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Poročilo o delu organov Zbornice –Zveze za leto 2014

1. POROČILO PREDSEDNICE
1.1. Poročilo o delu Zbornice – Zveze za leto 2014
V letu 2014 se je zdravstvo v naši državi, kot že nekaj let doslej, srečevalo z velikimi
izzivi in problemi. Izstopali so: varčevanje in optimizacija na vseh področjih,
pomanjkanje kadra v različnih zavodih od primarnega do terciarnega nivoja (npr. v
socialno varstvenih zavodih, v bolnišnicah na različnih oddelkih, še posebej v intenzivnih
enotah, sicer pa se je v povprečju v slovenskih bolnišnicah izkazoval manko kadra okrog
20 odstotkov glede na kategorizacijo pacientov), podaljševale so se čakalne dobe,
nezadovoljstvo pacientov in zaposlenih s situacijo v zdravstvu se je stopnjevalo.
Posledica zmanjševanj vseh teh virov s strani vodstev zavodov (tudi vodstev
zdravstvene in babiške nege), in seveda politike, so izgorelost zaposlenih, slabšanje
medosebnih in medpoklicnih odnosov, trpinčenje, s tem pa tudi večja ogroženost
pacientov in njihova kritičnost do zdravstva.
V letu 2014 smo dobili že četrto ministrico za zdravje, tokrat Milojko Kolar Celarc, s
katero smo vzpostavili korektne prve stike in začetek sodelovanja. Po odstopu ministra
Tomaža Gantarja so se na tem resorju zvrstili še Alenka Trop Skaza, Karel Erjavec in
Alenka Bratušek, ki jih, žal, nismo zaznali, niti nas oni niso opazili. Tako v novo
ministrico polagamo nove upe za ureditev nekaterih ključnih področij tudi za naše
področje, še posebej skrb za regulacijo poklicev, torej ponovno podelitev javnih
pooblastil.
Leto 2014 je bilo za zdravstveno in babiško nego torej naporno; tako kot vsa prejšnja
leta. In desetletja. Toda, ali so bili za medicinske sestre, babice, tehnike zdravstvene
nege kdaj zelo dobri časi? Vedno, v vseh devetdesetih letih obstoja Zveze društev in v
preko dvajset letih obstoja zborničnega dela organizacije, smo morali iskati svojo
umestitev v sistemu zdravstva, dokazovati svojo neobhodno potrebnost v timih,
dokazovati, da smo vedno bolj izobraženi in usposobljeni za različna, tudi nova področja
dela, da znamo raziskovati, se spoznamo na kakovost, varnost, vodenje in upravljanje,
razvijamo akademsko področje obeh strok (zdravstvene in babiške), razvijamo stroko v
kliničnih okoljih, širimo svoje kompetence, spogledujemo se z novimi izzivi, recimo z
vršnim managementom, tudi s politiko.
Prepoznavnost stroke je bila v letu 2014 opazna. Najvažneje je, da nas cenijo pacienti.
Ti so nam tudi v letu 2014 namenili najlepšo zahvalo. S piloti si namreč delimo drugo
mesto po zaupanja vrednem poklicu, takoj za gasilci. Niso tako ocenili le slovenski
pacienti, novico je priobčil Readers' Digest. Tudi splošna javnost in mediji so nam
namenjali veliko pozornosti. Poleg velike problematike pomanjkanja negovalnega kadra
po praktično vseh slovenskih bolnišnicah, pa tudi drugje, še posebej težavah v
intenzivnih enotah, zlasti v UKC Ljubljana, je bilo veselje prebirati tudi pozitivna
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sporočila, kot so, recimo, podelitev prestižnih naslovov, npr. za Pomurko leta je bila
izbrana medicinska sestra, v ožji izbor za ta naslov sta tu prišli še dve naši kolegici,
revija Zdravje je ponovno izbrala tri »najsrečnejše«: babičarja, patronažno medicinsko
sestro in medicinsko sestro iz bolnišnice. Morda je naš novi izziv in naša priložnost pri
soodločanju na najvišji ravni tudi vstop nekaterih naših članov v politiko tako na lokalni
kot na državni ravni. Z zadnjimi volitvami se nam je zgodilo to v večjem številu kot v
prejšnjih časih. Bomo videli.
Nekaj posledic odločitev prejšnjih ministrov (zlasti enega) še vedno občutimo. Zastojev
pri izvajanju regulacije (register, licence, strokovni nadzori, klinične specializacije) smo
vajeni že iz prejšnjih obdobij. Zbornica – Zveza je imela namreč vseh letih, odkar obstaja
t. i. zbornični del, le nekaj let javna pooblastila, v vseh drugih letih pa si je zanje
prizadevala. Najhujša škoda, tako ocenjujemo, je bila storjena stroki in organizaciji leta
2012, ko so z odredbo, izdano od tedanjega ministra za zdravje, vsi izvajalci s
srednješolsko strokovno izobrazbo izgubili licence. Zbornica – Zveza se je izjemno
trudila, da bi popolna regulacija (torej tudi licence, ne le vpis v register) ostala za vse, a
volja ministra je bila neomajna. Vseh posledic teh odločitev še ni moč predvideti.
Zbornica – Zveza se je tudi v tem letu trudila popravljati narejeno škodo, zlasti skozi
pospeševanje Pravilnika o izobraževanju zdravstvenih delavcev in sodelavcev, ki ga do
pisanja tega poročila (marec 2015) še ni. Pripravlja ga ministrstvo za zdravje. Ob tem pa
nezanemarljivo število tehnikov zdravstvene nege, srednjih medicinskih sester oz.
zdravstvenih tehnikov opravlja odgovorno strokovno delo, zlasti po najbolj zahtevnih
deloviščih (npr. tisti na kombiniranih pogodbah v intenzivnih enotah, dializi, operacijskih,
drugje). Sedaj brez licenc.
Posvečali smo se tudi promociji organizacije, njenim vsebinam in ohranjevanju
članstva, kar v teh časih ni bilo enostavno. Še vedno pa smo lahko zadovoljni. Članstvo
smo ohranili, kar je posledica trdega dela tako predsednikov regijskih strokovnih
društev, strokovnih sekcij, zaposlenih v pisarni in drugih.
Veliko časa in energije smo posvetili področju izobraževanja, od nasprotovanja
ustanavljanju novih srednjih zdravstvenih šol, do opozarjanja na preveliko število dijakov
in študentov v kliničnih okoljih, ki po končanem šolanju ne najdejo zaposlitve. Tudi
nismo bili naklonjeni različnim podiplomskim programom, ki bi bili bolj primerni za
klinične specializacije kot pa za 2. stopnjo bolonjskega študija, saj menimo, da je
drobljenje podiplomskih programov za državo z dvema milijonoma ljudi neracionalno.
Opozarjali smo tudi na mreže potreb po takšnih kadrih, ki jih ne izobrazi nobena šola, ki
uvaja nov program. Kot vsako leto smo tudi v letu 2014 na Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo poslali predlog glede zmanjševanja vpisa v določene srednje
šole. Žal učinka ni bilo, obljubljajo pa, da se bo to upoštevalo v naslednjem letu.
Nekontrolirano izobraževanje brez projekcije kadra, ki ga je v tem letu ponovno obljubil
NIJZ, in vpisi tako v srednje zdravstvene, kot v visoke šole/fakultete so pripeljali do
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presežka preko 2000 mladih ljudi, prijavljenih na zavodu za zaposlovanje in ekonomske
migracije v tujino.
Nova ministrica Milojka Kolar Celarc je ob nastopu svoje funkcije izkazovala področju
naših javnih pooblastil nekaj naklonjenosti; tako polagamo (ponovno) nove upe v to, da
stroka, tako se to dogaja v urejenih zdravstvenih sistemih, sama regulira svojo stroko.
Ocenjujemo, da smo z ministrico vzpostavili korektno sodelovanje. Imenovan je bil
strateški svet za zdravstveno in babiško nego pri MZ, imamo svojo predstavnico v
Zdravstvenem svetu. Prav tako bo predvidoma svoje delo nadaljeval Razširjeni
strokovni kolegij za zdravstveno nego, v katerega smo že predlagali svoje člane. V
vodstvu Zbornice – Zveze smo intenzivno spremljali tekoče dogajanje skozi vse leto in
se nanj tudi odzivali; tako smo oblikovali pripombe na več dokumentov, pravilnikov, ki jih
je dalo v razpravo MZ, marca smo oblikovali tudi lastna stališča do krize v dokumentu
Stališča Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev
medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza) o
aktualni problematiki na področju zdravstva in predlogih za reševanje krize. Večje število
naših članic in članov je vključenih tudi v druge projekte na MZ, NIJZ, ZZZS in drugje.
Toliko o področju zdravstvene politike in javnih pooblastil.
Ocenjujemo, da smo v organizaciji tudi v tem letu uspeli slediti ciljem in načrtu dela, kar
ste lani potrdili poslanci na Skupščini Zbornice – Zveze. Redno smo sklicevali seje
Upravnega odbora, vseh drugih organov, komisij in teles. Pred leti postavljeni viziji
organizacije smo skušali aktivno slediti, strategijo je v teh nestabilnih časih težko pisati,
zato se v tem letu zanjo nismo odločili. Prihajajo po do izraza vse vrednote, ki smo jih
zapisali tako v organizaciji Zbornici – Zvezi kot v pisarni. Statutarnih nalog je veliko,
nekatere so zelo zahtevne, nenehno se pojavljajo nove naloge, zahteve stroke,
članstva, politike, drugih; prav tako je včasih težko postaviti prioritete dela in reševanja
problemov, včasih se urniki različnih obveznosti težko izidejo. Ne nazadnje je že
prilagajanje na novega ministra izziv. Veliko časa smo posvečali pomanjkanju kadrov v
različnih delovnih okoljih, na kar smo vse leto aktivno opozarjali, tudi v medijih, zlasti pa
s popularizacijo »Modre knjige kadrovskih standardov in normativov«, ki jih je potrebno
čim prej sprejeti. V tem smo si bili enotni stroka, RSKZN in stanovski sindikat(i).Težko
kadrovsko stisko, ki jo je izzval ZUJF (Zakon o uravnoteženju javnih financ), ki je ostro
posegel v restriktivno politiko zaposlovanja, še posebej negovalnega kadra, bomo čutili
še dolgo. Tudi vsesplošna kriza (gospodarska, politična, kriza vrednot v družbi), ki se
začela že leta 2008, še kar kaže tudi v naši stroki svoje zobe. A v organizaciji smo s
pozitivno naravnanostjo, kljub težkim časom, skozi vse leto spodbujali in razvijali najbolj
dragoceno, kar imamo: stroko, stanovsko združenje, pripadnost, oblikovali smo nove
dokumente (ponosni smo na protokole, ki pospešeno nastajajo v strokovnih sekcijah),
razvijali Obzornik zdravstvene nege, izdali etična kodeksa tako prenovljenega za
medicinske sestre, tehnike zdravstvene nege in bolničarje negovalce kot prvega
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lastnega za babice. In mnogo drugega se je dogajalo, kar najbolj nazorno dokazujejo
poročila, zbrana v gradivu za Skupščino.
Za veliko količino opravljenega dela gre zahvala zaposlenim v pisarni, članom
Upravnega odbora, predsednicam/kom in odborom regijskih strokovnih društev,
strokovnih sekcij, delovnim skupinam in telesom in zunanjim sodelavcem. Vsako leto
tudi v poročilih ponovimo, kako deluje organizacija: v prvi vrsti mora zastopati razvoj
stroke in lastno članstvo. V tej smeri se tudi trudimo delovati, četudi včasih tega ni čutiti.
A vendarle, vpeti smo v evropski prostor, ki nam na nekaterih področjih dodobra »kroji
usodo«. Zagotovo je to področje izobraževanja in kompetenc. Zgodovina bo pokazala,
kaj od tega je bilo dobro, kaj ni imelo vpliva na razvoj. Izobraževanje in štiri kategorije
poklicnih skupin (zdravstveni asistenti, diplomirane medicinske sestre za splošno
zdravstveno nego, medicinske sestre z naprednimi znanji in medicinske sestre
specialistke) so naše dejstvo, ki mu moramo slediti, tudi zaradi prostega pretoka ljudi v
EU. Enako velja za sistem kompetenc v EU prostoru. Skozi vse leto smo tudi aktivno
sodelovali v prizadevanjih za ureditev statusa in kompetenc srednjih medicinskih sester,
ki so se vpisale v srednjo zdravstveno šolo v letu 1980/1981. V delovni skupini, ki je
delovala pod sklicem Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije, smo zagovarjali
najbolj široko zastavljeno paleto za nazaj priznanih kompetenc. Upajmo, da bodo znali
vsi tisti, ki se jih to dotika, ceniti. Vedeti je potrebno, da nikoli ne bomo mogli vsem
ustreči. Ob tem pazimo, da ne bi drugim naredili novih krivic. Sistem izobraževanja se je
skozi desetletja toliko spreminjal, da ni čudno, da je posledica tega velika zmeda na tem
področju.
Marca 2014 je bila uspešno izvedena Skupščina Zbornice – Zveze. Veliko delo,
vloženo v prenovo kodeksa etike v zdravstveni negi in oskrbi, se je obrestovalo.
Izdana je bila lična publikacija obeh kodeksov, tudi za babice, ki jo je prejel sleherni član
skupaj z Utripom.
Ob mednarodnih dnevih medicinskih sester (12. maja) in babic (5. maja) smo v
Cankarjevem domu v Ljubljani organizirali 14. simpozij zdravstvene in babiške nege
Slovenije, ki smo mu ob obeh motih mednarodnih združenj ICM (Mednarodna
konfederacija babic) in ICN (Mednarodni svet medicinskih sester): »Babice spreminjajo
svet – družino za družino« in »Medicinske sestre - moč za spremembe«, izbrali naslov:
E - zdravje in dokumentacija v zdravstveni in babiški negi. Zaključil se je z okroglo mizo
»Združeni smo močnejši, tudi na e-področju«.
Slavnostna akademija je prinesla Nagrado Angele Boškin za življenjsko delo gospe Veri
Grbec.
Podelili smo najvišja priznanja, Zlate znake, ki so jih tokrat prejeli: Renata Batas, Lidija
Časl, Marina Čok, Matka Lipič Baligač, Tatjana Nendl, Miha Okrožnik, Anton Posavec,
Karmen Panikvar Žlahtič, Majda Šmit, Marija Verbič. Na slovesnosti je bil podpisan
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sporazum o mednarodnem sodelovanju z makedonskim združenjem medicinskih sester
in babic.
Oblikovanje nacionalnih protokolov se je udejanjalo skozi vse leto. Tako imamo zdaj
na spletnih straneh več protokolov z različnih strokovnih področij.
Področja, ki smo jim posvečali veliko pozornosti, so bila: kadrovski standardi in
normativi, terminološki slovar, izdaja obeh poklicih kodeksov, zaključek prevoda in
priprava na izdajo negovalnih diagnoz SLONDA, ki so sicer začele nastajati pod
RSKZN; nacionalni protokoli, nadgrajevanje spletnih strani, aktivnosti v zvezi z razpisi za
Norveške finančne sklade, področje nenasilja, zgodovine; na novo je bila imenovana
Delovna skupina za paliativno zdravstveno nego, sodelovali smo z izobraževalnimi
institucijami, s kolegicami in kolegi izven naših meja, z RSKZN, tudi s stalno delovno
skupino glavnih medicinskih sester – pomočnic direktorjev bolnišnic pri RSKZN. Posebej
smo zadovoljni, da se je dobro razvijal v okviru ministrstva za zdravje projekt referenčnih
ambulant. Prav tako smo dobro sodelovali s stanovskim in drugimi sindikati. Naši
strokovnjaki so aktivno sodelovali na številnih strokovnih dogodkih doma in v tujini.
Izvedli smo zdaj že tradicionalno srečanje funkcionarjev Zbornice – Zveze, posamezni
dogodki, ki so jih organizirale strokovne sekcije in regijska strokovna društva, so številni
in neprecenljivi. Koliko znanja, truda, smelega dela je samo v izvedbi enega
strokovnega dogodka, naj izpostavim samo vsakoletno prireditev Sekcije reševalcev v
zdravstvu na Rogli. Zelo dobro smo razvijali tudi področje specialnih znanj.
Vlogo predsednice Zbornice – Zveze, organizacije, ki bo leta 2017 praznovala okroglih
90 let delovanja (zvezni del, zbornični pa tudi šteje preko 20 let), kljub nenehnim
izzivom, z veseljem opravljam sedmo leto. Prehajamo v zadnje leto mojega
predsednikovanja. Tudi zato, ker me obkrožajo odlični, sicer maloštevilni sodelavci v
pisarni; ocenjujemo, da v organizaciji in za organizacijo dela blizu tristo naših članic in
članov, morda celo več. Kar je neprecenljivo in ni se jim moč zahvaliti. Številni, množica
okrog 15.000 članic in članov, ki verjamejo v pomen organiziranega združevanja, v moč
enotne poklicne skupine, v en artikuliran glas stroke, ki ne naseda občasnim
provokacijam posameznikov, da je biti ali ne biti član Zbornice – Zveze nepotrebno. A
posamezniki, če se izpišejo iz organizacije, kmalu ugotovijo, da so prikrajšani za vsa
izobraževanja s 50 % popusti, ki jih organizirajo strokovne sekcije, regijska strokovna
društva (nekatera celo brezplačno, kot boniteto iz članstva) in tudi druge prostočasne
dejavnosti, ki jih nudijo članstvu. Osebno verjamem v razvoj stroke, ki ga ni moč ustaviti,
v organizacijo, njeno širše vodstvo, zaposlene v pisarni, vse kolegice in kolege
medicinske sestre, babice, zdravstvene tehnike, tehnike zdravstvene nege in bolničarje
negovalce, ki opravljate neprecenljivo strokovno delo ob pacientih v zdravstvenih, ob
stanovalcih v socialno varstvenih, ob dijakih in študentih v izobraževalnih institucijah,
zunanje sodelavce in v vse druge.
Predlagam, da si, spoštovani poslanke in poslanci, cenjeni članice in člani, vzamete
nekaj časa in preberete, kaj smo v letu 2014 delali. Poročila so bogata bera našega
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skupnega ustvarjanja. Ponosni smo na to. V zadnjem letu vodenja organizacije bo
potrebno nekatere začete projekte zaključiti, a tudi novih izzivov in načrtov ne manjka.
Organizacija je živ organizem. Čisto vsem iskrena hvala.
Poročilo pripravila: Darinka Klemenc, predsednica Zbornice-Zveze
predsednica@zbornica-zveza.si
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2. POROČILO O DELU STROKOVNIH SLUŽB
Strokovne službe delujejo na naslednjih področjih: tajništvo, oddelek članstva, pravna
pisarna, oddelek za vodenje izobraževanj in specialnih znanj ter računovodstvo.
Izvršilni organ, ki vodi delo strokovnih služb, je izvršna direktorica. Zaposleni sodelujejo
z organi Zbornice – Zveze, regijskimi strokovnimi društvi, strokovnimi sekcijami,
komisijami in delovnimi skupinami ter ne nazadnje s člani Zbornice – Zveze. Nudijo
administrativno podporo pri organizaciji in izvedbi sej, strokovnih srečanj, slavnostnih
dogodkov, novinarskih konferenc, učnih delavnic in ostalih dogodkov Zbornice – Zveze.
Prav tako sodelujejo z uredništvi tiskanih publikacij.
Pomemben cilj zaposlenih v pisarni je kakovostno in ažurno komuniciranje s članicami in
člani na vseh področjih, kjer jih le ti prepoznajo. Članice in člani lahko dostopajo do
svojih podatkov, ki jih vodimo v evidenci članstva, preko E-portala. Na dan 31. 12. 2014
je bilo v Zbornico – Zvezo včlanjenih 14.975 članic/ov.

