3. 6. 2017: izlet v Prekmurje
• 23. in 24. 6. 2017: pohod po grebenu Košute
• 4. 10. 2017: pohod na Sveto Ano
• 8. 11. 2017: pohod na sv. Peter nad 

Žužemberkom
• 20.–22. 10. 2017: izlet v južno Dalmacijo
• 14. 12. 2017: prednovoletno srečanje 

DMSBZT Novo mesto

Prednovoletno srečanje DMSBZT 
Novo mesto

V DMSBZT Novo mesto smo 14. 12. 2017 
organizirali tradicionalno prednovoletno 
srečanje v restavraciji Prepih na Gornji Težki Vodi 
pri Novem mestu. Zaslužnim članicam društva 
smo podelili najvišje priznanje društva - srebrni 
znak. Letošnje prejemnice so Anica Gašperšič, 
Marjana Lavrič, Sonja Seničar in Kerstin Kodrič. 

Prisotne na slovesnosti je najprej pozdravila 
predsednica društva Jožica Rešetič, v imenu 
vodstev vseh javnih zavodov, v katerih so 
zaposleni člani društva, jih je pozdravila tudi 
direktorica SB Novo mesto Milena Kramar, ki se 
je zaposlenim v  zdravstveni negi zahvalila za 
njihov trud in prispevek k zagotavljanju ustrezne 
in varne zdravstvene nege, Janez Kramar pa 
je udeležence slovesnosti pozdravil v imenu 
vodstva Zbornice – Zveze. 

Vsako leto se na slovesnosti zahvalimo tudi 
vsem, ki so zaključili poklicno pot in odšli v pokoj.

Kulturni program so pripravili člani glasbene 
skupine Eni od sedmih milijard. Poseben glasbeni 
gost je bil slovenski pevec Oto Pestner, ki nas je 
razveselil s svojimi starimi uspešnicami, zapel pa 
je tudi nekaj novih pesmi.

Jožica Rešetič, predsednica
Prejemnice priznanja srebrni znak iz 
DMSBZT Novo mesto
(Fotografija: arhiv društva)
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DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH 
TEHNIKOV NOVA GORICA

Predsednica: Damjana Polanc*

Podpredsednica: Monika Kalin Vodopivec

Člani IO: Damjana Polanc (po funkciji), Monika 
Kalin Vodopivec (po funkciji), Rada Skočir 
(blagajnik), Valentina Kumar (tajnik), Alan Furlan, 
Tomaž Makovec, Aleksandra Besednjak, Nataša 

Slejko, Klara Bavčar, Stanko Rovtar, Barbara 
Sitar, Metka Špacapan, Jožica Podnar, Melita 
Podgornik Kanalec, Mirjana Stanić Mlakar, Judita 
Vrtovec 

Drugi funkcionarji društva

Nadzorni odbor: Irena Gerbec, Marta Rustja, 
Irma Rijavec, Majda Gorjan, Majda Dren 

Častno razsodišče: Damjana Marc, Irena 
Ferjančič, Lilijana Deržek, Melita Gaberšček in 
Vesna Malič 

Nadomestni člani častnega razsodišča: Aljoša 
Kobal Skomina, Darja Lampret, Magdalena 
Pavšič, Matjaž Ferfolja in Marinka Šorli 

UVOD 

Začetki delovanja društva MSBZT Nova Gorica 
segajo v zgodnja šestdeseta leta, ko so medicinske 
sestre iz zdravstvenih zavodov novogoriške 
regije aktivno sodelovale v različnih strokovnih 
sekcijah pri Zvezi društev medicinskih sester 
Slovenije. Tudi v regiji so se strokovno povezovale 
in delovale, žal pa ni nikjer dokumentov o 
pravno-formalni registraciji. Uradni zaznamek 
o ustanovitvi Društva medicinskih sester Nova 
Gorica je 16. 6. 1971 pri skupščini Občine 
Nova Gorica. Društvo medicinskih sester, 
babic in zdravstvenih tehnikov Nova Gorica je 
prostovoljno, samostojno, neprofitno združenje 
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov 
severnoprimorske regije, ki delujejo na področju 
zdravstvene nege. Društvo se povezuje v Zvezo 
društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih 
tehnikov Slovenije in s tem v Zbornico 
zdravstvene in babiške nege Slovenije.

Logotip društva

Logotip društva je bil predstavljen in sprejet 
12. maja 2002 ob mednarodnem dnevu 
medicinskih sester.

Simbolično označuje vsakega člana in društvo 
kot celoto. 

Glava poudarja modrost, znanje in izkušnje 
(etika, vrednote, izobraževanje, povezovanje 
teorije s prakso, svetovanje, jasni cilji).

Roke ponujajo delavnost, prijateljstvo in toplino 
(spremljanje, dotik, pozornost).

Odprto srce pa ljubezen do pacientov, kolegov, 
sodelavcev, družine in sebe (spoštovanje, 
celovita obravnava posameznika, vrednote, 
empatija, zaupanje).

DOGODKI V LETU 2017 v okviru 
DMSBZT Nova Gorica

Strokovna srečanja

• 21. 1. 2017: Temeljni postopki oživljanja z 
uporabo AED

• 5. 5. in 12. 5. 2017: Aktivnosti ob dnevih 
medicinskih sester in babic 

• 19. 5. 2017: Kakovost in varnost v zdravstvu 
• 6. 10. 2017: Paliativna oskrba bolnika 
• 18. 10. 2017: Vpliv psoriaze in spondiloartritisa 

na kakovost življenja pacientov

Interesne dejavnosti

• 23. 2. 2017: Občni zbor DMSBZT Nova Gorica
• 17. 4. 2017: Pohod na Slivnico 
• 1. 6. 2017: Strokovna ekskurzija – Zdravstveni 

dom Bajina Bašta v Srbiji 
• 7. 10. 2017: Strokovna ekskurzija v Talaso 

Strunjan 
• 25. 11. 2017: Prednovoletno srečanje, 

druženje v ljubljanski Operi 
• 8. 12. 2017: Izredni volilni občni zbor 

s strokovnim predavanjem na temo 
»Pomembna izhodišča za zdravstveno in 
babiško nego v Republiki Sloveniji za danes 
in jutri«

Leto 2017 je ob vsem drugem 
zaznamovala strokovna 
ekskurzija, polna nepozabnih 
doživetij, v zahodni Srbiji 

1. junija 2017 se je 50 članov in članic Društva 
MSBZT Nova Gorica ter njihovih spremljevalcev 
odpravilo na strokovno ekskurzijo v zahodno 
Srbijo. Pot nas je vodila od Tolmina preko 
Nove Gorice, Ajdovščine, Hrvaške ter Bosne in 
Hercegovine do Srbije. Cilj smo dosegli v zgodnjih 
jutranjih urah. Kraj, ki je za tri dni postal naš novi 
dom, se je imenoval Bajina Bašta. Ogledali smo 
si tamkajšnji zdravstveni dom ter destilarno, 
kjer pridelujejo znano vrsto žganja – rakijo 
Klekovačo. Odšli smo do jezera Perućac in zapluli 
po slikovitem kanjonu reke Drine ter uživali v 
kulinaričnih dobrotah, ki so nam jih pripravili 
na ladji. Naslednji dan je sledila predstavitev 
zgodovine primarnega zdravstvenega varstva v 
Srbiji in razvoj zdravstvenih domov, s poudarkom 
na preventivi in dispanzerski metodi dela. Po 
izmenjavi izkušenj z zdravstvenimi delavci 
tamkajšnjega zdravstvenega doma je sledila 
vožnja po slikoviti pokrajini planine Zlatibor. 
Obiskali smo etnografsko vasico Drvengrad, 
ki jo je za potrebe snemanja filmov zgradil 
znani režiser Emir Kusturica, vkrcali smo se na 
znameniti vlak, imenovan Ćiro in se podali na 
potovanje po neokrnjeni naravi čez številne 
mostove in predore po progi Šarganska osmica, 
ki je nekoč povezovala Beograd s Sarajevom in 
Dubrovnikom. Zvečer smo se družili in uživali 
ob tradicionalni srbski jedači, pijači in glasbi. 
Naslednje jutro smo se odpravili proti Sloveniji. 
Ogledali smo si še most, ki je omenjen v romanu 
Most na Drini, etnovas Stanišiči, ki predstavlja 
življenje ljudi v tistih krajih konec 19. stoletja, 
nato pa nadaljevali pot po slikoviti pokrajini 
proti domu, kamor smo se vrnili pozno ponoči. 
Izlet je pri vseh udeležencih zagotovo pustil velik 
pečat. Pri nekaterih zaradi spoznavanja kulture, 
pri drugih zaradi izmenjave izkušenj in znanj 

(Fotografija: arhiv društva)
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med generacijami, pri nekaterih pa je spodbudil 
razmišljanje, kako lahko vsak dan s pomočjo 
malih stvari naredimo veliko za zdravstveno 
zaščito prebivalstva. (Utrinke z ekskurzije je 
zapisala naša članica Veronika Koren.)

Slovo od predsednice društva

V juliju 2017 smo se za vedno poslovili od svoje 
predsednice Damjane Polanc. Za seboj je pustila 
pomembno sled pri prijateljih, najtesnejših 
sodelavcih, starših, njihovih otrocih in ostalih 
pacientih. Za vse, kar nam je omogočala s svojo 
prizadevnostjo do dela in poklica v vseh letih, 
smo ji vsi neizmerno hvaležni.

(Fotografija: Rada Skočir, članica)

Monika Kalin Vodopivec, podpredsednica

DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH 
TEHNIKOV KOPER

Predsednica: Doroteja Dobrinja

Podpredsednica: Maja Praček

Člani UO: Mira Peroša, Boja Pahor, Bojana 
Baričič, Diana Godec, Cvetka Lorger Rekič, 
Danijela Petelin, Elvira Blaškovič, Tanja 

Upravni odbor DMSBZT Koper
(Fotografija: arhiv društva) Montanič Starc, Gordana Ratoša, Valentina 

Smrdel, Mira Šavora

Nadzorni odbor: Diana Koren, Mirsada Osmani, 
Ornela Trebovc, Nataša Uranjek, Simon Veladžič

Častno razsodišče: Marko Grdina, Vanja Kosmina 
Novak, Elizabeta Kovačič, Ester Štenta, Romina 
Vidmar Dolgan

Komisija za priznanja: Marina Čok, Tina Furlan, 
Meta Grgič, Karmen Spacal Jakomin, Momirka 
Radonjič 

UVOD 

Delovanje in program SDMSBZT temeljita na 
spodbujanju pripadnosti članov ter povezovanju 
članov znotraj strokovnega združenja z drugimi 
sorodnimi organizacijami in našo krovno 
organizacijo Zbornico - Zvezo, z namenom 
pridobivanja sodobnih znanj in spodbujanja 
članov k delovanju, raziskovanju, dvigovanju 
pomena ter ugleda poklicne skupine v družbi, 
razvijanju osebnostnih vrednot medicinskih 
sester, kot so potrpežljivost, spoštovanje, 
inovativnost, skromnost in odgovornost, 
koristne izrabe prostega časa v obliki druženja 
in športnega udejstvovanja in ne nazadnje 
promociji in krepitvi zdravja med člani in v 
širšem okolju. 

DOGODKI V LETU 2017

6. 3. 2017: Izobraževanje z naslovom Osebnostna 
in strokovna rast zaposlenih v zdravstveni negi 
v Ortopedski bolnišnici Valdoltra – dvorana za 
pedagoške dejavnosti

18. 11. 2017: TPO z osnovami AEG za zaposlene 
v zdravstveni negi v Ortopedski bolnišnici 
Valdoltra

11. 5. 2017: Slovesnost ob mednarodnem dnevu 
medicinskih sester in babic s podelitvijo priznanj 
srebrni znak in občni zbor, volitve v organe 
društva za mandatno obdobje 2017–2021
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24. do 28. 5. 2017: Izlet v Črno goro

13. in 14. 10. 2017: Strokovna ekskurzija na 
Kliniko Golnik ter izlet na Gorenjsko

8. 12. 2017: Slovesnost ob zaključku leta s 
podelitvijo zahval za življenjsko delo kolegicam, 
ki so zaključile poklicno pot

IMENOVANJE PREDSEDNICE 
DRUŠTVA ZA OSEBNOST 
PRIMORSKE MESECA MAJA

Po prejetju zlatega znaka je bila Doroteja 
Dobrinja maja 2017 izbrana še za osebnost 
Primorske meseca maja. To imenovanje je bilo 
odlična priložnost za predstavitev poklica 
medicinske sestre širši javnosti, z vsemi 
prednostmi in pomanjkljivostmi, predvsem pa 
priznanje poklicu in delu medicinske sestre. 

Doroteja Dobrinja, predsednica

SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV 
V MEDICINI DELA, PROMETA IN ŠPORTA

Predsednica: dr. Nevenka Šestan

Podpredsednica: Vera Oblak

Člani IO: Bernarda Đogić, Mateja Čagran, 
Barbara Terbovc, Darja Magnik, Karla Pučko 
Zemljič, Jasna Horvat

Udeleženci strokovnega srečanja, vodstvo in 
članice IO strokovne sekcije
(Fotografija: arhiv sekcije)

(Fotografija: arhiv društva)
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UVOD 

Poslanstvo strokovne sekcije medicinskih 
sester in zdravstvenih tehnikov v medicini dela, 
prometa in športa je predvsem skrb za zdravje 
aktivne populacije. Specifična stroka je povezana 
v tri področja delovanja. Kot prvo predstavlja tudi 
logotip strokovne sekcije medicino dela, sledi 
medicina prometa in medicina športa. 

DOGODKI V LETU 2017

22. 9. 2017 je Sekcija medicinskih sester in 
zdravstvenih tehnikov medicine dela, prometa 
in športa organizirala strokovno srečanje v 
Radencih na temo »Delovanje drugostopenjskih 
komisij na področju medicine dela in prometa 
(pritožbe, verifikacije). Po teoretičnem delu 
predavanj je sledil ogled delovnih mest v podjetju 
Rosenbauer v Gornji Radgoni, ki se ukvarja s 
proizvodnjo in prodajo gasilske opreme, opreme 
za civilno zaščito in delovno zaščitno opremo. 
Gasilska vozila so vse prisotne navdušila in 
presenetila, zato je nastala skupinska fotografija.

 

V letu 2017 je od 29. junija do 1. julija potekalo 
45. strokovno srečanje upravnega odbora 
FOHNEU (Federation of Occupational Health 
Nurses within the European Union) na Švedskem.

Kot slovenska predstavnica se je strokovnega 
srečanja udeležila predsednica strokovne sekcije. 
Obravnavali so poročila s 44. srečanja FOHNEU 
in predloge sprejete na seji predsedstva. Člani 
in članice so predstavili stanje v državi glede 
varnosti in zdravja pri delu, vključno s splošnim 
stanjem v posamezni državi članici (bolniški 
stalež, brezposelnost, poklicne bolezni …). 
Po vsaki predstavitvi je sledila razprava. Med 
drugim so poleg rednega programa potekale tudi 
priprave na 7. kongres FOHNEU, ki bo leta 2019 v 
Budimpešti na Madžarskem.

Udeleženci strokovnega srečanja na ogledu 
delovnih mest v tovarni Rosenbauer
(Fotografija: arhiv sekcije)

Članice in člani 45. srečanja FOHNEU v 
Stockholmu na Švedskem
(Fotografija: arhiv sekcije) Nevenka Šestan, predsednica

SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV 
V PSIHIATRIJI

Predsednik: Darko Loncnar

Podpredsednik: Aljoša Lapanja

Člani IO: Simona Podgrajšek (tajnica), Ivo 
Jambrošič, Vesna Juršič, Jernej Kocbek, Petra 
Kodrič, Anja Mivšek, Urška Poček

Drugi funkcionarji sekcije:

• strokovna sodelavka sekcije za področje 
skupnostne psihiatrične obravnave na 
primarni ravni zdravstvenega varstva: Jacinta 
Doberšek Mlakar

• strokovni sodelavec sekcije za področje 
pedopsihiatrične obravnave na terciarni 
ravni: Denis Mušič

UVOD 

Vizija in naloge Sekcije medicinskih sester 
in tehnikov v psihiatriji so ohranjanje in 
nadaljevanje bogate tradicije, skrb za strokovni 
napredek zdravstvene nege na področju 
psihiatrije, povezanost in strokovno sodelovanje 
med vsemi psihiatričnimi bolnišnicami in 
posebnimi socialnimi zavodi, med različnimi 
strokami in drugimi poklicnimi skupinami 
ter tudi povezava in prenos znanja na mlade, 
povezovanje med teorijo in prakso, znanjem in 
izkušnjami.

DOGODKI V LETU 2017

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

30. in 31. 3. 2017: Svetovalne in motivacijske 
tehnike, V. del, Hotel Sava Rogaška, Rogaška 
Slatina

2. Sodelovanje pri organizaciji strokovnih srečanj 
s PB Idrija

23. 5. 2017: Zdravstvena nega ženske s 
težavami na področju duševnega zdravja v 
rodnem obdobju, Psihiatrična bolnišnica Idrija

3. Samostojno organizirana strokovna srečanja

9. in 10. 10 2017: Zagotavljanje delovnega 
okolja brez nasilja za zaposlene in paciente v 
zdravstvenem sistemu: »Ničelna toleranca do 
nasilja«, Hotel Šport Otočec

(Fotografija: arhiv sekcije)
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4. Vabljeno strokovno srečanje

24. 5. 2017: Obravnava pacientov, ki so v procesu 
zdravstvene obravnave težavni, DMSZT Maribor

5. Vabljeno strokovno srečanje

7. 10. 2017: Obravnava otrok in mladostnikov, ki 
so v procesu zdravstvene/pedagoške obravnave 
težavni, Vzgojni zavod Planina

6. Delovna skupina za specialna znanja iz 
zdravstvene nege na področju psihiatrije je za 
zaposlene v zdravstveni negi s srednješolsko 
poklicno izobrazbo pripravila izobraževalni 
program z naslovom »Specialna znanja s 
področja zdravstvene nege v psihiatriji«, ki so 
bila vpisana v Nacionalni register specialnih 
znanj v dejavnosti zdravstvene in babiške nege 
pod št. SZO-2017-001-001.

7. Na strokovnem srečanju 9. in 10. oktobra 2017 
je bil podpisan Sporazumom o mednacionalnem 
sodelovanju s kolegi s področja psihiatrične 
zdravstvene nege iz Republike Srbije.

CELOSTNA ZDRAVSTVENA 
OBRAVNAVA ŽENSKE S 
TEŽAVAMI NA PODROČJU 
DUŠEVNEGA ZDRAVJA V 
RODNEM OBDOBJU

Sekcija MS in ZT v psihiatriji je 23. maja 2017 
v Psihiatrični bolnišnici Idrija organizirala 
strokovno srečanje z naslovom Celostna 
zdravstvena obravnava ženske s težavami na 
področju duševnega zdravja v rodnem obdobju. 

Obravnavana vsebina strokovnega seminarja 
je pritegnila veliko udeležencev z različnih 
strokovnih področij iz vse Slovenije, ti so z 
zanimanjem prisluhnili zelo pomembnim 
vsebinam, ki so v slovenskem strokovnem in 
laičnem prostoru velikokrat prezrte. Udeležba 
kolegic iz primarnega zdravstvenega varstva in 
porodnišnic dokazuje, da moramo pri obravnavi 
te ranljive skupine sodelovati multidisciplinarno 
in povezano, pri čemer je najpomembnejši 

prenos informacij in kontinuirana zdravstvena 
obravnava od časa nosečnosti naprej. V 
predavanjih je bila prestavljena vloga različnih 
strokovnjakov, s poudarkom na pravočasnem 
prepoznavanju dejavnikov tveganja in prvih 
simptomov oz. znakov razvijajoče se duševne 
motnje. Izpoved osebne izkušnje ob izgubi otroka 
ene od predavateljic je vsem udeležencem segla 
globoko v srce in pustila visoko sporočilno 
vrednost, da moramo biti najprej samo ljudje, 
ki zmorejo prisluhniti, držati za roko, slišati in 
dovoliti, da ženska v stiski izrazi svojo bolečino 
na sebi lasten način. 

V najtežjih trenutkih, s katerimi je lahko soočena 
vsaka ženska v različnih obdobjih življenja, so 
znanja in spretnosti v medosebnem odnosu 
med žensko - pacientko in medicinsko sestro 
najbolj pomembna. Sposobnost vzpostavitve 
medosebnega odnosa z ustrezno komunikacijo 
je ena izmed temeljnih kompetenc, ki naj bi 
jih posedovale medicinske sestre na področju 
psihiatrije. Žal se vse prevečkrat daje prevelik 
poudarek na poznavanje psihopatologije in s tem 
poudarek na samo medicino, kar nas oddaljuje od 
negovanja in »biti« zdravstvene nege na področju 
psihiatrije. Izkušnje iz klinične prakse pogosto 

kažejo, da v medosebnem odnosu pacientom 
ne nudimo tistega kar potrebujejo. Potrebe po 
opolnomočenju strokovnjakov zdravstvene in 
babiške nege, ki so bile izkazane na strokovnem 
srečanju, dokazujejo kompleksnost znanja in 
veščin, ki naj jih poseduje medicinska sestra na 
področju psihiatrije v skrbi za žensko v njenih 
najobčutljivejših življenjskih obdobjih. 

