
 

DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV  
PTUJ – ORMOŽ 

 

 

Člani predsedstva DMSBZT Ptuj – Ormož 
 
PREDSEDNICA: Tanja Ribič Vidovič  

PODPREDSEDNICA: Nevenka Rosić  

ČLANI PREDSEDSTVA: 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, Dragica Golob 

Jožica Lozinšek, Irena Klasinc, Andreja Bračič. 

DRUGI FUNKCIONARJI DRUŠTVA: 

Nadzorni odbor: Anja Bela, Marta Hanžekovič, Albina Šimenko. 

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

Dušanka Zadravec. 



1. UVOD  

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ptuj - Ormož (v 

nadaljevanju DMSBZT), je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje 

medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov ptujsko - ormoške regije, ki 

delujejo na področju zdravstvene in babiške nege in oskrbe. DMSBZT Ptuj – Ormož 

deluje od leta 1970, ima 698 članov. Članstvo je prostovoljno, financira se iz 

članarin. Društvo skrbi, da so v organih društva zastopane vse delovne sredine.                                                                                                                                    

Temeljno poslanstvo in namen društva je strokovno združevanje, skrb za strokovni 

razvoj s ciljem izboljšati kakovostno obravnavo pacientov in neprekinjen razvoj 

stroke zdravstvene in babiške nege v naši regiji. Delujemo v javnem interesu. 

Skrbimo za strokovna izpopolnjevanja in izobraževanja naših članov. 

Spodbujamo raziskovalno in publicistično delo. Odprti smo za ideje slehernega 

člana našega društva. Skrbimo za krepitev pozitivne poklicne samopodobe in 

zavedanja svojega prispevka pri krepitvi in ohranjanju zdravja ljudi. 

Sedež društva: Potrčeva 19a, 2250 Ptuj.   

2.  DOGODKI V LETU 2018 
 
STROKOVNA IZOBRAŽEVANJA DMSBZT PTUJ – ORMOŽ 
 

• Strokovno izobraževanje Psihosocialni vidiki obravnave pacienta z učnimi 

delavnicami, 19.01.2018. Izobraževanja z učnimi delavnicami se je udeležilo 71 

udeležencev.  

• Strokovno izobraževanje TPO z vključenim AED - modul obvezne vsebine, 

03.02.2018. Izobraževanja se je udeležilo 55 udeležencev.  

• Strokovno izobraževanje Etika in zakonodaja v zdravstvu - modul obvezne 

vsebine,17.02.2018. Izobraževanja se je udeležilo 136 udeležencev.  

• Strokovno izobraževanje TPO z vključenim AED - modul obvezne vsebine, 

17.03.2018. Izobraževanja se je udeležilo 56 udeležencev.  

• Strokovno izobraževanje Obravnava podhranjenega bolnika z motnjami 

požiranja in učnimi delavnicami, 06.04.2018. Izobraževanja se je udeležilo 53 

udeležencev.  

• Strokovno izobraževanje Učinkovita pomoč pri preprečevanju in zdravljenju 

razjed zaradi pritiska z učnimi delavnicami, 05.06.2018. Izobraževanja se je 

udeležilo 32 udeležencev.  

• Strokovno izobraževanje Celostna oskrba bolnika z vensko golenjo razjedo, 

21.09.2018. Izobraževanja se je udeležilo 81 udeležencev.  

• Strokovno izobraževanje Demenca, 18.10.2018. Izobraževanja se je udeležilo 

45 udeležencev.  

• Strokovno izobraževanje TPO z vključenim AED - modul obvezne vsebine, 

20.10.2018. Izobraževanja se je udeležilo 52 udeležencev.  

• Strokovno izobraževanje Kakovost in varnost v zdravstvu - modul obvezne 

vsebine, 10.11.2018.. Izobraževanja se je udeležilo 119 udeležencev.  



           INTERESNE DEJAVNOSTI DMSBZT PTUJ - ORMOŽ 
 

• Gledališka predstava (komedija) Na kmetih. 
• Planinski izlet na Košuto.  
• Poli maraton 

 
OSTALE AKTIVNOSTI DMSBZT PTUJ – ORMOŽ 
 

• Sodelovanje na redni skupščini Zbornice –Zveze. 

• Udeleževanje sej ORDS-a, ter izobraževanj Zbornice - Zveze. 

• Sodelovanje z Zbornico - Zvezo ob mednarodnem dnevu medicinskih sester 
(12. maj) in babic (5. maj).  

• Aktivnosti v regiji, za promocijo zdravstvene in babiške nege v organizaciji 
DMSBZT Ptuj - Ormož ob dnevu medicinskih sester in babic. 

• Zbiranje pripomočkov za osebno higieno za socialno ogrožene. 
• Zaključek leta v Hotelu Roškar. 

• 4. redne seje predsedstva. Obravnavanje aktualne problematike. 

• Redni občni zbor 17.02.2018. 
 

 
3. PLANINSKI IZLET ČLANOV DMSBZT PTUJ – ORMOŽ NA KOŠUTO 

 

Člani in članice DMSBZT Ptuj – Ormož smo se 23.6.2018 odpravili na Košuto. 

Po uspelih planinskih pohodih po Pohorju, Golteh in Menini planini smo se letos 

odločili, da se bomo povzpeli malo višje, na dvatisočaka v Karavankah. 

Karavanke so dobile ime po značilni vzhodno – zahodni smeri hribov in dolin, ki 

si sledijo kot karavana. Karavanke so najdaljše slovensko gorovje z najvišjim 

vrhom Stolom. Naš cilj je bila Košuta, ki je najdaljši 10 km greben z šestimi 

samostojnimi vrhovi visokimi preko 2000 metrov. 

Avtobus je z udeleženci krenil že ob 4.30 uri iz Ormoža. Za planince namreč 

velja, zgodaj v hribe zaradi možnosti popoldanskih neviht. Polni pričakovanj in 

novih osvojenih vrhov smo se iz parkirišča pri Matitovcu odpravili do Doma na 

Kofcah, kjer se nam je odprl pogled na čudovit gorski svet Kamniških in Julijskih 

Alp. Pot se je vzpenjala, vendar je bilo vzdušje skupine odlično in dosegli smo 

vrh. Večina je bila prvič nad 2000 metrov, zato smo na vrhu opravili obvezen 

krst, kjer smo si nadeli nova planinska imena. Po obveznem slikanju, 

občudovanju narave in zavedanju, da zmoremo, smo se spustili do koče, kjer 

nas je čakala prava planinska malica. Najbolj smo bili veseli hišne specialitete, 

štruklov. Izbirali smo med štruklji z osmimi različnimi nadevi, zaradi katerih se 

bo še marsikdo vrnil na Košuto. 

Bilo je naporno, naredili smo veliko korakov in premagali nadmorsko višino 2088 

metrov. A na avtobusu smo bili navdušeni, zadovoljni, polni lepih vtisov in slik, 

ki smo jih naredili. Lepo je bilo biti v dobri družbi, ob smehu, sproščenosti, ki 

nam bo vlivala polno dozo energije za naslednje delovne dni. 

 



 

Planinski izlet članov DMSBZT Ptuj – Ormož na Košuto 
 

 

Udeleženci strokovnega izobraževanja Kronična rana 