Preglednica članstva v letu 2014 (na dan 31.12. 2014)
Stanje članstva Študenti
skupno
C
D
D=A+B+C

Aktivni
člani
A

Upokojeni
člani
B

DMSBZT Ljubljana

4.436

244

125

4.805

DMSBZT Maribor

1.903

53

20

1.976

DMSBZT Celje

1.527

44

6

1.577

DMSBZT Gorenjska

1.167

76

17

1.260

870

25

13

908

639

81

21

741

1.138

42

47

1.227

491

19

2

512

324

3

2

329

DRUŠTVA

DMSBZT Koper
DMSBZT Nova
Gorica
DMSBZT Novo
mesto
DMSBZT Slovenj
Gradec
DMSBZT Velenje
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DMSBZT Ptuj

571

4

0

575

DMSBZT Pomurje

1.030

35

0

1.065

Skupaj

14.096

626

253

14.975

ČLANARINA:
Št. vpisov v Zbornico – Zvezo v letu 2014
Št. izpisov iz Zbornice – Zveze v letu 2014

454
573

2.1. Poročilo o delu pravne pisarne Zbornice – Zveze
Pravna pisarna deluje kot podporna služba predsednici in izvršni direktorici ter
Upravnemu odboru Zbornice – Zveze pri izvajanju nalog Zbornice – Zveze. V Pravni
pisarni članom Zbornice – Zveze nudimo pravno pomoč pri reševanju pravnih dilem, ki
se nanašajo na vprašanja, povezana s stroko zdravstvene in babiške nege ter oskrbe,
večinoma gre za vprašanja, ki se nanašajo na aktivnosti in kompetence v zdravstveni in
babiški negi ter oskrbi in vprašanja v zvezi z odgovornostjo posameznih izvajalcev
zdravstvene in babiške nege ter oskrbe. V zadnjem času prejemamo vedno več
vprašanj, ki se nanašajo tudi na delovnopravno zakonodajo in na vprašanja v zvezi s
pravicami in obveznostmi iz delovnega razmerja, saj nekateri člani Zbornice – Zveze,
predvsem tisti, zaposleni pri zasebnih izvajalcih zdravstvene dejavnosti, niso člani
sindikalnih organizacij.
Pravna pisarna Zbornice – Zveze je tudi v letu 2014 nudila strokovno pravno pomoč
Komisiji za zasebno dejavnost, Delovni skupini za nenasilje v zdravstveni negi in
Častnem razsodišču Zbornice – Zveze ter tudi posameznim strokovnim sekcijam pri
Zbornici – Zvezi zlasti glede vprašanj, ki se nanašajo na izvedbo volitev v posameznih
strokovnih sekcijah in pravno pomoč, ki se nanaša na delovanje in pravno svetovanje ter
urejanje pogodbenih razmerij, ki jih sklepa Zbornica – Zveza. Sodelovali smo pri
pripravah pripomb k podzakonskim aktom, med katerimi sta najpomembnejša novi
Pravilnik o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege ter
novela Pravilnika o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih
sodelavcev. Sodelovali pri pripravi pobude za podelitev javnih pooblastil Zbornice –
Zveze, pri oblikovanju aktov Zbornice – Zveze ter pri aktivnosti za uspešno sodelovanje
Zbornice – Zveze kot partnerja pri projektu CPC + Nadgrajena celovita obravnava
pacienta, kjer kot nosilec nastopa ZD Ljubljana. (Pripravil Andrej Vojnovič, univ. dipl.
prav.)
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3. POROČILO ODBORA REGIJSKIH STROKOVNIH DRUŠTEV
Odbor regijskih strokovnih društev (v nadaljevanju ORSD) predstavlja organ, ki pri
Zbornici - Zvezi koordinira skupna prizadevanja pri uresničevanju interesov enajstih
regijskih strokovnih združenj, izkazanih pri doseganju ciljev, in v izvajanju nalog
skupnega pomena za stroko zdravstvene in babiške nege ter njene izvajalce.
Ob aktualnih dogodkih so regijska strokovna društva (v nadaljevanju RSD) izvajala
pomembno nalogo združevanja in ohranjanja številnega članstva. Iz strokovnega,
poklicno - stanovskega in družbenega vidika, še posebej v okoliščinah aktualnih
dogajanj na področju zdravstvene in babiške nege v letu 2014, je bila ta vloga
neprecenljiva pri informiranju, koordiniranju in usklajenem sodelovanju regij, tako z
Zbornico - Zvezo kakor tudi pri delovanju zaposlenih v zdravstveni in babiški negi v
posameznih regijah Slovenije.
V ORSD smo si tudi v letu 2014 prizadevali za prepoznavnost zdravstvene in babiške
nege ter oskrbe v sistemu zdravstvenega varstva, nadaljevali smo z utečeno
koordinacijo regijskih strokovnih društev in načinom komunikacije med ORSD, OSS in
UO Zbornice - Zveze.
V letu 2014 je z delom predsednice DMSBZT Gorenjske zaključila Tanja Pristavec, delo
predsednice je prevzela Alenka Bijol.
Za strokovno in zavzeto prostovoljno delo se kolegici iskreno zahvaljujemo.
Interese RSD sta v Upravnem odboru Zbornice – Zveze zastopala Janez Kramar,
predstavnik ORSD, in Ksenija Pirš, koordinatorica RSD. Redno sta se udeleževala sej
UO Zbornice – Zveze, zastopala sta interese RSD ter regijski vidik delovanja Zbornice –
Zveze, Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov
Slovenije.
Vseh enajst regijskih strokovnih društev (RSD) je organizirano sodelovalo ob
mednarodnih dnevih medicinskih sester in babic, 10. maja 2014, v Cankarjevem
domu v Ljubljani na Dnevu medicinskih sester in babic 2014: »Medicinske sestre –
moč za spremembe«, »Svet potrebuje babice bolj kot kadarkoli doslej«, na 14.
simpoziju zdravstvene in babiške nege Slovenije z mednarodno udeležbo: »E zdravje in dokumentacija v zdravstveni in babiški negi«:



podprla so udeležbo članov na simpoziju s plačili kotizacij glede na interes
članstva in možnosti posameznega RSD;
pripravila so bogate predstavitvene stojnice RSD, kjer so člani RSD
predstavili dejavnosti na tematiko »Medicinske sestre in babice skozi umetniško
ustvarjanje«;
9

Poročilo o delu organov Zbornice –Zveze za leto 2014


koordinirala so udeležbo in organizirala avtobusne prevoze članov na
svečano akademijo s podelitvijo najvišjih priznanj Zbornice – Zveze, Zlatih
znakov ter priznanja Angele Boškin za življenjsko delo, ki jih prejmejo člani
posameznih RSD (več kot 600 udeležencev), dogodka so se udeležile vse
predsednice/ k RSD.
Odzivi udeležencev so bili odlični. Dejavnosti RSD so potekale usklajeno, predsedniki
RSD so sočasno prevzeli različne vloge sodelovanja, izvajanja številnih aktivnosti,
promocije kakovostnega preživljanja prostega časa ter posredno promocije RSD in
Zbornice – Zveze.
Udeležili smo se regijskih obeležij ob mednarodnem dnevu medicinskih sester ter
obeležij ob visokih jubilejih posameznih RSD, spodbujali delovanje regijskih
strokovnih društev na področju razvoja strokovnih vsebin ter interesnih dejavnosti
(kakovost življenja zaposlenih v zdravstveni in babiški negi), o čemer zgovorno pričajo
poročila regijskih strokovnih društev.
RSD smo tudi v letu 2014 usmerjala svoje aktivnosti v ohranjanje in krepitev
članstva, v uresničevanje strokovnih interesov poklicnih skupin, v podporo
področju strokovnega izpopolnjevanja in vseživljenjskega učenja ter samostojni,
avtonomni organizaciji medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov.
RSD smo s svojimi aktivnostmi, številnimi objavami in pozivi na spletnih straneh, v
delovnih organizacijah, s številnimi strokovnimi dogodki in interesnimi dejavnostmi
krepila zavedanje o pomenu povezovanja v skupno, stanovsko, profesionalno
organizacijo, o pomenu stanovske pripadnosti, samopodobe in poklicne
avtonomije, čemur so RSD v letu 2014 namenila prioritetne aktivnosti v posameznih
regijah.
Ob tem smo si prizadevali za sodelovanje s strokovnimi sekcijami, s številnimi
pobudami pri organizaciji strokovnih srečanj v posameznih regijah, kakor tudi pri
snovanju programov dela za leto 2014, ko smo pri načrtovanju strokovnih
izpopolnjevanj izhajali iz splošnih, strokovnih in obveznih vsebin, ne glede na
prenehanje Pravilnika o licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege,
(UL RS št. 24/ 2007) ter v skladu z Odredbo o seznamu izvajalcev zdravstvenih
poklicev, ki morajo biti vpisani v register in imeti veljavno licenco (UL RS, 22. 3. 2013),
saj smo med drugim izhajali iz odgovornosti v odnosu do naših članic in članov.
Glede na sprejeti Pravilnik o strokovnih izpopolnjevanjih in izobraževanjih
Zbornice – Zveze (UO Zb – Zv, 23. redna seja, dne 5. 3. 2014) smo sistematično vodili
izobraževanja v registru strokovnih izobraževanj Zbornice – Zveze in tako pripomogli
k vodenju osebnih map članov ter vodenju pridobljenih pedagoških točk.
Glede na sprejeti Pravilnik o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti
zdravstvene ali babiške nege (UL RS, 29. 9. 2014) so RSD v sodelovanju z Zbornico
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- Zvezo na Ministrstvo za zdravje posredovala vloge in programe strokovnih
izpopolnjevanj za preteklo in tekoče leto.
Ker RSD vse bolj prevzemajo vlogo partnerja v procesu vseživljenjskega
izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja v neposrednem okolju praks, v
specifičnih okoljih, kjer potrebe po znanjih nastajajo v skladu s potrebami
pacientov in njihovih svojcev v procesu zdravstvene obravnave, slednje predstavlja
največjo dodano vrednost izobraževanj, kar v regijah predstavljajo dostopna,
sodobna, sistematična in ciljana aktualna znanja.
V letu 2014 so vsa RSD sledila razvoju portala članstva in organizatorjev, izvajala
enoten postopek elektronske registracije udeležencev strokovnih izpopolnjevanj in
izobraževanj s pomočjo spletne aplikacije ter v regijah nadaljevala z vzpostavljenim
enotnim načinom prijav članov na strokovne dogodke.
RSD so se udeležila 27. redne Skupščine Zbornice – Zveze in v regijah še naprej
gojila vzpostavljen način regijskih postopkov v pripravah na Skupščino. Na
regijskih Občnih zborih smo v skladu s »Pravilnikom o volitvah in imenovanjih
poslancev Zbornice – Zveze, ki predstavljajo regijska strokovna društva«,
sprejetim v letu 2013, ponovno izvedli volitve regijskih poslancev. S tem smo
pripomogli k še večji transparentnosti in dostopnosti postopkov (razpis volilnih
postopkov, način objav, razvidnost, da gre za volitve poslancev Zbornice – Zveze, ki
predstavljajo regijsko strokovno DMSBZT, pogoji za kandidiranje, način vložitev
kandidatur).
Med drugim smo se RSD udeležila 5. Posveta funkcionarjev Zbornice – Zveze
»Medicinska sestra in babica v Sloveniji jutri, (kaj bi nam prinesel Zakon o
dejavnosti ZBN)«, kjer smo aktivno sodelovali v razpravi o organizacijski in medosebni
kulturi funkcionarjev v strokovnem združenju ter o vlogi in odgovornosti funkcionarja
Zbornice – Zveze. Sodelovali smo na skupni seji vseh organov in teles Zbornice –
Zveze, kjer smo predstavili delo ORSD. Skupaj smo obiskali grob Angele Boškin in se
poklonili njenemu delu in poklicni dediščini, ki jo je zapustila. Po ogledu parka Rakov
Škocjan in druženju z aktivnimi člani v organih Zbornice – Zveze smo prispevali
predloge za naslednji posvet.
V letu 2014 smo se sestali na treh rednih sejah ORSD, izpeljali smo eno
korespondenčno sejo po elektronski pošti:
 22. redni seji ORSD, dne 22. januarja 2014 (v sodelovanju z DMSBZT Novo
mesto),
 23. redni seji ORSD, dne 14. aprila 2014 (v prostorih Zbornice - Zveze),
 korespondenčna seja, od 11. do 20. septembra 2014,
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24. redni seji ORSD, dne 13. oktobra 2014 (v sodelovanju z DMSBZT Nova
Gorica).

22. januarja 2014 je potekala 22. redna seja ORSD, ki smo jo izvedli v sodelovanju
z DMSBZT Novo mesto v Dolenjskih Toplicah. Naslednji dan, 23. januarja smo se
udeležili strokovnega srečanja društva »6. Dnevi Marije Tomšič: »Medsebojni odnosi v
zdravstveni negi«.
Po poročanju s sej UO (19. redna seja UO, z dne 13. 11. 2013, 20. redna seja UO, z
dne 16. 12. 2013, 21. redna seja UO, z dne 8. 1. 2014) smo se dogovorili o aktivnostih
in vlogi RSD v sklopu priprav na mednarodna dneva babic in medicinskih sester 2014.
Predsednice/ k RSD soglasno potrdijo sodelovanje ob mednarodnih dnevih babic in
medicinskih sester 2014 (ORSD 72/ 22 – 2014). Razprava se je nadaljevala v zvezi s
pripravami na 27. redno letno Skupščino Zbornice – Zveze (organizirani prevozi regijskih
članov) ter poročilom o delu RSD ter ORSD.
14. aprila 2014 je v prostorih Zbornice - Zveze potekala 23. redna seja ORSD. Po
poročanju s sej UO (22. redna seja UO z dne 12. 2. 2014, 23. redna seja UO z dne 5. 3.
2014, 24. redna seja UO z dne 9. 4. 2014) smo natančno opredelili vlogo RSD pri
osrednjem projektu Zbornice - Zveze: Predsednice/ k RSD aktivno sodelujejo na 14.
simpoziju zdravstvene in babiške nege Slovenije z mednarodno udeležbo: »E - zdravje
in dokumentacija v zdravstveni in babiški negi«. Predsednice RSD so poročale o
pripravah na dogodek v skladu s sprejetim sklepom ORSD 72/ 22 – 2014.
Predsednice/k poročajo, da so se v regijah na dogodek pripravili s podporo kotizacij
zainteresiranim regijskim članom za simpozij, s predstavitveno stojnico »Medicinske
sestre skozi ustvarjalnost, ZBN kot umetnost« (številni aktivni posamezniki, predstavniki
zavodov v regijah), s predlogi za prejemnike Zlatih znakov, z organizacijo avtobusnega
prevoza na svečano akademijo. Ob tem predstavijo dogodke v zvezi z izborom
prejemnikov priznanj Zlati znak v posameznih regijah, predvsem v primerih, ko
posameznik, predlagan za prejem priznanja, izpade iz izbora nekaj let zapovrstjo,
čeprav izpolnjuje pogoje v skladu z razpisom (omejeno število priznanj). Zavedajo se
pomena priznanja, predlagajo pa, da bi se pravilnik o delu Komisije smiselno prenovil in
bi v primeru primernega predloga bil upoštevan tudi kriterij morebitnih predhodnih
obravnav. ORSD sprejme sklep, da se v imenu ORSD na UO Zbornice – Zveze
predstavi predlog za prenovo pravilnika o delu Komisije za priznanja pri Zbornici –
Zvezi (ORSD 73/ 23 – 2014).
ORSD je razpravljal o aktualnih dogajanjih na področju zdravstvene in babiške nege v
Sloveniji ter aktivnostih za ohranjanje regijskih članov, intenzivnih strokovnih programih
in programih interesnih dejavnosti v regijah, o soočanjih z velikimi pričakovanji članov
glede urejenosti področja ZBN v delovnih okoljih, zahtevah, da se profesija statusno
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opolnomoči, uredi kadrovske normative in razmerja med dipl. m. s. in tehniki
zdravstvene nege in zagotovi potrebno avtonomijo za razvoj poklicnega področja,
o zaznavah neuravnoteženega varčevanja pri ZBN v sistemu zdravstvenega varstva,
zmanjševanju števila zaposlenih in posledično povečevanju obsega dela, o različnih
odzivih ob spremembah na področju licence v dejavnosti zdravstvene in babiške nege.
ORSD predlaga, da se medijsko pojavljanje poklicnih skupin MS, babic in TZN še
bolj okrepi s preprostimi – javno razumljivimi sporočili o pomenu ZBN za družbo ter o
tem, kaj se z najštevilnejšo poklicno skupino v državi dogaja.
V skladu s predlogom UO Zbornice – Zveze v zvezi s podporo regijskih strokovnih
društev pri izdaji strokovnih kodeksov je ORSD na svoji korespondenčni seji, ki je
potekala od 11. do 20. septembra 2014, sprejel naslednji sklep: Predsednice/ k RSD
soglašajo s podporo pri izdaji Kodeksa etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije
in Kodeksa etike za babice Slovenije. RSD bodo krila stroške v višini 0,30 evrov na
posamezen izvod/ za posameznega člana (ORSD 74/ K – 2014). RSD predlagajo, da
je v izdani publikaciji podpora RSD navedena v sklopu podatkov v zvezi z društvi.
13. oktobra 2014 je v sodelovanju z DMSBZT Nova Gorica v Ajdovščini potekala
24. redna seja ORSD. Poročilu s sej UO (25. redna seja UO z dne 7. 5. 2014, 26.
redna seja UO z dne 11. 6. 2014, 27. redna seja UO z dne 10. 9. 2014) je sledila
razprava o načrtovanih aktivnostih RSD za leto 2015 (usklajevanje načrtov dela RSD z
aktivnostmi Zbornice – Zveze, SS, medregijsko sodelovanje) na področju obveznih
vsebin, strokovnih izpopolnjevanj in vseživljenjskega učenja ter interesnih dejavnosti.
Predsednice/k RSD izpostavijo problem nedorečenosti v zvezi s strokovnimi
izpopolnjevanji na področju obveznih in drugih vsebin s strani MZ, ki se je zavezalo, da
bo vzpostavilo sistem za zagotavljanje vrednotenja LT. ORSD se zavzema za dobro
vpeljan sistem vseživljenjskega učenja in strokovnega izpopolnjevanja pri Zbornici Zvezi in v RSD, zato pohvalijo vzpostavljen sistem vrednotenja strokovnih
izpopolnjevanj znotraj Zbornice – Zveze v okviru osebnih map članov s t. i. pedagoškimi
točkami.
Načrti ORSD/RSD za leto 2015 so usmerjeni v učinkovitost in sposobnost organizacije
RSD v odzivanju na izražene potrebe svojih članov - članov Zbornice - Zveze, zato je
tudi v prihodnje potrebno nadgrajevati skupne sinergije posameznih organizatorjev,
najtesnejših »sodelavcev« pri izvajanju izobraževanj in strokovnih izpopolnjevanj pri
Zbornici - Zvezi, RSD, SS ter ostalih. Vrednost, ki izhaja iz sodelovanja različnih
organizatorjev, iz strokovno utemeljenih razlogov, kjer zmoremo združevati svoje
zmožnosti (intelektualne, organizacijske), je projektno delo, ki konkurenčnih prednosti ne
izključuje, temveč jih sešteva. Ocenjujemo, da smo bili v letu 2014 na tem področju
uspešnejši kot prejšnja leta, v prihodnje pa imamo za razvoj medsebojnega sodelovanja
še veliko priložnosti.
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Pri pripravi programov RSD sodelujejo člani UO/IO, upoštevani so predlogi iz delovnih
okolij (sodelovanje), primarna je orientiranost RSD na področje strokovnega
izpopolnjevanja in vseživljenjskega učenja članic/članov društev, krepi se sodelovanje s
SS (regijski člani), pomemben je sočasen razvoj področja interesnih dejavnosti, za
podporo osebnostnemu razvoju in krepitvi moči posameznika, kakovostnemu
preživljanju prostega časa, razvoj področja pomembno nakazuje dodano vrednost
regijskega združevanja, pomembno je aktivno delo na področju pridobivanja članstva,
aktivno vabljenje dijakov SZŠ in študentov visokih šol/ fakultet, njihovo vključevanje v
regijske projekte, organizacija regijskih OZ, realizirana v mesecu februarju do vključno s
prvim tednom meseca marca, v skladu s sprejetimi regijskimi pravilniki (imenovanje in
volitve regijskih poslancev), vabljenje/ prisotnost vodstva Zbornice – Zveze na letnih
dogodkih društev (OZ, podelitve najvišjih priznanj RSD, Srebrnih znakov), v interesu
enotnega zastopanja organizacije in pripadnosti, predstavljanje RSD v lokalnih okoljih,
povezovanje z lokalnimi skupnostmi, predstavniki v občinah.
Še intenzivneje bomo razvijali dolgoletne in nove programe strokovnih izpopolnjevanj in
izobraževanj ter področje interesnih dejavnosti. S sredstvi, ki jih prejmemo iz naslova
članarin bomo v skladu z letnim načrtom dela krepili regijske sklade za strokovna
izpopolnjevanja in druge oblike podpore osebnega, strokovnega in kariernega
razvoja naših članov, kar je v obdobju zmanjševanja sredstev v javnih zdravstvenih
zavodih in pri zasebnikih za nas izjemnega pomena.
V regijskih okoljih bomo v sodelovanju z Zbornico – Zvezo sistematično razvijali
programe strokovnih izpopolnjevanj s področja raziskovalnega dela in publiciranja v
zdravstveni in babiški negi in tako podprli raziskovanje v stroki ter razvoj strokovne
revije Obzornik zdravstvene nege.
Ob številnih aktivnostih RSD, ki se v skladu z aktualnimi zahtevami na področju
vseživljenjskega izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja intenzivno razvijajo,
postaja delovanje RSD vse bolj prepoznavno, odmevno v strokovni javnosti, medijih,
delovanje postaja vse bolj družbeno pomembno, v javnem interesu. Na področju
pridobivanja novih znanj za strokovno in odgovorno delo na področju zdravstvene in
babiške nege RSD neprekinjeno razvijajo svoje strokovne in organizacijske zmožnosti
delovanja v sodelovanju z različnimi partnerji. Pri svojem delu ugotavljamo, da razvoj
dejavnosti RSD posega na mnoga področja, ki v izvajanju različnih aktivnosti presegajo
zgolj interesno delovanje in vse bolj postajajo profesionalno udejanjanje načrtovanih,
sistematično izvajanih, vrednotenih in nadzorovanih aktivnosti v posameznih regijah.
Vodstvu Zbornice - Zveze hvala za podporo pri delovanju RSD, predsednicam/ ku in
njihovim članom v organih društev pa zahvala za številne aktivnosti, ki vztrajno razvijajo
regijsko delovanje Zbornice - Zveze.
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Z našim delom v RSD, ob rednih zaposlitvah v kliničnih in drugih okoljih, v sredinah
naših timov ljudi, entuziastov, prostovoljcev, ki verjamemo v svoje delo, ustvarjamo
največjo dodano vrednost na področju interesnih dejavnosti in izobraževanj ter
strokovnih izpopolnjevanj - izkušnje, veščine in znanja, utemeljene na potrebah, ki
izhajajo iz delovnih okolij.
Članicam in članom Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveze strokovnih
društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije se zahvaljujemo,
ker še naprej ostajate zavezani razvoju strokovnega področja, svojemu
osebnemu, strokovnemu in kariernemu razvoju, neprekinjenemu strokovnemu
izpopolnjevanju in vseživljenjskemu učenju ter ponosno pripadni svoji poklicni
skupini!
Spoštujemo Vas in cenimo. Zahvaljujemo se Vam za zaupanje.
Poročilo pripravila: v imenu Odbora regijskih strokovnih društev pri Zbornici – Zvezi:
Ksenija Pirš, koordinatorica
ksenija.pirs@gmail.com
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4. POROČILO ODBORA STROKOVNIH SEKCIJ