Za konec še misel dr. Zalke Drglin (2009, p. 117): 
»[…] kot zdravstvenemu strokovnjaku so 
vam vrata v življenje nastajajoče družine 
široko odprta. Ženski, ki se sooča s hudo 
žalostjo, mučnimi dvomi, strahom, krivdo 
in tesnobo, boste z znanjem, občutljivostjo 
in naklonjenostjo pokazali pot naprej. 
S tem bo postal naš skupni svet vsaj za 
odtenek svetlejši.« 

Literatura: Drglin, Z., 2009. Zima v srcu: ko se 
materinstvu pridružita depresija in tesnoba, 
radost pa odide: kažipot skozi obporodne stiske. 
Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike 
Slovenije, pp. 12; 117. 

Darko Loncnar, predsednik

SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

Z učenjem znamo več, imamo širši pogled 
na dogajanja in spremembe ter stalno 
pridobivamo na kakovosti življenja 
posameznika in s tem družbe.

Logotip je sestavljen iz knjige, ki predstavlja 
učenje, izobraževanje in znanje ter oljenko, ki 
jo je nosila Florence Nightingale, učenje za 
zdravstveno nego.

Predsednica: Irena Šumak

Podpredsednica: Danica Artnak

Člani IO: Saša Šabjan, mag. Darja Ovijač, Mojca 
Tomažič, Maja Štempihar. mag. Barbara Kegl, dr. 
Miha Kavčič, Tanja Gašperlin, mandat od 1. 9. 
2017 do 31. 8. 2022

UVOD 

Sekcija medicinskih sester v vzgoji in 
izobraževanju je bila ustanovljena leta 1970 
v Ljubljani. Njen namen je bil povezovanje 
učiteljic zdravstvene nege v Sloveniji s ciljem 
enotnega in kakovostnega izobraževanja za 
poklic medicinske sestre. Člani sekcije sledimo 
ciljem ustanoviteljic z različnimi aktivnostmi: 
izvedenih je bilo vrsto kakovostnih izobraževanj 
s povezovanjem teorije in prakse za kakovostno 
zdravstveno obravnavo pacientov; predstavili 
smo izobraževanje in nujno potrebo po 
enotnem izobraževanju vsebin zdravstvene 
nege v srednjem strokovnem izobraževanju ter 
dodiplomsko izobraževanje zdravstvene nege 
s predstavitvijo smernic EFN ter vključevanjem 

le teh v učne programe in Direktivo 2013/55/
EU, kompetence in podkompetence, ki izhajajo iz 
omenjenega in jih je treba vključiti v učne načrte 
na visokošolskem izobraževanju. 

DOGODKI V LETU 2017

• Dvodnevni strokovni seminar z učnimi 
delavnicami 21. in 22. marca 2017 v Termah 
Olimia v Podčetrtku z naslovom Skrb za 
zdravje – od teorije k praksi, ob tem je bil 
izdan zbornik, dosegljiv je na spletni strani 
ZZ.

• Volilna skupščina 21. aprila 2017 s pregledom 
minulega dela, predstavitvijo programa 
prihodnjega dela in izvedbo volitev. 

• Sestanek vodstva zbornice in sekcije z 
ravnatelji srednjih zdravstvenih šol 5. 
junija 2017 z namenom predstavitve 

sekcije, enotnega srednjega strokovnega 
izobraževanja in vključevanja ZZ v proces 
šolanja in zaposlovanja bodočih izvajalcev 
zdravstvene nege in oskrbe. 

• Dijaki četrtih letnikov Srednje zdravstvene 
šole Murska Sobota z učiteljico zdravstvene 
nege Ireno Šumak so obiskali Zbornico - 
Zvezo. Predavanje, ki nam ga je pripravil 
Andrej Vojnovič, je bilo zanimivo in poučno, 
saj smo dobili tudi informacije o pripravništvu 
v zdravstveni negi in oskrbi, vpisu v register 
zdravstvenih delavcev, licenci, potrdilu o 
dobrem imenu in drugo.

Dijaki Srednje zdravstvene šole Murska
Sobota obiskali Zbornico - Zvezo 
(Fotografija: Irena Šumak)

(Fotografija: arhiv sekcije)
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NASLOV DOGODKA, KI JE 
ZAZNAMOVAL LETO 2017

V Podčetrtku je od 21. do 22. aprila 2017 
potekal strokovni seminar z učnimi delavnicami 
Skrb za zdravje – od teorije k praksi, kjer so 
aktivno sodelovali učitelji in predavatelji 
zdravstvene nege in oskrbe in medicinske sestre 
iz kliničnega okolja, znanje in sodelovanje obeh 
je namreč ključno za kakovostno zdravstveno 
nego in oskrbo.

Obravnavana vsebina je znova pritegnila veliko 
udeležencev različnih kliničnih in akademskih 
področij z vseh koncev Slovenije. Teme so 
bile izbrane tako, da so posebno pozornost 
posvetile predvsem preventivnim ukrepom in 
skrbi za krepitev, ohranitev in vrnitev zdravja oz. 
preprečevanje bolezni s ciljem skrbeti za lastno 
zdravje, zdravje pacientov in zdravje celotne 
družbe. Strokovni seminar je bil razdeljen na 
pet sklopov. V prvem sklopu je predavateljica 
opisala KOPB in poudarila pomen zdravega 
načina življenja ter preprečevanja kajenja, saj 
to vpliva na potek in prognozo same bolezni 
ter pregled najpogostejših urgentnih stanj v 
kardiologiji in pulmologiji. Endokrinolog nam 

je opisal mite in resnice v zvezi s sladkorno 
boleznijo. Ozaveščanje o sladkorni bolezni 
in pravilnem načinu zdravljenja je nujno, saj 
nepoznavanje ali napačno razumevanje bolezni 
lahko vodita v stigmatizacijo, neprimerno 
ukrepanje in v nekaterih primerih tudi škodljivo 
vedenje pacienta s sladkorno boleznijo. Ob 
poznavanju osnovnih patofizioloških principov 
pa je zdravljenje zapletov pri sladkorni bolezni 
dokaj preprosto. 

Drugi sklop in osrednji del strokovnega seminarja 
je bil namenjen štirim učnim delavnicam, ki so 
potekale vzporedno in v katere so bili vključeni 
vsi udeleženci. V učnih delavnicah so udeleženci 
spoznali vzpostavitev periferne venske poti in 
zagotavljanje kontinuirane zdravstvene nege 
pacienta z infuzijsko terapijo, praktične vidike 
zdravljenja z inzulinom, zdravstveno nego 
pacienta s traheostomo (menjava kanile) ter 
katetrizacijo sečnega mehurja in zagotavljanje 
kontinuirane zdravstvene nege pacienta s 
stalnim urinskim katetrom. 

Temelj preventive ustnih bolezni in bolezni 
obzobnih tkiv predstavljata pravilna osebna 
ustna higiena in profesionalno odstranjevanje 

SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV V 
ANESTEZIOLOGIJI, INTENZIVNI TERAPIJI IN TRANSFUZIOLOGIJI

Predsednik: Dejan Doberšek 

Podpredsednica: Asja Jaklič

Člani izvršilnega odbora: Brigita Erbežnik 
Zdravković, Zlatko Grubešić, Marjetka Nemeš, 
Anton Justin, Maja Draksler, Lejla Lampret 
Goševac, Suzana Pečarić

Drugi funkcionarji sekcije 

Koordinator delovne skupine za anesteziologijo: 
Brigita Erbežnik Zdravković

Koordinator delovne skupine za intenzivno 
terapijo: Bojana Korošec

Koordinator delovne skupine za transfuziologijo: 
Brigita Lekše Golob

Delovna skupina za izobraževanje: Rudi Kočevar, 
Andreja Nunar Perko, Klavdija Peternelj

Delovna skupina za obvladovanje bolečine: 
Vesna Svilenković, Bernarda Hrovat, Tanja Uštar

mehkih ter trdih zobnih oblog. Zobne obloge 
predstavljajo velik dejavnik tveganja za zobno 
gnilobo, vnetje dlesni in obzobnih tkiv. 

Četrti sklop predavanj je bil namenjen etiki in 
komunikaciji. Predavateljica Darinka Klemenc 
je poudarila pomen ključnih teorij etike v 
zdravstveni negi, pomen empatije, zaupanja 
in medosebnih odnosov. Poslušali smo 
komunikacijo v procesih žalovanja ter čustvene 
in socialne stiske starega človeka v današnji 
družbi tveganj. V skrbi za zmanjšanje stisk starih 
ljudi se oblikujejo nove, razgibane in fleksibilne 
oblike dolgotrajne oskrbe, ki jim zagotavljajo 
avtonomnost, samostojnost in domačnost, kar 
je potrebno za njihovo dobro počutje, prijetno 
vzdušje in boljšo kakovost življenja.

Strokovni seminar se je zaključil s predavanjem, 
v katerem nam je predavateljica predstavila 
rezultate raziskave o skrbi za zdravje odraslih 
ljudi, ki že imajo eno ali več kroničnih bolezni. 
Zdravje predstavlja največjo vrednoto 
posameznika, zato je nujno potrebno ljudi 
opolnomočiti, da bodo lahko sami skrbeli za 
lastno zdravje.

V zadnjem petem sklopu smo spoznavali 
zdravilstvo in zdravje, patri v Olimju so nam 
predstavili pomen zelišč, ogledali smo si 
minoritski samostan in vrt z zdravilnimi zelišči.

Tudi v prihodnje si želimo predstavitev novosti 
v kliničnem okolju in izobraževanju. Le s timskih 
pristopom, dobro in odprto komunikacijo, 
izmenjavo izkušenj, zaupanjem in medsebojnim 
spoštovanjem bomo lahko pacientom zagotavljali 
kakovostno in varno zdravstveno nego. 

Udeleženci seminarja, Olimje, 2017 
(Fotografija: arhiv sekcije)

(Fotografija: arhiv sekcije)

Irena Šumak, predsednica



- 46 - - 47 -

UVOD 

Strokovna sekcija pokriva tri specifična področja 
v zdravstveni negi, ki se v praksi velikokrat 
prekrivajo. Znotraj strokovne sekcije delujejo tri 
delovne skupine, ki pokrivajo različna področja 
in jih usklajujejo koordinatorji. 

V sekciji poleg treh področnih delovnih skupin 
delujeta še dve delovni skupini, in sicer DS za 
izobraževanja in DS za obvladovanje bolečine, ki 
ju sestavljajo po trije člani – z vsakega področja 
po en predstavnik. 

Strokovna sekcija je članica dveh pomembnih 
mednarodnih združenj, in sicer Svetovnega 
združenja anestezijskih medicinskih sester (IFNA 
– International federation of nurse anesthetist) 
in Evropskega združenja medicinskih sester 
pri življenjsko ogroženem bolniku (EfCCNa – 
Evropean federation of critical care nursing).

DOGODKI V LETU 2017

• 50. strokovni seminar – Žilni pristopi
• Mehanska ventilacija – enodnevni seminar 

50. STROKOVNI SEMINAR – 
ŽILNI PRISTOPI 

Področja anesteziologije, intenzivne terapije 
in transfuziologije so se v zadnjih letih razvila 
do te mere, da zahtevajo od medicinske sestre, 
ki deluje na posameznem področju, dodatna 
znanja in usposobljenost, zato smo se na 
strokovnem seminarju osredotočili na področje 
žilnih pristopov. Udeležencem smo posredovali 
napredna znanja, kot je uporaba ultrazvoka pri 
žilnih pristopih in uvajanje periferno uvedenih 
centralnih žilnih katetrov s pomočjo ultrazvoka. 
Udeleženci so imeli tudi možnost praktičnega 
usposabljanja na delavnicah. 

Seminarja se je udeležilo več kot 120 udeležencev, 
ki smo jim ob delavnicah posredovali še 
teoretične vsebine o žilnih pristopih. Vabljeni 
predavatelj Antonio Lo Piccolo iz Italije je 
predstavil teoretični del uporabe ultrazvoka 
pri žilnih pristopih. Prav tako pa so udeleženci 
seminarja imeli možnost izobraževanja o 
okužbah, povezanih z žilnimi pristopi, rokovanje 
z umbilikalnim venskim in arterijskim katetrom, 
podkožnim venskim prekatom pri odraslih in 
otrocih, hemodializnimi katetri in drugimi. 

Dejan Doberšek, predsednik

SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV 
V PATRONAŽNI DEJAVNOSTI

Nekatere članice in nadomestne članice IO 
na seji v mandatnem obdobju 2013-2017
(Fotografija: arhiv sekcije) 

Predsednica: mag. Andreja Krajnc

Člani IO: Aleksandra Jančič, mag. Jožica Ramšak 
Pajk, Darja Hermonko, Darja Brudar, Andreja 
Ljubič, Ornela Trebovc, Vesna Kleindienst, 
Renata Škrget

Stalno vabljeni: dr. Mateja Berčan, Združenje 
zasebnih patronažnih medicinskih sester, 
nadomestna Majda Nešić

Nadomestni člani IO: Roman Dacar, Andreja 
Šavc, Sonja Seničar, Kristina Premrov, Mira 
Peroša, Vesna Kovačevič, Dragica Jošar

UVOD 

Glavna naloga Sekcije medicinskih sester in 
zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti 
ostaja dejavna skrb za strokovni razvoj 
zdravstvene nege v patronažnem varstvu. Sekcija 
združuje več kot 800 patronažnih medicinskih 
sester, ki so kot samostojne nosilke dejavnosti 
zdravstvene nege zaposlene v zdravstvenih 
domovih ali pa delujejo samostojno na podlagi 
pridobljene koncesije. Patronažno varstvo se je 
zaradi različnih razlogov zadnja leta znašlo pred 
velikimi izzivi. Izvajalce na terenu čakajo nove 
vloge, zato je treba bolj kot kadarkoli graditi na 
moči znanja in trdnega povezovanja. Z znanjem, 
sodelovanjem in preudarno odločnostjo na vseh 
ravneh (so)delovanja nam bo uspelo ohraniti, 
predvsem pa okrepiti in nadgraditi model 
polivalentnega patronažnega varstva ter slediti 
viziji družinske zdravstvene nege.

DOGODKI V LETU 2017

V Termah Zreče je 25. in 26. oktobra potekalo 
strokovno srečanje z naslovom Timsko delo in 
medsebojno sodelovanje – izziv za kakovostno 
zdravstveno obravnavo na pacientovem domu: 
varnost zaposlenih v patronažnem varstvu, 
etična odgovornost, sladkorna bolezen, atopijski 
dermatitis, izločalne stome, prehrana. 

Posveti vodij patronažnih služb so postali že 
tradicionalni. V letu 2017 smo organizirali 
dva redna posveta vodij. 10. redni posvet je 

(Fotografija: arhiv sekcije)
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potekal 11. maja v Ljubljani in je bil namenjen 
predstavitvi novosti na področju patronažnega 
varstva, med drugim je bilo na posvetu obširno 
predstavljeno izvajanje peritonealne dialize 
na terenu. 11. redni posvet vodij v patronažni 
dejavnosti, ki je potekal 9. novembra (prav tako 
v Ljubljani), je bil med drugim namenjen zahvali 
dosedanjemu vodstvu in predstavitvi novega 
vodstva sekcije.

VOLITVE VODSTVA SEKCIJE ZA 
MANDATNO OBDOBJE 2017-2021

Leto 2017 je bilo prelomno, saj je sekcija po 
dveh mandatih dobila novo predsednico. Volitve 
predsednice in članov izvršnega odbora za 
mandatno obdobje 2017–2021 so potekale 
na strokovnem srečanju v Zrečah 26. oktobra. 
Volitve so bile zelo odmevne, saj se jih je 
udeležilo 208 članov Zbornice - Zveze, ki so s 
svojo prisotnostjo izkazali interesno pripadnost 
področju patronažnega varstva. Volitve za 
predsednico sekcije so bile tajne. Med dvema 
kandidatkama (mag. Jožica Ramšak Pajk in mag. 
Andreja Krajnc) je prejela 63 % glasov (131) mag. 

Andreja Krajnc in tako prevzela vodenje sekcije 
za štiriletno obdobje. Volitve članic izvršnega 
odbora so potekale javno. Volilni upravičenci so z 
dvigom rok soglasno potrdili zaprto kandidatno 
listo v sestavi: Darja Brudar (dolenjska regija in 
Bela krajina), Darja Hermonko (koroška regija), 
Aleksandra Jančič (štajerska regija), Vesna 
Kleindienst (gorenjska regija), Andreja Ljubič 
(goriško-kraška regija), mag. Jožica Ramšak 
Pajk (osrednjeslovenska regija), Staša Rojten 
(savinjska regija in Posavje), Renata Škrget 
(pomurska regija) in Ornela Trebovc (primorska 
regija). Stalno vabljena članica izvršnega odbora, 
predstavnica Združenja zasebnih patronažnih 
medicinskih sester, je na njihov predlog postala 
dr. Mateja Berčan, njena nadomestna članica pa 
je Majda Nešić. 

Novoizvoljena predsednica je v svoji viziji 
vodenja sekcije poudarila pomen aktivnega 
odzivanja ključnih izvajalcev patronažne 
dejavnosti v vseh regijah na aktualna dogajanja 
v zdravstveni politiki na državni in lokalni 
ravni. Kot predsednica sekcije se bo zavzemala 

za uveljavitev in ohranitev profesionalne in 
avtonomne vloge izvajalcev patronažnega 
zdravstvenega varstva znotraj zdravstvenega 
sistema in širše ter za spodbujanje partnerskega 
odnosa med vsemi. Predvsem je poudarila, 
da je treba v patronažni dejavnosti ohraniti 
lik družinske medicinske sestre, ki bo s 
polivalentnim delovanjem na dodeljenem 
terenskem območju izvajala zdravstveno nego 
in oskrbo posameznika, družine in lokalne 
skupnosti. Opozorila je na vrednote, ki morajo 
biti IO v naslednjem mandatu ključne: znanje, 
skrb, delavnost, odgovornost, komunikacija, 
pravičnost, partnerstvo, strokovnost in 
zagovorništvo.

Razširjen IO sekcije skupaj z drugimi 
predstavnicami patronažnega varstva na 
delovnem sestanku v Mariboru decembra 
2017 (od leve proti desni): mag. Andreja 
Krajnc, Silva Vuga, Martina Horvat, Staša 
Rojten, Andreja Ljubič, Majda Nešić, Darja 
Hermonko, Mira Peroša, Renata Škrget, 
Aleksandra Jančič, Romana Likar, Albina 
Šućurović, Vesna Kleindienst, Ornela 
Trebovc in Vesna Kovačevič
(Fotografija: arhiv sekcije)

Andreja Krajnc, predsednica

SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV 
V OPERATIVNI DEJAVNOSTI

Vodstvo Sekcije MS in ZT v operativni 
dejavnosti (od leve proti desni): Sanja 
Arnautović, Marjeta Berkopec, Tanja 
Štubelj, Tatjana Požarnik, Barbara Luštek in 
Tatjana Trotovšek. Na sliki manjkajo Milena 
Prosen, Vesna Štimec in Suzana Strnad 
(Fotografija: Tatjana Požarnik, 2017).

Predsednica: Tatjana Požarnik

Podpredsednica: Tatjana Trotovšek

Člani IO: Sanja Arnautović, Marjeta Berkopec, 
Barbara Luštek, Milena Prosen, Suzana Strnad, 
Vesna Štimec, Tanja Štubelj

UVOD 

Perioperativna zdravstvena nega je 
prepoznavanje fizioloških, psiholoških in 
socioloških potreb bolnika, katerih stanje 
zahteva kirurško diagnostiko in zdravljenje. 
Perioperativna zdravstvena nega je usmerjena 
v preventivo in rehabilitacijo. Za zagotavljanje 
izvajanja kontinuirane perioperativne 
zdravstvene nege kirurškega bolnika in 
njegove družine je treba ugotoviti, oceniti 
človekove potrebe, načrtovati zdravstveno 
nego in vrednotiti dosežene rezultate glede na 
postavljene cilje oziroma na pričakovane izide 
zdravstvene nege.

DOGODKI V LETU 2017

V letu 2017 smo 10. in 11. november na Ptuju 
izvedli strokovno srečanje Učinkovit prenos 
znanja, veščin in kompetenc v operacijski 
zdravstveni negi.

STROKOVNO SREČANJE Z 
NASLOVOM UČINKOVIT PRENOS 
ZNANJA, VEŠČIN IN KOMPETENC 
V OPERACIJSKI ZDRAVSTVENI 
NEGI

Strokovna izobraževanja, ki jih Sekcija 
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov 
v operativni dejavnosti organizira vsako leto, 
so dobro izhodišče za prenos znanja, veščin in 
kompetenc tudi širši javnosti. Vedno naj nas vodi 
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misel, da z vsakim novim osvojenim znanjem 
ustvarjamo možnosti za kakovostnejše pristope 
in izboljšamo klinično prakso ter bogatimo 
znanje. »Učinkovit prenos znanja, veščin in 
kompetenc v operacijski zdravstveni negi« je bil 
rdeča nit tokratnega dvodnevnega strokovnega 
srečanja, ki smo ga 10. in 11. novembra 2017 
organizirali na Ptuju.

