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Zbornica – Zveza je strokovno, nevladno in 

nepridobitno združenje, z 90 letnim delovanjem, ki 

povezuje preko 15.000 medicinskih sester, babic in 

zdravstvenih tehnikov in predstavlja enovito strokovno 

in reprezentativno telo izvajalcev zdravstvene in babiške 

nege v Sloveniji.

Prizadevamo si zagotavljati sodobno, kakovostno ter varno 

zdravstveno in babiško nego za vse prebivalce Republike 

Slovenije ter ščititi strokovne interese članic in članov.

Programsko-organizacijski odbor:

Monika Ažman, mag. Tamara Štemberger Kolnik, 

doc. dr. Andreja Kvas, mag. Branko Bregar, Anita Prelec, 

mag. Janez Kramar, Jože Prestor, Gordana Njenjić, 

Nataša Piletič, doc. dr. Mirko Prosen

Organizator:

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – 

Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in 

zdravstvenih tehnikov Slovenije

Ob železnici 30a

1000 Ljubljana

T: (01) 544 54 80

F: (01) 544 54 81

E: tajnistvo@zbornica-zveza.si

www.zbornica-zveza.si
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Spoštovani,
 
Letošnji mednarodni dan babic in mednarodni dan medicinskih 
sester bomo obeležili že s 16. simpozijem zdravstvene in babiške 
nege pod skupnim naslovom »Zdravje je človekova pravica«, ki 
smo ga povzeli po Mednarodnem svetu medicinskih sester (ICN). 
Tudi slovenske medicinske sestre in babice smo tako kot milijoni 
medicinskih sester in babic po vsem svetu glasne zagovornice 
enake dostopnosti do zdravstvene oskrbe za vse, ki jo potrebu-
jejo. Prav tako se zavedamo, da lahko svoje poslanstvo izvajamo 
le, če imamo tudi me zagotovljene ustrezne delovne pogoje in za 
opravljeno delo prejemamo ustrezno plačilo.

Program simpozija smo oblikovali s prepoznanimi slovenskimi in 
tujimi strokovnjaki, ki bodo predstavili različne poglede pravice 
do zdravja kot temeljne človekove pravice. Pomembno mesto 
smo namenili tudi predstavnikom pacientov. Zagotovo bodo za-
nimivi tudi izsledki raziskave o zdravju slovenskih medicinskih 
sester in babic.

Medicinske sestre in babice smo še kako pomemben glas v druž-
bi, zato želimo ob praznovanju mednarodnega dneva babic in 
mednarodnega dneva medicinskih sester, 5. in 12. maja, znova 
združiti znanje in moč ter s tem opozoriti, da smo pomemben del 
izvajalcev zdravstvenega varstva.

Pridružite se nam. Veseli bomo, če boste z nami delili svoje 
znanje in izkušnje.

Monika Ažman
predsednica Zbornice - Zveze

Tudi slovenske 
medicinske sestre in 
babice smo tako kot 

milijoni medicinskih 
sester in babic po vsem 

svetu glasne zagovornice 
enake dostopnosti do 

zdravstvene oskrbe za 
vse, ki jo potrebujejo.

"
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16. simpozij zdravstvene in babiške nege 2018
v petek, 11. maja 2018, v Cankarjevem domu v Ljubljani.

Moto ICN
Medicinske sestre opozarjajo: zdravje je človekova pravica

Moto ICM
Babice utirajo pot s kakovostno obravnavo

Moto simpozija je 
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9.00 – 9.20 OTVORITEV

9.20 – 9.50 PRAVICA DO ZDRAVSTVENEGA VARSTVA JE ČLOVEKOVA PRAVICA, 
Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic RS

9.50 – 10.20 DRUŽBENO-KULTURNI VIDIKI ZDRAVJA, doc. dr. Vesna Vuk Godina

10.20 – 10.50 ODNOS DO ZNANJA V ZDRAVSTVENI NEGI KOT ODZIV NA ZAGOTAVLJANJE ZDRAVJA V 
DRUŽBI, izr. prof. dr. Brigita Skela Savič 