Pri Zbornici - Zvezi je za spremljanje razvoja stroke zdravstvene in babiške nege
ustanovljenih 31 strokovnih sekcij. Odbor strokovnih sekcij (OSS) deluje z namenom
usklajevanja dejavnosti znotraj organizacije Zbornice - Zveze in povezovanja kliničnega
in učnega okolja z Zbornico – Zvezo. Le tako lahko omogočimo usmerjeno rast in razvoj
zdravstvene in babiške nege v Sloveniji.
Mandati predsednikov in članov izvršnih odborov strokovnih sekcij so omejeni. Po
»Pravilniku o delovanju strokovnih sekcij« se na štiri leta izvedejo volitve predsednika/ce
in članov izvršnih odborov strokovnih sekcij. V letu 2014 so izvedli volitve v:
Sekciji medinskih sester in zdravstvenih tehnikov v medicini dela, prometa in športa izvoljena je bil ponovno mag. Nevenka Šestan;
Sekciji medinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji – namesto Biserke
Petrijevčanin je bila izvoljena Gordana Marinček Garić;
Sekciji medinskih sester in zdravstvenih tehnikov v dermatovenerologiji – namesto
Simone Muri je bila izvoljena Mojca Vreček (trenutno eno leto odsotna, zato jo
nadomešča Simona Muri);
Sekcija medinskih sester in zdravstvenih tehnikov v socialnih zavodih – namesto Jelke
Černivec je bila izvoljena Marjetka Smolinger Galun.
V letu 2014 je seje OSS vodila mag. Tamara Štemberger Kolnik kot koordinatorica
strokovnih sekcij, izvoljeni član UO Zbornice Zveze pa je mag. Branko Bregar.
Odbor strokovnih sekcij se je v letu 2014 sestal v skladu s Pravilnikom o delu strokovnih
sekcij enkrat na dva meseca, skupaj petkrat v tekočem letu. Seje so potekale v prostorih
Zbornice - Zveze, razen junijske, ki je bila izvedena v okviru srečanja funkcionarjev in je
potekala na Goriškem. Poleg srečanja funkcionarjev so se člani OSS udeležili tudi
prednovoletnega srečanja.





OSS je svoje cilje uresničeval in izvajal tako, kot so bili zastavljeni v predhodnem
obdobju:
Izvedli smo vse redne seje predstavnikov strokovnih sekcij, ker je potekala izmenjava
vseh pomembnih informacij med UO Zbornice – Zveze, strokovnimi sekcijami in ostalimi
telesi Zbornice – Zveze (vse seje so bile sklepčne), ter telesi, pomembnimi za razvoj
zdravstvene in babiške zunaj Zbornice – Zveze (RSKZN, strateški svet za zdravstveno
in babiško nego);
Koordinator in član UO Zbornice - Zveze sta zastopala interese strokovnih sekcij in
prenašala sklepe, sprejete na OSS;
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sodelovanje z ORSD, vključevanje v skupne projekte kot enakopraven partner;
spodbujanje sodelovanja med strokovno sorodnimi strokovnimi sekcijami;
sodelovanje v organih in delovnih telesih Zbornice – Zveze;
prizadevanje za izboljšanje pogojev delovanja strokovnih sekcij;
zagotavljati strokovni razvoj in pripadnost članov Zbornice - Zveze in s tem prispevati k
ugledu izvajalcev zdravstvene in babiške nege v javnosti;
pospešeno in učinkovito nadaljujemo pripravo nacionalnih protokolov aktivnosti
zdravstvene in babiške nege;
sodelovanje pri oblikovanju splošnih strokovnih smernic s področja dejavnosti
zdravstvene in babiške nege kakor tudi zdravstva;
nadaljevanje aktivnosti oblikovanja dokumentov za klinične specializacije, ki vključujejo
programe za posamezno klinično specializacijo na ožjem strokovnem področju;
nadaljevanje aktivnosti na področju prenove dokumentov poklicnih aktivnosti v
zdravstveni in babiški negi (izdane aktivnosti in kompetence na področju zdravstvene
nege v socialnih zavodih);
usklajevanje strokovnih dogodkov, ki jih organizirajo strokovne sekcije in strokovna
regijska društva;
sodelovanje pri prenovi spletne strani Zbornice - Zveze in strokovnih sekcij;
znanstveni in strokovni razvoj publikacij, ki nastajajo ob strokovnih dogodkih;
razvoj in spodbujanje strokovnih sekcij k oblikovanju in objavi strokovnih in znanstvenih
prispevkov s področja zdravstvene in babiške nege;
oblikovanje kataloga strokovnih vsebin za učne delavnice, ki ga lahko strokovne sekcije
ponudijo za izobraževanje strokovne javnosti.
Strokovne sekcije uspešno oblikujejo finančne načrte za prihajajoče leto, kar se izkazuje
kot pozitivno. Strokovne sekcije so z uspešnim planiranjem in skrbnim načrtovanjem
strokovnih dogodkov dosegle pozitivne finančne učinke. V letu 2014 se je začutil trend
povečevanja slušateljev na strokovnih dogodkih, ki jih organizirajo strokovne sekcije.
Na nekaterih strokovnih področjih pa se še vedno pozna nizka udeležba na strokovnih
srečanjih. Strokovne sekcije so kljub slabšim finančnim pogojem uspele obdržati visok
strokovni nivo strokovnih srečanj. Prav tako vzdržujejo povezovanje s tujino, so članice
različnih strokovnih mednarodnih združenj in z njimi sodelujejo pri organizaciji strokovnih
dogodkov. Strokovne sekcije so v leti 2014 podelile nekaj priznanj uspešnim
sodelavkam/sodelavcem, aktivnim na ožjem področju strokovnega razvoja (podrobni
podatki so predstavljeni v poročilih strokovnih sekcij). Strokovne sekcije razširjajo svojo
dejavnost iz strokovnih srečanj na izvedbo simpozijev in kongresov, na katerih se
lotevajo razprav na ožjih strokovnih področji zdravstvene in babiške nege. Konec leta
2014 smo pridobili nova navodila za pisanje prispevkov v zbornikih, ki jih strokovne
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sekcije uporabljano pri oblikovanju in izdaji recenziranih in kataložno zavedenih
publikacij, kar pripomore k rasti stroke zdravstvene in babiške nege.
Strokovne sekcije so aktivno pristopile k organizaciji in udeležbi na simpoziju
zdravstvene in babiške nege Slovenije.
Strokovne sekcije so se seznanile s poslovnikom o delovanju strokovnih sekcij. Sekcije,
ki smatrajo, da potrebujejo za transparentno delovanje oblikovani poslovnik, so bile
pozvane, da oblikujejo svoj poslovnik.
Zbornici - Zvezi smo predlagali enotno tiskanje publikacij za vse sekcije, saj smo
predvidevali, da bi tako lahko znižali stroške izdaje strokovnih publikacij v okviru
strokovnih sekcij.
Strokovne sekcije oblikujejo nacionalno raziskavo, ki bo vodena v okviru centra SKOR,
na temo Stres na delovnem mestu in zdravje medicinskih sester.
Strokovne sekcije so bile v letu 2014 aktivno vključene v nacionalne prenove programov
in implementacijo novih programov na področju zdravstvene in babiške nege. Pri tem so
aktivno sodelovale z Ministrstvom za zdravje, Zavodom za zdravstveno zavarovanje
Slovenije in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje.
V februarju je OSS izvolil 9 poslancev za skupščino Zbornice - Zveze.
V marcu so se člani OSS udeležili skupščine Zbornice – Zveze.
Sej UO Zbornice - Zveze so se v preteklem letu redno udeleževala mag. Tamara
Štemberger Kolnik in mag. Branko Bregar, aktivno sta sodelovala pri vseh aktualnih
zadevah. Oba člana, prisotna na sejah UO, sta zagovarjala stališča članov OSS in
opozarjala na razmerja, ki znotraj organizacije še niso povsem optimalno rešena.
Člana UO Zbornice – Zveze, ki predstavljata strokovne sekcije, sta podala pobudo za
Razpis za dodeljevanje sredstev za delovanje strokovnih sekcij, ki ni bila sprejeta, kar je
povezano s samim finančnim poslovanjem Zbornice - Zveze.
Načrti OSS za leto 2015 so poleg koordiniranja in izvajanja rednih obveznosti strokovnih
sekcij usmerjeni v nadaljevanje oblikovanja in prenove strokovnih dokumentov Zbornice
- Zveze. Prednostno bo OSS nadaljeval delo preko delovne skupine na področju
oblikovanja nacionalnih protokolov aktivnosti zdravstvene in babiške nege ter aktivnosti
in kompetenc na ožjih strokovnih področjih. Ker je strokovno delo, raziskovanje in
znanstveno utemeljevanje osnovno poslanstvo strokovnih sekcij, bomo nadaljevali z
aktivnostmi za omogočanje raziskovanja znotraj strokovnih sekcij, predvsem pa se
bomo trudili opolnomočiti strokovne sekcije z znanjem za pisanje strokovnih in
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znanstvenih besedil. OSS bo nadaljeval z oblikovanjem kataloga delavnic za strokovno
rast zdravstvene in babiške nege, in spodbujanjem izvedbe le - teh v kliničnih okoljih.
Poročilo o delu OSS v letu 2014 in načrt dela za leto 2015 je sprejel OSS na 43. redni
seji dne 05.02.2015.
Poročilo pripravila: mag. Tamara Štemberger Kolnik, dipl. m. s. koordinatorica Odbora
strokovnih sekcij pri Zbornici – Zvezi
tamara.stemberger@gmail.com
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5. POROČILO IN PROGRAM DELA STATUTARNE KOMISIJE
I.
Kratka predstavitev
Statutarna komisija Zbornice – Zveze (v nadaljevanju statutarna komisija) je stalno
delovno telo, ki tolmači določila statuta ter drugih aktov Zbornice – Zveze, Skupščini
predlaga dopolnitve ter spremembe statuta Zbornice – Zveze, pripravlja predloge drugih
aktov in daje mnenja k predlogom pravilnikov ter poslovnikov. Šteje pet članov, ki jih
imenuje skupščina Zbornice – Zveze na predlog Upravnega odbora Zbornice – Zveze.
Mandat članov statutarne komisije je 4 leta z možnostjo enkratne ponovitve. Člani izmed
sebe imenujejo predsednika statutarne komisije.
Statutarna komisija deluje v sestavi: Petra Štigl – predsednica (mandat 9. 7.2013 do 9.
12. 2015); Aleksander Jus, član (mandat 29. 3. 2013 do 29. 3. 2017); Stanka Košir,
članica (mandat 24. 3. 2012 do 29. 3. 2016); Majda Cotič Anderle, članica (mandat 24.
3. 2012 do 24. 3. 2016); Jerica Zrimšek, članica (mandat 29. 3. 2013 do 29. 3. 2017)
II. Izvedene aktivnosti
V letu 2014 je statutarna komisija zasedala na dveh rednih in dveh dopisnih sejah:

1. seja je bila v korespondenčna - v času
med 13. 1. in 16. 1. 2014 - po elektronski pošti. Obravnavali smo poročilo o delu
statutarne komisije za leto 2013 ter plan dela za leto 2014. Oboje smo potrdili.
 2. redna seja statutarne komisije je potekala 4. 3. 2014 v prostorih Zbornice –
Zveze. Na njej smo obravnavali naslednje dokumente: Pravilnik o strokovnih
izpopolnjevanjih in izobraževanjih Zbornice – Zveze ter seznanitev s predlogom
Pravilnika o nacionalnih protokolih s področja zdravstvene in babiške nege.
Obravnavane spremembe Pravilnika o strokovnih izpopolnjevanjih ter
izobraževanjih Zbornice – Zveze smo sprejeli, podali smo pobudo na UO
Zbornice - Zveze, da jih sprejme. Statutarna komisija je prav tako sprejela
predlagane spremembe in podala pripombe na Pravilnik o nacionalnih protokolih
s področja zdravstvene in babiške nege.
 3. redna seja statutarne komisije je potekala 19. 5. 2014 v prostorih Zbornice –
Zveze. Obravnavali smo Poslovnik sekcije študentov zdravstvene in babiške
nege, predlog Pravilnika o nacionalnih protokolih s področja zdravstvene in
babiške nege ter Nacionalni register specialnih znanj. Predlagane spremembe
Poslovnika sekcije študentov zdravstvene in babiške nege,
Pravilnika o
nacionalnih protokolih s področja zdravstvene in babiške nege ter Nacionalnega
registra specialnih znanj smo sprejeli soglasno vsi člani statutarne komisije.
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Pravnika Zbornice - Zveze g. Vojnoviča smo zaprosili za predstavitev na
Upravnem odboru Zbornice – Zveze ter za pripravo čistopisa dokumentov.


4. redna seja statutarne komisije je potekala korespondenčno v času od 16. Do
17. 12. 2014. Obravnavali smo dopolnitve in spremembe Pravilnika o priznanjih
Zbornice – Zveze, seznanili smo se ter potrdili predloga za podelitev zlatega
znaka Zbornice – Zveze ter potrdili Predlog za podelitev priznanja za dosežke na
ožjem strokovnem področju Zbornice - Zveze

III. Program dela za leto 2015
V letu 2015 bo statutarna komisija sodelovala pri pripravi pravilnikov, poslovnikov na
pobudo organov in delovnih teles Zbornice – Zveze.
Poročilo in plan dela statutarne komisije smo sprejeli na 5. seji statutarne komisije,
izvedeni dopisno v času od 21. 1. do 26. 1. 2015, sklep 13/14.

Poročilo pripravila: Petra Štigl, predsednica statutarne komisije
petra.stigl@amis.net
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6. POROČILO ČASTNEGA RAZSODIŠČA
6.1. Častno razsodišče I. stopnje

I.
Kratka predstavitev
Častno razsodišče I. stopnje je en od organov Zbornice - Zveze. Njegova sestava ter
delovanje so opredeljeni v Statutu ter Pravilniku o organizaciji in delovanju Častnega
razsodišča. Na letni skupščini Zbornice - Zveze 23. 3. 2013 so bile za aktualno
mandatno obdobje imenovane nove članice tega organa, in sicer: Erika Marin, Jožica
Eder, Jožica Peterka Novak, Zorica Kardoš ter Darja Ovijač. Na prvi seji v novi sestavi
smo sprejele sklep, da bo predsedovanje temu organu prevzela Darja Ovijač,
podpredsednica pa bo Zorica Kardoš.
II. Izvedene aktivnosti
Častno razsodišče je imelo svoje seje redno enkrat mesečno. Tako smo se v letu 2014
sestale 9 krat:
 14. januar, 11. februar, 11. marec, 14. april, 6. maj in 11. junij, 17. september, 22.
oktober in 19. november.
 Glavno torišče dela Častnega razsodišča je v prvi polovici leta 2014 še vedno
predstavljala prenova Kodeksa etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije, ki je
bil na skupščini Zbornice - Zveze marca 2014 tudi potrjen, a delo s tem ni bilo
končano, saj smo se še tudi v naslednjih sejah ukvarjali zlasti s formalnostmi v
zvezi z veljavnostjo kodeksa (za koga vse velja) ter s sumom plagiatorstva
osnutka novega kodeksa.
 Pripravili smo tudi kratko spletno anketo na spletni strani Zbornice - Zveze na
temo naročanja terapije po telefonu. Rezultati so presenetili in aktivnosti v zvezi s
tem še niso dokončane.
 Pripravili smo izobraževanje na temo etike, ki žal ni bilo realizirano zaradi
premajhnega števila prijavljenih.
 Naredili smo več presoj raziskovalnega dela. Komisija se ukvarja tudi z
vprašanjem, kako te presoje organizirati v prihodnje. Trenutno je pobud za
presojo dejansko malo, pristojnosti Častnega razsodišča napram Komisiji za
medicinsko etiko pa še niso povsem razjasnjene.
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III. Založniška dejavnost
V glasilu Utrip smo objavili sledeče prispevke:
 Farmacevtske družbe omejene z dvema novima kodeksoma – (zunanja
sodelavka ČR) Marina Velepič;
 V sodelovanju s predsednico Zbornice - Zveze Darinko Klemenc Intervju z
Vereno Tschudin;
 Prispevek o novem kodeksu etike ter o etičnih vprašanjih v babištvu;
 Uvodnik na temo Kodeksa.
IV. Program dela za leto 2015
 Spremljanje ter aktivno vključevanje v aktualna dogajanja na temo etike v
zdravstveni negi v Sloveniji;
 nadaljnje aktivnosti na področju »naročanja terapije po telefonu« ter formalizacije
okvirja presoje raziskovalnih del;
 tekoče presoje raziskovalnih del in morebitne presoje kršitev etičnih norm naših
članov.