Teme strokovnih prispevkov so nam predstavili 
strokovnjaki z različnih področij. V prvem 
sklopu predavanj nam je Tina Oblak, dipl. m. 
s., predstavila raziskavo z naslovom Odnos 
zaposlenih v operacijski zdravstveni negi do 
usposabljanja novozaposlenih na delovnem 
mestu. Gostili smo predavatelje, ki so nam 
predstavili mrežo koordinacije transplantacijske 
dejavnosti v Sloveniji in vlogo koordinatorjev. 
Transplantacijski koordinatorji se v grobem 
delijo na tri skupine. Centralni transplantacijski 
koordinator deluje znotraj Univerzitetnega 
kliničnega centra Ljubljana in s svojim delom 
predstavlja povezovalni člen med donorskimi 
bolnišnicami in transplantacijskim centrom. 
Opravlja vse aktivnosti, od pogovora s svojci 
do distribucije organov in tkiv po eksplantaciji. 
V primeru odvzema zunaj Univerzitetnega 
kliničnega centra Ljubljana tesno sodeluje z 
bolnišničnim transplantacijskim koordinatorjem. 
Bolnišnični transplantacijski koordinator deluje 
znotraj donorske bolnišnice in je po izobrazbi 
praviloma anesteziolog intenzivist. Zadolžen 
je za detekcijo, pogovor s svojci in vzdrževanje 
potencialnega darovalca, od tu pa sodeluje s 
centralnim transplantacijskim koordinatorjem 
do konca odvzema organov in tkiv. Klinični 
transplantacijski koordinator je zdravnik, ki vodi 
prejemniški center oziroma zdravi paciente, 
ki čakajo na primeren organ. Odgovoren je za 
uvrstitev pacientov na čakalni seznam, njihovo 
pripravo na presaditev organa in zdravljenje 
ter spremljanje po presaditvi. Vse tri vrste 
koordinatorjev med seboj sodelujejo pod 

okriljem Slovenija Transplanta. Delo se izvaja 
v skladu s standardnimi operativnimi postopki. 
Katarina Pirnat, mag. zdr. nege, nam je predstavila 
svojo magistrsko nalogo, kjer je med zaposlenimi 
v operacijskem bloku UKC Ljubljana raziskovala 
poznavanje pravice do ugovora vesti zdravstvenih 
delavcev pri posmrtnem odvzemu organov in 
tkiv. Mag. Daniela Kralj, dipl. san. ing., nas je 
seznanila, kako ravnati s perilom v bolnišnici, 
saj je bolnišnično perilo ključnega pomena za 
zagotavljanje učinkovite in kakovostne higienske 
oskrbe pacienta. V prispevku je predstavila 
ravnanje s perilom v bolnišnici od dostave 
čistega perila na oddelek do odvoza nečistega v 
pralnico, in sicer s higienskega in transportnega 
vidika. Mag. Jana Blatnik Mihovec, dipl. san. ing., 
iz UKC Ljubljana nas je informirala, kako in kam 
z odpadki v zdravstvu. Skrb vzbujajoč je podatek, 
da v Sloveniji letno nastane več kot 8100 ton 
odpadkov. V UKC Ljubljana odpadke intenzivneje 
ločujejo od leta 2000. V tem času je bilo treba 
zaposlene informirati o načinu in smiselnosti 
ločevanja, hkrati pa se ves čas izvajajo notranji 
nadzori, ločevanje, shranjevanje in prepeljevanje 
odpadkov. Predstavitev sistema dobre in 
slabe prakse s področja ločevanja odpadkov 
v največji slovenski zdravstveni ustanovi je 
lahko za nekoga tudi dobra ideja, nov izziv ali 
konkretna rešitev določenih težav na njegovem 
področju. Na tokratnem strokovnem srečanju 
smo gostili tudi nekaj tujih predavateljev, 
strokovnjakov z različnih področij. G. Martin 
Kiernan je strokovnjak s področja preprečevanja 
in kontrole okužb, ki nas je seznanil, kako lahko 
izboljšamo higieno v zdravstvenih ustanovah z 
dekontaminacijo okolja s pomočjo ultravijolične 
svetlobe ter nam predstavil dokaze v korist 
ultravijolični svetlobi. Barbara Luštek, dipl. 
m. s., iz Splošne bolnišnice Novo mesto nam 
je predstavila temo s področja sledljivosti 
aktivnih medicinskih pripomočkov za vsaditev 
ter prikazala primer evidentiranja in sledljivosti 

v njihovi bolnišnici. Znova smo cel sklop 
predavanj namenili tudi področju sterilizacije 
in reprocesiranja, kjer smo gostili predavatelja 
iz tujine. Daniel Vukelich je predstavil evropske 
direktive s področja reprocesiranja medicinskih 
pripomočkov za enkratno uporabo. Karina 
Engels pa nas je soočila z dilemo, katero vrsto 
sterilizacijske ovojnine uporabiti, pri čemer 
je bil poudarek na preprosti in varni uporabi 
zabojnikov za sterilizacijo kirurških instrumentov. 
Kot smo ugotovili na predavanju Matjaža Bajca o 
Izpostavljenosti kirurškemu dimu in varnosti pri 
delu, se še vedno premalo zavedamo njegovega 
škodljivega delovanja na zdravje zaposlenih v 
operacijski dvorani. Številne študije so dokazale 
mutagene, toksične in kancerogene vplive na 
zdravje zaposlenih. Zato smo se v sekciji odločili, 
da bomo začeli s promocijo zdravega delovnega 
okolja, s poudarkom na odstranjevanju 
škodljivega kirurškega dima s pomočjo 
sesalnikov kirurškega dima. S Problemi gradenj 
v zdravstvu nas je seznanila Tanja Štraus, dipl. 
san. ing., mag. manag., iz UKC Ljubljana. Izvedeli 
smo, da gradnje v zdravstvu predstavljajo velik 
problem, ker lahko ob tem pride do okužb 
imunsko oslabljenih pacientov z glivami in 
sporami. Mikroorganizmom se ne moremo 
izogniti, saj so v zunanjem in notranjem okolju. 
Ob gradbenih delih lahko pride do neustreznega 
ravnanja z vodovodnim omrežjem, kar lahko 
privede do okužbe z legionelo. V zdravstvenih 
ustanovah je pri novogradnjah ali adaptacijah 
vedno potreben sistemski pristop. Sodelovati 
mora tim strokovnjakov različnih področij, ki 
morajo upoštevati vse zahteve za zagotavljanje 
varnosti pacientov in zaposlenih pred možnimi 
okužbami v času gradenj. Predstavljene so bile 
tudi najnovejše smernice za uporabo manšete 
za bledo stazo ter smernice za označevanje 
mesta operativnega polja. Nekaj predavanj smo 
namenili predstavitvi primerov dobre klinične 
prakse. Sobotno uvodno predavanje Stevena C. 

nam je pognalo kri po žilah, ko nam je prikazal 
svoje delo kot vojaški rekrut na kriznih območjih, 
kot npr. v Afganistanu. S pomočjo slik in filmov 
je prikazal svoje izobraževanje za delo v kriznih 
razmerah, kako je videti intervencija in reševanje 
ranjene osebe na terenu in triaža do najbližje 
zdravstvene ustanove. Z zanimanjem smo 
poslušali predavanje in imeli na koncu veliko 
vprašanj, saj si večina od nas ni predstavljala, 
da bi bili sposobni opravljati tako zahtevno 
delo. Na voljo smo imeli tudi interaktivno sobo, 
kjer smo lahko preizkusili delovanje različnih 
aparatur in instrumentov.

Poleg strokovnih znanj, ki jih lahko prenesemo 
v svoje delovne sredine, so strokovna srečanja 
priložnost za izmenjavo mnenj in tkanje 
prijateljskih vezi s stanovskimi kolegicami 

z različnih koncev Slovenije, kar nas bogati 
tako na strokovnem kot osebnem področju. Ob 
strokovnem srečanju smo izdali tudi Zbornik 
predavanj, ki je objavljen na spletni strani 
Sekcije MS in ZT v operativni dejavnosti.

Gost strokovnega srečanja Steven C. s 
predavanjem First responder on the 
battlefield (Fotografija: Tatjana Požarnik, 2017).

Tatjana Požarnik, predsednica
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SEKCIJA MEDICINSKH SESTER IN BABIC

Slika širšega IO sekcije 
(Fotografija: arhiv sekcije)

Predsednica: Mateja Pogorelc

Podpredsednica: Irena Maguša

Člani ožjega IO: Renata Nahtigal, Adamič 
Marjana, Anže Čeh, Angelca Petaci Cimperman, 
Gordana Njenjić, Karolina Kovač

Člani širšega IO sekcije: Alenka Selan, Tjaša 
Koderman, Nata Kocijan, Sonja Harnik, Nina 
Radin, Marina Lukič, Rok Janežič, Petra Petročnik, 
Katja Krvina, Katja Zupan, Eva Jerše 

UVOD 

Sekcija medicinskih sester in babic ščiti pravice in 
interese babic in babištva, skrbi za prepoznavnost 
babiške stroke in skrbi za njen razvoj. Ukvarja se 
z delovanjem babic na vseh ravneh zdravstva, 
skrbimo za strokovno izpopolnjevanje babic ter 
odgovarjamo na strokovna vprašanja in pobude. 

DOGODKI V LETU 2017

7. 4. 2017: Izzivi v ginekologiji in porodništvu, 
Otočec 

5. 5. 2017: Mednarodni dan babic, Rožnik

18-22. 6. 2017: 31. ICM kongres v Kanadi

20. 10. 2017: Novosti pri obravnavi žensk in 
družin v reproduktivnem obdobju, Trbovlje 

3. Letošnji 31. kongres ICM (International 
Confederation of Midwives) se je odvijal v 
Torontu v Kanadi. Udeležilo se ga je več kot 4000 
babic iz 113 držav, med njimi tudi štiri babice iz 
Slovenije. Kongres je potekal pod sloganom » 
Midwives – making a difference in the world« 
oz. v prevodu »Babice spreminjajo svet« v smislu 
reševanja življenja žensk in novorojenčkov ter 
promocije zdravja. Gostitelj kongresa je bil CAM 
(Canadian Association of Midwives) – kanadsko 
babiško združenje, ki nas je gostilo od 18. do 
22. junija 2017. V petih dnevih kongresa so 
bila organizirana 4 plenarna predavanja, 40 
simpozijev, več kot 150 predavanj, 38 delavnic, 
razstavljenih pa več kot 500 plakatov. Vsa 
plenarna predavanja in tudi večina drugih so 

bila v angleščini, francoščini in španščini. Pred 
kongresom smo se udeležile štiridnevnega sveta 
ICM (dve aktivno in dve kot opazovalki). Bil je 
zelo uspešen, saj je bilo sprejetih nekaj zelo 
pomembnih odločitev, med drugim definicija 
babištva, izvolitev novih članov vodstva sveta 
ICM in nove predsednice ICM, ki je postala 
Franke Cadee iz Nizozemske. Nadomestila je 
Francess Day- Stirk, ki je bila predsednica kar 
dva mandata, torej šest let. Svet ICM pa je potrdil 
tudi lokacijo za naslednji kongres, ki bo pod 
sloganom »Babice sveta - porajajo prihodnost« 
2020 na Baliju. V soboto pred kongresom smo 
se babice zbrale na pohodu po središču mesta, 
naš namen je bil opozoriti, da svet potrebuje 
več babic in da jih potrebuje zdaj. Po UNFPA 
(United Nations Population Found) z dokazi 
potrjujejo, da babice, ki so izobražene in delajo 

po mednarodnih standardih, lahko zagotavljajo 
kar 87-odstotno oskrbo za ženske in njihove 
novorojenčke ter da investiranje v izobraževanje 
lahko prispeva 16-kratno donosnost naložbe. 
Otvoritev se je začela z večversko molitvijo za 
uspešno delo babic po vsem svetu. Deležni smo 
bili zanimivega kulturno obarvanega programa 
z več pozdravnimi govori, med drugim tudi z 
govorom predstavnika indijanske skupnosti 
mesta Toronto, predsednice ICM, podelili pa 
so tudi najvišja priznanja za raziskovanje 
in izobraževanje v babištvu. Kongres je bil 
strokovno zelo pester. Med številnimi temami, ki 
smo jih spremljale, so bile: vaginalni porod po 
predhodnem carskem rezu, porod pri medenični 
vstavi, pravice žensk pri odločanju, varovanje in 
oskrba presredka, fiziološki porod, nosečnost 
preko termina, posttravmatski sindrom pri 

babicah, podpora babicam, kontinuiteta babiške 
nege, poporodna praksa in še mnoge druge. 
Udeležile smo se tudi delavnice z naslovom 
10.000 Happy Birthdays.

Mateja Pogorelc, predsednica

5. 5. 2017, mednarodni dan babic, Rožnik
(Fotografija: arhiv sekcije)



- 54 - - 55 -

SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV 
V PULMOLOGIJI

Predsednica: Maruša Ahačič

Podpredsednica: Lojzka Prestor

Člani IO: Ditka Benedičič Katona, Vlado Kodrič, 
Izidor Kos, Marija Krt, Dragica Pavkovič, Natalija 
Vičar in Karmen Založnik

UVOD 
Sekcija MS in ZT v pulmologiji interesno združuje 
vse medicinske sestre in zdravstvene tehnike, 
ki se pri svojem delu srečujejo z obravnavo 
pulmoloških pacientov. Njeno delo je usmerjeno 
k združevanju in strokovnemu izpopolnjevanju 
predvsem iz vsebin zdravstvene nege 
pulmološkega pacienta. Ker pa se pri svojem delu 
srečujemo s polimorbidnimi pacienti, stremimo k 
povezovanju še z drugimi strokovnimi sekcijami.

DOGODKI V LETU 2017
V Termah Rogaška Slatina smo od 7. do 8. aprila 
2017 izvedli dvodnevno strokovno srečanje z 

naslovom Zdravstvena nega bolnika s pljučnimi 
obolenji skozi čas. 

NASLOV DOGODKA, KI JE 
ZAZNAMOVAL LETO 2017

Dvodnevni seminar Zdravstvena nega bolnika 
s pljučnimi obolenji skozi čas od 7. do 8. aprila 
2017 v Termah Rogaška Slatina je potekal v 
sklopu praznovanja 40-letnice pulmološke 
sekcije. V okviru seminarja je potekala slavnostna 
akademija, na kateri so bila podeljena priznanja 
Zbornice - Zveze nekdanjim predsednicam Eli 
Lah, Cilki Kavčič, Majdi Zorec in Silvi Vrečko, 
Andreji Peternelj, Pavli Merše. Podelili smo 
dve priznanji za dosežke na ožjem strokovnem 
področju za posebne dosežke, prejeli sta ga 
Andreja Peternelj in Pavla Merše. Zahvale 
za podporo pri delu v sekciji so dobile tudi 
pomočnice direktorjev za področje zdravstvene 
nege. Za podporo pri delovanju izvršnega odbora 
sekcije medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov v pulmologiji pa so zahvalo prejele 
Saša Kadivec - Univerzitetna klinika Golnik, Darja 
Kramar - Bolnišnica Topolšica, Metka Jamnik 
- ZD Vič-Rudnik, Simona Križ - UKC Maribor, 
oddelek za pljučne bolezni, Metka Lipič Baligač 
- SB Murska Sobota, Ema Matevljič Mešiček - 
Bolnišnice Sežana, Simona Volf - SB Novo mesto 
in Robertina Benkovič - ZD Ljubljana. Priznanja 
so dobili tudi člani dosedanjega IO sekcije.
Na seminarju so potekale volitve nove 
predsednice in članov IO sekcije, ki je z delom 
začela junija in ima mandat do leta 2021. 

Maruša Ahačič, predsednica

SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV 
V PEDIATRIJI

Predsednica: Majda Oštir

Podpredsednica: Ivanka Limonšek

Člani IO: Andreja Doberšek, Andreja Ljubič, 
Gordana Rožman, Gabrijela Gabor, Jasmina 
Kamenčič Germek, Matjana Koren Golja, 
Anica Vogel

UVOD 

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov v pediatriji skrbi za ohranjanje 
bazičnega znanja, prenos novih znanj ter 
praktičnih veščin in spretnosti na vseh ravneh 
zdravstvenega varstva. Je povezovalna in 
svetovalna organizacija, ki se odziva na trenutna 
stanja na področju zdravstvene nege v pediatriji. 
Na strokovnem področju je dostopna vsakemu 
posamezniku in omogoča izboljšave ter inovacije 
na področju zdravstvene nege v pediatriji. 
Dolgoročni cilji: krepitev zdravstvenega stanja 
otrok in mladostnikov, izboljšanje kakovosti 
na področju zdravstvene nege v pediatriji, 
izboljšanje zdravja kronično bolnih otrok in 
mladostnikov, povezovanje na strokovnem 
področju na vseh ravneh zdravstvenega varstva 

Okrogla miza Medicinska sestra v pediatriji 
- izzivi sodobne obravnave 
(od desne proti levi): Anita Prelec, izvršna 
direktorica Zbornice - Zveze; Monika 
Ažman, predsednica Zbornice - Zveze; 
Renata Vettorazzi, Zdravstvena fakulteta 
Univerze v Ljubljani; Barbara Kegl, Fakulteta 
za zdravstvene vede Univerze Maribor; 
Marinka Purkart, Pediatrična klinika UKCL; 
Monika Pevec, Klinika za pediatrijo UKC 
Maribor; Danilo Mencigar, KO za otroško 
kirurgijo in intenzivno terapijo UKCL; 
Jasmina Kamenčič, ZD Adolfa Drolca 
Maribor in Ivanka Limonšek, Zavod Dornava
(Fotografija: arhiv sekcije)

(Fotografija: arhiv sekcije)
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in poenotenje standardov in smernic na področju 
zdravstvene nege v pediatriji.

DOGODKI V LETU 2017

V letu 2017 smo izvedli strokovno srečanje z 
mednarodno udeležbo z naslovom Medicinska 
sestra v pediatriji – izzivi sodobne obravnave. 
Srečanje je potekalo 15. maja na Pediatrični 
kliniki v Ljubljani. Namen srečanja je bil iz 
različnih vidikov in ravni zdravstvenega varstva 
predstaviti stanje na področju zdravstvene 
nege v pediatriji. Srečanje je popestril kolega 
Anders Ringner iz Švedske, ki nam je predstavil 
pediatrično ZN in izobraževanje na Švedskem.

Aktivno smo sodelovali z Zbornico - Zvezo pri 
dajanju pripomb na pomembne dokumente, 
in sicer:

• pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih 
seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih 
dobah, 

• Strategija razvoja osnovne zdravstvene 
dejavnosti v Sloveniji do leta 2027,

• predlogi ob akcijskem načrtu za področje 
precepljenosti otrok na otroške nalezljive 
bolezni v R Sloveniji,

• odgovarjali na vprašanja kolegic/gov iz 
primarne ravni: triaža, telefonski klici, 
organizacija dela na področju predšolskega 
in šolskega dispanzerja, aplikacija zdravila 
po navodilih staršev oziroma skrbnika v 
posebnem socialnovarstvenem zavodu,

• mnenja in predlogi k Pripravi strategije 
razvoja intenzivne terapije v Republiki 
Sloveniji -Strategija razvoja intenzivne 
medicine v Republiki Sloveniji,

• izjava ob svetovnem dnevu otroka.

MEDICINSKA SESTRA V 
PEDIATRIJI – IZZIVI SODOBNE 
OBRAVNAVE

Srečanje je bilo namenjeno oceni stanja v 
pediatriji na vseh ravneh zdravstvenega varstva. 
Na okrogli mizi smo predstavniki različnih 
področij pediatrije opozorili na trenutne probleme 
in izzive, s katerimi se srečujemo. Zaključne misli, 
ki so tudi področja, na katerih bomo morali delati 
v prihodnje, pa so: medicinska sestra v pediatriji 
potrebuje specialna znanja; v ZN v pediatriji 
potrebujemo minimalne kadrovske normative, 
ki bodo poleg kakovostne in varne obravnave 
omogočali tudi zdravstveno nego, usmerjeno 
v družino ter atravmatsko obravnavo otroka in 
mladostnika; povečati moramo raziskovalno 
delo, da bomo zdravstveno nego podprli z dokazi 
in urediti bo treba področje urgentnih ambulant, 
ki niso priznane in kadrovsko podprte, kar ne 
omogoča kakovostne in varne obravnave otrok 
in mladostnikov. 

Majda Oštir, predsednica

SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV 
V DRUŽINSKI MEDICINI

Predsednica: Tadeja Bizjak

Podpredsednica: mag. Jožica Eder

Članice IO: Eva Koren, Mira Brodarič, Darinka 
Petrič, Metka Žitnik, Nataša Medved, Barbara 
Bukovnik, Melita Podgornik Kanalec, Suzana 
Horvat Zver

Drugi funkcionarji sekcije: Božena Istenič, 
svetovalka

UVOD 

Sekcija MS in ZT v družinski medicini se v prvi vrsti 
ukvarja z organizacijo strokovnih izobraževanj za 
ciljno populacijo MS in ZT v družinski/splošni 
medicini in širše, kar omogočamo s povezovanjem 
sekcije z organizatorji izobraževanj s področja 
družinske medicine. Naslednja pomembna naloga 
je promocija timskega dela v družinski medicini. 
Sekcija se vključuje v razvoj protokolov aktivnosti 
zdravstvene nege na področju družinske 
medicine in v pripravo vsebin za specializacijo iz 
zdravstvene nege na primarni ravni.