10.50 – 11.20 ROJSTVO – POTOVANJE, KI OBLIKUJE NAŠE ŽIVLJENJE, Anna Verwaal 

11.20 – 11.30 RAZPRAVA

11.30 – 12.15 KOSILO

12.15 – 12.30 PREDAVANJE ZLATEGA SPONZORJA

12.30 – 12.50 JAVNOZDRAVSTVENI PRISTOPI ZA RANLJIVE SKUPINE,  
Tatjana Krajnc - Nikolić, dr.med.,spec., MScPH (UK) 

12.50 – 13.10  DOSTOP DO ZDRAVSTVENIH STORITEV ZA GLUHE, NAGLUŠNE IN GLUHOSLEPE, 
Matjaž Juhart, prof. defektologije

13.10 – 13.30 
FIBROMIALGIJA, BOLEZEN S ŠTEVILNIMI OBRAZI, VIDIK ZDRAVNIKA IN BOLNIKA, 

Veronika Felicijan, prof. ped. In psih., častna predsednica DFM, 
prim. Mojca Kos-Golja, dr. med., spec. revm., predsednica Strokovnega sveta DFM

13.30 – 13.50   HEMOFILIJA OD BOLEZNI ZA SMRT DO BLIŽNJE MOŽNOSTI OZDRAVITVE, prof. Jože Faganel

13.50 – 14.00  RAZPRAVA

14.00 – 14.20  ODMOR

14.20 – 14.30  SATELITSKI SIMPOZIJ

14.30 – 15.15  

SKUPAJ NAD IZZIVE TRGA DELA: ZAHTEVNOST, OBREMENJENOST, TVEGANJA IN 
ŠKODLJIVI VPLIVI NA DELOVNIH MESTIH ZAPOSLENIH V ZDRAVSTVENI IN BABIŠKI NEGI V 

ZDRAVSTVENEM IN SOCIALNEM VARSTVU, 
mag. Maruška Željeznov Seničar, Jelka Mlakar, prof. dr. Metoda Dodič Fikfak

15.15 – 15.35   DUŠEVNO ZDRAVJE – KAKO NAPREJ? Prof. dr. Mojca Zvezdana Dernovšek

15.35 – 15.55 DUŠEVNO ZDRAVJE V SKUPNOSTI V LUČI ZDRAVSTVENE NEGE, 
Jacinta Doberšek Mlakar, v.m.s., prof. zdr. vzgoje

15.55 – 16.10  RAZPRAVA IN ZAKLJUČEK STROKOVNEGA SREČANJA
P
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Leta 1977 je diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani ter 

leta 1980 opravila pravosodni izpit. Bila je okrožna državna 

tožilka na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani. Kasneje 

je kot višja državna tožilka opravljala delo vodje Oddelka 

za mladoletniško, družinsko in spolno kriminaliteto na 

Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani. Med leti 2005 - 

2012 je bila višja državna tožilka na Vrhovnem državnem 

tožilstvu Republike Slovenije. V letu 2012 je na istem 

tožilstvu postala vrhovna državna tožilka, zadolžena tudi za 

nadzor in  izobraževanje državnih tožilcev. Od leta 2013 je 

varuhinja človekovih pravic. 

Je predavateljica, publicistka, pisateljica in humanitarka. Kot 

državna tožilka je leta 2003 dala pobudo za ustanovitev Belega 

obroča Slovenije, društva za pomoč žrtvam kaznivih dejanj, ki 

mu je predsedovala do nastopa funkcije varuhinje. Ustanovila 

je tudi dva sklada, in sicer Plamen dobrote in Hipokrat. 

Z zbranim denarjem je pomagala vsaj tisoč družinam. 

Njena bibliografija je izjemno bogata, v  desetih letih je napisala 

deset knjig, katerih izkupiček je šel v dobrodelne namene. 