Poročilo pripravila: Darja Ovijač, predsednica Častnega razsodišča I. stopnje
darja.ov@gmail.com
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7. POROČILO IN PROGRAM NADZORNEGA ODBORA
I. Kratka predstavitev
Nadzorni organ je organ Zbornice – Zveze, ki deluje v skladu z 38. členom Statuta.
Člani nadzornega odbora v obdobju od marca 2013 do marca 2017: Andrej Fink –
predsednik, Marjeta Berkopec, Darja Kramar, Gordana Njenjić in Emilija Kavaš.
II. Izvedene aktivnosti
V letu 2014 je imel Nadzorni odbor dve seji. Nadzorni odbor je izpolnil sprejeti program
dela brez izvedbe izrednih sej. Obravnaval je vse finančne dokumente, skladno z
zakonodajo, in temu primerno sprejel sklepe. Zbornica – Zveza je poslovno leto 2013
zaključila z negativnim poslovnim izidom, katerega je morala sanirati v letu 2014. Na
podlagi pregleda poslovanja Zbornice – Zveze v prvi polovici leta 2014 je Nadzorni
odbor ugotovil, da je bilo le to opravljeno primerno in korektno, kar je rezultiralo v
polletnem pozitivnem poslovnem rezultatu v višini 115.071,52 €. Nadzorni odbor je
vodstvo Zveze – Zbornice pozval, naj nadaljuje s politiko racionalnega poslovanja, ki je
pripeljala do pozitivnega poslovnega rezultata. V letu 2014 nadzorni odbor ni zaznal
potreb po sklicu izredne seje.
III.
Program dela
V letu 2015 Nadzorni odbor v programu dela predvideva izvedbo dveh rednih sej ter po
potrebi sklic izrednih sej.
Poročilo je bilo posredovano vsem članom Nadzornega odbora.
Poročilo pripravil: Andrej Fink, predsednik Nadzornega odbora
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8. POROČILA IN PROGRAM DELA KOMISIJ
8.1. Komisija za zasebno dejavnost
I. Kratka predstavitev
Mandat članov komisije traja 4 leta – od 7. 5. 2014 do 7. 5. 2018. Komisija in deluje v
naslednji sestavi: Saša Matko, predsednica; Liljana Klančnik, podpredsednica; Zlatka
Napast, Tamara Štemberger Kolnik in Darinka Fras, članice.
V letu 2014 se je komisija sestala na dveh sejah, ki sta potekali na sedežu ZborniceZveze, in izvedla dve korespondenčni seji.
II. Izvede aktivnosti
Komisija je uspešno izvedla vse seje, opravila razgovore in izdala sedem mnenj za
prispele vloge. Izdanih je bilo šest pozitivnih in eno negativno mnenje.
III. Komisija v letu 2015 – problematika in izzivi za naprej
Za leto 2015 smo si zadali uspešno delovanje še naprej, kar se tiče razgovorov in
podajanja mnenj tako fizičnim kot pravnim osebam ter prenosa koncesij na že
obstoječem področju zdravstvene in babiške nege.
Izzivi so prav gotovo podajanje mnenj za zasebno dejavnost, saj moramo stremeti k
zaščiti stroke in tako podajati ustrezna mnenja strokovno usposobljenemu kadru na
področju zdravstvene in babiške nege. Velik problem predstavljajo vloge za opravljanje
zasebne dejavnosti proti plačilu na terenu in tako ogrožanje obstoječe mreže in stroke.
IV.
Program dela za leto 2015
V letu 2015 si je komisija za nalogo zadala soočanje s tekočo problematiko. Prioriteta bo
sprotno reševanje prispelih vlog, opravljanje razgovorov in reševanje le teh v skladu z
zaščito stroke in obstoječe mreže.
Komisija bo zasedala glede na število vlog, ki bodo prispele na sedež Zbornice – Zveze.
Poročilo pripravila: Saša Matko, predsednica komisije
sasamidwife@gmail.com
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8.2. Komisija za dodeljevanje sredstev iz sklada za izobraževanje
I. Kratka predstavitev
Komisija je stalno delovno telo Zbornice – Zveze, ki prosilcem dodeljuje sredstva iz
sklada za izobraževanje. Sklad se oblikuje na osnovi razporejanja 5 odstotkov finančnih
sredstev iz članarine, ki jo plačujejo člani Zbornice  Zveze. Sredstva so namenjena za
sofinanciranje dodiplomskega in podiplomskega izobraževanja ter strokovnega
izpopolnjevanja članov.
Komisija se sestaja praviloma 1 krat mesečno oziroma najmanj 10 krat letno. Komisija
obravnava vse vloge, ki prispejo v tajništvo Zbornice  Zveze sedem dni pred
zasedanjem. Pri obravnavi vlog komisija upošteva določbe Pravilnika o dodeljevanju
sredstev iz sklada za izobraževanje. Pri odločanju upošteva dosedanje aktivno delo
člana ter širši pomen udeležbe za področje zdravstvene ali babiške nege. Nepopolne
vloge komisija zavrne.
Do 15. 5. 2014 je komisija delovala v sestavi: Andreja Žagar, Ksenija Pirš, Miha
Okrožnik, Gordana Njenjić in Irena Buček Hajdarević. Od 15. 5. 2014 pa po sklepu
Upravnega odbora Zbornice - Zveze za mandatno obdobje 2014 - 2018 v sestavi:
Andreja Žagar, Ksenija Pirš, Miha Okrožnik, Gordana Njenjić in Draga Štromajer.
Izvede aktivnosti
Izvedba sej komisije v letu 2014:
 15. januar – 45. seja
 12. februar – 46. seja
 12. marec – 47. seja
 9. april – 48. seja
 14. maj – 1. seja
 11. junij – 2. seja
 17. september – 3. seja
 20. oktober – 4. seja
 14. november – 5. seja
 17. december – 6. Seja
Na 10 sejah je komisija obravnavala skupno 247 vlog.
Komisija je v tem obdobju odobrila:
- 129 vlog za plačilo kotizacij na strokovnih izpopolnjevanjih;
- 32 vlog za sofinancirane dodiplomskega študija;
- 14 vlog za sofinancirane podiplomskega študija;
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- 5 vlogo za sofinanciranje NPK - zdravstveni reševalec;
- 2 vlogi za sofinanciranje tečaja triaže;
- 1 vlogo za sofinanciranje tečaja - usposabljanje inštruktorjev.
Komisija je v dopolnitev predlagala 25 vlog.
Komisija ni odobrila 38 vlog.
Komisija je v letu 2014 poleg navedenega obravnavala tudi 3 vloge, ki niso bile predmet
obravnave komisije in 1 odstop od vloge.
Komisija še vedno ugotavlja, da je veliko število vlog napisanih pomanjkljivo, da prosilci
ali ne poznajo pravilnika ali ga ne upoštevajo. Člani komisije so zato na 6. seji sklenili,
da bi obrazec »Vloga komisiji« poenotil in izboljšal vsebinsko kakovost vlog. Vsi prosilci,
katerih vloge so bile zavrnjene ali poslane v dopolnitev, so prejeli ustrezno obrazložitev.
Vloge prosilcev s priloženo dokumentacijo in originali zapisnikov komisije so arhivirani in
dostopni na sedežu Zbornice – Zveze.
Člani komisije se zavedamo, da je dodeljevanje sredstev občutljivo področje. Svojo
nalogo opravljamo odgovorno, kar se da ažurno in v skladu s sprejetimi pravili, ki vsem
članom stanovske organizacije zagotavljajo enakopravno obravnavo.
Poročilo pripravil: Miha Okrožnik, predsednik komisije

8.3. Komisija za priznanja
I.
Kratka predstavitev
Komisija za priznanja je stalno delovno telo Zbornice – Zveze. V letu 2014 je bila za
mandatno obdobje 2014 - 2018 konstituirana pet članska komisija v naslednji sestavi:
Milena Frankič, predsednica
Nada Sirnik, podpredsednica
Boja Pahor, zapisničarka
Anita Prelec, članica
Suzana Majcen Dvoršak, članica
Članice komisije za priznanja delujejo v skladu z določbami Pravilnika o priznanjih
Zbornice – Zveze.
II.
Izvedene aktivnosti
V letu 2014 so se članice komisije sestale na dveh rednih sejah. Prva seja je bila
namenjena pregledu prispelih vlog za podelitev priznanja zlati znak. Prispelo je 24 vlog.
Dobitniki priznanja zlati znak za leto 2014 so bili: Renata Batas, Lidija Časl, Marina Čok,
Metka Lipič Baligač, Tatjana Nendl, Miha Okrožnik, Anton Posavec, Karmen Panikvar
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Žlahtič, Majda Šmit in Marija Verbič. Nagrado Angele Boškin za življenjsko delo je
prejela gospa Vera Grbec. Podelitev priznanj je potekala na slavnostni akademiji ob 12.
maju – mednarodnem dnevu medicinskih sester in 5. maju – mednarodnem dnevu
babic.
Na drugi redni seji so članice komisije za priznanja pregledale Pravilnik o priznanjih in
članom UO Zbornice – Zveze podale predloge za spremembe in dopolnitve.
III.
Program dela za leto 2015
Članice komisije bodo v letu 2015 delovale skladno z določbami spremenjenega
Pravilnika o priznanjih Zbornice – Zveze. Predvideva se, da bo obravnava vlog olajšana,
saj bodo predlagatelji morali posredovati utemeljitve na predpisanem obrazcu.
Poročilo pripravila: Milena Frankič, predsednica komisije
milena.frankic@zd-mb.si
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9. POROČILA IN PROGRAM DELA UREDNIŠTEV

9.1. Strokovno znanstveni časopis Obzornik zdravstvene nege

I. Predstavitev
Uredniški odbor (UrO) Obzornika zdravstvene nege na dan 31. 12. 2014 sestavljali:
Glavna in odgovorna urednica
izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, viš. med. ses., univ. dipl. org.
Urednica, izvršna urednica
pred. Andreja Mihelič Zajec, viš. med. ses., univ. dipl. org.
Urednica, spletna urednica
doc. dr. Ema Dornik, viš. med. ses., prof. zdr. vzg.
Uredniški odbor
viš. pred. mag. Branko Bregar, dipl. zn., Psihiatrična klinika Ljubljana, Slovenija
- doc. dr. Ema Dornik, viš. med. ses., prof. zdr. vzg., Institut informacijskih znanosti
Maribor, Slovenija
- doc. dr. Sonja Kalauz, viš. med. ses., univ. dipl. defektol., Zdravstveno veleučilište
Zagreb, Hrvaška
- viš. pred. dr. Andreja Kvas, viš. med. ses., prof. zdr. vzg., Univerza v Ljubljani,
Zdravstvena fakulteta, Slovenija
- viš. pred. mag. Mateja Lorber, viš. med. ses., univ. dipl. org., Univerza v Mariboru,
Fakulteta za zdravstvene vede, Slovenija
- pred. Andreja Mihelič Zajec, viš. med. ses., univ. dipl. org., Univerza v Ljubljani,
Zdravstvena fakulteta, Slovenija
- (izr. prof. dr.) Fiona Murphy, PhD, MSN, BN, RGN, NDN, RCNT, PGCE(FE),
Associate Professor,
Swansea University, College of Human & Health Sciences, Velika Britanija
- (dr.) Alvisa Palese, DNurs, MSN, BCN, RN, Associate Professor Nursing Science,
Udine University, School of Nursing, Italija
- doc. dr. Melita Peršolja, viš. med. ses., prof. zdr. vzg., Univerza na Primorskem,
Fakulteta za vede o zdravju, Slovenija
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viš. pred. mag. Mirko Prosen, dipl. zn., univ. dipl. org., Univerza na Primorskem,
Fakulteta za vede o zdravju, Slovenija
izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, viš. med. ses., univ. dipl. org., Fakulteta za
zdravstvo Jesenice, Slovenija
(prof. dr.) Debbie Tolson, PhD, MSc, BSc (Hons), RGN, FRCN, Professor
University West of Scotland, School of Health, Nursing and Midwifery, Velika
Britanija
Lektorica za slovenski jezik: Ana Božič, univ. dipl. slov. in spl. jez.; Univerza v
Ljubljani, Zdravstvena fakulteta;
Lektorica za angleški jezik: Tina Levec, prof. angl. in univ. dipl. soc. kulture; Univerza
v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta;
Uredniški obor strokovno-znanstvene revije Obzornik zdravstvene nege se je sestal
pet krat.

ll. Podatki o izdajah v 2014
Obzornik zdravstvene nege, leto 2014, letnik 48 je izšel v štirih rednih številkah, ki so
izhajale v enakomernih časovnih obdobjih (marec, junij, september, december) na 348
straneh. Avtorji so v letnik 48 prispevali 17 izvirnih znanstvenih člankov (1.01 - tipologija
COBISS.SI), 7 preglednih znanstvenih člankov (tipol. 1.02), 2 strokovna članka (tipol.
1.04), 4 uvodnike (tipol. 1.20), 1 bibliografijo oz. kazalo (tipol. 1.24). Obzornik
zdravstvene nege je tiskan na brezkislinskem papirju.
Obzornik zdravstvene nege je zaključil koledarsko leto z naklado 1400 izvodov.
Nadaljuje se že več let prisoten trend upadanja števila naročnikov, ki pa v letu 2014 ni
bil pomembno večji, kljub temu, da so vsi članki revije od 2014 naprej prosto dostopni.
III. Razvojna dejavnost in kakovost
Operativne aktivnosti v 2014:
- Pripravili smo druge dopolnitve navodil za objavo članka, navodila 2013 so
zajemala minimalne pogoje za oceno revije za pridobitev faktorja vpliva, navodila
za 2014 so se še bolj približala standardom znanstvenega pisanja, navodila so z
letom 2014 skladna s priporočili Web of Science (WOS);
- Revija je dobila novo oblikovno podobo in novo postavitev člankov;
- Dopolnjevali smo nabor zunanjih recenzentov, preverili publicistično aktivnost
recenzentov;
- Pridobili smo štiri prepoznane strokovnjake iz zdravstvene nege iz tujine, ki so
postali člani uredniškega odbora z letom 2014;
- Vse štiri številke revije letnika 48 smo poslali v oceno za pridobitev faktorja vpliva
na Thomson Reuters;
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V vsaki številki revije v 2014 smo objavili uvodnik v angleškem jeziku ter vsaj dva
članka v angleškem jeziku ter se s tem približali možnostim za pridobitev faktorja
vpliva;
Izvedli smo kritično evalvacijo vsake izdane številke in načrtovali manjše
izboljšave (tehnične in vsebinske), večje pa vključili v navodila za objavo, ki bodo
izdana za 2015;
Izpolnili smo pristopne pogoje za oceno vključitve v ProQuest in vse 4 številke
sprotno pošiljali v oceno;
Posodobili smo protokol vodenja članka kot osnovo za uvedbo elektronske
oddaje in vodenja članka po Open Journal System;
V letu 2014 smo Open Journal System vzpostavili do nivoja, da so vsi članki v
evidenci sistema;
Pridobili smo sistem Crossref in z letom 2014 za vse članke dodelili doi;
Revijo smo z letom 2014 odprli v e-obliki. S tem smo strokovni javnosti omogočili
dostop do revije, kar je nujno za razvoj znanstvenega in strokovnega pisanja v
zdravstveni in babiški negi;
Uredništvo je tudi v letu 2014 posebej velik pomen dalo metodološki strukturi in
ustreznosti članka glede na uvrščeno tipologijo;
Iz dveh recenzij smo prešli na tri recenzije, s čimer smo povečali kakovost
člankov;
Vse reference v poglavju Literatura smo opremili s podatki o DOI (Digital Object
Identifier) oz. slov. identifikator digitalnega objekta, ter o identifikacijski številki
bibliografskega zapisa (reference) v svetovni bazi PubMed;
Izvedli smo aktivnosti za promocijo revije na simpoziju zdravstvene in babiške
nege Slovenije, maj 2014 (stojnica), v Utripu smo pripravili poziv k publiciranju v
Obzorniku zdravstvene nege;
Prenovili smo spletno stran. Na novi spletni strani Zbornice - Zveze je bil
oblikovan link na revijo;
Izvajali smo anketiranje na spletni strani revije in tako pridobili odziv na
spremembe, ki smo jih uvedli v letu 2014;
V letu 2013 smo bili uspešni na javnem razpisu ARRS (Javna agencija za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije) na področju izdaje domačih revij in
prejeli subvencijo za obdobje dveh let. Redno smo oddajali zahtevana poročila o
porabi sredstev in uresničevanju programa dela.

lV. Mednarodna dejavnost
Revijo smo v letu 2014 dali v dvoletno evalvacijo za pridobitev faktorja vpliva na
Thomson Reuters. Obzornik zdravstvene nege je bil v letu 2014 indeksiran in
abstrahiran v mednarodni bazi CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health
Literature), v COBIB.SI (Vzajemna bibliografsko-kataložna baza podatkov), v dLib.SI
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(Digitalna knjižnica Slovenije), v Biomedicini Slovenici. V postopek presoje smo poslali
letnik 48 za indeksiranje v bazo ProQuest. Voden je na seznamu slovenskih revij, ki so
vključene v mednarodne baze podatkov iz seznama ARRS.
V. Težave
Obzornik zdravstvene nege potrebuje administrativno podporo s strani Zbornice - Zveze.
Druge težave so vezane na kakovost in količino člankov, saj je publicistična aktivnost
zaposlenih v zdravstveni negi še vedno slaba. Za nadaljnji razvoj revije je pomembno,
da pridobimo kakovostne članke, delež člankov v angleškem jeziku je potrebno
povečati.

-

Vl. Program dela za leto 2015
Izdaja štirih rednih številk;
Sprejem in vodenje člankov preko Open Journal System;
Posodobitev izjave o avtorstvu z izjavo o financiranju raziskave na zahteve
Thomson Reuters;
Oddaja letnika 49 za oceno za pridobitev faktorja vpliva na Thomson Reuters;
Kandidirati na dostopnih javnih razpisih za subvencioniranje znanstvene periodike
(ARRS, ipd.);
Povabilo uglednih avtorjev za objavo v Obzorniku zdravstvene nege preko novih
članov UrO;
Promocija revije v Republiki Sloveniji in izven kot prosto dostopne revije;
Povečati število člankov v angleškem jeziku, kar je pogoj za vključitev v PubMed in
Medline;
Nenehno krepiti verodostojnost revije: vključitev tujcev v recenzije, kritična presoja
znanstvenega doprinosa pri člankih 1.01, 1.02;
Poziv strokovni in akademski javnosti za publiciranje v reviji.
Predlog poročila o delu za leto 2014 in predlog plana dela za leto 2015 sta bila
obravnavana na seji UrO 15. 1. 2015 in korespondenčno potrjena dne 9. 2. 2015.