DOGODKI V LETU 2017

24. 3. 2017: Preprečevanje okužb na primarni 
ravni zdravstvene dejavnosti, ZD Ljubljana - 
Center, Metelkova 9, Ljubljana

5. 4. 2017: Aktualnosti v osnovni zdravstveni 
dejavnosti, ZD Ljubljana - Center, Ljubljana

20. 10. 2017: Preprečevanje okužb na primarni 
ravni zdravstvene dejavnosti, ZD Ljubljana - 
Center, Metelkova 9, Ljubljana 

8. november 2017, 10. november 2017 in 
22. november 2017: Posvet diplomiranih 
medicinskih sester v ambulanti družinske 
medicine - referenčni ambulanti, ZD Ljubljana - 
Center, Metelkova 9, Ljubljana
24. november 2017: Posvet diplomiranih 
medicinskih sester v ambulanti družinske 
medicine - referenčni ambulanti, ZD dr. Adolfa 
Drolca Maribor, Vošnjakova ulica 2-4, Maribor
16. 11. 2017: 7. Majhnov dan: celjski dan 
družinske medicine - aktualno v družinski 
medicini, Celjski dom, Krekov trg 3, Celje 
18. 11. 2017: Pacient s KOPB, astmo in sladkorno 
boleznijo v ambulanti družinske medicine, Hotel 
Four Points by Sheraton MONS, Ljubljana, Pot za 
Brdom 4

Tadeja Bizjak, predsednica

NASLOV DOGODKA, KI JE 
ZAZNAMOVAL LETO 2017

Jeseni 2017 smo v sekciji organizirali štiri 
zaporedne posvete (tri v Ljubljani in enega v 
Mariboru) za diplomirane medicinske sestre v 
ambulantah družinske medicine z namenom 
poenotenja izvajanja, evidentiranja in 
obračunavanja storitev. Na posvetu so sodelovali 
predstavniki Ministrstva za zdravje RS, Projektne 
pisarne referenčnih ambulant, Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje in neposredne 
izvajalke - kolegice iz ambulant družinske 
medicine, ki so predstavile primere iz prakse. 
Posveti so bili dobro sprejeti, zato jih bo sekcija 
redno ponavljala dvakrat letno.

Posvet diplomiranih medicinskih sester 
ambulant družinske medicine v Ljubljani 
(Fotografija: Tadeja Bizjak)
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SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV 
V OFTALMOLOGIJI

Predsednica: Lucija Grudnik

Člani IO: Breda Kojc, Marta Blažič, Helena 
Stupan, Alenka Poštrak, Andreja Marolt, Lucija 
Grudnik, Andreja Udovč, Valentina Fric, Saša 
Mohar 

UVOD 

Vodstvo sekcije se ves čas zavzema za napredek 
in razvoj stroke na področju oftalmološke 
zdravstvene nege. Naša prioriteta so zadovoljni 
pacienti, zato se trudimo izvajati varno 
in kakovostno zdravstveno nego. V okviru 
zdravstvene nege pacientom nudimo tudi 
zdravstveno-vzgojno delo, saj pacienti s 
kroničnimi obolenji potrebujejo znanje tudi 
v domačem okolju. Želimo slediti smernicam, 
zato pripravljamo nacionalne protokole, ki so 
iztočnica za nastajanje strokovnih standardov 
v kliničnem okolju. Povezujemo oba klinična 
centra in regijske bolnišnice, kot tudi zaposlene v 
zasebnih oftalmoloških zdravstvenih dejavnostih 

ter širše, tudi zunaj meja. Povezujemo se z 
drugimi strokovnimi sekcijami, sodelujemo z 
regijskimi strokovnimi društvi in sorodnimi 
združenji zunaj Slovenije.

DOGODKI V LETU 2017

Pod okriljem Sekcije MS in ZT v oftalmologiji 
smo 4. februarja 2017 v sodelovanju z Društvom 
medicinskih sester, babic in zdravstvenih 
tehnikov Novo mesto (DMSBZT NM) v prostorih 
Splošne bolnišnice Novo mesto organizirali 
izobraževanje za medicinske sestre v Sloveniji, 
ki delujejo na področju oftalmologije in 
oftalmološke zdravstvene nege z naslovom 
»Fotografija v oftalmologiji«. Izobraževanje 
smo organizirali z namenom predstaviti poklic 

oftalmološkega fotografa, ki je v postopku 
priprave nacionalne poklicne kvalifikacije, vsem 
zdravstvenim delavcem, zaposlenim na očesnih 
oddelkih in v očesnih ambulantah tako po 
Sloveniji kot zainteresiranim gostom iz tujine.

19. 5. 2017 je v hotelu Šport na Otočcu potekalo 
strokovno srečanje medicinskih sester in 
zdravstvenih tehnikov v oftalmologiji. Rdeča nit 
tokratnega srečanja je bil glavkom, zelo aktualna 
tema pod naslovom Glavkom – skriti tat vida. 
Poleg medicinskih sester so bili predavatelji tudi 
zdravniki oftalmologi. Predstavitve so bile zelo 
kakovostne in poučne in nam bodo koristile pri 
našem delu. 

Hrvaška zveza medicinskih sester je od 15. 6. 
2015 do 18. 6. 2017 organizirala mednarodni 
kongres z naslovom Sestrinstvo bez granice. Na 
6. kongresu so sodelovala vsa njihova strokovna 
društva in tuji predavatelji. Iz Slovenije nas je 
bilo kar nekaj udeležencev. V okviru Sekcije MS 
in ZT v oftalmologiji smo se kongresa udeležile 
Lucija Grudnik, Andreja Udovč, Marta Blažič, 
Breda Kojc in Alenka Poštrak. 

11. KONGRES ZDRAVSTVENE IN 
BABIŠKE NEGE

Na Brdu pri Kranju je od 27. 11. do 29. 11. 2017 
potekal 11. kongres zdravstvene in babiške nege 
pod naslovom »Medicinske sestre in babice 
ključne za zdravstveni sistem«, ki so se ga 
udeležile predsednica in nekaj članic IO odbora 
naše sekcije.

Na kongresu smo aktivno sodelovali in na 
stojnici predstavili svojo dejavnost. Izvajali 
smo merjenje refrakcije in merjenje očesnega 
tlaka. Predstavili smo program presejanja 
diabetične retinopatije ter uporabo Amslerjeve 
mreže. Obisk udeležencev kongresa je bil 
številčen in veseli smo bili, da smo jim lahko 
predstavili svojo dejavnost. Tudi vodstvo 
Zbornice – Zveze je pohvalilo naše delo, kar si 
štejemo v posebno čast. 

Udeležili smo se tudi proslave ob 90-letnici 
organiziranega delovanja medicinskih sester na 
Slovenskem.

Lucija Grudnik, predsednica

Dogajanje na stojnici
(Fotografija: arhiv sekcije)

(Fotografija: arhiv sekcije)
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SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV 
V KIRURGIJI

Predsednica strokovne sekcije: Lidija Fošnarič; 
I. mandat od 21. 3. 2011 do 27. 3. 2015 in II. 
Mandat od 27. 3. 2015 do 27. 3. 2019.

Člani izvršilnega odbora, mandat članov 
IO 14. 3. 2014-14. 3. 2018: Igor Robert 
Roj (predstavnik podravske regije), Karmen 

Spacal Jakomin (predstavnica obalno-kraške, 
goriške in notranjsko-kraške regije), Nataša 
Kreft (predstavnica pomurske regije), Mateja 
Košak Gregorič (predstavnica jugovzhodne 
regije), Jana Lavtižar (predstavnica gorenjske 
regije), Adrijana Debelak (predstavnica 
osrednjeslovenske regije), Gordana Mirt 
(predstavnica spodnjeposavske regije)

UVOD 

Strokovna sekcija že več kot 30 let povezuje 
člane negovalnih timov širokega kirurškega 
področja. Sekcija pri svojem delovanju upošteva 
pravne akte Zbornice - Zveze in deluje v skladu 
s pravilnikom o delu strokovnih sekcij. Smo del 
celovite krovne organizacije in tako sledimo 
njeni viziji in vrednotam. Kirurška zdravstvena 
nega je izrazito dinamična in se je skozi leta 
razvijala ob razvoju sodobnih tehnologij 
in kirurških operativnih tehnik. Zahteva 
izobražene in usposobljene člane negovalnega 
tima, ki delujejo avtonomno pri zagotavljanju 
zdravstvene nege v preoperativnem in 
pooperativnem obdobju. Naša vizija je postati 
strokovni tim, ki bo podpiral kirurško zdravstveno 
nego, ki bo vključevala z dokazi podprto prakso. 
S strokovnim povezovanjem in zavzetostjo se 
bomo trudili za zadovoljstvo vseh medicinskih 
sester in zdravstvenih tehnikov v vseh slovenskih 
bolnišnicah, ki obravnavajo paciente v pre- in 
pooperativnem obdobju. Strokovna sekcija tako 
zaobjema naslednja področja: ZN v splošni in 
abdominalni kirurgiji, ZN v žilni kirurgiji, ZN 
v travmatologiji, ZN v torakalni kirurgiji, ZN 
v plastični in rekonstruktivni kirurgiji, ZN v 
ortopediji, ZN v nevrokirurgiji, ZN v kardiokirurgiji, 
ZN v urologiji, ZN v otroški kirurgiji članov na 
področju kirurške zdravstvene nege.

DOGODKI V LETU 2017

Kirurška sekcija je 26. in 27. maja organizirala 
dvodnevni strokovni seminar z naslovom 
Na pacienta osredotočena kirurška 
zdravstvena nega - pomen povezovanja 
in sodelovanja kirurških strok.

Kirurške delavnice: 

• Zdravstvena nega pacienta s torakalno 
drenažo 

• Higiena rok in uporaba varovalne opreme
• Motivacija in krepitev timskega dela
• Kaj lahko pacient sporoča z govorico telesa?

DVODNEVNI KIRURŠKI 
SEMINAR: NA PACIENTA 
OSREDOTOČENA KIRURŠKA 
ZDRAVSTVENA NEGA - POMEN 
POVEZOVANJA IN SODELOVANJA 
KIRURŠKIH STROK

Dvodnevni kirurški seminar v maju smo namenili 
predstavitvam kirurških strok, ki vsakodnevno 
zagotavljajo na pacienta osredotočeno 
zdravstveno nego. V plenarnem delu seminarja 
je bila predstavljena strokovno specifična 
zdravstvena nega pacientov na kirurških 
oddelkih, tako v pre- kot tudi v pooperativnem 
obdobju. Dotaknili smo se tudi motivacijskih 
tehnik in timskega dela, ki so bistvenega pomena 
za zagotavljanje zdravstvene nege, osredotočene 
na pacienta. Del dvodnevnega seminarja je 
potekal v obliki delavnic, kjer so udeleženci 
lahko pridobili ali pa obnovili praktična znanja 
s področja higiene rok in zdravstvene nege 
pacienta s torakalno drenažo. 

Udeleženci dvodnevnega kirurškega seminarja 
v Kongresnem centru Thermana Laško 
(Fotografija: arhiv sekcije)

Delavnica higiena rok in uporaba varovalne 
opreme z moderatorko Jano Lavtižar
(Fotografija: arhiv sekcije)

Lidija Fošnarič, predsednica

(Fotografija: arhiv sekcije)
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SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV 
V REHABILITACIJI IN ZDRAVILIŠKI DEJAVNOSTI

Od leve proti desni: Veronika Vidmar, 
Klavdija Lah, Bojana Hočevar Posavec, 
Mirjam Salobir (25. 1. 2018)
Slika desno: Melite Belej
(Fotografija: arhiv sekcije)

Predsednica: Bojana Hočevar Posavec 

Podpredsednica: Klavdija Lah 

Člani IO: Veronika Vidmar, Mirjam Salobir, Melita 
Belej, Martina Omerzo, Irena Zupančič Knavs 

UVOD 

Strokovna sekcija zaobjame celostno strokovno 
področje rehabilitacijske zdravstvene nege 
in izboljšanje samooskrbe pacienta. Cilj 
rehabilitacijske zdravstvene nege je pomagati 
posamezniku z gibalno oviranostjo in kronično 
boleznijo ponovno vzpostaviti, ohranjati in 
spodbujati optimalno zdravje.

 DOGODKI V LETU 2017

Seminar Neprekinjena zdravstvena nega – ključ 
do pacientovega napredka je potekal 20. aprila 
2017 v Domu sv. Jožefa v Celju. Svoje znanje nam 
je posredovalo 17 avtorjev iz 10 zdravstvenih 
organizacij.

Drugo leto zapored je potekalo izobraževanje 
za pridobitev specialnih znanj s področja 
zdravstvene nege pacientov z motnjami v 
uriniranju. 

NASLOV DOGODKA, KI JE 
ZAZNAMOVAL LETO 2017

Izobraževanje za pridobitev specialnih znanj 
s področja zdravstvene nege pacientov z 
motnjami v uriniranju, 22. 3. 2017–9. 5. 2017. 

Medicinske sestre se pri svojem delu pogosto 
srečujemo s pacienti, ki imajo motnje uriniranja 
in pri katerih je treba izvajati aktivnosti 
zdravstvene nege, kot so menjava sterilnega 
urinskega katetra, sterilna intermitentna 
katetrizacija, učenje čiste intermitentne 
katetrizacije in drugo. V času izobraževanja 
medicinske sestre pridobimo znanje in 
kompetence za katetrizacijo ženske, ne pa tudi 
za katetrizacijo moškega. S tem problemom 
se srečujemo na določenih deloviščih, npr. 

travmatologija, urologija, rehabilitacija, posebni 
zavodi, domovi starostnikov in drugje. V številnih 
ustanovah moramo tako, čeprav nimamo 
potrebnih znanj in nismo praktično usposobljene, 
izvajati tudi katetrizacijo moških, zato čutimo 
potrebo po pridobitvi znanj in kompetenc na 
tem strokovnem področju. Izobraževanje poglobi 
obstoječe znanje, ga razširi z utemeljitvami ter 
praktično utrdi, da lahko nudimo strokovno, 
kakovostno in varno zdravstveno nego vsem 
pacientom s tovrstnimi težavami.

Svečana podelitev potrdila o specialnih 
znanjih, ki ga je opravilo 25 posameznikov 
iz različnih regij Slovenije in iz različnih 
delovnih okolij, predstavniki kliničnih 
okolij Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, 
UKC Maribor in URI Soča, predsednica 
Zbornice – Zveze Monika Ažman ter izvršna 
direktorica Anita Prelec (9. 10. 2017)
(Fotografija: arhiv sekcije)

Bojana Hočevar Posavec, predsednica
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SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV 
V ONKOLOGIJI

Predsednica: Gordana Marinček Garić

Člani IO: Snežana Umičević, Vesna Hamzić, 
Zvonka Kastelic, Peter Koren, Damijan Slakan

Drugi funkcionarji sekcije: Cvetka Švajger 
(tajnica)

UVOD 

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov v onkologiji že od leta 1987 s svojo 
strokovno in raziskovalno dejavnostjo skrbi 
za zagotavljanje čim višje ravni kakovosti in 
varnosti v obravnavi onkoloških bolnikov na 
vseh področjih zdravstvenega varstva. Poleg tega 
skrbi za:

• združevanje in izobraževanje medicinskih 
sester in zdravstvenih tehnikov, ki v Sloveniji 
delujejo na področju onkološke zdravstvene 
nege;

• stalen razvoj stroke ter prenos dobre in z 
dokazi podprte prakse v slovenski prostor, 
sodeluje z izobraževalnimi ustanovami 
in zdravstvenimi zavodi ter z drugimi 
strokovnimi in prostovoljnimi združenji v 
Sloveniji kot tudi v Evropi;

• vključuje se v raziskovalno dejavnost in 
pripravlja strokovna izpopolnjevanja, ki 
temeljijo na problematiki in aktualnih temah 
onkološke dejavnosti pri nas in v svetu. 

Od leta 1989 je sekcija MS in ZT v onkologiji 
članica Evropskega združenja onkoloških 
medicinskih sester - EONS (European Oncology 
Nursing Society), kar ji omogoča, da je ves čas 
na tekočem z novostmi in aktualnimi temami 
ter problematiko v onkološki zdravstveni negi v 
evropskem prostoru. V začetku leta 2017 je sekcija 
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
onkologiji postala tudi članica Mednarodnega 
združenja onkoloških medicinskih sester - ISNCC 
(International Society of Nurses in Cancer Care).

DOGODKI V LETU 2017

• 21. in 22. april 2017: Organizacija in izvedba 
44. strokovnega seminarja (1987–2017) 
z naslovom »Onkološka zdravstvena nega 
včeraj, danes, jutri« v hotelu Šport Otočec

• Priprava nacionalnega protokola z naslovom 
»V celoti implantiran centralni venski 
kateter s podkožnim prekatom (CVK PP) - 
venska valvula

ONKOLOŠKA ZDRAVSTVENA 
NEGA VČERAJ, DANES, JUTRI

V letu 2017 je Sekcija MS in ZT v onkologiji 
praznovala 30 let svojega delovanja. Ob tem 
jubileju je bil organiziran 44. strokovni seminar 
z namenom prikazati vlogo in razvoj onkološke 
zdravstvene nege skozi čas, s poudarkom na 
»danes« in vizijo za prihodnost. Povezovalna nit 
seminarja je bila zdravstvena nega onkološkega 
bolnika v vseh fazah maligne bolezni, ki se sooča 
z različnimi pristopi agresivnega onkološkega 
zdravljenja ter z njegovimi akutnimi in poznimi 
neželenimi učinki. Poudarjen je bil pomen 
kontinuitete in učinkovite zdravstvene nege 
onkološkega bolnika v domačem okolju.

Monika Ažman je v imenu Zbornice - Zveze 
Sekciji MS in ZT v onkologiji podelila priznanje 
za kakovostno in uspešno strokovno delo 
na področju onkološke zdravstvene nege. 
Počastitvi jubileja so se pridružile tudi nekdanje 
predsednice, ki so za svoj strokovni prispevek k 
delovanju sekcije prejele zahvalo in priznanje. 

Gordana Marinček Garić, predsednica

(Fotografija: arhiv sekcije)

(Fotografija: arhiv sekcije)
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SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER V ENTEROSTOMALNI TERAPIJI

IO Sekcije medicinskih sester v 
enterostomalni terapiji. Na sliki od leve 
proti desni: Vanja Vilar, podpredsednica 
sekcije Ines Prodan, Anita Jelar Slatnar, 
predsednica sekcije Renata Batas, Dragica 
Jošar, Robertina Benkovič Desno od zgoraj 
navzdol: Tadeja Krišelj, Anita Jelen in 
Mojca Pfajfar
(Fotografija: arhiv sekcije)

Predsednica: Renata Batas

Podpredsednica: Ines Prodan

Člani IO: Dragica Jošar, Robertina Benkovič, 
Anita Jelen, Tadeja Krišelj, Vanja Vilar, Anita Jelar 
Slatnar, Mojca Pfajfar

Drugi funkcionarji sekcije:

Renata Batas, članica izvršnega odbora 
Evropskega združenja enterostomalnih 
terapevtov – ECET – European Council of 
Enterostomal Therapists; Anita Jelar Slatnar, 
mednarodna delegatka pri Svetovnem združenju 
enterostomalnih terapevtov – WCET – World 
Council of Enterostomal Therapists) 

UVOD 

Enterostomalna terapija je specialno področje 
zdravstvene nege, ki zajema zdravstveno nego 
pacientov z izločalno stomo, hranilno stomo, 
dihalno stomo, fistulo, inkontinenco in kronično 
rano. Začetki njenega razvoja segajo v leto 1987, 
in sicer z ustanovitvijo Sekcije medicinskih sester 
za zdravstveno nego stom. Ustanovile so jo prve 
enterostomalne terapevtke, izšolane v tujini. 
Sekcija se je leta 2004 preimenovala v Sekcijo 
medicinskih sester v enterostomalni terapiji. 
Sekcija je v Sloveniji nosilka razvoja stroke 
enterostomalne terapije. Njeno poslanstvo 
temelji na razvoju in posredovanju znanj ter 
učenju drugih udeležencev zdravstvene nege, ki 
se pri svojem delu srečujejo s pacienti s stomo, 
rano in inkontinenco, postopkov in posegov, ki 
bodo pacientu omogočili kakovostno življenje 
s stomo, rano ali inkontinenco. Sekcija sodeluje 
z združenjem pacientov s stomo z »Zvezo 
invalidskih združenj ILCO« in drugimi združenji. 
Poleg tega skrbi za stalen stik in povezovanje 
enterostomalnih terapevtov in pacientov, ki so 
vključeni v nevladna združenja. Prepoznavna je v 
Sloveniji, Evropi in svetu. Izhajajoč iz osnovnega 
poklica, biti medicinska sestra, enterostomalne 
terapevtke delujejo na primarni, sekundarni in 
terciarni ravni.

Medicinske sestre enterostomalne terapevtke, 
združene v sekciji, so revolucionarke na področju 
zdravstvene nege v slovenskem prostoru, 

saj so prve organizirale svetovni kongres na 
področju zdravstvene nege v Sloveniji, izvedle 
nacionalno raziskavo v kliničnem okolju in prve 
izdale tematski Obzornik zdravstvene nege s 
strokovnimi in znanstvenimi članki s področja 
enterostomalne terapije. 