V okviru spletnega portala IUS INFO je bila v letih 2006 

- 2017 izbrana med deset najvplivnejših pravnikov v 

Republiki Sloveniji. V Evropskem letu prostovoljstva je bila 

ambasadorka prostovoljstva v Republiki Sloveniji, v letu 

2012 pa Ambasadorka aktivnega staranja in medgeneracijske 

solidarnosti. Je tudi ambasadorka branja ter pokroviteljica 

številnih dogodkov in projektov v Sloveniji. V okviru 

institucije Varuha se letno udeleži ali izvede preko 400 

različnih dogodkov, mnogi so namenjeni ranljivim skupinam, 

ki jim posveča vso pozornost.
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V okviru institucije Varuha 
se letno udeleži ali izvede 

preko 400 različnih dogodkov, 
mnogi so namenjeni ranljivim 
skupinam, ki jim posveča vso 

pozornost.

Vlasta Nussdorfer, 
varuhinja človekovih pravic 

Republike Slovenije
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Je doktorica socioloških znanosti in predavateljica socialne in kulturne antropologije na Filozofski fakulteti v 

Mariboru in na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Je predavateljica na mariborski Filozofski fakulteti in na 

Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, poleg tega vodi Center za antropološke raziskave.

Je tudi kolumnistka in znana po neusmiljeni in včasih kontraverzni kritiki Slovencev. Zaradi njenih trdnih stališč, je kot 

pravi tudi sama, oseba, ki jo nekateri obožujejo, drugi pa ne prenesejo.

Leta 2003 je kot Fulbrightova štipendistka raziskovala in poučevala na Havajski pacifiški univerzi v Združenih državah 

Amerike. Je tudi članica Mednarodne zveze za antropološko in etnološko znanost (IUAES), v okviru katere je leta 

1995 ustanovila komisijo za teoretsko antropologijo (COTA), ki ji je veliko let tudi predsedovala in je soustanoviteljica 

komisije za etične odnose (COER).

Njena bibliografija obsega več kot 600 bibliografskih enot. Področja njenega zanimanja so zgodovina socialne, 

kulturne antropologije in antropoloških teorij, antropološka analiza socializacijskega in inkulturacijskega procesa ter 

antropologija postsocialističnih družb.

Zaradi njenih trdnih stališč, je 
kot pravi tudi sama, oseba, ki jo 
nekateri obožujejo, drugi pa ne 

prenesejo.

Doc. dr. Vesna Vuk Godina
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Od leta 2007 do leta 2017 je bila dekanica Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (FZAB). Kot izredna profesorica, 

nosilka predmetov in mentorica študentom magistrskega in doktorskega študija deluje na FZAB, Medicinski fakulteti 

Univerze v Ljubljani in Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru. Njeno habilitacijsko in raziskovalno 

področje so pomen raziskovanja za razvoj zdravstvene nege kot znanstvene discipline, na dokazih podprto delo 

in management v zdravstvu. Je vodja raziskovalne skupine Zdravstvo in zdravstvena nega, ki je registrirana pri 

ARRS in nosilka raziskovalnih in razvojnih projektov na FZAB. Je članica raziskovalnih skupin medinstitucionalnih 

raziskovalnih projektov v Sloveniji in izven. Od januarja 2013 naprej je strokovnjakinja NAKVIS.

Drugi mandat je glavna in odgovorna urednica Obzornika zdravstvene nege, je članica uredniškega odbora revije 

Zdravstveno varstvo in članica mednarodnega uredniškega odbora revije Nurse Education Today ter recenzentka za 

domače in mednarodne znanstvene revije. Deluje v različnih strokovnih organih in skupinah na domači in mednarodni 

ravni, od maja 2017 je članica upravnega odbora International Council of Nurses (ICN) za obdobje 2017 – 2021.

Njeno habilitacijsko in 
raziskovalno področje so 
pomen raziskovanja za 

razvoj zdravstvene nege 
kot znanstvene discipline, 
na dokazih podprto delo in 
management v zdravstvu.

izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
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Je medicinska sestra, obporodna svetovalka, doula, 

certificirana svetovalka za dojenje in obporodna fotografinja.  

Leta 1984 je diplomirala na Nizozemskem, kot registrirana 

medicinska sestra pa je delovala na Nizozemskem, Izraelu, 

Norveški, Hrvaški, Savdski Arabiji, Tajski, Fidžiju, Ugandi, 

Indiji in Združenih državah Amerike. 