Priprava poročila za 2014 in načrta za 2015:
Glavna in odgovorna urednica
izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, e-naslov: bskelasavic@fzj.si
Urednica in izvršna urednica
pred. Andreja Mihelič Zajec, andreja.mihelic@zf.uni-lj.si
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Urednica in spletna urednica
doc. dr. Ema Dornik: ema.dornik@guest.arnes.si

9.2. Strokovno informativni bilten Utrip
I. Kratka predstavitev
Utrip je tudi v letu 2014 objavljal strokovne prispevke, ki so jih pripravljali članice in člani
Zbornice – Zveze (tako iz dela strokovnih sekcij kot tudi iz strokovnih regijskih društev)
in vsa pomembna obvestila in informacije iz dela vodstva Zbornice – Zveze. Objavili
smo vse aktualne izjave za javnost Zbornice – Zveze.
Predstavili smo prejemnice zlatih znakov Zbornice – Zveze in srebrnih znakov, ki jih
podeljujejo regijska strokovna društva.
Objavljali smo tudi pomembnejše informacije iz dela mednarodnih organizacij, predvsem
ICN in EFN in tudi drugih strokovnih združenj medicinskih sester in babic.
Objavljali smo tako napovedi kot tudi poročila s strokovnih srečanj.
Predstavljali smo članice in člane Zbornice – Zveze v kratkih intervjujih »Življenje
medicinske sestre«: Ireno Šumak, Flory Banovac, Damjano Ključevšek, Ireno Maguša,
Mirjano Casar, Stanislava Vernika, Hedviko Verbajs, Tinkaro Mörec, Stanka Rovtarja in
Zlatko Cimerman. V daljših intervjujih smo predstavili: Ireno Keršič, Vereno Tschudin,
Dorotejo Dobrinja in Metko Klevišar.
V rubriki »Vi sprašujete, mi odgovarjamo« smo objavljali zanimive in vedno aktualne
odgovore naše Pravne pisarne oziroma pravnika Andreja Vojnoviča.
Uredniški odbor je v letu 2014 deloval v sestavi:
 Monika Ažman
 Darinka Klemenc – glavna urednica
 Irena Keršič
 Biserka Marolt Meden –odgovorna urednica
 Tatjana Nendl
 Ksenija Pirš
 Veronika Pretnar Kunstek
 Anita Prelec
V skladu z dogovorom in varčevalnimi ukrepi je imel uredniški odbor Utripa devet rednih
korespondenčnih sej (pred izidom vsake od devetih številk Utripa) in redni seji v
prostorih Zbornice – Zveze (23. septembra 2014 in 18. decembra 2014) in druge redne
izmenjave mnenj po elektronski pošti.
Članice uredniškega odbora so se redno vključevale v delo in sodelovale pri pripravi
Utripa. Gospo Moniko Ažman je vse leto »nadomeščala« Darinka Klemenc.
Vse leto smo tesno sodelovali z ožjim in širšim vodstvom Zbornice – Zveze
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II. Izvedeni projekti
Naslovnice so bile na temo zdravilnih rastlin, ki jih je mogoče najti v Sloveniji. Objavljali
smo avtorske fotografije zdravilnih rastlin in napotke za uporabo, ki jih je pripravljala
Tatjana Nendl.
Majska številka je vsebovala prilogo – zlati znaki in novembrska številka Utripa je spet
vsebovala prilogo – Plan aktivnosti in strokovnih izpopolnjevanj v letu 2015. V
decembrski številki pa smo prvič objavili prilogo Predvidene delavnice Zbornice – Zveze
v letu 2015.
V januarju smo razpisali nagradni natečaj za Modro zgodbo iz našega delovnega okolja.
Modre zgodbe smo objavljali preko vsega leta in v decembru izbrali najboljšo modro
zgodbo avtorice Danijele Kogovšek in modro pesem avtorice Marije Žvokelj. Obe sta
prejeli praktični darili.
Dopolnili smo navodila za objavljanje prispevkov in jih objavili tako na spletni strani
Zbornice – Zveze kot tudi v Utripu.
Utrip je v letu 2014 izšel:
 januarja na 68 straneh
 februarja/marca na 56 straneh
 aprila na 80 straneh
 maja na 80 straneh (priloga dobitnice zlatega znaka)
 junija/julija na 68 straneh
 avgusta/septembra na 72 straneh
 oktobra na 68 straneh
 novembra na 76 straneh (priloga plan aktivnosti in strokovnih izpopolnjevanj v
letu 2015)
 decembra na 64 straneh (priloga delavnice v letu 2015)
Naklada se je gibala od 15.500 v januarju do 15.150 v decembru.
Obseg vseh številk Utripa:
 v letu 2008: 746 strani,
 v letu 2009: 640 strani,
 v letu 2010: 736 strani,
 v letu 2011: 668 strani,
 v letu 2012: 648 strani in
 v letu 2013: 592 strani
 v letu 2014: 632 strani
Še naprej smo si prizadevali, da bi zmanjšali stroške in pri tem smo bili zelo
uspešni.
Lektoriranje v večini izvaja odgovorna urednica s pomočjo glavne urednice.
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Sicer ne prihranimo veliko pri obsegu, ker se število strani ni bistveno znižalo, je pa bil
znaten prihranek pri stroških lektoriranja in honorarju za urejanje že od leta 2012 dalje.
Stroški v letu 2013 so znašali 132.128,77 € in v letu 2014 115.269,74 evrov.
Ocenjujemo, da smo se zelo racionalno obnašali.
III. Program dela in cilji za leto 2015
Upravni odbor Zbornice – Zveze se je odločil, da tudi v letu 2015 izide 9 številk.
V letu 2015 ohranimo vse dosedanje rubrike, čeprav prispevkov nekateri avtorji ne
prispevajo redno in rubrike niso prisotne v vsaki številki Utripa. Praviloma vse
izobraževalne in interesne dejavnosti objavljamo v predpisanih obrazcih.
Za naslovnice v letu 2015 so tema fotografije medicinskih sester iz delovnega okolja.
Formata in oblikovanja v letu 2015 ne bomo spreminjali.
IV. Druge aktivnosti
Trudili smo se za pridobivanje oglasov. Delo je zahtevno, ker se recesija kaže predvsem
na področju oglaševanja. Stalni vir prihodka so le oglasi Mercatorja in zdravstvenih
ustanov za različna izobraževanja.
S pomočjo vodstva Zbornice – Zveze smo obnovili pogodbo za nagradne križanke s
Tosamo z več in bolj vrednimi nagradami za izžrebane članice in člane in dodatno
pridobili pogodbo za nagradne križanke s Sava Turizmom d. d.
Prihodki od oglaševanja so v letu 2014 znašali 8.397,42 evrov.
Poročilo pripravila: Biserka Marolt Meden, odgovorna urednica Utripa
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10. POROČILA IN PROGRAM DELA DELOVNIH SKUPIN

10.1.

Delovna skupina za nenasilje v zdravstveni negi

I. Kratka predstavitev
Delovna skupina je od leta 2009 do 2014 obravnavala 53 različnih primerov nasilja v
zdravstvenih zavodih. V letu 2015 v skupini ne bo več sodelovala strokovna sodelavka
Dora Lešnik Mugnaioni, zato bomo primere nasilja, ki potrebujejo kompleksnejšo
obravnavo, usmerjali na sindikate ali pa jih napotili na telefonsko svetovanje (oglas je
objavljen v vsakem Utripu), kjer so usposobljeni tudi za reševanje trpinčenja na
delovnem mestu v zdravstveni in babiški negi.
Delovni sestanki:
Članice delovne skupine smo se v letu 2014 na sestankih, ki so potekali na sedežu
Zbornice – Zveze, zbrale trikrat: 7.4., 9. 6. in 10. 12. Vodja delovne skupine se je
udeležila sestankov za preoblikovanju smernic za obravnavo nasilja na Ministrstvu za
zdravje: 22. 1., 28.2., 27. 3., 16. 4., 14. 5., 10. 6. in 10. 7. 2014. Zaradi nedelovanja
Strokovnega sveta na Ministrstvu za zdravje se je sprejetje smernic preložilo v leto
2015.
II. Izvede aktivnosti
Dan odprtih vrat
V času Mednarodnih dni boja proti nasilju nad ženskami smo 11. 12. 2014 članice
delovne skupine na sedežu Zbornice – Zveze organizirale Dan odprtih vrat. Vsem
članom in članicam smo ponudile možnost svetovanja v primeru izkušenj z nasiljem na
delovnem mestu ali v družini. V dopoldanskih urah smo organizirale tudi posvet s
sindikati, katerih člani in članice so tudi zaposleni v zdravstveni in babiški negi. Na
posvetu so poleg članic delovne skupine sodelovali tudi predstavniki in predstavnice
sindikatov: Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije, Sindikat zdravstva in
socialnega varstva Slovenije in Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije. O
ugotovitvah posveta je bila podana tudi izjava za javnost z opozorilom, da je nasilje na
delovnih mestih vedno pogosteje prisotno tudi v zdravstvu in da so zaposleni v
zdravstveni in babiški negi tista poklicna skupina, ki je tovrstnemu nasilju najbolj
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izpostavljena. Javnost smo opozorili na slabe delovne razmere, preobremenjenost
zaposlenih v zdravstveni in babiški negi in preslabo odzivnost delodajalcev na reševanje
nasilja na delovnih mestih v zdravstvenih institucijah.
III. Založniška dejavnost
 Glasilo Utrip
V januarski številki smo objavili prispevek Prijavljajmo nasilje v družini - tudi
zdravstveni delavci. Razprava vseh prisotnih je pokazala, da je potrebno poenotiti
smernice in protokole v skladu z ZPND, ki nastajajo na Ministrstvu za zdravje.
Hkrati je nujno potrebo seznaniti tudi vse zaposlene v zdravstvu o tem, kakšne so
naloge v zvezi s prijavo in obravnavo nasilja v družini.
Vsaka izdaja Utrip-a vsebuje tudi obvestilo o delovanju svetovalnega telefona za
osebe z izkušnjo nasilja na delovnem mestu, na katerem svetujejo svetovalke, ki so
usposobljene tudi za zaposlene v zdravstveni in babiški.
 Spletne objave:
Državni svet je na svoji spletni strani 22. 1. 2014 objavil sklepe, ki jih je posredoval
resornim ministrstvom. Problematiko zdravstva sta izpostavili članica naše delovne
skupine
in
predstavnica
patronažne
dejavnosti:
(http://www.dsrs.si/sites/default/files/dokumenti/6586pporocilo_k_zakljuckom_posveta_nasilje_v_druzini.pdf).
 Objava prispevka o obravnavanju trpinčenja na delovnih mestih v zdravstveni negi v
junijski številki Naše žene.
IV. Program dela za leto 2015
 Brezplačna izobraževanja, organizirana v sodelovanju z Društvom SOS telefon in
regijskimi strokovnimi društvi. V izobraževanja bodo vključeni člani in članice vseh
regijskih strokovnih društev (11). Potekala bodo od maja 2015 do 30. aprila 2016.
Ob šesturnih usposabljanjih bodo udeleženci seznanjeni s temeljnimi izhodišči
problematike nasilja v družini in nasilja nad otroki, psihosocialnimi posledicami
nasilja in travmatskimi izkušnjami, obveznostmi na podlagi zakonov, pravilnikov in
smernic in z načini odzivanja ob srečevanju z žrtvami.
 Sodelovanje pri pripravi strokovnega posveta za zdravstvene delavce (novembra
2015) v okviru EU projekta »Vesna - živeti življenje brez nasilja«.
 Sodelovanje z Ministrstvom za zdravje v zvezi z dokončanjem Strokovnih smernic
za obravnavo nasilja v družini pri izvajanju zdravstvene dejavnosti.
 Izvedba Dneva odprtih vrat v mesecu decembru.
Poročilo pripravila: Irena Špela Cvetežar, vodja delovne skupine
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10.2.

Delovna skupina za terminologijo v zdravstveni in babiški negi

I. Kratka predstavitev
Delovna skupina za terminologijo v zdravstveni in babiški negi deluje pri Zbornici-Zvezi z
namenom oblikovanja sodobnega, strokovno in jezikovno nedvoumnega, predvsem pa
uporabnega terminološkega slovarja in z željo, da bi zadostil potrebam vseh profilov
strokovnjakov zdravstvene in babiške nege, študentom zdravstvene in babiške nege,
dijakom srednjih zdravstvenih šol ter številnim ostalim profilom (npr. medicinski stroki) in
tudi naključnim bralcem.
Članice delovne skupine:
Aleksandra Saša HORVAT, vodja DS za terminološki slovar,
mag. Nevenka MEDIJA, prof. lat. in gr. jezika – članica,
Alenka KRIST, VMS, uni.dipl.soc.ped., upokojena pomočnica glavne medicinske sestre
UKC LJ, članica,
Mirjam MARN, diplomirana babica, članica,
II. Izvede aktivnosti
Delo članic je potekalo na rednih delovnih sejah in doma. Sistematičen pregled na
sejah že dorečenih gesel z različnih vidikov: strokovnega, jezikovnega in stilskega sta
naknadno doma opravljali članici Nevenka Medija in Aleksandra Horvat, ki sta hkrati
dodelali in izoblikovali vsako geslo posebej ter nato gesla, ki sodijo v določen sklop, in
jih medsebojno primerjali in usklajevali. Sledilo je jezikovno in stilsko brezhibno
zapisovanje lektoriranih gesel, ki so zahtevala zbranost, natančnost in veliko časa.
Delovna skupina je veliko dela opravila tudi preko elektronske pošte, osebnih kontaktov
ter sodelovala z drugimi strokovnjaki.
Delovna skupina se je v letu 2014 redno sestajala, sklicanih je bilo 8 delovnih sej:
7. 1., 6. 3., 25. 3., 7. 5., 24. 6., 23. 9., 12. 11. In 16. 12.
III. Program dela za leto 2015
Nevenka Medija in Aleksandra Horvat pripravita predloge terminov za Zakon o
zdravstveni in babiški negi v sodelovanju z Zbornico -Zvezo.
Delovna skupina bo gradivo za tisk posodobljenega slovarja strokovnih izrazov s
področja zdravstvene in babiške nege pripravila v skladu s sklepom UO Zbornice Zveze do aprila 2015.
IV. Druge aktivnosti
Delovna skupina za terminologijo v zdravstveni in babiški negi pri Zbornici - Zvezi je v
letu 2014 preučila predlagane termine delovne skupine za terminologijo s področja
paliativne oskrbe in paliativne zdravstvene nege.
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V novembru 2014 je podala pripombe, predloge in pojasnila k spletni izdaji
Terminološkega slovarja v sistemu zdravstvenega varstva Ministrstva za zdravje.

Poročilo pripravila: Aleksandra Saša Horvat, vodja delovne skupine
sasa.hor@gmail.com
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11. POROČILA IN PROGRAMI DELA STROKOVNIH REGIJSKIH DRUŠTEV