DOGODKI V LETU 2017

• Februar 2017: Učne delavnice »Zdravstvena 
nega pacienta z nefrostomo, cistostomo in 
izločalno stomo« v Psihiatrični bolnišnici Idrija

• Oktober 2017: 30. obletnica delovanja 
Sekcije medicinskih sester v enterostomalni 
terapiji v okviru dvodnevnega strokovnega 
izobraževanja v Termah Zreče

NASLOV DOGODKA, KI JE 
ZAZNAMOVAL LETO 2017

Ob dvodnevnem strokovnem srečanju na 
temo »Rane, stoma, inkontinenca« oktobra 
2017 v Zrečah smo ob zaključku prvega dne 

strokovnega srečanja s svečano akademijo in 
kratkim kulturnim programom obeležili 30. 
obletnico delovanja Sekcije medicinskih sester 
v enterostomalni terapiji. Predsednica sekcije 
Renata Batas je s slavnostnim nagovorom otvorila 
večer, sledila je svečana akademija. Izjemno 
veseli smo bili obiska predsednice Zbornice 
- Zveze Monike Ažman. Zbornica zdravstvene 
in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih 
društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih 
tehnikov Slovenije je Sekciji medicinskih sester 
v enterostomalni terapiji podelila priznanje za 
30-letno kakovostno in uspešno strokovno delo 
na področju enterostomalne terapije. Poleg tega 
se je Sekcija medicinskih sester v enterostomalni 
terapiji s podelitvijo zahval za pomembni 
prispevek pri delovanju in razvoju strokovne 
sekcije zahvalila kolegicam: Metki Zima, Poloni 
Zupančič, Marti Gantar, Vanji Vilar, Lei Zver, 
Nevi Gavrilov, Alenki Krist, Darinki Klemenc, 
Mariji Smolič, Alenki Šau, Dragici Tomc, Tamari 
Štemberger Kolnik in Renati Batas. Sekcija je 
ob jubileju izdala monografijo (1987-2017) 
»30 let delovanja Sekcije medicinskih sester 
v enterostomalni terapiji«, kjer so kronološko 
opisani vsi dogodki, dosežki od začetkov do 
ustanovitve sekcije in  vse do danes.

Sekcija medicinskih sester v enterostomalni 
terapiji je prejela s strani Zbornice 
zdravstvene in babiške nege Slovenije  
Zveze strokovnih društev medicinskih 
sester, babic in zdravstvenih tehnikov 
Slovenije priznanje za 30-letno kakovostno 
in uspešno strokovno delo na področju 
enterostomalne terapije. Od leve proti 
desni: Dragica Jošar, Vanja Vilar, Renata 
Batas (predsednica sekcije), Ines Prodan 
(podpredsednica sekcije), Robertina 
Benkovič in Monika Ažman (predsednica 
Zbornice – Zveze) (Fotografija: Jovan Batas)

Dobitnice zahval za pomembni prispevek 
pri delovanju in razvoju strokovne Sekcije 
medicinskih sester v enterostomalni terapiji 
(od leve proti desni): Tamara Štemberger 
Kolnik, Alenka Šau, Dragica Tomc, Marija 
Smolič, Vanja Vilar, Renata Batas, Marta 
Gantar, Darinka Klemenc in Alenka Krist 
(Fotografija: Jovan Batas)

Monografija od 30. obletnici Sekcije 
medicinskih sester v enterostomalni terapiji 
(1987-2017). (Fotografija: Renata Batas)

Renata Batas, predsednica
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SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV 
V ENDOKRINOLOGIJI

Predsednica: Jana Klavs

Podpredsednica: Melita Cajhen

Člani IO: Sonja Mušič, Ana Gianini, Klara 
Peternelj, Mateja Bahun, Silvija Skrivarnik in 
Andreja Žnidaršič

Drugi funkcionarji sekcije: Mateja Tomažin 
Šporar, koordinatorka delovne skupine za 
edukacijo

UVOD 

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov v endokrinologiji od leta 1988 izpolnjuje 
svoje poslanstvo, to je urejanje strokovnih 
priporočil, smernic, izobraževanje zdravstvenih 
strokovnjakov in umeščanje strokovnih vsebin 
v nacionalne strategije. Sekcija vsaka štiri leta 
organizira endokrinološki kongres zdravstvene 
nege, 6. kongres bo leta 2020. V zadnjih letih 
sekcija intenzivno ureja področje izobraževanja. 
Po letu 2015 je sekcija na pobudo Ministrstva za 
zdravje Republike Slovenije pripravila prenovo 
modela izobraževanja. V letu 2016 in 2017 se 
prvič v zgodovini Slovenije oblikujejo delavnice 
na primarni zdravstveni ravni za bolnike, ki 
imajo povišan krvni sladkor in tiste, ki se jim na 
novo odkrije sladkorna bolezen tipa 2. Število 
bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 2 se iz leta v 
leto povečuje, zato zdravstveni sistem potrebuje 
kompetentne strokovnjake, ki lahko s kratkimi 
informacijami ali edukacijo bolnika opremijo za 
kakovosten način življenja s sladkorno boleznijo. 

Sekcija skrbi za različna izobraževanja, ta so 
pripravljena na podlagi potreb, ki jih navajajo 
različni zdravstveni strokovnjaki. V letu 2018 se 
bomo tako pod okriljem Ministrstva za zdravje 
in koordinacijske skupine za obvladovanje 
sladkorne bolezni podali v pripravo prehranskih 
priporočil. Sledi prenova kurikula izobraževanja 
in oblikovanje gradiv za bolnike. Težnja je 
zagotoviti enake informacije, ne glede na regijo 
in raven zdravstvenega sistema.

DOGODKI V LETU 2017

• Redno izvajanje osnovnih modulov za 
medicinske sestre v referenčnih ambulantah 
družinske medicine (v letu 2017 dvakrat)

• 2. in 3. 2. 2017: Sladki februar - nadgradnja in 
osvežitev vsebin in veščin o sladkorni bolezni 
za time referenčnih ambulant družinske 
medicine v Zrečah

• 20. in 21. 10: Sladkorna bolezen z različnih 
vidikov – redno letno izobraževanje članov in 
ostalih udeležencev v Bohinjski Bistrici

• 20. 11. 2017: Prehranska konferenca o 
sladkorni bolezni »A la carte ali enotni 
meni?« v Ljubljani

• 15. in 21. 12. 2017: Mentor – izobraževanje na 
podlagi izvedenega razpisa za diplomirane 
medicinske sestre s specialnim znanjem o 
edukaciji bolnika s sladkorno boleznijo za 
potrebe strokovne podpore primarni ravni 
zdravstvene dejavnosti v Ljubljani 

NASLOV DOGODKA, KI JE 
ZAZNAMOVAL LETO 2017

Mentor je naslov izobraževanja, ki ga je v 
decembru 2017 skupaj z Nacionalnim inštitutom 
za javno zdravje pripravila sekcija. Izbranih je 
bilo 27 kandidatov, ki so ustrezali razpisnim 
pogojem. Z naborom in izborom kandidatov 
smo želeli zagotoviti regijsko zastopanost, 
torej da ima vsaka regija vsaj enega ali več 
mentorjev. Edukatorice/ji bodoči mentorji so se v 
decembru podrobno izobrazili o novih programih 
za bolnike, ki imajo visok krvni sladkor ali 
novoodkrito sladkorno bolezen. V pilotnih 
okoljih (Celje, Sevnica in Vrhnika) so programi že 
potekali. Trije programi, dva kratka po devetdeset 
minut in daljši – Življenje s sladkorno boleznijo, 
ki obsega pet srečanj po devetdeset minut, so v 
letu 2016/17 že potekali, bili so tudi evalvirani. 
Programi so bili odlično sprejeti, zdi se, da 
smo z njimi zapolnili veliko vrzel pomanjkanja 
izobraževanj na primarni ravni zdravstvene 
dejavnosti. 

Po opravljenem izobraževanju so mentorji 
poglobljeno preučili obstoječe programe, 
pripravili obsežen pisni prispevek o svoji 
strokovni vlogi povezovanja med primarno in 
sekundarno ravnjo. Naslednji koraki do certifikata 
mentor edukator so bili obiski v pilotnih okoljih, 
torej na delavnicah, ki že potekajo. S tem je 
bodoči mentor dobil vpogled, kakšna je dinamika 

in organizacija izobraževanja v novih centrih za 
krepitev zdravja.

Sredi pomladi 2018 naj bi se izobraževanje 
Mentor zaključilo s prvo nacionalno čajanko, 
podelitvijo certifikatov in organigramom, 
kako naprej. V letu 2018 je Ministrstvo za 
zdravje razpisalo možnost za 25 novih centrov 
za krepitev zdravja. Za nove zdravstvene 
strokovnjake, ki bodo v prihodnje izobraževali, 
bosta sekcija in NIJZ organizirala tridnevno 
teoretično in praktično izobraževanje ter 
dvodnevno implementacijsko delavnico. 
Sledi 40 ur klinične prakse pri regijskem 
mentorju edukatorju. 

A s tem izobraževanjem se zgodba ne konča. 
Mentor bo zaradi zagotavljanja strokovnosti in 
v namen reševanja nastalih težav dvakrat letno 
organiziral »regijsko čajanko«, kjer se bodo 
pogovarjali o novih informacijah glede sladkorne 
bolezni, jih skušali poenotiti in iskali rešitve za 
nastale zadrege in težave. Sekcija bo vsaj enkrat 
letno skupaj z NIJZ organizirala »nacionalno 
čajanko«, priložnost, da se na srečanju zberejo 
vsi mentorji edukatorji in vsi novi zdravstveni 
sodelavci iz CKZ-jev. 

Ponosni smo, da so prave vsebine za 
življenje s sladkorno boleznijo tako blizu 
bolnikovega doma.

Jana Klavs, predsednica
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SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV 
V NEFROLOGIJI, DIALIZI IN TRANSPLANTACIJI

Predsednica: Ana Koroša 

Podpredsednica: Ana Hostnik 

Sekretar sekcije: Darijan Marič

Člani IO: Cvetka Likar, Ana Hostnik, Benedikta 
Lipičar Kovšca, Marica Parapot, Darijan Marič, 
Mateja Perko, Sonja Pečolar

Razširjeni izvršilni odbor: Boža Pirkovič, Mojca 
Zavolovšek, Blaža Rota, Katarina Kac 

Brand ambasador: Sonja Pečolar

UVOD 

Letos bo Sekcija medicinskih sester in 
zdravstvenih tehnikov v nefrologiji, dializi in 
transplantaciji praznovala 30 let delovanja. Skrb 
za ohranjanje visoke ravni strokovnosti v veliki 
meri sloni na prizadevnosti sekcije in kliničnih 
oddelkov. Glavni namen sekcije je v vseh teh 
letih bilo izvajanje strokovnega in znanstvenega 
usposabljanja in ohranjanje strokovnosti in 
znanja medicinskih sester. Kot strokovna sekcija 
sledimo viziji Zbornice - Zveze in skušamo 
doseči in ohranjati vrednote, kot so znanje, skrb, 
solidarnost, strokovnost, odgovornost, pravičnost, 
komunikacija, empatija, zaupanje, varnost, 
enakopravnost, zagovorništvo in partnerstvo. 

DOGODKI V LETU 2017

11. marec 2017, Ljubljana: Značilnosti in priprava 
dializnih membran v nadomestnem zdravljenju 
in prava izbira

21. in 22. april 2017, Ljubljana: Teoretično in 
klinično usposabljanje za pridobitev specialnih 
znanj na področju peritonealne dialize

03. junij 2017, Ljubljana: Obvladovanje stresa in 
krepitev osebnostne čvrstosti pri delu s težavnimi 
sogovorniki (sodelavci, svojci, pacienti)

22. september 2017, Ljubljana: Okužbe in 
ukrepi pri pacientih z akutno in kronično 
ledvično odpovedjo

Delovanje sekcije na preventivnem področju je 
bilo v letu 2017 zelo uspešno. V dejavnosti ob 
svetovnem dnevu ledvic je bilo vključenih 74 
medicinskih sester, zdravstvenikov, zdravstvenih 
tehnikov, upokojenih medicinskih sester in 
študentov na stojnicah in osnovnih šolah. 
Odrasle in otroke smo ozaveščali o pomenu 
zdravja ledvic, zdravem načinu življenja in 
zgodnjem odkrivanju bolezni ledvic. 

Za projekt asistirana peritonealna dializa na domu 
in v socialnovarstvenih zavodih smo na delovnih 
sestankih dorekli in razrešili nejasnosti ter se 
dogovorili za nadaljnje delo. Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije je projekt kot novo obliko 
dela Patronažne storitve - asistirana peritonealna 
dializa na domu in v socialnovarstvenih zavodih 
potrdil 22. januarja 2018, dostopno je tudi na: 
(http://www.zzzs.si/egradivap). 

Delovna skupina za izdelavo NP se je sestala 
25. novembra 2017 v Ljubljani in pregledala 
predloge NP s področja hemodialize. V obravnavo 
in potrditev je bilo upravnemu odboru Zbornice 
- Zveze in Razširjenemu strokovnem kolegiju za 
zdravstveno nego pri MZ poslanih pet NP: NP 
Zbadanje arteriovenske fistule, NP Sodelovanje 
pri uvajanju osrednjega venskega katetra za 
hemodializo, NP Menjava osrednjega venskega 
katetra za hemodializo po vodilu in NP Aplikacija 
krvi in krvnih komponent v krvno linijo v času 
hemodializnega zdravljenja. 

Prehranska skupina je pri nefrološkem društvu v 
sodelovanju s sekcijo medicinskih sester in ZT v 
nefrologiji, dializi in transplantaciji 14. septembra 
2017 v UKC Ljubljana sklicala tretji delovni 
sestanek za prehrano. Na seji smo obravnavali 
psihološke težave in psihoterapevtske pristope 
pri (pre)dializnih bolnikih (mag. Logar). Z dr. Tajdo 
Božič smo se dogovorili o pripravi delavnice 
Uporaba prehranskega kalkulatorja. 

Nacionalni program Ministrstva za zdravje »Dober 
tek Slovenija« v sodelovanju z Zdravniškim 
društvom in Slovenskim društvom za klinično 
prehrano je v 2017 pripravil Šolo klinične prehrane 
v treh modulih. Nekateri člani prehranske skupine 
so uspešno opravili prvi modul. 

V letu 2017 smo bili dejavni tudi na založniškem 
področju in izdali dva recenzirana zbornika.

Še naprej bomo sodelovali s Slovenskim 
nefrološkim društvom in na razpisu za 
pridobitev sredstev iz sklada za projektno delo in 
publicistično dejavnost. 

SPECIALNA ZNANJA S 
PODROČJA PERITONEALNE 
DIALIZE 

V letu 2017 je bil pomembnejši dogodek za 
Sekcijo medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov v nefrologiji, dializi in transplantaciji 
izvedba in zaključek teoretičnega in kliničnega 
usposabljanja za pridobitev specialnih znanj 
s področja peritonealne dialize. Komisija za 
specialna znanja je program potrdila 24. oktobra 
2016. Izobraževanje z naslovom »Specialna 
znanja s področja peritonealne dialize« 
se vpišejo v Nacionalni register specialnih znanj 
v dejavnosti zdravstvene in babiške nege pod št.: 
SZO-2016-002-002. Naziv medicinska sestra s 
specialnimi znanji s področja PD je pridobilo 26 
kolegic iz vseh DC v Sloveniji. 

Kot drugi pomembni dogodek bi označila volitve 
za predsednico in člane IO Sekcije MS in ZT v 
nefrologiji, dializi in transplantaciji. Predsednica 

Prevzem funkcije predsednice, Ana Koroša 
in Monika Ažman, 2018. Vir: Koroša
(Fotografija: arhiv sekcije)

sekcije Mirjana Rep je v letu 2017 zaključila 
drugi mandat vodenja. Na strokovnem srečanju 
3. junija 2017 so bile izvedene volitve za 
predsednico sekcije in člane izvršilnega odbora. 
Predsednica sekcije za mandatno obdobje 2017-
2021 je postala Ana Koroša. 

Ana Koroša, predsednica

Zaključek projekta asistirana peritonealna 
dializa, 2018 Vir: Parapot
(Fotografija: arhiv sekcije)

Zahvala za dolgoletno sodelovanje, Marica 
Parapot in Mirjana Rep, 2017
(Fotografija: arhiv sekcije)
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SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV 
V ENDOSKOPIJI IN GASTROENTEROLOGIJI

Predsednica: Tatjana Gjergek

Podpredsednica: Marija Petrinec Primožič

Člani IO: Mateja Zajc Čižman, Milena Kaplar, 
Monika Kalin Vodopivec, Tadej Ademovič, Janita 
Tepina, Jasna Korak, Bojana Baričič

Drugi funkcionarji sekcije: Carmen Bobnar 
Sekulič, Stanka Popovič, Lučka Kočevar

UVOD 

Sekcija deluje na različnih področjih 
endoskopske dejavnosti in v zadnjem letu tudi 
na področju gastroenterologije. V zadnjih nekaj 
letih se področje endoskopije širi, izvajajo se 
vedno bolj zahtevni posegi in s tem velikokrat 
posegamo že na področje operativne dejavnosti. 
Zaradi tega je nujno potrebno sprotno 
izobraževanje in praktični treningi, da lahko 
zagotavljamo kakovostno izvajanje posegov in 
varno obravnavo pacientov.

Na področju gastroenterologije se je po vzoru 
iz drugih evropskih držav razvilo delovanje 
medicinskih sester, ki samostojno vodijo 
ambulante za paciente s kronično vnetno 

črevesno boleznijo. Organizirajo delavnice in 
srečanja za kronične bolnike z zdravstveno-
vzgojnimi vsebinami.

Sekcija deluje tudi na mednarodnem področju – 
ESGENA in ECCO, kjer se člani aktivno vključujejo 
v delo pri pripravi evropskih smernic ter 
organizaciji in izvedbi mednarodnih srečanj. 

DOGODKI V LETU 2017

V letu 2017 smo organizirali dvodnevni 
strokovni seminar, sodelovali pri izvedbi 
praktičnih delavnic na mednarodni konferenci 
in zdravniških srečanjih ter treningih varne 
uporabe pripomočkov za zaustavljanje krvavitev 
pod okriljem proizvajalcev endoskopskih 
pripomočkov.

STROKOVNI SEMINAR 
»ENDOSKOPIJA IN KRVAVITVE«

Na strokovnem seminarju je bila vodilna 
tema obravnava odraslega bolnika in otrok s 
krvavitvijo iz prebavil, urološkega trakta in dihal. 
Predavatelji so nam predstavili zanimive primere 
iz vsakdanje prakse, najnovejše smernice 
za ukrepe pri smrtno ogroženih pacientih. 
Organizirali smo več učnih delavnic za praktičen 
prikaz uporabe različnih tehnik zaustavljanja 
krvavitev, kjer smo ob pomoči proizvajalcev 
vadili uporabo medicinskih pripomočkov.

Drugi dan seminarja je bil namenjen temam 
o kronični vnetni črevesni bolezni. Kot vsako 
leto smo tudi tokrat povabili bolnico, ki nam je 
predstavila svojo življenjsko pot in spopadanje 
s to težko boleznijo. Predstavljene so bile tudi 
druge pomembne teme o vodenju, svetovanju in 
zdravstveni vzgoji kroničnih bolnikov s KVČB, ki so 
posredno ali neposredno povezane tudi z delom 
pri pacientih, ki obiščejo endoskopsko ambulanto.

Tatjana Gjergek, predsednica

(Fotografija: arhiv sekcije)

(Fotografija: arhiv sekcije)
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SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU

Predsednik: Danijel Andoljšek

Podpredsednik: Jože Prestor

Člani IO: Damjan Remškar, Tanja Doljak Milost, 
Bojan Lešnik, Tomaž Kavzer, Andrej Humar, 
Zoran Petrovič

UVOD 

Od samega začetka delovanja je vodilo in 
usmeritev sekcije strokovna rast in napredek 
reševalcev in reševalne stroke, prizadevamo pa 
si tudi za krepitev pripadnosti poklicni skupini 
in prepoznavnosti delovanja sekcije in njenih 
članov navzven. Poudarek je na kontinuiteti 
razvoja, zastavljenih smernic ter temeljev 
regijskega zastopanja, kot je bilo vodilo tudi 
prejšnjega IO. Znotraj sekcije imamo nabor 
več kot tridesetih lastnih inštruktorjev – 
strokovnjakov na področju oskrbe hudo bolnih/
poškodovanih v predbolnišničnem okolju, ki 
izvajajo funkcionalne tečaje, predavanja in so 
licenčno vrednoteni. To so produkti, ki jih je 

sekcija razvila in jih na trgu tudi ponujamo kot 
produkt. Pri pripravi in izvedbi strokovnih srečanj 
in simpozijev redno sodelujemo z nekaterimi 
drugimi sekcijami.

DOGODKI V LETU 2017

• V preteklem letu sta bila izvoljena nov IO in 
predsednik sekcije (2017–2021)

• Enajsta izvedba Strokovno-izobraževalnega 
tekmovanja ekip NMP z mednarodno udeležbo, 
Rogla 2017: sodelovanje z MZ, SZUM

• Izvajanje licenčno vrednotenih tečajev TPO/
AED v vseh regijah Slovenije (samostojno ali 
sodelovanje z regijskimi društvi)

• Učna delavnica Oskrba dihalne poti in 
umetna ventilacija: 2-krat letno

• Učna delavnica Interpretacija EKG-ja: 2-krat letno
• Seminar Strokovno srečanje reševalcev v 

zdravstvu
• Učna delavnica Vloga reševalcev v množičnih 

nesrečah, izvajanje triaže in osnove 
komunikacije na terenu

• Posvet vodij reševalnih postaj Slovenije
• Tečaj Ukrepanje zdravstva ob velikih 

nesrečah - sodelovanje z MRMI pri SZD
• 24. mednarodni simpozij o urgentni medicini - 

sodelovanje s SZUM, Sekcija MS in ZT v urgenci

ROGLA 2017

Kot v preteklih letih je tudi leto 2017 zaznamoval 
naš največji dogodek - Strokovno-izobraževalno 
tekmovanje ekip NMP, Rogla. Dogodek je bil 
izpeljan že enajstič in spet v pozitivnih presežkih.