Leta 1998 je Anna začela svojo zasebno svetovalno pot ter 

izobraževala in spodbujala pare, da sprejemajo odločitve 

glede možnosti in izbire obporodnih storitev. Od leta 2004 se 

je osredotočila na strokovna izobraževanja za strokovnjake 

in obporodne spremljevalce ter je pogosto povabljena na 

mednarodnih konferencah, predavanjih in delavnicah. 

Njeno ožje strokovno področje so:   fetalno in 

novorojenčkovo zavedanje, dolgoročne posledice 

zanositve in porodne izkušnje v našem življenju, 

preprečevanje in zdravljenje prenatalnih, obporodnih 

poškodb, hormonska fiziologija poroda, psihološki, 

čustveni in duhovni vidiki poroda in kako otrokom 

zagotoviti optimalen začetek v življenju. 

Anna je tudi izvrstna obporodna aktivistka in dolgoletna 

članica Ameriškega združenja za pre in perinatalno 

psihologijo in zdravje. Združuje svoje najnovejše raziskave in 

ugotovitve z bogatimi mednarodnimi izkušnjami, strokovnim 

znanjem, modrostjo in občutljivo fotografijo v želji, da  

pomaga izboljšati obporodno skrb.

 Leta 1998 je Anna začela svojo 
zasebno svetovalno pot ter 

izobraževala in spodbujala pare, 
da sprejemajo odločitve glede 
možnosti in izbire obporodnih 

storitev.

Anna Verwaal 
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Proizvod



ZDRAVSTVENE USTANOVE DOLGOTRAJNA NEGA NEGA NA DOMU
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95 let

TOSAMA PRAZNUJE VISOK JUBILEJ
Že 95 let negujemo generacije
 
Domžalska Tosama je iz skromnih začetkov leta 1923 do danes prerasla v svetovno prepoznavno, inovativno in cenjeno podjetje. Preko 500 
zaposlenih nas je danes upravičeno ponosnih na lasten razvoj izdelkov, narejenih v glavnem iz naravnih materialov. O naših prizadevanjih, 
prepričanjih in ciljih največ pove slogan, ki zadnja leta usmerja naše delo: Negujemo generacije. 

Pri razvoju vložkov in tamponov ostajamo zvesti naši tradiciji, 
hkrati pa sledimo sodobnim trendom. Naši izdelki so narejeni iz 
najboljšega, kar ponuja narava – iz bombaža, uporabnice pa jih 
najdejo v blagovnih znamkah Natura Femina, Jasmin nature Vir 
nature.

Na medicinskem področju nas ves čas vodita dve usmeritvi: vse 
tisto, kar za zdravo življenje, nego in oskrbo razvijamo, mora 
nositi oznako »naravno« in »učinkovito«. Zadnja leta se intenziv-
no posvečamo sodobni oskrbi rane in izdelavi operacijskih setov 
po željah naročnikov. 

Vivamel, prva slovenska obloga za celjenje ran iz medicinske-
ga kostanjevega medu, beleži izjemne rezultate pri zdravljenju 
kroničnih ran, ki se slabo ali počasi celijo in se ne odzivajo na 
antibiotično zdravljenje. Priporočamo ga pri celjenju kirurških 
ran, ran po poškodbi, opeklin, golenjih in diabetičnih razjed ter 
razjed zaradi pritiska, okuženih ran in ran z močnim vonjem.

Operacijske sete in zaščitno opremo za osebje smo zasnovali 
na naprednih rešitvah in visokokakovostnih materialih. 
Tradicija, usposobljena ekipa in strokovno znanje nam dopušča-
jo izredno �eksibilnost - hitro in učinkovito smo se sposobni 
odzvati na speci�čne potrebe operacijskih ekip ali posameznih 
zdravnikov. 

Letošnji jubilej – 95-letnico obstoja – bomo proslavili delov-
no. Svoje aktivnosti bomo usmerili predvsem v prenovo in 
nadgradnjo tistih izdelkov, s katerimi ljudem zagotavljamo 
izboljšano kakovost življenja v vseh življenjskih obdobjih.

www.tosama.si
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