11.1. DRUŠTVO MSBZT Ljubljana

I. Kratka predstavitev regijskega strokovnega društva
Organi društva
 Predsednica: Đurđa Sima
 Podpredsedniki: dr. Andreja Kvas, mag. Peter Požun in Nada Sirnik
 Upravni odbor v mandatu od 2013 do 2017:
Branko Bregar, Irena Buček Hajdarević, Irena Špela Cvetežar, Majda Čaušević, Nataša
Čermelj, Kristina Franetič, Zlatko Grubešić, Andreja Gruden, Rok Hatze, Katja Hribar,
Majda Jarem Brunšek, Danijela Josić, Klavdija Kaučič, Bronislava Kavčič, Irena Keršič,
Radojka Kobentar, Marija Olga Koblar, Peter Koren, Stanka Košir, Saša Kotar, Andreja
Kvas, Branka Langerholc, Gordana Lokajner, Teja Menard (v letu 2014 zaprosila za
razrešitev) Gordana Njenjić, Sabina Osolnik, Aleksandra Ostrež, Ruža Pandel-Mikuš,
Boža Pirkovič, Peter Požun, Blanka Pust, Damjan Remškar, Đurđa Sima, Nada Sirnik,
Ljubomira Steblovnik, Ljubica Šavnik, Nika Škrabl, Majda Šmit, Marina Velepič, Marija
Maja Vidrih, Sabina Vihtelič, Andreja Vovk, Jerica Zrimšek in Zlata Živič
 Nadzorni odbor v tem mandatu v sestavi: Saša Kotar – predsednica, Bronislava
Kavčič in Irena Špela Cvetežar
 Predsednica častnega razsodišča društva: Nika Škrabl
 Izvršilni odbor: Dr. Andreja Kvas, Gordana Lokajner, mag. Peter Požun, Damjan
Remškar, Đurđa Sima, Marina Velepič, Marija-Maja Vidrih, Jerica Zrimšek, Irena
Buček-Hajdarević, Sabina Vihtelič, Nada Sirnik in Peter Koren
II.
Izvedena strokovna srečanja in projekti
IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST
28. novembra 2014 je potekal na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani 15. simpozij z
mednarodno udeležbo, ki ga je organiziralo DMSBZT Ljubljana. Naslov simpozija je
bil “Prenos informacij v zdravstveni in babiški negi.” V programskem odboru simpozija so
bili: Đurđa Sima, dr. Radojka Kobentar, dr. Andreja Kvas, Gordana Lokajner, mag. Peter
Požun, Nada Sirnik. V organizacijskem odboru pa: Nada Sirnik, Damjan Remškar,
Zlatko Grubešič, Peter Koren in Jerica Zrimšek. Simpozij je bil zelo odmeven in pozitivno
ocenjen s strani udeležencev.
KLINIČNA POPOLDANSKA IZOBRAŽEVANJA (Gordana Lokajner)
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V letu 2014 je bilo izvedenih 8 kliničnih popoldanskih izobraževanj, ki jih je poslušalo
205 članov DMSBZT Ljubljana. Zaradi aktualnosti teme in kakovostne izvedbe so nas
člani poprosili za ponovitev treh izobraževanj (Demenca, Menopavza ter Odpiranje
nezavednih čustev – šestega čuta ali intuicije), ki jih bomo organizirali tudi v letu 2015.
Poleg kliničnih popoldanskih izobraževanj se je pričela v letu 2014 srečevati skupina za
proučevanje problemov v kliničnem okolju, ki bo s svojim delom nadaljevala tudi v letu
2015 z natančno etapno časovnico.
Januar – demenca, 35 udeležencev; februar - Skrb za ženske v vseh življenjskih
obdobjih, 20 udeležencev; marec- Izgorelost medicinskih sester na delovnem mestu, 15
udeležencev; april - Transplantacija ledvic in zdravstvena nega urološkega bolnika, 23
udeležencev; maj - Vsi različni – vsi enakopravni, 26 udeležencev; september Odpiranje nezavednih čustev – šestega čuta ali intuicije, 27 udeležencev; november –
Menopavza, 38 udeležencev in december
- Po stranskih poteh do cilja, 21
udeležencev.
IZOBRAŽEVANJA NA PODROČJU ETIKE V ZDRAVSTVENI IN BABIŠKI NEGI
(pripravila Marina Velepič)
V letu 2014 je bilo izvedenih 13 strokovnih seminarjev. Seminar Poklicna etika v
zdravstveni in babiški negi je bil 5 krat izveden v Ljubljani in 1 krat, v sodelovanju z
DMSBZT Gorenjske, v Kranju. Vsi ostali seminarji so se odvijali na sedežu društva.
Tako seminar Etika v praksi zdravstvene nege z učnima delavnicama kot seminar
Poklicna etika v domovih za starejše občane, z učno delavnico, sta bila izvedena po 2
krat. Dobro je bil v tem letu obiskan tudi seminar Menedžment zdravstvene in babiške
nege v luči etike, namenjen ciljni skupini vodilnih medicinskih sester, ki smo ga izvedli v
pomladnem in jesenskem terminu.
Novost v letu 2014 je bil v mesecu maju izveden seminar s temami iz dostojanstva kot
temeljni pravici vsakega človeka, z naslovom Kršitve dostojanstva pacientov in osebja
zdravstvene in babiške nege.
ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA (Đurđa Sima in mag. Peter Požun)
Izobraževanja s področja zakonodaje so znova odprla nova področja za razmišljanja
udeležencev seminarja, ki več kot le obvezno udeležbo kažejo s svojimi številnimi
vprašanji in konstruktivno razpravo, saj tako kot za udeležence, tudi za predavatelje
odprejo nove smernice za vsebinske priprave na predstavitev izbranih tem. Pripravili
smo tri seminarje, kjer smo za evalvacijo pridobljenega znanja že drugo leto
zaporedoma pripravili kratko elektronsko preverjanje znanja.
TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA (Damjan Remškar)
V letu 2014 je bilo v DMSBZT Ljubljana v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu
organizirano 10 delavnic temeljnih postopkov oživljanja. Vsebina in izvedba delavnic je
usklajena z zahtevami za obvezne vsebine licenčnega obdobja iz temeljnih postopkov
oživljanja in ustreza dodatnim kriterijem.
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IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST, NAMENJENA SODELAVCEM V NEGOVALNEM
TIMU – BOLNIČARJEM (dr. Radojka Kobentar)
Društvo je v okviru načrta strokovnih aktivnosti izvedlo program izobraževanj in
usposabljanj za bolničarje/negovalce na temo temeljnih življenjskih aktivnosti in sicer tri
delavnice z naslovi: Prehranjevanje in pitje (september, 34 udeležencev), Odvajanje in
izločanje (oktober, 34 udeležencev) in Gibanje in ustrezna lega (oktober, 36
udeležencev).
Izobraževani dan za glavne medicinske sestre zdravstvenih in socialnih zavodov v
ljubljanski regiji je potekal 7. 3. 2014, že peti po vrsti, je predstavljal naslednje teme:
aktualne objave in načine iskanja v Uradnem listu RS; situacijsko vodenje, kot aktualna
tema za obvladovanje veščin vodenja v trenutnih in nepredvidljivih situacijah, upravljaje
s hojo naokoli (zadnjo temo naj bi predstavila kolegica iz sosednje Hrvaške, vendar je
bila zadržana. Izobraževanja se je udeležilo 50 udeleženk.
MEDNARODNE STROKOVNE UDELEŽBE
Na povabilo vodstva strokovnih organizacij medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov in
babic iz sosednjih držav smo se odzvali z aktivnimi prispevki in udeležbo na strokovnih
srečanjih in simpozijih. Tako smo, poleg prispevka, sodelovali v razpravi in zaključkih
strokovnih izobraževanj, kar je dodatno obogatilo naše izkušnje, gostiteljem je poudarilo
veljavo pripravljenega strokovnega izobraževanja.
Aprila 2014 v Beogradu smo na povabilo Saveza udruženja zdravstvenih radnika
Beograda aktivno sodelovali: Đurđa Sima, mag. Peter Požun in Gordana Lokajner.
Junija na povabilo Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbske
smo se za prvi kongres in 12. simpozij aktivno odzvali s prispevki: mag. Peter Požun,
Đurđa Sima, Nada Sirnik, Gordana Lokajner in Blanka Pust. Prav tako junija se je
aktivno udeležila simpozija Saveza udruženja zdravstvenih radnika Srbije dr. Ruža
Pandel Mikuš.
Septembra smo se odzvali vabilu Oftalmološkega društva medicinskih sester, babic in
zdravstvenih tehnikov Hrvaške, delujoče pri Hrvatski udrugi medicinskih sester.
Povabljeni smo bili v Makedonijo (Skopje) na simpozij glavnih medicinskih v Skopju, ki je
potekal v oktobru. Aktivno so s svojimi prispevki sodelovali: Đurđa Sima, mag. Peter
Požun, dr. Andreja Kvas, Gordana Lokajner in Nada Sirnik. V oktobru se je Oktobarskih
susreta Udruženja zdravstvenih radnika na Zlatiboru aktivno udeležila dr. Radojka
Kobentar.
Med pasivnimi udeležbami na mednarodnih srečanjih poročamo o udeležbi mag. Bože
Pirkovič na konferenci Združenja medicinskih sester za dializno in transplantacijsko
dejavnost EDTNA/ ERCA v Rigi, v avgustu je v Helsinkih (Finska) potekal kongres na
temo napredne prakse v ZN. Aktivno sta prispevali: Gordana Lokajner in Đurđa Sima.
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III.
Raziskovalna in založniška dejavnost
RAZISKOVALNA DEJAVNOST (dr. Radojka Kobentar)
Izvedli smo učne delavnice z naslovom “Preučevanje problemov v klinični praksi” pod
vodstvom dr. Radojke Kobentar, dr. Andreja Kvas in Gordana lokajner, dipl. m. s., univ.
dipl. org. Izvedli smo tri srečanja v prostorih društva. Program raziskovanja v organizaciji
društva je v osnovi integriral idejo o zbližanju teorije in prakse v koncept učnih delavnic.
Vključevale so identifikacijo problemov v neposrednem delovnem okolju, izdelavo
grobega načrta, oblikovanje korakov akcijskega raziskovanja, etapno in končno
evalvacijo. Praktično delo je zajemalo iskanje podatkov iz podatkovnih baz z obdelavo
enega problema iz kliničnega okolja v pisni obliki.
ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST (pripravila dr. Andreja Kvas)
Na 15. simpoziju smo izdali recenzirani zbornik z naslovom Prenos informacij v
zdravstveni in babiški negi.” Recenzenti so bili: dr. Andreja Kvas, dr. Radojka Kobentar,
Gordana Lokajner, Đurđa Sima in mag. Peter Požun. V uredniškem odboru so bili: dr.
Andreja Kvas, Đurđa Sima, mag. Peter Požun, Gordana Lokajner in dr. Radojka
Kobentar. Zbornik je namenjen vsem zaposlenim v zdravstveni in babiški negi, primeren
kot študijsko gradivo za študente dodiplomskega in podiplomskega študija zdravstvene
nege in babištva.
IV.
Interesne dejavnosti
Nada Sirnik in nosilci dejavnosti
Komplementarna dejavnost
Spoznavanje različnih komplementarnih metod pri zdravljenju in rehabilitaciji ima pri
DMSBZT Ljubljana dolgo tradicijo. Prav tako so priljubljena izobraževanja s področja
osebnostnega razvoja. Zanimiva in aktualna tematika je privabljala tudi člane drugih
regijskih društev in prav tako tudi nekaj zunanjih obiskovalcev, bodisi družinskih članov,
prijateljev ali ne zdravstvenih delavcev, zaposlenih v zdravstvu.
Joga, pilates in razgibalna vadba (Katja Hribar)
V letu 2014 so delavnice joge, pilatesa in razgibalno - telesne vadbe ostale na istih
šestih lokacija kot doslej. V spomladanskem delu vadbe se jih je udeleževalo skupaj
108 udeleženk, od tega v Trbovljah 18, v Ljubljani 84 in 6 v Idriji.
Likovna dejavnost (Majda Jarem Brunšek)
Likovna dejavnost poteka enkrat tedensko ob torkih pod strokovnim vodstvom
slikarke in kiparke Darije Lobnikar Lovak. Dejavnost obiskuje 13 likovnikov.
Ob mednarodnem dnevu medicinskih sester smo v avli Univerzitetnega kliničnega
centra Ljubljana odprli tradicionalno likovno razstavo.
Kljekljarska skupina (Irma Kiprijanović)
Vztrajna skupina 12 – do 14 klekljaric se srečujemo tedensko ob sredah. Učimo se
vedno bolj zahtevnejših tehnik.
Izletništvo (Saša Kotar)
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V letu 2014 smo organizirali dva izleta: DUBROVNIK (Hrvaška) – tridnevni izlet, ki je
potekla od 23. – 25. maja 2014. Udeležilo se je 28 oseb. DUNAJ (Avstrija) dvodnevne strokovne ekskurzije, ki je bila izpeljana 10. in 11. oktobra 2014 se je
udeležilo 31 oseb.
Ženski pevski zbor Florence (Saša Kotar)
Ženski pevski zbor (ŽEPZ) FLORENCE je v sodelovanju z zborovodjem Karlom
Ahačičem opravil 54 vaj. Veliko pozornosti smo tudi v tem letu posvetili vključevanju
novih pevk in glede na njihove sposobnosti smo sproti prilagajali program dela. V
letu 2014 je v zboru sodelovalo 24 članic.
Gibalno športna vadba in pohodništvo (Đurđa Sima)
Pripravili smo osem pohodov in še pet drugih gibalnih dogodkov. Tudi v letu 2104
nas je naš program dela za pohodništvo ter interes in zanimanje naše pohodniške
skupine, ki ob vsakem novem dogodku pridobi kakšnega novega pohodnika ali
pohodnico, pripravil na nove planinske in pohodniške izlete.
Sekcija upokojenih medicinskih sester pri DMSBZT LJUBLJANA (Olga Koblar)
Devet pripravljenih dogodkov na letni ravni je privabilo tretjo generacijo medinskih
sester med stanovske kolegice, oz. same aktivno ustvarjajo svoj program in se
povezuje.
Podružnica Zasavje (mag. Boža Pirkovič)
V januarju 2014 smo izvedli šolo proti bolečini v hrbtenici. Oktobra smo organizirali
enodnevni izlet v slovensko Istro. Novembra pa smo izvedli strokovno izobraževanje
o paliativni zdravstveni oskrbi.
V decembru smo se srečali člani in upokojene medicinske sestre v prijetnem
pogovoru in druženju z željo, da sodelujemo in se družimo tudi v prihodnjem letu.
Tako smo v celoti realizirali zastavljeni plan aktivnosti v podružnici.
Delo društva na idrijskem območju (Sabina Vihtelič in Andreja Gruden)
V preteklem letu smo na idrijskem območju v okviru DMSBZT Ljubljana organizirali
več aktivnosti.
V prostorih Doma upokojencev Idrija smo organizirali tečaj TPO, ki so se ga udeležili
člani vseh zdravstvenih organizacij iz idrijske regije.
V okviru sekcije za komplementarno medicino smo organizirali poslušanje
planetarnega gonga in vadbo joge. Obe dejavnosti sta postali stalnica na našem
področju. Tradicionalno klinično popoldne je bilo organizirano v mesecu oktobru.
Letošnja tema je bila izbrana v povezavi z dnevom duševnega zdravja.
Facebook profil DMSBZT Ljubljana (Rok Hatze)
(www.facebook.com/DMSBZTLJ)
Facebook profil društva je bil ustvarjen januarja 2013. V letu 2014 je število sledilcev
naraščalo, ob koncu leta 2014 je bilo 538 sledilcev (podatek na dan 31. 12. 2014).
Največ novih sledilcev smo pridobili ob odmevnih objavah na profilu oziroma v
mesecu maju ter v zadnjih mesecih leta.
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Spletna stran DMSBZT Ljubljana (Peter Koren)
http://www.drustvo-med-sester-lj.si/
Spletno stran je v letu 2014 obiskalo 9.376 obiskovalcev, ki so obiskali spletno mesto
17.481-krat in si skupaj ogledali 55.562 strani. Povprečno so si pogledali 3.18 strani
na obisk. 50.23 % je bilo novih obiskovalcev. 96, 8% obiskovalcev je bilo iz
Slovenije, sledi Hrvaška s skoraj 1 % obiskovalcev.
Pomembni razvojni dogodki
Vsako leto, tako tudi leto 2014, je v strokovnem in poslovnem delovanju prineslo
realizacijo novih načrtov in snovanje novih idej, kar naj bi članstvu prineslo nove interese
za obisk društvenih aktivnostih in obenem tudi nove članske bonitete.
Med realiziranimi aktivnostmi, ki so že vsebina poročila, posebej poudarjamo delo na
realizaciji simpozijske teme in izvedbo samega simpozija. Širitev razvoja informacij v
sodobnem svetu in globalizacija omogočajo hitrejši pretok informacij, kar posredno
posamezni sferi delovanja omogoča novo dimenzijo in je še pred nekaj leti predstavljala
nepremagljivo oviro. V nekem pogledu se prispevki oz. tema 15. simpozija Društva
medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana navezujejo na 14. simpozij,
kjer smo obravnavali približevanje zdravstvenega okolja pacientu. Osrednja tema 15.
simpozija je bila informacija.
Druga pomembna in obsežna naloga vodstva društva je bila pristop k sistematičnemu
informiranju naših članov, tako smo iz prve ideje o biltenu, ki smo ga izdali v aprilu 2013,
prešli na zbiranje e- naslovov naših članov. V maju 2014 smo izdali oz. poslali naš prvi
e- bilten s strnjenimi informacijami. Aktivnosti za krepitev baze elektronskih naslovov
nadaljujemo tudi v prihodnjem obdobju.
Odvzem javnih pooblastil Zbornici – Zvezi nas ni zaustavil pri izvajanju izobraževanj
naših članov, posebej na področju obveznih oz. priporočenih vsebin. Članom želimo
ponuditi dostop in evidenco dostopa do opravljenih izobraževanj. Zato smo s pobudo, ki
je bila podana na rednem občnem zboru društva v letu 2014, informirali vodstvo
Zbornice – Zveze o naši želji oz. nameri.
Pomembna izobraževalna aktivnost, ki smo izčrpno predstavili v poročilu, je
izobraževanje bolničarjev kot ključne poklicne skupine izvajalcev zdravstvenih oz.
negovalnih storitev v socialnih zavodih.
Med novo prepoznane učne vsebine smo vključili ohranjanje dostojanstva v procesu
izvajanja zdravstvene oskrbe. Ker je to neločljivo povezan proces s spoštovanjem
profesionalnega kodeksa etike medicinskih sester in enako tudi babic, smo
izobraževanje kategorizirali kot razširjeno delovanje izobraževalne skupine za
izobraževanja s tega področja.
Vsakoletno posvečanje in obeleževanje mednarodnih dnevov medicinskih sester in
babic je minilo v slavnostnem in delovnem duhu, tako smo poleg finančnega podpiranja
udeležbe na simpoziju, ki je potekal pod geslom »Medicinske sestre - moč za
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spremembe«, podprli in soorganizirali udeležbo na slavnostni akademiji zvezne
organizacije, posvečene obema mednarodnima dnevoma medicinskih sester in babic.
Ob programskem delu simpozija so potekale aktivnosti, ki so tokrat omogočile
predstavitev umetniškega delovanja z naslovom »Medicinske sestre in babice skozi
umetniško ustvarjanje«. Podprli smo tudi aktivnosti babic ob obeleževanju
mednarodnega dneva babic – 5. maja.
Sklepne misli:
Skozi celoletni uspešno realizirani program dela, ki smo ga kot organizacija
profesionalcev največje poklicne skupine znotraj zdravstvenega varstva tudi v letu 2014
uspešno realizirali, smo zasledovali cilje strateškega načrta, s posebnim poudarkom na
spremljanju interesov in pobud mnogih naših članov.
Sledimo že preizkušeni praksi, da našim članom nudimo in omogočamo, skozi proces
vseživljenjskega učenja in izobraževanja, priporočene učne vsebine in obenem obilo
različnih strokovno usmerjenih izobraževalnih vsebin. Pri tem smo stremeli k temu, da v
tem procesu ne gre samo za podajanje učnih vsebin ex- katedra, temveč vse bolj in vse
več po principu aktivnega učenja, kjer se manjše skupine udeležencev med seboj
povezujejo in strokovno bogatijo, skratka podpiramo in omogočamo interaktivno učenje.
Z zadovoljstvom ugotavljamo, da smo realizirali vse dejavnosti in aktivnosti, ki so bile
sprejete v programu dela za leto 2014. Ob tem pa beležimo še dobro obiskanost naših
aktivnosti, racionalno rabo sredstev in učinkovito izrabo najetih prostorov v središču
Ljubljane.
Med pomembnimi projekti smo v letu 2014 uvedli tudi nove oblike obveščanja članov in
pobudo zvezni organizaciji za organizacijo članske portala.
Ob zaključku, naj nas popelje ustvarjalna trdna in odločna misel v leto 2015.
Poročilo pripravili: vodstvo DMSBZT Ljubljana in nosilci dejavnosti, Đurđa Sima,
predsednica
djurdja.sima@siol.net
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11.2. Društvo MSBZT Maribor