Danijel Andoljšek, predsednik

SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV 
V ZOBOZDRAVSTVU

Predsednica: Marina Čok

Podpredsednica: Damjana Grubar

Člani IO: Andreja Turk, Loti Hreščak, Irena Šumer, 
Maja Koudila, Vanja Kovačič, 

Manuela Kaloh in Sanda Šifkovič

Drugi funkcionarji sekcije oz. DS v 
zobozdravstveni vzgoji in preventivi: Primož 
Brovč,  Rosita Stojkovič, Damjana Marc in Barbara 
Dežman Zmerzlikar 

IO sekcije od leve proti desni: Irena Šumer, 
Maja Koudila, Loti Hreščak, Damjana 
Grubar, Marina Čok, Manuela Kaloh, Sanda 
Šifkovič, Andreja Turk in Vanja Kovačič 
(Fotografija: arhiv sekcije)

Zobozdravstvo je specifična veja medicine, 
tako sekcija združuje medicinske sestre in 
zdravstvene tehnike, zaposlene v javni in zasebni 
zobozdravstveni dejavnosti. Strokovna sekcija 
je usmerjena v razvoj stroke - izobraževanje s 
sodobnimi pristopi ter skrb za kakovostno, varno 
in strokovno delo s poudarkom na pacientu, od 
otroka do starostnika.

POMEMBNI DOGODKI V LETU 
2017: 

• 9. marec: delovno srečanje izvajalcev 
zobozdravstvene vzgoje in preventive v ZD 
Ljubljana

• 7. in 8. April: 25. strokovni seminar IZZIVI 
V ZOBOZDRAVSTVU, Kongresni center 
Bernardin

• Avgust 2017: najvišje mednarodno priznanje 
FDI »SMILE AWARD«, podelitev v Madridu

• 27.-29. novembra: 11. kongres zdravstvene 
in babiške nege Slovenije »Medicinske sestre 
in babice - ključne za zdravstveni sistem«, 
Brdo pri Kranju

11. KONGRES ZDRAVSTVENE IN 
BABIŠKE NEGE SLOVENIJE

»MEDICINSKE SESTRE 
IN BABICE - KLJUČNE ZA 
ZDRAVSTVENI SISTEM«

Delo v zobni ambulanti je polno posebnosti in 
malo poznano med stanovskimi kolegicami in 
kolegi. Zato smo članice IO sekcije z veseljem 
sprejele povabilo, da na kongresu predstavimo 
delo medicinske sestre - zobozdravstvene 
asistentke.

 Naš slogan na predstavitveni stojnici se je glasil 
»ZDRAVA USTA ZA ZDRAVO TELO«. 

Poklic medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov je poklic, ki ga zaznamuje vsakodnevno 
delo z ljudmi, od nas zahteva veliko znanja, 
sposobnosti in veščin.

Medicinska sestra - zobozdravstvena asistentka je 
strokovno usposobljena oseba, ki pozna, razume 
in obvlada postopke in naloge v zobni ambulanti. 
Pri svojem delu je primerno urejena, ima delovno 

(Fotografija: arhiv sekcije)
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obleko in se po potrebi dodatno zaščiti.

Za predstavitev poklica smo Loti Hreščak, Andreja 
Turk, Marina Čok in Damjana Grubar izdelale 
plakat in zloženko Delo medicinske sestre/
zobozdravstvene asistentke v zobni ambulanti. 

Ob tej priložnosti smo zaradi boljše 
prepoznavnosti imele majice z našim sloganom. 
Plakat smo prvič predstavile na kongresu. 

Stojnica se je šibila od številnih zloženk in 
gradiv, ki so jih za svoje delo pripravile kolegice 
vseh slovenskih regij in Stomatološke klinike. 
Popestrile so jo lutke, različni zobni modeli, 
ščetke in pripomočki za ustno nego. Obiskovalci 
so z zanimanjem prisluhnili članicam IO sekcije, 
njihovim priporočilom in nasvetom za ustno 
higieno s pravilno uporabo ustnih pripomočkov, 
ki so jih lahko odnesli tudi domov.

Damjana Marc iz ZD Ajdovščina je s sodelovanjem 
sekcije ob tej priložnosti izdelala zloženko z 
naslovom Skrb za ustno zdravje pri osebah s 
posebnimi potrebami. Skrb za odlično ustno 
zdravje je še posebno potrebna pri vseh, ki 
zaradi bolezni, poškodb ali prirojenih stanj sami 
ne zmorejo vzdrževati ustrezne ustne higiene. 

Zobozdravstveni delavci se zavedamo, da so usta 
vstopna vrata v naše telo in zobje pomemben del 
človekovega telesa. In, kako čudovito je, ko se ob 
nasmehu zobje kot biserna ogrlica razpotegnejo 
skoraj do ušes.

Od leve proti desni: Andreja Turk, Marina 
Čok, Damjana Grubar, Sanda Šifkovič
(Fotografija: arhiv sekcije)

Od leve proti desni: Marina Čok, Andreja 
Turk, Vanja Kovačič, Rosita Stojkovič, 
Sanda Šifkovič
(Fotografija: arhiv sekcije)

Marina Čok, predsednica

SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV 
V STERILIZACIJI

Predsednica: Nataša Piletič

Podpredsednica: Irena Istenič

Člani IO: Tanja Pristavec, Edija Bavdaž, Darja 
Kukovič, Dragan Drobnjak

UVOD 

Delo v sterilizaciji je sestavni del zdravstvene 
nege ter v širšem pomenu zdravstvenega 
varstva in s svojo dejavnostjo zagotavlja oskrbo 
s sterilnim in čistim materialom. Sterilizacija je 
pomemben dejavnik pri preprečevanju okužb. 
Deluje kot oskrbovalna in podporna dejavnost in 
je vpeta v temeljne procese delovanja posamezne 
zdravstvene ustanove, katere uporabniki so 
izvajalci zdravstvene dejavnosti na primarni, 
sekundarni in terciarni ravni in drugi izvajalci, 
ki opravljajo zdravstvene storitve v skladu 
z veljavno zdravstveno zakonodajo. Delo na 
področju sterilizacije je sestavni del zdravstvene 
nege in v širšem pomenu zdravstvene dejavnosti. 
Nosilka dela v sterilizaciji je medicinska sestra. Na 
področju sterilizacije ugotavlja, načrtuje, izvaja, 
nadzira in vrednoti delo ter vodi tim delavcev v 
sterilizaciji in pomožno osebje, ki je vključeno v 
proces dela. Pravica vsakega pacienta je varnost, 
kar pomeni, da se pri njegovem zdravljenju 
uporabita sterilen material in sterilen, brezhibno 
delujoč instrument. Naša vizija je usmerjena v 
zagotavljanje nadgrajevanja sistema kakovosti 
reprocesiranja medicinskih pripomočkov v 
sodelovanju z organizacijami in komisijami, 

ki se ukvarjajo s podobno problematiko, v 
delovanje v skladu z usmeritvami Zbornice 
-Zveze, v organizacijo strokovnih seminarjev in 
drugih izpopolnjevanj – skrb za izobraževanje 
in razvoj kadrov za delo v sterilizaciji. Smo člani 
Svetovnega združenja za sterilizacijo. Sledimo 
stroki in uvajamo novosti s področja sterilizacije 
v slovenskem prostoru. Stremimo k enotnemu 
strokovnemu pristopu v vseh sterilizacijah, kar je 
dolgotrajen proces. 

DOGODKI V LETU 2017

30. in 31. marca smo v Zrečah izvedli dvodnevni 
strokovni seminar, katerega naslov je bil 
Malenkosti so odločilne. Izdali smo tudi Zbornik 
predavanj strokovnega srečanja. V aprilu smo 
v sodelovanju z Zbornico - Zvezo in UKC 
Ljubljana izvedli prvo izobraževanje »Specialna 
znanja v sterilizaciji«.

SPECIALNA ZNANJA V 
STERILIZACIJI

V UKC Ljubljana je od 6. aprila do vključno 30. 
avgusta 2017 potekalo usposabljanje za SMS s 
specialnimi znanji. Izobraževanja, ki je trajalo 
100 ur, se je udeležilo 10 udeležencev iz različnih 
zdravstvenih ustanov v Sloveniji. Vsi so uspešno 
zaključili program izobraževanja, ki ga je potrdila 
Zbornica zdravstvene in babiške nege – Zveza 
strokovnih društev medicinskih sester, babic 
in zdravstvenih tehnikov Slovenije s sklepom 
številka SZO-2016-0020-0020.

Udeleženci izobraževanja 2017 
(Fotografija: Tina Roš)

Nataša Piletič, predsednica
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predvsem na diseminiranem plazmocitomu pri 
hematološkem bolniku. V tem delu smo skupaj 
s farmacevtskim podjetjem TAKEDA GmbH 
organizirali satelitski simpozij. Drugi del sklopa 
pa je bil namenjen predvsem hemofiliji, novemu 
načinu aplikacije zdravila MabThera, aerosolni 
terapiji nevarnih zdravil ter vlogi kliničnega 
psihologa pri hematološkem bolniku.

SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV 
V HEMATOLOGIJI

Predsednica: Nataša Režun

Podpredsednik: Boštjan Jovan

Člani IO: Marjanca Rožič, Stanko Rovtar, Milena 
Drnovšek, Metka Ražman, Irena Krivec

Drugi funkcionarji sekcije: Irena Katja Škoda 
Goričan

UVOD 

Sekcija MS in ZT v hematologiji deluje predvsem 
na področju hematologije in onkologije. Vsako 
leto spomladi in jeseni organizira strokovna 
izobraževanja, v katerih poizkuša zajeti 
vse novosti na področju zdravstvene nege 
hematološkega bolnika. 

DOGODKI V LETU 2017

Hematološki bolnik – posebnosti in novosti, 7. in 
8. aprila 2017 v Termah Zreče

Diseminirani plazmocitom, hemofilija in novosti 
v zdravstveni negi hematološkega bolnika, 6. in 7. 
oktobra 2017 v Termah Olimia

NASLOV DOGODKA, KI JE 
ZAZNAMOVAL LETO 2017

Diseminirani plazmocitom, hemofilija in novosti 
v zdravstveni negi hematološkega bolnika, 6. in 7. 
oktobra 2017 v Termah Olimia

Strokovno srečanje je bilo razdeljeno na dva 
sklopa. V prvem delu sklopa je bil poudarek 

Nataša Režun, predsednica

SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV 
V URGENCI

Člani IO (od leve proti desni): Majda Cotič 
Anderle, Vida Bračko, Drago Satošek, 
Renata Mlakar, Vojko Anderle, Nada Macura 
Višić, Maruša Brvar in Tina Gros ter Edin 
Adrović (posamično)
(Fotografija: arhiv sekcije)

Predsednica: Vida Bračko

Podpredsednica: Nada Macura Višić

Člani IO: Edin Adrović, Vojko Anderle, Maruša 
Brvar, Majda Cotič Anderle, Tina Gros (tajnica), 
Renata Mlakar, Drago Satošek (član IO in 
blagajnik EfCCNa) 

Razširjeni IO: Miha Okrožnik, Mirsada Osmani, 
Andreja Špilek Plahutnik, Draga Štromajer

UVOD 

Sekcija od nastanka leta 1995 pokriva široko 
področje urgentne zdravstvene nege in oskrbe, 
ki se je skupaj z urgentno medicino intenzivno 
razvijala v zadnjih letih. Cilj sekcije je optimalna 
oskrba urgentnih pacientov na vseh ravneh, kar 
med drugim dosega s povezovanjem izvajalcev 
zdravstvene nege, ki delujejo v urgentnih 
centrih oz. urgentnih enotah na različnih 

ravneh zdravstvene službe in v različnih 
okoljih. Obravnava urgentnega pacienta je 
interdisciplinarna, zato se sekcija povezuje 
s številnimi drugimi strokovnjaki, združenji, 
službami, ki obravnavajo urgentne oz. življenjsko 
ogrožene paciente. V sekciji deluje šest delovnih 
skupin, ki pokrivajo specifično področje urgentne 
zdravstvene nege in jih vodijo člani IO. Te 
skupine so: internistična, kirurška, skupina za 
življenjsko ogrožene paciente, skupina splošne 
nujne medicinske pomoči, skupina za triažo in 
skupina ortopedskih tehnologov. Sekcija daje 
velik poudarek izobraževanju, stalnemu sledenju 
novostim in praktičnemu obnavljanju znanja, ki 
je potrebno pri izvajanju kakovostne in varne 
zdravstvene nege urgentnih pacientov. 

Strokovna sekcija je aktivna članica Evropskega 
združenja medicinskih sester za življenjsko 
ogroženega pacienta (EfCCNa – European 
Federation of Critical Care Nursing Associations), 
Svetovnega združenja medicinskih sester za 
življenjsko ogroženega pacienta (WFCCN - World 
Federation of Critical Care Nursing) in Evropskega 
združenja medicinskih sester v urgenci (EuSEN – 
European Society for Emergency Nursing).

DOGODKI V LETU 2017

20. 1. 2017: 1. strokovno srečanje triažnih 
medicinskih sester/zdravstvenikov, Ljubljana

(Fotografija: arhiv sekcije)
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9.-11. 3., Otočec in 21.–23. 9. 2017, Šmarješke 
Toplice: Izvedba tridnevnega tečaja Triaža 
v sistemu nujne medicinske pomoči v 
Republiki Sloveniji - Tečaj triaže po načelih 
Manchestrskega triažnega sistema 

21. 4. 2017: izobraževanje za obvezne vsebine 
stalnega izpopolnjevanja »Prepoznava 
življenjsko ogroženega pacienta in reanimacija«, 
Izola 

8.–9. 5. 2017: »Faculty Course ATCN« – tečaj 
za kandidate za inštruktorje tečaja dodatnih 
postopkov zdravstvene nege pri obravnavi 
ogroženega poškodovanca (ATCN), Sežana 

11.-13. 5., Sežana in 16.–18. 11. 2017, Pohorje: 
osnovni »Tečaj dodatnih postopkov zdravstvene 
nege pri obravnavi groženega poškodovanca 
(ATCN)« 

19.–20. 10. 2017, Terme Čatež: redni dvodnevni 
strokovni seminar »Urgentni pacient – od 
generacije do generacije«

14.–17. 6. 2017, Portorož: sodelovanje na 24. 

mednarodnem simpoziju o urgentni medicini 
v sodelovanju s Slovenskim združenjem za 
urgentno medicino in Sekcijo reševalcev v 
zdravstvu 

november 2017, Ljubljana: Usposabljanje in 
preverjanje kandidatov za NPK Ortopedski 
tehnolog v sodelovanju z UKC Ljubljana 

STROKOVNO SREČANJE 
TRIAŽNIH MEDICINSKIH 
SESTER oz. ZDRAVSTVENIKOV

Sekcija od leta 2012 organizira in izvaja tečaje 
triaže po načelih Manchestrskega triažnega 
sistema, ki ga je za slovenski prostor izbralo 
in potrdilo Ministrstvo za zdravje. Program 
usposabljanja za izvajanje službe NMP z nazivom 
»Triaža v sistemu nujne medicinske pomoči v 
Republiki Sloveniji« obsega tridnevni teoretični 
in praktični del v obliki vaj v splošni, kirurški, 
internistični in pediatrični urgentni ambulanti. Do 
konca leta 2017 je bilo organiziranih 15 tečajev, 
ki se jih je udeležilo skoraj 400 udeležencev, 

od tega ga je uspešno zaključilo približno 260 
izvajalcev urgentne zdravstvene nege primarne, 
sekundarne in terciarne ravni. 

Za izvajalce triaže, diplomirane medicinske 
sestre/zdravstvenike, smo lani pripravili 1. 
strokovno srečanje, kjer so jim inštruktorji 
predstavili novosti na področju triažnih 
algoritmov, uporabo triaže pri specifičnih 
algoritmih v praksi in nekatere pasti pri izvajanju 
triaže. Udeleženci srečanja so v pogovoru z 
inštruktorji in med sabo izmenjali izkušnje 
in dileme, s katerimi se srečujejo v praksi. Na 
podlagi zelo pozitivnega odziva vseh sodelujočih 
smo se odločili, da bodo srečanja postala redna.

Udeleženci in inštruktorji na tečaju MTS 
marca 2017 na Otočcu.
(Fotografija: arhiv sekcije)

Vida Bračko, predsednica

SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV 
V DERMATOVENEROLOGIJI

Člani sekcije, Trojane, 2017
(Fotografija: Mojca Vreček)

Predsednica: Mojca Vreček 

Podpredsednica: Simona Muri 

Člani IO: Zdenka Špindler, Liljana Kralj, Nevenka 
Verboten, Martina Zupančič, Liljana Paradiž

Drugi funkcionarji sekcije: Anja Muhvič – 
nečlanica, strokovna sodelavka, Irena Mohar 
– administrativna pomoč, Mediha Keranović – 
nadomestna članica

UVOD 

Cilj Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov v dermatovenerologiji je predvsem 
dobro medsebojno sodelovanje, prikaz našega 
dela članom drugih strokovnih sekcij, druženje 
in izmenjava dragocenih izkušenj. Medicinskim 
sestram in zdravstvenim tehnikom, zaposlenim 
v dermatovenerologiji, pa želimo podati 
čim več strokovnih, aktualnih in zanimivih 
vsebin, predvsem pa novosti na področju 
dermatovenerološke zdravstvene nege.

DOGODKI V LETU 2017

V letu 2017 smo imeli v načrtu dve šoli povijanja, 
ki pa sta žal zaradi višje sile odpadli. Poleg tega je 
bilo v načrtu tudi sodelovanje na dermatoloških 
dnevih v Mariboru, tudi to je odpadlo, in sicer 
zaradi kadrovskih menjav v zdravstveni negi.

NASLOV DOGODKA, KI JE 
ZAZNAMOVAL LETO 2017

Sestanek IO Sekcije v decembru 2017 je bil 
poseben, ker smo se zbrali na sedežu in v našo 
sredino povabili direktorico Moniko Ažman 
ter izvršno direktorico Anito Prelec. Razkazali 
sta nam prostore ter opisali aktualne dogodke. 
Nadaljevali smo z rednim sestankom, v sklopu 
katerega smo predstavili gostujočima tudi 
nekatere značilnosti dermatovenerološke 
zdravstvene nege, naše načrte za vnaprej ter tudi 
problematiko, s katero se srečujemo.

Mojca Vreček, predsednica
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SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV 
NA INTERNISTIČNO-INFEKTOLOŠKEM PODROČJU

Predsednica: Veronika Jagodic Bašič

Podpredsednica: Mateja Tramte

Člani IO: Jolanda Munih, Tea Šmon, Tanja Hovnik 
Markota, Leonida Perčič Šeligo, Suzana Vrenko, 
Jana Lavtižar, Irena Knuplež

UVOD 

Sekcija združuje izvajalce ZN, ki delujejo na 
internističnih področjih, ožje pa se osredotoča 
še na problematiko infekcijskih bolezni ter 
okužb, povezanih z zdravstvom. Tako zaobjema 
širok spekter delovanja na različnih področjih 
zdravstvene nege ter vseh ravneh zdravstvenega 
varstva. Zaobjema vse starostne populacije, od 
rojstva do smrti. Vse to daje možnost tako velike 
širine kot kritičnega razmišljanja ter sodelovanja 

s številnimi strokovnjaki kot tudi sodelovanja z 
drugimi področji zdravstvene nege. IO sekcije 
ves čas skrbi, da se loteva aktualnih tem in išče 
odgovore nanje v okviru delavnic in seminarjev.

DOGODKI V LETU 2017

16. 3. 2017: 26. strokovni seminar Strokovni in 
organizacijski izzivi sezonskih okužb, Otočec 

29. 6. 2017 je sekcija na Brezovici pri Ljubljani 
kot soorganizator sodelovala na izrednem 
sestanku ob povečanem tveganju za nastanek 
izbruha otroških nalezljivih bolezni. 

DOGODEK, KI JE ZAZNAMOVAL 
LETO 2017 

Strokovni seminar Strokovni in organizacijski 
izzivi sezonskih okužb.

Seminar je potekal na Otočcu in udeležilo se 
ga je lepo število strokovnjakov in slušateljev 
z različnih področij delovanja. Izhajali smo iz 
vedno znova pereče problematike, ko nam v 
zimskem času gripa in druge, predvsem virusne 
bolezni, pokažejo svoje zobe. Vedno znova 
se vsepovsod srečujemo s pomanjkanjem 
razpoložljivih resursov in povečanim pritiskom 
bolnikov, kar vsak rešuje na svoj način. Zaobjeli 
smo obstoječe stanje in skušali najti rešitve za 
vnaprej. Ugotovili smo, da rek »Bolje preprečiti 
kot zdraviti«, če kdaj, velja ravno v primerih 
sezonskih okužb.

Seminar je bil razdeljen v tri sklope. V prvih 
dveh smo se posvetili gripi in drugim sezonskim 
respiratornim okužbam ter ukrepom za omejitev 
prenosa okužb dihal na vseh ravneh zdravstvene 
obravnave, kjer smo velik poudarek dali tudi 
motivaciji za cepljenje. V tretjem sklopu smo 
govorili o paliativni oskrbi bolnika. Pripravili 
smo tri učne delavnice: odvzem kužnin za dokaz 
respiratornih okužb, higiena rok in kapilarni 
odvzem krvi za hitro obposteljno diagnostiko.

Veronika Jagodic Bašič, predsednica

(Fotografija: arhiv sekcije)

(Fotografija: arhiv sekcije)
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SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV 
V SOCIALNIH ZAVODIH

Članice IO ob zaključku strokovnega 
srečanja V znanju je moč
(Fotografija: arhiv sekcije)

Predsednica sekcije: Gabrijela Valenčič

Podpredsednica sekcije: Frančiška Pinoza

Člani IO: Jana Korinšek, Inge Mesarec, Nada 
Hercan, Marija Bartolj

Strokovna sodelavka sekcije: Klavdija Kobal 
Straus

UVOD 

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov v socialnih zavodih, ki deluje od leta 
1996, je v letu 2017 sledila skrbi za razvoj 
stroke v socialnih zavodih, kar je njeno osnovno 
poslanstvo. Poleg skrbi za razvoj stroke so 
bile njene aktivnosti usmerjene v zaznavanje 
neprimernih delovnih pogojev in aktivnosti 
za spremembo le teh. Neustrezen kadrovski 
sistem in neustrezni delovni pogoji, s katerimi se 
zaposleni v zdravstveni negi in oskrbi v socialnih 
zavodih srečujemo, so tesno povezani z varnostjo 
in kakovostjo pri delu z uporabnikom in samim 
zdravjem izvajalcev. Populacija uporabnikov 
storitev institucionalnega varstva starejših in 
posebnih zavodov postaja vse zahtevnejša. 
Njene značilnosti so: multimorbidnost, multipla 
terapija, potreba po izvajanju vedno zahtevnejših 
postopkov v zdravstveni negi in oskrbi ter velika 
frekvenca potrebnih opravil. Opozarjali smo 
tudi na neustrezen normativ dela za storitev 
»dan zdravstvene nege« v domovih za starejše 
in posebnih zavodih. Pripravili smo analizo 
dokumenta Aktivnosti zdravstvene nege in 

oskrbe na področju socialnovarstvenih zavodov. 
Spregovorili smo tudi o prisotni ambiciji, želji 
po zmanjševanju vloge in pomena stroke 
zdravstvene nege in oskrbe v socialnih zavodih.

DOGODKI V LETU 2017 

• 29. in 30. maj 2017: 38. strokovno srečanje z 
naslovom Vizija in realnost zdravstvene nege 
v socialnih zavodih, na Otočcu

• 9. 11. 2017: 39. strokovno srečanje z 
naslovom V znanju je moč, v Ljubljani

• Predstavitev problematike na področju 
socialnovarstvenih zavodov upravnemu 
odboru Zbornice - Zveze

STROKOVNO SREČANJE: V 
ZNANJU JE MOČ

39. strokovno srečanje v Znanju je moč je 
potekalo v Ljubljani 9. 11. 2017. V znamenju 
multimorbidnosti in širokim področjem izzivov 
zdravstvene nege in oskrbe, s katerim se 
srečujejo izvajalci zdravstvene nege v socialnih 
in posebnih zavodih, smo na program umestili 
teme, s katerimi se pogosto srečujemo pri 
svojem delu. Zavedamo se, da samo s sledenjem 
novemu znanju in prenosu znanja v prakso 
lahko kakovostno sledimo potrebam naših 
uporabnikov. Zavedamo se tudi pasti, ki jih 
prinašata vsakodnevna rutina in stiska s časom. 

V zavedanju pomena povezovanja z drugimi 
izvajalci zdravstvenih storitev in prenosu 
znanj iz bolnišničnih okolij, kamor odhajajo 
in od koder prihaja veliko uporabnikov, smo 
povabili Tanjo Montanič Starc, mag. zdrav. nege, 
da nam je predstavila obravnavo bolnika pri 
operaciji kolena in kolka in kaj je ključno pri 
delu z bolnikom po odpustu v naše zavode. 
Spregovorile so nam strokovnjakinje s področja 
mehanične ventilacije iz Bolnišnice Golnik in tu 
smo ugotovili, da potrebujemo ustrezne pogoje 
za varno delo. O bolečini kot petem vitalnem 
znaku nam je predavala kolegica Majda Čauševič 
in nam nazorno predočila, kako velik pomen 

imajo izvajalci zdravstvene nege pri vodenju 
bolečine in kako veliko pozornosti ji moramo 
nameniti. Pomembno področje, o katerem nam 
je predavala dr. Špela Hvalič, je depresija, tako 
pogosta med starostniki in tako pogosto še 
vedno spregledana bolezen. Dr. Irena Sedej je 
govorila o zelo pomembnem segmentu življenja 
- o zagotavljanju primerne prehranjenosti 
uporabnikov.

Srečanje smo zaključili z navdušujočim 
predavanjem dr. Polone Selič, ki se je dotaknila 
kakovosti dela, medosebnih odnosov in življenja 
profesionalcev kot treh razlogov za potrebno 
preprečevanje izgorelosti. In potrdili smo stari 
rek, da je treba znati najprej dobro poskrbeti 
zase, da lahko dobro skrbimo za druge. 

Gabrijela Valenčič, predsednica
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SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV 
V KARDIOLOGIJI IN ANGIOLOGIJI

Aktivna udeležba Združenja kardioloških 
medicinskih sester Hrvaške na 4. simpoziju 
z mednarodno udeležbo 
(Fotografija: arhiv sekcije)

Člani novega izvršilnega odbora so: 

Irena Trampuš, predsednica, Urška Hvala, 
podpredsednica, Ahbeer Al-Sayegh, Sandra 
Balažic Gjura, Irena Blažič, Antonija Gazvoda, 
Urška Hvala, Renata Lošić, Mojca Šarlija in 
Snežana Škorić, članice 

UVOD 

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov v kardiologiji in angiologiji združuje 
in povezuje medicinske sestre iz celotne 
Slovenije, ki delujejo na področju zdravstvene 
nege kardiološkega in angiološkega bolnika. 
Za nalogo si je zadala predvsem strokovno 
rast, organizacijo aktualnih in zanimivih 
strokovnih srečanj, interdisciplinarno delovanje, 
povezovanje s kolegicami in kolegi iz tujine 
ter aktivno sodelovanje v raznih preventivnih 
akcijah za preprečevanje bolezni srca in žilja. Še 
posebej se zavzema za povezovanje kolegic in 

kolegov iz različnih slovenskih regij, medsebojno 
sodelovanje in izmenjavo izkušenj ter prenašanje 
dobrih praks na področju kardiologije in 
angiologije.

DOGODKI V LETU 2017

V letu 2017 smo 8. aprila v Celju organizirali 
strokovno srečanje Obravnava bolnika v 
ambulanti za srčno popuščanje (Novosti na 
področju zdravljenja srčnega popuščanja in 
paliativna oskrba bolnika). Srečanje je potekalo v 
sodelovanju z Združenjem kardiologov Slovenije, 
Delovno skupino za srčno popuščanje in je bilo 
namenjeno predvsem medicinskim sestram in 
zdravstvenim tehnikom, ki se pri svojem delu 
dnevno srečujejo z bolniki s srčnim popuščanjem. 

26. in 27. maja smo v Šmarjeških Toplicah 
uspešno organizirali strokovno srečanje z 
naslovom Kardiološki bolnik in pridružene 
bolezni. Na srečanju so s prispevki sodelovale 
tudi kolegice iz Hrvaške. Ob tem smo izdali 
zbornik prispevkov z recenzijo Kardiološki bolnik 
in pridružene bolezni. 

V oktobru smo na povabilo Kliničnega oddelka za 
kardiologijo UKC Ljubljana in prof. Igorja Zupana 
sodelovali na 6. mednarodnem strokovnem 
srečanju Aritmije/pacing 2017, ki je potekalo 
na Brdu pri Kranju.

Od 18. 5. do 20. 5. 2017 smo se udeležili kongresa 
Euro Heart Care v JÖnkÖpingu na Švedskem. 

Moto kongresa je bil Team Work for Excellence 
in Cardiovascular care. Poleg izčrpnih predavanj 
in udeležbe na sestanku CCNAP smo si ogledali 
regionalno bolnišnico »Länssjukhuset Ryhov«.

7. 12. in 8. 12. 2017 smo se udeležili delavnice 
o implementaciji evropskih kardioloških smernic 
v zdravstveno nego - Guideline smart Training. 
Delavnico je finančno podprl ESC, iz vsake države 
sta se je lahko udeležila dva predstavnika. Iz 
Slovenije sta se delavnice udeležili Urška Hvala 
in Irena Trampuš. 

NASLOV DOGODKA, KI JE 
ZAZNAMOVAL LETO 2017

Strokovno srečanje z naslovom KARDIOLOŠKI 
BOLNIK IN PRIDRUŽENE BOLEZNI je bilo v 
letu 2017 zelo pomembno za našo strokovno 
sekcijo. Ob tem dogodku smo obeležili 20. 
obletnico delovanja sekcije in izvedli volitve 
novega predsednika in članov izvršilnega odbora 
sekcije. Dogodek je potekal v prijetnem okolju 
Term Šmarješke Toplice, ki že nekaj let gostijo 
naša strokovna srečanja in nam vedno priskočijo 
na pomoč, da udeležencem poleg znanja 
omogočimo tudi prijetno druženje.

Tokrat so bile teme strokovnega srečanja 
pregled razvoja medicine in zdravstvene nege na 
področju kardiologije in angiologije, kardiološki 
bolnik s pridruženimi boleznimi, kot so sladkorna 
bolezen, ledvična insuficienca, pljučna obolenja 
in alergija, bolnik s povišanimi maščobami v krvi, 
bolnišnične okužbe. Pripravili smo tudi sklop 
učnih delavnic, v katerem so bile predstavljene 
naslednje teme: uporaba in namestitev osebnih 
zaščitnih sredstev, snemanje EKG-ja, pravilen 
odvzem kužnin pri sumu na M. tuberculosis, 
iskanje strokovne literature. Srečanje je bilo zelo 
dobro obiskano in udeleženci so v anketnem 
vprašalniku pohvalili zelo zanimive in poučne 
teme, ki so bile predstavljene na srečanju 
in ravno tako dobro organizacijo srečanja s 
spremljajočim programom. 

Prvi dan srečanja smo se po uspešno izvedenih 
volitvah odpravili na sprehod po soteski potoka 
Radulje do razvalin gradu Klevevž in termalnega 
izvira Klevevška Toplica, katerega temperatura ob 
izviru je 24,8 stopinje C. Tu je deloma ohranjen 
grajski park z mlinom. Večer smo zaključili ob 
prijetni večerji v zidanici Gostišča Deu.

Sestanek CCNAP skupine
(Fotografija: arhiv sekcije)

Kamnit bazen v Klevevžu
(Fotografija: arhiv sekcije)

Druščina na posestvu Deu
(Fotografija: arhiv sekcije)

Irena Trampuš, predsednica
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SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER V MANAGEMENTU

Predsednik: dr. Saša Kadivec

Podpredsednica: mag. Hilda Maze

Člani IO: mandat 12. 1. 2017-12. 1. 2021: 
Tadeja Drenovec, mag. Mira Šavora, Boža Hribar, 
Nataša Čermelj, Danijela Pušnik, Sabina Bricelj 
Čelan, Metka Lipič Baligač

UVOD 

Področje delovanja Sekcije medicinskih sester v 
managementu je združevati strokovno javnost, ki 
se želi opolnomočiti na področju managementa, 
organizacije in sistema kakovosti v zdravstvu. 
Želimo, da se vodilni management in drugi, 
ki jih zanima to področje, seznani z orodjem 
managementa in znanji s področja celovitega 
obvladovanja kakovosti. 

DOGODKI V LETU 2017

Sekcija je organizirala naslednja strokovna 
srečanja:

12.1.2017: Kaj mora danes vedeti management v 
zdravstveni negi, Ljubljana

25.5.2017: Priložnosti na področju managementa 
v zdravstveni negi, Valdoltra

21.11.2017: Kategorizacija zahtevnosti 
zdravstvene nege in planiranje kadra – učna 
delavnica, Golnik

STROKOVNO SREČANJE SEKCIJE 
V MANAGEMENTU, 25. 5. 2017 v 
VALDOLTRI 

Lani je nov izvršni odbor Sekcije medicinskih 
sester v managementu za strokovno srečanje 
izbral nekdanji dan mladosti. Ker pri izboru 
lokacij srečanj za naslednje štiriletno obdobje 
želimo slediti regijskemu načelu, nas je tokrat 
prijazno gostilo osebje Ortopedske bolnišnice 
Valdoltra. Najlepše se zahvaljujemo gostiteljici 
mag. Miri Šavora za dobro organizacijo srečanja. 

Pričakovanja v zdravstveni negi so danes velika, 
saj mora biti zdravstvena oskrba kakovostna, 
stroškovno učinkovita, velik vpliv ima razvoj 
medicinske tehnologije, populacija bolnikov 
se stara, usmerjeni smo v rezultate dela, 
spremljamo kazalnike kakovosti, upoštevamo 
smernice in standarde. V zdravstveni negi se 
pričakuje večje prevzemanje odgovornosti, 
za dober potek procesov ima vodilno vlogo 
vrhnji management zdravstvenih zavodov. 
Svoj delček k lažjemu spopadanju z zahtevami 
v managementu želi prispevati naša sekcija. 
Letošnje srečanje je bilo namenjeno oblikovanju 
»zdravega« delovnega okolja. 

Program smo razdelili na več tematskih področij: 
regulacija poklica, obvladovanje stresa na 
delovnem mestu, skrb za zdravje na delovnem 
mestu, ocenjevanje delovne uspešnosti in 
pregled metod za prehransko oceno bolnikov in 
starostnikov. 

Na srečanju se je prvi predstavil Andrej Vojnovič 
s temo organizacije zdravstvene nege (ZN) 
v luči regulacije poklica. Seznanil nas je z 
regulacijo poklica izvajalcev ZN, nadzorom nad 
kompetencami ZN in sistemom izvajanja javnih 
pooblastil Zbornice - Zveze.

Nika Jalšovec je opozorila, da so zdravstveni 
delavci pri svojem delu izpostavljeni številnim 
stresorjem, kot so preobremenitve na delovnem 
mestu, časovni pritiski, dolgi delavniki, nejasnost 
vlog, izpostavljenost infekcijam, predvsem pa 

odgovornost za zdravje bolnih pacientov in 
tudi spoprijemanje z žrtvami, poškodbami ter 
smrtjo. To lahko privede do različnih psiholoških 
in fizioloških simptomov, npr. povečana 
zlorabi substanc, večja stopnja depresivnosti, 
anksioznost, samomor, glavobol, izčrpanost, 
pomanjkanje spanja ... 

Izr. prof. Metoda Dodič Fikfak se je dotaknila 
zdravja na delovnem mestu. Da bi v podjetju 
lahko ocenili, kako zdravi smo na delovnem 
mestu, kakšno je počutje in razpoložljivost 
delavcev za delo, je treba spremljati in analizirati 
določene kazalnike zdravja. 

Glede na podatke o bolniški odsotnosti so 
slovenski delavci odsotni z dela predvsem 
zaradi poškodb, tako pri delu kot zunaj dela, 
tem sledijo bolezni mišično-kostnega sistema 
in vezivnega tkiva, bolezni dihal ter duševne in 
vedenjske motnje. V prihodnje bo treba posebno 
pozornost posvetiti duševnim in vedenjskim 
motnjam, posebej reakciji na hud stres in 
prilagoditvene motnje. 

Mag. Ester Car se je spraševala, ali je 
konstruktivno ocenjevanje delovne uspešnosti 
mit ali resničnost. Na področju ocenjevanja 
delovne uspešnosti in nagrajevanja predvsem 
za znanjske poklice, kamor zdravstvena nega 
nedvomno sodi, velja, da so sistemi nagrajevanja, 
ki temeljijo na nagradi in kazni, preživeti. 
Ocenjevanje delovne uspešnosti enkrat letno v 
sodobnem hitrem tempu preprosto ni več dovolj. 

Doc. dr. Ravnikar se je lotil promocije zdravja 
na delovnem mestu, predvsem ergonomije. 
Medicinske sestre spadajo v sam vrh poklicev, 
ki imajo največ z delom povezanih mišično-
skeletnih težav, najpogosteje povzročenih 
zaradi premeščanja, dviganja bolnikov in 
drugih bremen. 

Doc. dr. Poklavec Vatovec je poudarila, da je pri 
ohranjanju in krepitvi zdravja ter preprečevanju 
in zdravljenju določenih bolezni zdrava 

prehrana, prilagojena energijskim in fiziološkim 
potrebam posameznika, izjemnega pomena. 
V starosti je tveganje podhranjenosti veliko. 
Prehrana in prehranski status posameznika 
v domu ali bolnišnici naj bi bila sestavni del 
celostne obravnave. 

Srečanje je bilo uspešno, kar pokaže tudi 
evalvacijsko poročilo srečanja. Vse kazalniki 
organizacije srečanja in vsebine predavanj 
so udeleženci ocenili z zelo visoko oceno. 
Seveda pa si želimo, da bi srečanja Sekcije MS 
v managementu postala priložnost za srečanja 
managerjev vseh ravni. Zato povabljeni k 
spremljanju objav na spletni strani Zbornice 
-Zveze z željo, da se naslednjič srečamo. 

Saša Kadivec, predsednica 
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SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV 
V NEVROLOGIJI

Predsednica: Maja Medvešček Smrekar

Podpredsednica: Anita Pirečnik Noč

Člani IO: Irma Kumer, Darja Glavan, Stanka 
Habjanič, Melita Kokol, Dušica Ivančič, Olga 
Žunkovič in Rozalija Šket

UVOD 

Menimo, da se skladno z razvojem strokovnih 
področij v zdravstveni dejavnosti, večjo 
specializacijo na področju nevrologije in 
razvojem novih tehnologij izkazuje tudi vedno 
večja potreba po specialnih znanjih v dejavnosti 
nevrološke zdravstvene nege. Obseg znanja, ki ga 
medicinske sestre potrebujejo pri svojem delu, 
se nenehno povečuje in s tem se spreminjajo 
tudi njihove kompetence. Kompetenca pomeni 
več kot samo znanje, veščino in spretnost pri 
izvajanju profesionalnih zadolžitev, pomeni 
sposobnost prenosa znanja in spretnosti v prakso. 

Prav zato bodo po vzoru razvitih držav vedno 
bolj pomembna izobraževanje, raziskovanje, 
specialna znanja, klinične specializacije in 
delovanje na dokazih podprte zdravstvene nege. 
Bolj kot kadarkoli se kaže potreba po integrirani 
zdravstveni obravnavi, racionalizaciji dela, 
strokovnosti dela in večji samostojnosti dela.

Sekcija medicinskih sester (MS) in zdravstvenih 
tehnikov (ZT) v nevrologiji si prizadeva za razvoj 
stroke zdravstvene nege (ZN) nevrološkega 
bolnika. V sekciji organiziramo strokovna srečanja, 
učne delavnice in ekskurzije. Ob vsakoletnem 
strokovnem srečanju izdamo lektoriran zbornik 
predavanj. Članice IO se srečujemo na sejah 
odbora ali pa poteka naše komuniciranje prek 
korespondenčnih sej in telefona.

DOGODKI V LETU 2017

20. januarja 2017 smo v Ljubljani v sodelovanju 
z Združenjem nevrologov Slovenije pri SZD in 
Univerzitetnim kliničnim centrom Ljubljana, 
Nevrološko kliniko, KOVNINT organizirali 1. 
mednarodni simpozij vaskularne nevrologije.

Na koncu tega strokovnega izobraževanja smo 
izvedli volitve za predsednico oz. predsednika 
in izvršilni odbor Sekcije MS in ZT v nevrologiji. 
Člani so navedeni na začetku tega prispevka.

1. MEDNARODNI SIMPOZIJ 
VASKULARNE NEVROLOGIJE

Akutni možgansko-žilni dogodek je nujno 
stanje, ki lahko povzroči trajno možgansko 
okvaro. Pacientu skušamo v bolnici z določenimi 
zmanjšati posledice tega dogodka na najmanjšo 
možno mero. Pri tem smo lahko uspešni le, če 
bolnika ves čas ciljano usmerjeno opazujemo in 
pravočasno zaznamo stanja, ki so dostopna našim 
ukrepom. Vsak posameznik v zdravstvenem timu 
ima pri tej nalogi svojo neprecenljivo vlogo, še 
posebno pa medicinske sestre, ki so s pacientom 
vse dni, štiriindvajset ur.

Vsako zaznavanje sprememb, pravilno 
vrednotenje ter pravočasno ukrepanje 
pomembno vplivajo na preživetje pacienta in še 
posebno na kakovost tega preživetja. 

Pri tem imamo v mislih nadzorovanje življenjskih 
funkcij in bolnikovega osnovnega nevrološkega 
statusa. Gre za oceno vitalnih funkcij - krvnega 
tlaka, ritma srca, oceno dihanja, kvantitete in 
kvalitete zavesti, govora, požiranja, oceno zenic, 
položaja in gibanja zrkel, oceno gibljivosti, 
mišičnega tonusa, mišične moči, senzibilitete. 

Člani IO sekcije (od leve proti desni): Alenka 
Duh (ni članica IO sekcije), Darja Glavan, 
Rozalija Šket, Irma Kumer, Maja Medvešček 
Smrekar, Stanka Habjanič, Anita Pirečnik 
Noč, Olga Žunkovič in Melita Kokol
(Fotografija: arhiv sekcije)

Vse spremembe so lahko pokazatelj novega 
dogajanja na primer možganskega edema, 
herniacije možganov, vazospazma ali ponovnega 
možgansko-žilnega dogodka. Možgani pa so 
tkivo, ki je zelo ranljivo in kjer le s pravočasnim 
ukrepanjem lahko preprečimo dokončno in 
nepopravljivo okvaro.