I. Kratka predstavitev regijskega strokovnega društva
DMSBZT Maribor je prostovoljno, samostojno, nepridobitno, stanovsko, nestrankarsko
združenje medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, ki delujejo na področju
upravnih enot Maribora, Ruš, Slovenske Bistrice in Lenarta. Pospešeno vlaga v ljudi v
zdravstveni in babiški negi ter prevzema vlogo partnerja v procesih strokovnega
izpopolnjevanja, vseživljenjskega učenja, zagotavljanja in razvoja kakovosti v
zdravstveni in babiški negi ter razvoja kakovosti življenja članic in članov (krepitev
notranjih virov moči).
Sedež društva: Ulica heroja Jevtiča 5, 2000 Maribor.
Organi društva za mandatno obdobje maj 2014 – maj 2018:
 Predsednica: zakonita zastopnica, Ksenija Pirš, ksenija.pirs@gmail.com
 Podpredsednica: Barbara Donik, barbara.donik@gmail.com
 Upravni odbor: Univerzitetni klinični center Maribor: Viktorija Štiglic, Melita
Jagodič, Gordana Rudelič, Ksenija Pirš, Mojca Hentak, Mojca Dobnik, Iris Živko,
Jožefa Tomažič, Anemarija Smonkar, Matjaž Križanec, Nataša Koser, Simona
Križ, Marija Horvat, Marija Navalinski, Danijela Pušnik. ZD dr. Adolfa Drolca
Maribor: Danica Sirk, Branko Kozar, Jožica Eder, Bojana Zornik, Tamara Lubi,
Zvezdana Vražič. Dom Danice Vogrinec Maribor: Suzana Drevenšek, Nada
Senekovič. Zavod Hrastovec Trate: Julijana Mlasko, Martina Vovk Jojič. ZD Lenart:
Marija Firbas. ZD Slovenska Bistrica: Sonja Mok. Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane:
Valerija Kapun. Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor: Ana Mlakar.
Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Mariboru: Barbara Donik, Anton Koželj.
Sončni dom Maribor: Aleksandra Zel. Dom starejših občanov Tezno: Polona Sernc.
Dom starejših občanov Idila: Matilda Steiner. Suzana Bahčič, Hospic: Valentina
Goršak Lovšin. Zavod za zdravstveno varstvo Maribor: Natalija Abramenko.
Zaposleni pri zasebnikih v regiji: Alma Troha. Zasebne patronažne medicinske
sestre v regiji: Stanislava Krajnc. Aktiv upokojenih medicinskih sester: Svetlana
Šarenac.
 Izvršni odbor: Ksenija Pirš, Barbara Donik, doc. dr. Danica Železnik, Aleksander
Jus, Milena Frankič, Danijela Pušnik, mag. Breda Koban, Svetlana Šarenac, Boža
Majcen, Anemarija Smonkar.
 Nadzorni odbor: Andreja Krajnc (predsednica), Ivica Brumec, Milena Pišlar.
 Častno razsodišče: doc. dr. Danica Železnik (predsednica), Viktorija Štiglic, Ljuba
Gergič, Valerija Kapun.
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 Statutarna komisija: Aleksander Jus (predsednik), Igor Robert Roj, Anton Koželj,
Bojana Zornik, Ksenija Pirš.
 Komisija za dodeljevanje sredstev za strokovna izpopolnjevanja: Danijela
Pušnik (predsednica), Julijana Mlasko, Marija Firbas, Tamara Lubi, Barbara Donik.
 Komisija za priznanja: Milena Frankič (predsednica), Ladislava Kovačič, doc. dr.
Jadranka Stričević, Jožefa Tomažič, Ana Mlakar.
 Poslovni tajnik: Bojana Rožman.
Izvedba sej društva:
 1. redna seja UO, 7. februar 2014,
 redni letni in volilni Občni zbor, 20. februar 2014,
 2. redna seja UO, 15. april 2014,
 3. redna seja UO, 15. oktober 2014,
 seje Komisij v skladu s pravilniki, ki urejajo njihovo področje delovanja (glej
poročila komisij),
 27. redna skupščina Zbornice – Zveze, marec 2014: Ksenija Pirš, Blaženka Plohl,
Matilda Steiner, Danijela Pušnik, Tamara Lubi, Igor Robert Roj, Jožefa Tomažič,
Stanislava Krajnc, Marija Firbas, Ladislava Kovačič, Inge Mesarec, Irena Hodl
(regijski poslanci).
IV. Izvedena strokovna srečanja in projekti
Strokovni klinični večeri, vsak tretji četrtek v mesecu, v sodelovanju z zavodi v regiji
ter regijskimi člani, ki se interesno združujejo v strokovnih sekcijah pri Zbornici - Zvezi,
poudarek na timskem pristopu v procesu obravnave pacientov, 4 pedagoške ure, 2014 14 - 14, 4 PT pasivna udeležba, 6 PT aktivna udeležba:
16. januar: SLADKORNA BOLEZEN, SODOBNI HIPOGLIKEMIKI, doc. dr. Andrej
Zavratnik, dr. med., spec. internist, ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO PRI PACIENTIH
S PERORALNIMI HIPOGLIKEMIKI, Nataša Kranvogel Solina, dipl. m. s., 27
udeležencev;
20. februar: SODOBNI PRISTOPI V REVMATOLOGIJI, PRISTOPI PRI SODOBNIH
BIOLOŠKIH ZDRAVILIH, doc. dr. Iztok Holc, dr. med., spec. internist, ZDRAVSTVENO
VZGOJNO DELO PRI PACIENTIH ZA SAMOAPLIKACIJO BIOLOŠKIH ZDRAVIL, mag.
Mojca Dobnik, univ. dipl. org., 132 udeležencev;
20. marec: SIMULACIJA OSKRBE DIHALNE POTI, Anton Koželj, univ. dipl. org., Darko
Čander, dipl. zn.;
PATRONAŽNO VARSTVO ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR,
PREDSTAVITEV PATRONAŽNEGA VARSTVA, Danica Sirk, viš. med. ses., univ. dipl.
org., PATRONAŽNA ZDRAVSTVENO SOCIALNA OBRAVNAVA POSAMEZNIKA IN
DRUŽINE, Aleksandra Jančič, dipl. m. s., spec. patronažne ZN, PATRONAŽNA
ZDRAVSTVENA NEGA NOSEČNICE IN NOVOROJENČKA, Romana Likar, dipl. m. s.,
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IBCLC, PATRONAŽNA ZDRAVSTVENA NEGA PACIENTA NA DOMU, Bojana
Fištravec, dipl. m. s., spec. patronažne ZN, 46 udeležencev;
17. april: FUNKCIONALNA ERGONOMIJA IN RAZBREMENITEV ZAPOSLENIH V
ZDRAVSTVU, doc. dr. Jadranka Stričević, doc. dr. David Haložan, prof. dr. Zmago Turk,
spec. fiziater, 13 udeležencev;
15. maj ŠOLA ATOPIJSKEGA DERMATITISA – INTERAKTIVNA UČNA DELAVNICA
Simona Senegačnik, dr. med., spec. dermatovenerolog, Liljana Kralj, mag. zdr. nege s
sodelavci, 20 udeležencev;
18. september: KO SE POJAVIJO TEŽAVE S SPOMINOM - JE ŽE DEMENCA? Mojca
Muršec, spec. psihiater, DEMENCA – KAJ PA ZDAJ? Suzana Smovnik, dipl. m. s.,
POMOČ DEMENTNIM IN NJIHOVIM SVOJCEM, Vlasta Lilek, dipl. m. s., 47
udeležencev;
16. oktober 2014 KONTINUIRANA OBRAVNAVA PACIENTA Z BOLEČINO V
HRBTENICI, doc. dr. Gregor Rečnik, dr. med., spec. ortoped, Tanja Lorbek, mag. zn.,
46 udeležencev;
20. november 2014 GLAVKOM IN ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO PRI PACEINTIH
Z GLAVKOMOM, Alenka Poštrak, univ. dipl. org., ERGONOMIJA IN ANALIZA
DELOVNEGA MESTA MEDICINSKE SESTRE V OFTALMOLOGIJI, mag. Rosanda
Vujica Beharić, dipl. m. s., Gabrijela Maurič, dipl. m. s., 23 udeležencev;
18. december 2014 CELOSTNA OBRAVNAVA PACIENTA S TUBERKULOZO, Asist.
Ilonka Osrajnik, dr. med., spec. internist in pnevmolog, Irena Topolšek, dipl. m. s., 30
udeležencev.
Strokovna izpopolnjevanja na področju obveznih vsebin - modul licenca:
TPO ZA ZAPOSLENE V ZDRAVSTVENI IN BABIŠKI NEGI, strokovni seminar z učnimi
delavnicami, v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu pri Zbornici – Zvezi, 2014 03 - 03, 7 PT:
14. februar: 12 udeležencev, 06. november: 40 udeležencev, 07. november: 34
udeležencev;
ETIČNE IN MORALNE DIMENZIJE V ZDRAVSTVENI IN BABIŠKI NEGI, strokovni
seminar z učnimi delavnicami, v sodelovanju z doc. dr. Danico Železnik in Marino
Velepič, 2014 – 25 – 25, 8 PT pasivna udeležba, 12 PT aktivna udeležba:
5. marec: 46 udeležencev, 8. oktober, 41 udeležencev;
ZDRAVSTVENA ZAKONODAJA V LUČI ZDRAVSTVENE NEGE, strokovni seminar, v
sodelovanju z doc. dr. Suzano Kraljič, mag. Petrom Požunom, Biserko Marolt Meden,
Ireno Špelo Cvetežar, Ksenijo Trčko, 2014 – 68 - 68, 8,5 PT pasivna udeležba, 13 PT
aktivna udeležba:
18. april, 40 udeležencev, 24. oktober, 105 udeležencev;
Raziskovanje v zdravstveni in babiški negi, učne delavnice, v sodelovanju s
Fakulteto za zdravstvene vede, Univerze v Mariboru:
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pet vsebinskih sklopov, s pričetkom 26. novembra 2014, 2014 – 217 – 217, 5 PT
pasivna udeležba, 7,5 PT aktivna udeležba (na posamezno učno delavnico):
14 udeležencev:
26. november: uvod v raziskovanje, etični vidiki raziskovanja, kvalitativna/
kvantitativna metodologija raziskovanja, iskanje in pregled literature po podatkovnih
bazah;
2. december: smernice za pripravo članka, oblikovanje namena, ciljev in
raziskovalnih vprašanj ter hipotez, priprava vprašalnika, intervjuja;
nadaljevanje v letu 2015 (14. januar, 21. januar, 28. januar);
MALA ŠOLA AROMA TERAPIJE, učna delavnica, v sodelovanju z Elite
izobraževanje:
24. januar, dve delavnici, 30 udeležencev, 31. Januar, dve delavnici, 24
udeležencev;
Mednarodni dan žena
Gledališka predstava za člane društva, v sodelovanju z dramsko skupino DMSBZT
Pomurja, »Žensko moški svet in ena tašča, 13. marec, v dvorani mariborske
Kadetnice na Studencih;
Mednarodni dan medicinskih sester/ babic
Maj 2014: »Sodelovanje z Zbornico - Zvezo ob mednarodnih dnevih babic (5. maj) in
medicinskih sester (12. maj)«:
 podprli smo udeležbo regijskih članov na Dnevu medicinskih sester in babic 2014:
»Medicinske sestre – moč za spremembe«, »Svet potrebuje babice bolj kot
kadarkoli doslej«, v soboto, 10. maja 2014, v Cankarjevem domu v Ljubljani: na 14.
simpoziju zdravstvene in babiške nege Slovenije z mednarodno udeležbo: E zdravje in dokumentacija v zdravstveni in babiški negi (plačila kotizacij članom,
udeležencem simpozija),
 predstavili smo dejavnost regijskega strokovnega društva »Medicinske sestre in
babice skozi umetniško ustvarjanje«, kjer je s pripravo stojnice aktivno sodeloval
Zavod Hrastovec Trate (koordinatorici: Inge Mesarec in Anemarija Smonkar),
 organizirali smo avtobusni prevoz regijskih članov na Slavnostno akademijo
Zbornice - Zveze, s podelitvijo najvišjih priznanj, Zlatih znakov in priznanja Angele
Boškin za življenjsko delo, v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani;
 regijske dejavnosti: predstavitev dela, nalog in poslanstva društva ter Zbornice –
Zveze na Srednji zdravstveni in kozmetični šoli v Mariboru, zbiranje pripomočkov
za osebno nego in urejenost, prošnja za donatorstvo Henkel Maribor, zbrane
pripomočke smo odpeljali na Območno enoto Rdečega križa Slovenije (Maribor);
Prednovoletno srečanje članov v regiji, svečana slovesnost s podelitvijo najvišjih
priznanj društva, srebrni znak ZA LETO 2014 in naziva častna članica društva,
prejemnice priznanj so Bojana Fištravec, Ladislava Kovačič, Jožica Štiher, Terezija
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Trafela, Danica Trifunovič in Ivanka Videčnik. Dobitnica naziva častna članica
Društva je Marjeta Kokoš.
Svečanost je spremljala 2. zgodovinska razstava Skupine za ohranjanje
zgodovinske dediščine v regiji, avtoric Silve Vuga, Marjete Kokoš, doc. dr. Jadranke
Stričevič, z naslovom »Efka in Liberata« ter kulturni program, svečana pogostitev in
večerno druženje ob glasbi, 28. november, v dvorani mariborske Kadetnice na
Studencih (sodelovanje s slovensko vojsko, Centrom vojaških šol);
 Statutarna komisija
V letu 2014 so člani komisije v sestavi: Aleksander Jus (predsednik), Igor Robert Roj,
Anton Koželj, Bojana Zornik, Ksenija Pirš delovali v skladu z 21. in 24. členom Statuta
društva ter 4. členom Poslovnika o delu Upravnega odbora in organov društva. Komisija
je aktivno sodelovala pri pripravah in izvedbi volilnega občnega zbora društva, v okviru
priprav volitev za mandatno obdobje 2014 - 2018, v postopkih kandidacijske in volilne
komisije društva.
 Komisija za dodeljevanje sredstev za strokovna izpopolnjevanja: Članice
komisije: Danijela Pušnik (predsednica), Julijana Mlasko, Marija Firbas, Tamara Lubi,
Barbara Donik, so se v letu 2014 sestale na štirih rednih in dveh korespondenčnih sejah.
Komisija je obravnavala 148 vlog. V skladu s Pravilnikom o dodeljevanju sredstev za
strokovna izpopolnjevanja je bilo odobrenih 134 vlog.
 Komisija za priznanja
V letu 2014 so se članice komisije sestale na dveh rednih sejah, ki sta potekali 9. julija in
6. novembra, v naslednji sestavi: Milena Frankič (predsednica), Ladislava Kovačič, doc.
dr. Jadranka Stričević, Jožefa Tomažič, Ana Mlakar.
Naloge, ki so bile načrtovane v skladu s Pravilnikom o priznanjih za leto 2014, so bile v
celoti realizirane:
- Objavljen je bil razpis za podelitev priznanja srebrni znak in naziv častna/i
članica/ član Društva za leto 2014 v informativnem biltenu Utrip.
- Ažurirana je bila adrema za zdravstvene in socialne zavode.
- V mesecu septembru 2014 je bil poslan razpis za podelitev priznanja Srebrni
znak in naziv častna/i članica/član Društva v zdravstvene in socialne zavode.
- Nabavljeni so bili srebrni znaki (znak je v obliki broške, upodobljen je logotip
društva z napisom DMSBZT Maribor na hrbtni strani znaka). V tisk so bile
posredovane pisne plakete (zapisano področje aktivnosti zdravstvene nege, kjer
nagrajenec izvaja poslanstvo strokovnjaka zdravstvene nege na edinstven način,
ki je zaznamoval njegovo posebnost in jo izpostavil kot vzor in ugled v stroki in
zunaj nje).
- V času od objave razpisa v informativnem biltenu Utrip in poslanih razpisov v
zdravstvene in socialne zavode so se do 4. 11. 2014 zbirale vloge.

51

Poročilo o delu organov Zbornice –Zveze za leto 2014

-

-

V.





Prispele vloge za pridobitev priznanja srebrni znak in naziv častna/i članica/ član
Društva so bile obravnavane na seji komisije za priznanja, dne 6. 11. 2014 in so
bile poslane do predvidenega terminskega roka.
Svečana podelitev priznanj je potekala 28. novembra 2014 v prostorih Centra
vojaških šol mariborske Kadetnice.
V januarski številki informativnega biltena Utrip in na spletni strani društva so bili
objavljeni izvlečki utemeljitev s slikami vseh dobitnic priznanj.
Založniška dejavnost
Izdaja zbornikov predavanj s strokovno recenzijo in CIP kataložnim zapisom ob
izvedbi strokovnega seminarja: PONATIS ZBORNIKA ZDRAVSTVENA
ZAKONODAJA V LUČI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE;
Objave (številne) v informativnem biltenu Utripu;
Mediji: Radio Maribor, Radio 1, Večer, časopisna hiša, RTS Maribor, sodelovanje
v oddaji Zdravstveni nasvet s predstavitvijo poklica medicinskih sester (Ksenija
Pirš) in babic (Erika Marin), objave dogodkov v Naši bolnišnici, informativnem
biltenu UKC Maribor in Našem domu zdravja, internem časopisu ZD dr. Adolfa
Drolca Maribor, skozi vse leto 2014.

VI.
Interesne dejavnosti
AKTIVNOSTI NA PODROČJU VSEŽIVLJENJSKEGA IZOBRAŽEVANJA/ UČENJE
TUJIH JEZIKOV
 Splošna angleščina za prave začetnike« / letni program,
 Nadaljevalni tečaj angleščine – srednja raven intermediate)« / letni program,
 Nemščina za začetnike in nadaljevalni tečaji – splošna nemščina – 60 ur, nivo
znanja A1 in A2;
PEVSKI ZBOR »La Vita«, (Anemarija Smonkar, koordinatorica dejavnosti):
 izvedba 1. LETNEGA KONCERTA PEVSKEGA ZBORA DRUŠTVA, 1. junij,
Viteška dvorana mariborskega gradu, poimenovanje zbora, podelitev svečane
listine z imenom »La Vita« pevskemu zboru (predsednica Zbornice – Zveze,
Darinka Klemenc, predsednica društva, Ksenija Pirš),
 izvedba 2. BOŽIČNEGA KONCERTA PEVSKEGA ZBORA La Vita, 20.
december, cerkev Sv. Magdalene v Mariboru,
 izvedba koncerta za bolnike in svojce v bolnišnični kapeli Antona Martina
Slomška v UKC Maribor, 23. december,
 številna gostovanja v regiji in izven;
LIKOVNA DEJAVNOST (Boža Majcen, koordinatorica dejavnosti)
Članice likovne skupine so ustvarjale pod vodstvom akademskega slikarja Toplice
Ignjatoviča, srečanja so potekala v prostorih društva, ob sredah, skozi vse leto.
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AKTIV UPOKOJENIH MEDICINSKIH SESTER (Svetlana Šarenac, koordinatorica
dejavnosti)
Upokojene članice in člani so se udeleževali vseh dogodkov v organizaciji društva,
številčno so se udeležili osrednje slovesnosti Zbornice – Zveze ob mednarodnih dnevih
medicinskih sester in babic ter jesenskega izleta društva »potepanje po Vulkanu
spominov«.
JESENSKI IZLET DRUŠTVA po »Vulkanu spominov«, v sodelovanju s Turističnim
društvom Samostana Studenice, 4 oktober.
VII.
Program dela in cilji za leto 2015
Program dela društva za leto 2015 ter Vizija razvoja in program dela društva v
mandatnem obdobju 2014 - 2018 sta v celoti objavljena na spletni strani društva.
Kratka predstavitev programa dela za leto 2015:
- aktivno delo na področju članstva, pridobivanje članov iz vseh okolij;
- nadaljevanje programa KOMPETENČNEGA CENTRA, nove oblike inovacijskega
okolja za kreiranje odličnih storitev in učinkovitega pristopa k upravljanju znanja v
širšem partnerstvu z zdravstvenimi zavodi, organizacijami in institucijami v regiji,
ki v tem prepoznajo lasten interes;
- nadaljevanje razvoja ZNANSTVENO RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI (uvod v
klinično raziskovanje z uporabno vrednostjo, usmerjeno na paciente in svojce, s
prenosom raziskovalnih rezultatov v okolja delovanja zdravstvene in babiške
nege);
- nadaljevanje razvoja PUBLICISTIČNE/ ZALOŽNIŠKE DEJAVNOSTI;
- vzpostavitev STROKOVNE KNJIŽNICE kot SPECIALNE KNJIŽNICE, pričetek
aktivnosti na področju zbiranja in vodenja strokovne literature v regiji (informacije
in gradiva s strokovnega področja zdravstvene in babiške nege, informacijske
storitve, izposoja iz lastnega nabora, fotokopiranje knjižnega gradiva,
izobraževanje uporabnikov, članov, predstavitvene razstave in razstave novosti s
strokovnega področja, promocija strokovnih informacij, informacijska podpora
raziskovalni skupini in raziskovalcem v regiji (računalniško podprt program
delovanja strokovne knjižnice);
- razvoj
PROJEKTNEGA
VODENJA
in
PODROČJA
PRIDOBIVANJA
NEPOVRATNIH SREDSTEV;
- razvoj ALTERNATIVNIH PRISTOPOV k ohranjanju in krepitvi zdravja in dobrega
počutja.
VIII.
Druge aktivnosti
Na področju promocije prostovoljnega, stanovskega povezovanja znotraj regije, v
regijskem strokovnem društvu in širše, v Zbornici – Zvezi ter vloge in pomena dela
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zaposlenih, dijakov, študentov in upokojenih v zdravstveni in babiški negi, smo se ob
mednarodnih dnevih medicinskih sester in babic udeležili srečanja na Srednji
zdravstveni in kozmetični šoli Maribor. Na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v
Mariboru smo na uvodnem seminarju, ob pričetku študijskega leta z omenjeno vsebino
nagovorili študente zdravstvene nege.
Poročilo je potrdil Upravni odbor DMSBZT Maribor, na 1. redni seji UO, dne 23.
februarja 2015.
Poročilo pripravili: Ksenija Pirš, predsednica in Barbara Donik, podpredsednica
društva
ksenija.pirs@gmail.com
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11.3. Društvo MSBZT Celje

I.

Predstavitev regijskega strokovnega društva
Organi društva:
 Predsednica: Tomislava Kordiš
 Podpredsednica: Bahat Kmetič Violeta
 Upravni odbor: Novakovič Daliborka, Petra Markovič
 Izvršilni odbor: Simona Strajnar, Rebeka Cimerman, Petra Markovič, Daliborka
Novakovič, Zdenka Oblak, Zdenka Salobir, Simon Rožič, Apolonija Filipšek,
Marjana Skale, Damjana Damiš
 Nadzorni odbor: Marija Vošnjak, Ruža Mavrič, Magda Brložnik
 Komisija za priznanja: Nadica Herbaj, Darinka Pavlič, Magda Brložnik

II.
Izvedena strokovna srečanja in projekti
V januarju smo uspešno izvedli strokovno predavanje Uspešna komunikacija in
medsebojni odnosi (18. 1. 2014). Predavala je prof. dr. Zalokar Divjak, ki je specialistka
logoterapije in ima na tem področju zelo veliko znanja in izkušenj. Predavanje je bilo v
domu sv. Jožef.
Marca smo začeli z novostjo v našem društvu, in sicer smo se dogovorili, da bomo imeli
vsako leto enkrat »strokovne posvete« iz različnih tem, kjer bodo povabljeni
predavatelju, ki so specialisti na svojih področjih. Letošnja tema je bila »Strokovni
posvet o ranah in stomah«. Uspelo nam je tudi ob številni udeležbi izvesti tudi ob tej
priliki Občni zbor društva (5. 3. 2014). Ob koncu tega posveta pa smo imeli tudi
delavnice, ki so nam poleg teorije tudi omogočile nazoren prikaz oskrbe rane in stom.
Aprila smo začeli kot novost v našem društvu izvajati »strokovne popoldneve«, kjer se
ob druženju posvetujemo o različnih temah in novostih s področja zdravstvene nege.
Prostore za izvedbo teh mesečnih srečanj nam je odstopila Srednja zdravstvena šola
Celje.
Kot že dolga leta nam je predavala Albina Kokot, in sicer »Zakaj se ljudje tako različno
vedemo«, predavanje je vselej aktualno (17. 4. 2014).
V maju smo izvedli predavanje o »Mobing v zdravstvu« (28. 5. 2014). Tema je vselej
aktualna in zanimiva in je bila tudi udeležba dobra.