1. mednarodni simpozij vaskularne 
nevrologije za področje zdravstvene nege 
smo namenili predstavitvi zgoraj naštetih 
področij nadzora življenjskih funkcij in 
bolnikovega osnovnega nevrološkega 
statusa, ki ga opravi medicinska sestra. 

Rezultat tega mednarodnega simpozija je 
izdelan in objavljen učbenik za medicinske sestre 
z naslovom Zdravstvena nega v žilni nevrologiji 
1, nevrološka ocena bolnika. Ocenjujemo, 
da bo učbenik za medicinske sestre koristen 
pripomoček za pridobivanje znanja, učenje in 
praktično delo v stroki zdravstvene nege pri 
pacientih z nevrološkimi obolenji. 

Maja Medvešček Smrekar, predsednica

Udeleženci 1. mednarodnega simpozija 
vaskularne nevrologije
(Fotografija: arhiv sekcije)
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NASLOV DOGODKA, KI JE 
ZAZNAMOVAL LETO 2017

Enodnevno VII. strokovno srečanje pod naslovom 
Celostna obravnava pacienta z obolenji obnosnih 
votlin, ki je sovpadalo s 50-letnico obstoja 
otorinolaringološkega oddelka v Novem mestu. 

Seminar so sestavljala predavanja, ki so širše 
gledano predstavljala razvoj otorinolaringologije 
na Dolenjskem; zgodovinski del, anatomija, 
vloga medicinskih sester v različnih pogledih, 
operativni del in kakovost. Za zaključek seminarja 
pa je bil organiziran ogled tovarne Krka.

SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV 
V OTORINOLARINGOLOGIJI 

Predsednik: Matjaž Mrhar

Podpredsednica: Sonja Krajnik

Člani IO: Marjanca But, Danica Lukšič, Breda 
Ponikvar, Andreja Trdin, Nataša Veren, Dunja 
Gornjak in Alisa Salihović

Drugi funkcionarji sekcije: Nika Jug (tajnica)

UVOD 

Otorinolaringologija je medicinska veda, ki 
deluje na področju zdravljenja bolezni in 
poškodb grla, vratu, nosu in ušes.

Otorinolaringološka zdravstvena nega zajema 
paciente vseh starosti, od najmlajših pa vse 
do starostnikov. Obsega operativni del, ki 
ga sestavljajo operacije žrelnice, sinusov, 
polžkovega vsadka, mandljev, vstavitev cevk, 
kanile … in neoperativni oz. ambulantni del - 
preiskava sluha, ravnotežja ipd.

Sekcijo so ustanovili člani otorinolaringoloških 
oddelkov slovenskih bolnišnic, ki so tudi člani 
izvršilnega odbora. Spada med mlajše sekcije, 
saj je bila ustanovljena leta 2009 in deluje pod 
okriljem Zbornice zdravstvene nege Slovenije. 
V slovenskem prostoru predstavlja steber 
razvoja otorinolaringološke zdravstvene nege. 
S svojim delovanjem informira, uči, osvežuje 
znanje in ozavešča o morebitnih novostih 
zaposlene v zdravstveni negi, ki se srečujejo z 
otorinolaringološkimi pacienti in tiste zaposlene, 
ki si želijo širiti obzorje znanja.

DOGODKI V LETU 2017

Enodnevno VII. strokovno srečanje aprila v 
Novem mestu pod naslovom Celostna obravnava 
pacienta z obolenji obnosnih votlin. 

Seminar v Šmarjeških Toplicah, 2018
(Fotografija: arhiv sekcije)

Matjaž Mrhar, predsednik

Udeleženci seminarja
(Fotografija: arhiv sekcije) 

SEKCIJA MS V PROMOCIJI ZDRAVJA IN ZDRAVSTVENI VZGOJI 

Od leve proti desni: Boštjan Viher, Andreja 
Kvas, Ksenija Noč, Majda Šmit, Sanja 
Vrbovšek, Mirna Nemanič, Tadeja Bizjak, 
Sandra Gaber Flegar, Renata Škrget
(Fotografija: arhiv sekcije)

Predsednica: Majda Šmit

Podpredsednica: asist. Sanja Vrbovšek

Člani IO: Tadeja Bizjak, Sandra Gaber Flegar,   
dr. Andreja Kvas, Mirna Nemanič, Ksenija Noč, 
Renata Škrget, Boštjan Viher 

UVOD 

V sekciji združujemo, povezujemo in si 
prizadevamo za strokovni razvoj in podporo 
medicinskim sestram in babicam, izvajalkam 
oz. izvajalcem promocije zdravja in zdravstvene 
vzgoje vseh populacijskih skupin, na različnih 
vsebinskih področjih in na vseh ravneh 
zdravstvene dejavnosti. 

DOGODKI V LETU 2017

22. 3. 2017: Temeljni postopki oživljanja in nujna 
stanja - učna delavnica za izvajalke/ce ZV v OŠ 
(2. steber)

16. 6. 2017: Nadgradnja in razvoj preventive - 
kaj prinaša?

7. 12. 2017: Izzivi zdravstvene vzgoje v vrtcih in 
osnovnih šolah

Izzivi izvajanja zdravstvene vzgoje 
v vrtcih in osnovnih šolah

Za uvod nas je razveselilo poročilo Nacionalnega 
inštituta za varovanje zdravja, da izvajalci vzgoje 
za zdravje v osnovnih šolah s svojim delom 
dobro dosegamo pokritost osnovnih šol in da 
vodstva šol zelo visoko ocenjujejo pomen našega 
dela. V nadaljevanju smo dobili številne iztočnice 
o pomenu prilagoditve okolja, krepitvi pozitivnih 
lastnosti, uresničevanju potreb pri delu z otroki 
s posebnimi potrebami. Sledila so predavanja, v 
katerih so bila predstavljena didaktična načela, 
utečeni in iznajdljivi pristopi zmanjševanja 
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strahu pri otrocih pred zdravstvenimi pregledi, 
pomen pristopa in odnosa, ki ga ima izvajalka 
zdravstvene vzgoje do posameznega področja 
dela, pomen cepljenja za preprečevanje inicialne 
okužbe z virusom HPV glede na to, da zdravila 
ni in da kondom ne predstavlja 100-odstotne 
zaščite. V tretjem sklopu so sledile tri odlično 
pripravljene in predstavljene učne delavnice, ki so 
se zvrstile v treh ponovitvah. Kolega in kolegice, 
ki so izvedli delavnice z naslovi Zdrave navade 
- prehrana in gibanje v vrtcu, Medosebni odnosi 
za učence 8. razredov in Preventiva rakastih 
obolenj in samopregledovanje - učna delavnica 
za srednješolce, so na praktičen in slikovit način 
zaokrožili celodnevno srečanje in nas opremili z 
novimi idejami, ki so nam v dragoceno pomoč pri 
vsakodnevnem zdravstveno-vzgojnem delu.

Majda Šmit, predsednica

Vodja delovne skupine: Irena Špela Cvetežar

Člani: Urban Bole, Aljoša Lapanja, Darinka 
Klemenc, Sonja Kovač, Vesna Sekelj Rangus, 
Monika Ažman 

Zunanji strokovni sodelavki: Dora Lešnik 
Mugnaioni, dr. Mojca Cerkovnik Hvala

UVOD

Delovna skupina za nenasilje v zdravstveni 
negi (DS) deluje na področjih: ozaveščanja 
članstva in druge strokovne in splošne javnosti 
o problematiki nasilja v družbi, posebno v 
zdravstvu, medosebnih odnosih in nasilju na 
delovnem mestu, na področju izobraževanja 
za prepoznavanje, preprečevanje in obravnavo 
nasilja na delovnem mestu; raziskovanja, 
izdelave gradiv, sodelovanja na različnih 
strokovnih dogodkih, sodeluje z nevladnimi 
organizacijami, strokovnimi združenji in drugimi 
ustanovami, ki si prizadevajo za preprečevanje 
nasilja vseh vrst v vseh okoljih.

DOGODKI V LETU 2017

V DS smo imeli pet sestankov in še tri na Zdravniški 
zbornici. Objavljenih je bilo več prispevkov v Utripu, 
izvedli smo cikel izobraževanj, izvedena je bila 
anketa o stanju na področju preprečevanja nasilja, 
ob mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad 
ženskami smo pozvali članstvo, naj spregovori 
o spolnem nadlegovanju na delovnih mestih, 
skupaj z ZDUS smo sodelovali na festivalu za 
tretje življenjsko obdobje v Cankarjevem domu 
in v ta namen posodobili protokole o nasilju nad 

DELOVNA SKUPINA ZA NENASILJE V ZDRAVSTVENI NEGI

starejšimi, na TV Slovenija smo sodelovali v oddaji 
Dober dan (na temo spolnega nadlegovanja) in 
v oddaji Tednik (nasilje nad starejšimi). Vodstvu 
Zbornice – Zveze sta bila dana dva predloga: o bolj 
dostopni spletni strani DS in da se Državnemu svetu 
posreduje pobuda v zvezi z obravnavo problematike 
trpinčenja v R Sloveniji. Sodelovali smo tudi z VZŠ 
Celje, z Udruženjem medicinskih sestara, tehničara 
i babica Republike Srpske na Kozari in na 11. 
kongresu krovne organizacije na Brdu. 

NASLOV DOGODKA, KI JE 
ZAZNAMOVAL LETO 2017

Najbolj ponosni smo na cikel šestih izobraževanj 
o nasilju na delovnih mestih (http://zbornica-
zveza.si/sites/default/files/publication__
attachments/utrip_-_februar_marec_2017.pdfo: 

Psihodinamika nasilja (dr. Mojca Cerkovnik 

Hvala), Trpinčenje na delovnem mestu (Doroteja 
Lešnik Mugnaioni), Spirala nasilja (dr. Mojca 
Cerkovnik Hvala), Deeskalacijske tehnike (Urban 
Bole, Aljoša Lapanja), Soočanje z nasiljem na 
delovnem mestu - kako poskrbeti zase (Alenka 
Karlin), (Ne) razumljeni ne?! Spolno nadlegovanje 
na delovnem mestu (dr. Sonja Robnik).

Član in članice Delavne skupine za 
nenasilje: Dora Lešnik Mugnaioni, Urban 
Bole, Sonja Kovač, Vesna Sekelj Rangus, 
Darinka Klemenc, Irena Špela Cvetežar, 
odsotni Monika Ažman, dr. Mojca Cerkovnik 
Hvala, Aljoša Lapanja
(Fotografija: arhiv delovne skupine)

Irena Špela Cvetežar, vodja

(Fotografija: arhiv sekcije) 
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DELOVNA SKUPINA ZA PALIATIVNO ZDRAVSTVENO NEGO

Članice SDSPZN
(Fotografija: arhiv delovne skupine)

Vodja SDSPZN: Judita Slak

Namestnica vodje: Majda Čauševič

Članice SDSPZN: Andreja Peternelj, Andreja 
Krajnc, Majda Čauševič, Gabrijela Valenčič, 
Hedvika Zimšek, Klelija Štrancar, Doroteja Rebec, 
Darja Noč (do oktobra 2017)

UVOD 

Osnovna naloga SDSPZN je prispevati k razvoju 
paliativne oskrbe in udejanjanje načel paliativne 
oskrbe na vseh ravneh zdravstvenega in 
socialnega varstva, v izobraževalnih ustanovah 

s področja zdravstvene nege v slovenskem 
prostoru in zagotoviti enako dostopnost do 
paliativne zdravstvene oskrbe vsem prebivalcem 
Slovenije.

Cilj delovanja SDSPZN je izobraževanje 
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov ter 
sodelavcev iz paliativne oskrbe in paliativne 
zdravstvene nege (PZN). Znanja s področja 
PZN potrebujemo skorajda na vseh področjih 
zdravstvene nege, saj je le malokatero 
delovno mesto, kjer se člani negovalnega 
tima ne srečujemo z neozdravljivo bolnimi in 
njihovimi bližnjimi. 

Zavzemamo se za uvajanje izobraževanja iz PZN 
na srednji in dodiplomski stopnji, za izvajanje 

specializacije iz PZN, ki jo strategija zdravstvene 
nege do leta 2020 predvideva kot eno izmed 
12 predvidenih specializacij s področja 
zdravstvene nege. V letu 2018 bomo organizirali 
izobraževanje za specialna znanja s področja 
paliativne oskrbe in PZN za medicinske sestre v 
okviru 120-urnih izobraževanj.

Ko bomo vzpostavili mrežo izvajalcev PZN 
tudi z realizacijo izobraževanja, bomo lahko 
nudili pomoč in svetovanje s področja PZN 
medicinskim sestram in zdravstvenim tehnikom 
ter sodelavcem in laični javnosti.

DOGODKI V LETU 2017

• Priprava programa za 120-urno izobraževanje 
za specialna znanja iz paliativne oskrbe za 
medicinske sestre

• Izvedba delavnice z naslovom Duhovnost in 
duhovna oskrba bolnikov in njihovih svojcev

• Aktivna udeležba petih članic na 2. kongresu 
paliativne oskrbe v Slavonskem Brodu 

• Aktivno sodelovanje na posvetu v Državnem 
zboru RS Razmišljanja o vprašanjih ob 
iztekanju življenja

• Organizacija in izvedba celodnevnega 
strokovnega izobraževanja iz paliativne 
oskrbe za DMSBZT Gorenjske

• Izjava za javnost ob strokovnem dnevu 
paliativne in hospic oskrbe

• Sodelovanje članic SDSPZN v različnih 
organih na državni ravni pri      oblikovanju 
smernic in reševanju težav s področja 
paliativne oskrbe

• Objavljanje člankov, poročil in priporočil v 
glasilu Zbornice – Zveze Utrip

CELODNEVNO STROKOVNO 
IZOBRAŽEVANJE IZ PALIATIVNE 
OSKRBE ZA ČLANICE DMSBZT 
GORENJSKE

V letu 2017 smo se sicer v največji meri ukvarjali 
s pripravo programa 120-urnega izobraževanja za 
specialna znanja s področja paliativne oskrbe za 
medicinske sestre, ki ga bomo izvedli v letu 2018. 

Izredno prijetno pa je bilo vzdušje na celodnevnem 
strokovnem izobraževanju iz paliativne oskrbe, ki 
smo ga članice SDSPZN organizirale v sodelovanju 
z DMSBZT Gorenjske v počastitev svetovnega 
dneva paliativne in hospic oskrbe. 

Na strokovnem izobraževanju so bili 
udeleženci s primarnega zdravstvenega 
varstva, s sekundarne in terciarne ravni, iz 
enot intenzivne terapije z območja Gorenjske, 
Štajerske, Dolenjske, Primorske in iz ljubljanske 
regije. Organizacija paliativne oskrbe naj bi 
omogočala pacientu vstop v obravnavo na 
katerikoli ravni zdravstvene dejavnosti, socialno-
varstvene oskrbe ali dolgotrajne oskrbe na 
celotnem območju Slovenije, kot predvideva 
Državni program paliativne oskrbe, ki smo 
ga po kratkem preletu zgodovine paliativne 
oskrbe predstavili udeležencem izobraževanja. 
Poleg tega smo na strokovnem izobraževanju 
predstavili še probleme, strahove, stiske in 

dileme, s katerimi se srečujejo pacienti z 
napredovano kronično neozdravljivo boleznijo 
in njegovi bližnji. Za pomoč pri reševanju le 
teh in podporo potrebujejo več strokovnjakov, 
zato je v paliativni oskrbi dobro sodelovanje in 
komuniciranje med člani tima na vseh ravneh 
bistvenega pomena. Vloga medicinske sestre 
pri obravnavi neozdravljivo bolnega in njegovih 
bližnjih v multidisciplinarnem timu je ključna. Na 
izobraževanju je bila predstavljena tudi vloga 
medicinske sestre pri prepoznavanju, oceni in 
lajšanju simptomov pacienta z napredovano 
kronično boleznijo, specifike oskrbe ob koncu 
življenja in paliativna oskrba v socialnih 
ustanovah, predstavljena je bila hospic oskrba, 
organiziranost in program Slovenskega društva 
hospic ter žalovanje, posebnosti paliativne 
dejavnosti v patronažnem zdravstvenem varstvu, 
duhovnost in preprečevanje izgorevanja pri delu 
z neozdravljivo bolnimi in umirajočimi. 

Ob zaključku strokovnega izobraževanja so 
slušatelji izrazili željo, da je treba podobna 
izobraževanja čim prej ponoviti, saj v zdravstveni 
negi skorajda ni področja, kjer se medicinska 
sestra ne bi srečevala z neozdravljivo bolnimi, 
umirajočimi in s smrtjo. 

Judita Slak , vodja

Udeleženci strokovnega izobraževanja 
iz paliativne oskrbe v izvedbi SDSPZN v 
sodelovanju z DMSBZT Gorenjske 
(Fotografija: arhiv delovne skupine)
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Vodja delovne skupine: Irena Keršič

Članice stalne delovne skupine (po sklepu 
UO Zbornice – Zveze od 13. 7. 2016): Marjeta 
Berkopec, Darinka Klemenc, Marjeta Kokoš, 
Andreja Mihelič Zajec, Gordana Njenjić, Zdenka 
Seničar, doc. dr. Jadranka Stričević, Ljubica 
Šavnik, dr. Majda Šlajmer Japelj, Silva Vuga

Občasne članice delovne skupine: imenovane 
članice za zgodovino v regijskih strokovnih 
društvih oz. predsednice društev, kjer nimajo 
imenovane predstavnice.

Uvod

Namen delovanja delovne skupine je ohranjanje 
zgodovine zdravstvene in babiške nege s 
ciljem iskanja primarnih dokumentarnih 
virov, slikovnega gradiva in predmetov ter 
njihovo arhiviranje tako na področju strokovne 
organizacije kot na področju regijskih strokovnih 
društev in strokovnih sekcij ter dolgoročno 
ustanovitev inštituta za zgodovino zdravstvene 
in babiške nege pri strokovni organizaciji.

Dogodki v letu 2017

Delovna skupina se je sestala na treh delovnih 

sestankih, celo leto smo intenzivno delali na 
pridobivanju podatkov o nastanku, imenovanju 
in preimenovanju strokovne organizacije, 
strokovnih regijskih društev ter strokovnih 
sekcij, pridobljeni so bili izvorni dokumenti 
organizacije v ARS in drugih arhivih, žigi 
strokovne organizacije, podatki o predsednicah 
strokovne organizacije in predsednicah 
(Slovenkah) v Zvezi društev medicinskih sester 
Jugoslavije, fotografije iz Muzeja novejše 
zgodovine Ljubljana. Udeležili smo se razstave 
o Citi Bole ob 100-letnici njenega rojstva v 
Sodražici, pridobili dokumentarno gradivo in 
knjigo Prekomorke. Postavili smo zametke 
fototeke in digitalizacije dokumentarnega 
in slikovnega gradiva za arhiv Zbornice – 
Zveze, pridobljene so bile izvorne fotografije 
Angele Boškin, njeno ime je bilo zaščiteno kot 
blagovna znamka. Zbrano je bilo gradivo Marije 
Miloradović, Marije Šipec, Majde Gorše, Maruše 
Šolar. Narejen je bil predlog osnutka pravil 
arhiviranja, v prevodu je pomembno besedilo 
iz nemškega jezika, pridobili smo soglasje za 
prevod knjige A. Korenčan Življenje in delo 
Angele Boškin v nemščino. V jubilejnem letu 
smo sodelovali pri celostni podobi organizacije, 
scenografiji slavnostne akademije, programski 
knjižici kongresa in celostni podobi Utripa z 
bogatimi vsebinami s področja zgodovine. 

Naslov dogodka, ki je zaznamoval 
leto 2017

Delovno skupino je v letu 2017 zaznamovala 
izdaja knjige Negovanje dediščine skozi 
devet desetletij – organizirano delovanje 
medicinskih sester na Slovenskem, ki je 
izšla 27. 11. 2017 ob 90-letnici organiziranega 
delovanja medicinskih sester na Slovenskem in 
so jo ta dan prejeli vsi udeleženci slavnostne 
akademije v Kongresnem centru Brdo na Brdu pri 

Kranju. Izšla je v 900 izvodih in je obogatena z 
več koz 250 fotografijami. V njej so po poglavjih 
zbrani ključni podatki, pomembni za strokovno 
organizacijo. Urednice in soavtorice: Irena Keršič, 
Darinka Klemenc, Marjeta Berkopec, Andreja 
Mihelič Zajec in Zdenka Seničar smo v sodelovanju 
z več kot 50 avtorji in avtoricami besedil 
skušale predstaviti devet desetletij poklicnega 
dela medicinskih sester na Slovenskem in s 
tem prvič v zgodovini organizacije zbrale in 
popisale ključne vsebine, ki so izpolnjevale delo 
organizacije v tem obdobju. Hvala vsem, ki so/
ste ohranjali dragocene zgodovinske vire, jih 
popisali v različnih virih in sodelovali pri tako 
obsežnem programu delovne skupine.

DELOVNA SKUPINA ZA OHRANJANJE ZGODOVINE ZDRAVSTVENE 
IN BABIŠKE NEGE

Sestanek delovne skupine za zgodovino v 
razširjeni sestavi, 2017 
(Fotografija: Irena Keršič)

Naslovnica knjige Negovanje dediščine skozi 
devet desetletij – organizirano delovanje 
medicinskih sester na Slovenskem, 2017 
(Oblikovanje: Barbara Kralj, arhiv: Zbornica 
– Zveza).

Irena Keršič, vodja
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