55

Poročilo o delu organov Zbornice –Zveze za leto 2014
Junija smo izvedli strokovno popoldne z naslovom »Kritično bolan otrok«, ki ga je
izvedel Matej Mažič, ki je na področju urgentne medicine zelo napredoval in nam vsem,
ki nismo toliko seznanjeni z novostmi, je bilo v veliko zanimanje in veselje pridobiti nova
znanja (26. 6. 2014).
Septembra smo izvedli Temeljne postopke oživljanja (23. 9. 2014), ki je obvezno
izobraževanje za licenco. Strokovno popoldne s temo »Pomen zdravstvene nege v
rehabilitaciji« (25. 9. 2014) je prinesel nova znanja s področja zdraviliškega zdravljenja
pacientov.
V oktobru smo imeli (23. 10. 2014) ponovno strokovno predavanje o »Spoznavanju
svojih lastnosti za lažje razumevanje z drugimi«. Ker je Zakonodaja (24. 10. 2014) s
področja zdravstva obvezna vsebina za licenčne točke, smo le to izvedli v sodelovanju z
DMSBZT Maribor. Tako sodelovanje je zelo pomembno in v pomoč vsem nam, ker to
predstavlja povezovanje in sodelovanje vseh društev. Kot strokovno temo za strokovne
popoldneve smo tokrat (30. 10. 2014) imeli temo z naslovom »Paliativa«. Tema je
aktualna, predavala pa nam je dr. Mateja Belej, ki je zaposlena v domu upokojenih in se
je v zadnjih letih posebej specializirala na tem področju.
V novembru smo nadoknadili pomladno predavanje z naslovom »Samozdravljenje
astme«, (27. 11. 2014), ki je bilo prestavljeno na november zaradi novosti, ker smo letos
prvič sploh v našem društvu začeli izvajati strokovne popoldneve.
Decembra smo ponovno izvedli TPO (16. 12. 2014). Uspelo nam je izvesti tudi še
zadnje predavanje v letu z Albino Kokot (18. 12. 2014).
III.
Založniška dejavnost
V letu 2014 smo natisnili zloženko, ki je sestavljena iz osnovnih podatkov o društvu in
letnim programom.
IV.
Interesne dejavnosti
Z letom 2014 smo na novo začeli s planinskimi pohodi, ki so vsako zadnjo soboto v
mesecu. Naše planinke in planinci so prehodili vse bližnje vrhove: 22. 2. pohod na
Resevno, 29. 3. pohod na Šmohor, 29. 4. pohod na Brsališče, 31. 5. Stolpnik, 28. 6.
Mrzlica, 12. - 13. julij Triglavska jezera, 27. 9. Čemšeniška planina, 18. 10. Menina
planina, 29. 11. Kum in 27.12. Brnice.
Naše maratonke pa tekmujejo že drugo leto na vseh večjih in manjših maratonih po
Sloveniji in tujini, in sicer Palmanova, kjer je tudi tradicionalni zaključek maratonov v
tekočem letu.
Skozi vse (šolsko) leto poteka tečaj angleščine. V tem tečaju imamo tako začetne kot
nadaljevalne teme.
Naši člani obiskujejo tudi razne predstave, in sicer tako gledališke kot glasbene.
Izvedli smo tradicionalni izlet upokojenih medicinskih sester, v maju 2014 je potekal po
Hrvaškem Zagorju.
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Na jesenski izlet pa smo tokrat peljali naše člane v dolino Neretve. Bilo je nepozabno.
Že lani pa smo na novo uvedli prednovoletna in Božična dogajanja za naše najmlajše, ki
smo jih tokrat presenetili z Ribičem Pepetom in Božičkom. Vse otroke smo tudi obdarili
in pogostili. V veliko pomoč nam je bila naša članica IO Petra Markovič, ki se za take
predstave posebej potrudi.
V.

Program dela in cilji za leto 2015
JANUAR
 8. 1. Učna delavnica «Zakaj se ljudje tako različno vedemo?«;
 z novim letom ponovno začnemo mesečne pohode na različne lokacije - okolica
Celja in celjske regije;

tečaj angleškega jezika;
 strokovni popoldnevi;
 etika
FEBRUAR
 TPO;
 občni zbor;
 strokovni posvet: Pljuča, srce in ožilje;

strokovni popoldnevi;
 planinski pohod
MAREC
učna delavnica
»Spoznavanje samega sebe za lažje sporazumevanje z
drugimi«;
 strokovni popoldnevi;
 planinski pohod
APRIL
 učna delavnica;«Zakaj se ljudje tako različno vedemo?«;
 strokovni popoldnevi;
 ob začetku tekaške sezone bodo tudi letos naše maratonke sodelovale na
različnih maratonskih tekih
MAJ
 14. 5. 2015 svečana prireditev ob 12. maju Mednarodnem dnevu medicinskih
sester in babic s podelitvijo Srebrnih znakov in zahval;
 enodnevni izlet za upokojene sestre in ostale člane;
 strokovni popoldnevi;
 »Osnove verbalne in neverbalne komunikacije v zdravstvu«
JUNIJ
 tridnevni izlet;
 letni koncert Vokalne skupine Cvet
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JULIJ
 pohod med Triglavskimi jezeri
SEPTEMBER
 večdnevno potovanje članov DMSBZT Celje;
 TPO;
 Zakonodaja s področja zdravstva;
 strokovni popoldnevi;
 varnost in kakovost kot obvezne vsebine;
 planinski pohod
OKTOBER
 »Partnerski odnosi«;
 strokovni popoldnevi;
 planinski pohod
NOVEMBER
 martinovanje, enodnevni izlet;
 etika;
 učna delavnica;«Zakaj se ljudje tako različno vedemo?«
DECEMBER
 učna delavnica: Spoznavanje samega sebe za lažje sporazumevanje z drugimi;
 polstenje volne;
 TPO;
 gledališka predstava v SNG Celje in pogostitev;
 opera ali balet za zaključek leta;
 Božični koncert Vokalne skupine Cvet
VI.
Druge aktivnosti
V naši domeni pa je še vedno naša vokalna skupina Cvet, ki nastopa na različnih krajih
in nas preseneča z novimi skladbami. 15. maja 2014 smo imeli svečano proslavo v
Narodnem domu Celje, kjer smo praznovali mednarodni dan medicinskih sester in
babic. Podelili smo naslov častnega člana DMSBZT Celje Marjani Vengušt za njeno
resnično veliko delo v društvu. Ob tej priložnosti smo se zahvalili vsem medicinskim
sestram, upokojenim v preteklem letu, in podelili srebrne znake tako za posameznika
kot za tim.
Poročilo pripravila: Tomislava Kordiš, predsednica društva
info@dmsbzt-celje.si
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11.4. Društvo MSBZT Gorenjske

I. Kratka predstavitev regijskega strokovnega društva
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske bo naslednje leto
obeležilo že 60 let svojega aktivnega in izredno plodnega delovanja. Pod svojim okriljem
združuje preko 1.400 medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov z vse Gorenjske regije.
Strokovni namen našega društva je krepitev vloge in pomena dela medicinskih sester, babic in
zdravstvenih tehnikov v slovenskem in mednarodnem prostoru.
Organi društva:
 Predsednica: Tanja Pristavec do 27. 11. 2014, nato v. d. predsednice Alenka Bijol
 Podpredsednica: Zorica Panić
 Izvršilni odbor: Marija Šlibar, Maja Pelko, Darinka Livrin, Jana Fajfar, Dragica
Arnolj, Sabina Pogačar Travenj, Darko Lončar, Simona Tomaževič, Vesna
Jenšterle, Milena Logar, Biljana Djakovič, Dejan Nojič, Irma Šmelcer, Maja
Šempihar, Uroš Mravlje, Nevenka Grilc, Tanja Blaznik, Marinka Seljak, Zala Marn,
Andreja Černoga, Dita Perčič, Jana Zupan, Erika Povšnar, Marjetka Košir, Tatjana
Eržen, Katica Zlatar, Avrea Šuntar Erjavšek
 Nadzorni odbor: Mira Anžič, Jožica Trstenjak, Nada Legat
 Častno razsodišče: Biljna Djakovič, Irma Šmelcer, Maja Štempihar, Dita Perčič,
Katica Zlatar
II. Izvedena strokovna srečanja in projekti
 Občni zbor in strokovno izobraževanje na temo Organizacijska kultura - Bled,
Hotel Astoria
 Klinični večer s študenti Visoke šole za ZN Jesenice: Odprava v Zambijo
 Druženje ob čajanki s priznanim mojstrom fotografije gospodom Aleksandrom
Čufarjem
Strokovna ekskurzija v Splošno bolnišnico Čakovec
 Zakonodaja v dejavnosti zdravstvene in babiške nege
 Etika v dejavnosti zdravstvene in babiške nege.
III. Založniška dejavnost

Organizacijska kultura (zbornik predavanj)

Utrinki (interno glasilo)
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IV. Interesne dejavnosti
 gong - meditacija in zvočna kopel
 čajanka s priznanim mojstrom fotografije gospodom Aleksandrom Čufarjem
 delavnica: čokoladne dobrote
 športne delavnice: pilates, aerobika, rekreacija z AD Bled
 tečaj teka na smučeh
 tečaj nordijske hoje
 pohod na Krniško glavico in na Kraški rob
 izlet v Berlin, Prago
 slavnostna podelitev priznanj društva srebrnih znak in naziva častnega člana
V. Druge aktivnosti
 V maju smo na svečani proslavi obeležili Mednarodni dan medicinskih sester.
 Na Koroškem smo skupaj z upokojenimi medicinskimi sestrami uživali na
splavarjenju na reki Dravi.
 Na izletu v Berlin in Prago smo spoznavali znamenitosti obeh svetovno znanih prestolnic.
 Z osnovnimi pravili o izdelavi čokolade in o čokoladnih dobrotah smo se seznanili na
jesenski “sladki” delavnici v Naklem.
 Svoje zdravje smo krepili na planinskih pohodih na Krniško glavico in na Kraški rob.
 Športni duh in svoja telesa smo oblikovali z različnimi rekreacijskimi aktivnostmi, kot na
primer s pilatesom in s plavanjem.
 Nastopili smo tudi na Ljubljanskem maratonu.
 Kulturna udejstvovanja: 8 abonmajskih vstopnic v gledališčih Toneta Čufarja Jesenice in
Prešernovem Gledališču Kranj
Poročilo pripravila: Alenka Bojol, v. d. predsednice društva
alenka.bijol@antus.si
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11.5. Društvo MSBZT Novo Mesto

I. Kratka predstavitev regijskega strokovnega društva
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Novo mesto trenutno šteje
1257 članov. Društvo pokriva področje Dolenjske, Bele krajine in Posavja.
Prioritetne naloge društva so: skrb za napredek in uveljavitev stroke zdravstvene nege,
redno strokovno izobraževanje, družabna srečanja, strokovne ekskurzije, povezovanje s
krovno organizacijo in sodelovanje z drugimi regijskimi društvi in strokovnimi sekcijami,
povezovanje z drugimi društvi in organizacijami v naši regiji, sodelovanje z inštitucijam v
lokalnem okolju.
Organi društva, ki imajo mandat od 2012 do 2016:
 Predsednica: mag. Jožica Rešetič
 Podpredsednica: Marjeta Berkopec
 Tajnica: Milanka Markelić
 Upravni odbor: Bergant Natalija, Brodarič Mira, Čoralić Ružica, Gal Mira (za
izletniško dejavnost), Gantar Marta, Janežič Karmen (za izobraževanje), Martinčič
Marjeta (za pohodništvo), Novak Kristina, Parapot Marica, Saje Mojca, Seničar
Sonja, Starc Jana, Šepec Gloria, Špilek Barbara, Vajovič Valentina,Vipavec
Mahmutović Alenka.
 Nadzorni odbor: Grill Renata, Jakše Sonja, Kavšek Marta, Verdnik Zvonka,
Zupančič Bojana.
 Častno razsodišče: Curhalek Vlasta, Glucks Ljubica, Mikec Jožica, Račič Marija.
Odbor se je v letu 2014 sestal na sedmih rednih sejah, in sicer: 14. 1., 19. 3, 17. 4.,
8. 9., 14. 10., 1. 12. in 11. 12. ter na treh izrednih sejah 27. 1., 11. 2. in 5. 5.
II. Izvedena strokovna srečanja
V letu 2014 smo organizirali 9 strokovnih srečanj.
23. januarja smo imeli 6. Dneve Marije Tomšič z naslovom: »Medsebojni odnosi v
zdravstveni negi« (110/94 udeležencev). Srečanje je potekalo v prostorih KKC
Dolenjske Toplice.
20. 2. 2014 je v Novem mestu potekal seminar z naslovom »Bolnišnična higiena«, kjer
smo predstavili novosti na področju obvladovanja bolnišničnih okužb in higiene rok.
Izvedli smo tudi redni letni občni zbor. Srečanja se je udeležilo 57 udeležencev
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7. 3. 2014 smo v Novem mestu organizirali seminar »Kakovostno izobraževanje s
povezovanjem teorije in prakse«, udeležilo se ga je 31 udeležencev.
12. 3. 2014 seminar, ki je potekal v Novem mestu, z naslovom »Skrb za zdravje žensk«,
udeležilo se ga je 106 udeležencev.
24. 4. 2014 smo ob 25 letnici peritonealne dialize predstavili delovanje dializnega centra
v SB Novo mesto. Srečanje je imelo 105 udeležencev in kar 11 predavateljev.
13. 5. 2014 je v Novem mestu potekal seminar z naslovom »Karcinom sečnega
mehurja«, ki je združil 103 udeležence. Ob tej priložnosti smo obeležili tudi mednarodni
dan babic in medicinskih sester.
9. 10. 2014 smo organizirali seminar »Mobing na delovnem mestu«, udeležilo se ga je
79 poslušalcev. Seminar je potekal v Novem mestu.
16. oktobra 2014 smo pripravili strokovno srečanje z naslovom »Akutna pooperativna
bolečina - ali res mora boleti?«, srečanja se je udeležilo 78 poslušalcev in 6
predavateljev.
19. novembra 2014 pa smo v Novem mestu organizirali še seminar »Zdravstvena nega
otroka«, na seminarju so sodelovale 4 predavateljice in 99 poslušalcev.
V sodelovanju s SB Novo mesto smo pripravili program seminarja temeljnih postopkov
oživljanja in več internih izobraževanj, sodelujemo tudi pri klinični praksi študentov
različnih fakultet in dijakov srednje zdravstvene šole.
Naše članice so aktivno sodelovale na seminarjih v tujini.
III. Založniška dejavnost
M. Berkopec, Srebrni znaki DMSBZT Novo mesto, Utrip 1, januar 2014.
M. Berkopec, 6. DNEVI MARIJE TOMŠIČ, Medsebojni odnosi v zdravstveni negi, Utrip
3, april 2014.
M. Berkopec, V dolenjskem društvu o trpinčenju na delovnem mestu in bolečini, Utrip 8,
november 2014.
Luštek B., Berkopec M. Uporaba e-dokumentacije perioperativne zdravstvene nege izkušnje v Splošni bolnišnici Novo mesto. V: Požarnik T. Naredimo operacijsko
zdravstveno nego vidnejšo: zbornik XXXII, Ljubljana, 21. november 2014. Ljubljana:
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih
sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti, 2014.
Podhostnik A Odnosi v zdravstveni negi / 6. dnevi Marije Tomšič, Dolenjske Toplice, 23.
januar 2014, Novo mesto: Visoka šola za zdravstvo, Splošna bolnišnica, Društvo
medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, 2014.
IV. Interesne dejavnosti
Pohodniška sekcija je letos pod vodstvom Marjete Martinčič pripravila izvedla pet
pohodov, in sicer: 23. 4. Rdeči Kal - Ostri vrh, 21. 5. Jevnica- Janče, 18. 6. Gače –
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Mirna gora – Vrčice, 24. 9. Laško – Šmohor, 16. 11.- Od Benedikta do Radencev.
Pohod na Lubnik je zaradi slabega vremena (poplave v Škofji Loki) odpadel in se
prestavi v leto 2015. Na pohodih je bilo 20 - 25 udeležencev.
Uspeli smo organizirati samo en dvodnevni izlet, in sicer na Madžarsko, smo pa
sodelovali s sindikatom v zdravstveni negi in se vključevali v njihove izletniške
dejavnosti.
V. Program dela in cilji v letu 2015
Tudi v letu 2015 bo naša največja skrb izvedba strokovnih izobraževanj. Izvedli bomo 7.
dneve Marije Tomšič – Zdravstvena nega v primežu nesoglasij in omejitev. Ponovno bo
seminar dvodnevni, in sicer bo potekal 22. in 23. 1. 2015 v Dolenjskih Toplicah.
V februarju bomo nadaljevali z novostmi na področju zdravljenja in oskrbe pljučnega
pacienta. Takrat bomo izvedli tudi redni letni občni zbor in potrdili poslance za
skupščino. Organizirali bomo tudi seminarje iz obveznih vsebin za licenčno obdobje, in
sicer iz etike, zakonodaje in TPO. Predstavili bomo novosti na področju zdravljenja in
oskrbe dementnih bolnikov. Srečali se bomo s predavanjem o depresiji, ki je zelo
aktualen problem sodobnega časa, predavanje bo organizirano hkrati s proslavo ob
dnevu medicinskih sester. V jeseni bomo nadaljevali s predavanjem iz obveznih vsebin
Kakovost in varnost v zdravstveni negi, poslušali predavanje z naslovom Življenje pod
črto, poslušali novosti na področju zdravljenja urinske inkontinence in uporabo VAC-a.
Leto bomo zaključili z družabnim prednovoletnim srečanjem, ki bo 17. 12. 2015 na
Prepihu, kjer bomo podelili srebrne znake društva.
Prizadevali si bomo za napredek in uveljavitev zdravstvene nege, samo skupaj smo
lahko močni in vidni ter tako bolj uspešni, zato se bomo še bolj povezovali s krovno
organizacijo in ostalimi regijskimi društvi ter strokovnimi sekcijami. Sodelovali bomo tudi
z vsemi organizacijami v regiji: s prostovoljci, s šolami, z občinami, z Rdečim križem,
RIC-em, društvi upokojencev, z lokalnimi mediji. Želimo, da se imajo naši člani možnost
vključevati v vse projekte, ki jih ponuja stroka ali tudi okolje. Organizirali bomo strokovne
ekskurzije: v Split, v Makedonijo in se povezovali tudi z medicinskimi sestrami izven
meja naše države (s Srbijo, Makedonijo in Hrvaško). Veliko pozornost bomo namenjali
druženju tako na družabnih srečanjih kot na izletih, pohodih ali delavnicah. Plan letošnjih
pohodov bomo skušali v celoti realizirati, planiramo 5 pohodov, in sicer na Koglo,
Kopitnik, Slemenovo špico, ki je lani odpadel, na Babji zob, Galetovec in en pohod v
neznano. Izletniška dejavnost letos načrtuje večdnevni izlet v Normandijo, v Francijo, ki
bo v septembru.
VI. Druge aktivnosti
Udeležili smo se vseh sej ORSDja in na njih tudi aktivno sodelovali.
Naša članica je članica nacionalne komisije za visokošolsko izobraževanje – NAKVIS.
20. 2. 2014 smo izvedli redni letni občni zbor Društva in izvolili poslance za skupščino.
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10. maja 2014 smo sodelovali na simpoziju zdravstvene in babiške nege Slovenije, v
Ljubljani, pripravili stojnico s predstavitvijo dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo naši člani.
13. maja 2014 smo v Novem mestu izvedli seminar in obeležili dan medicinskih sester in
babic.
Ob mednarodnem dnevu medicinskih sester smo v SB Novo mesto pripravili stojnico s
predstavitvijo dejavnosti in projektov, v katerih sodelujemo medicinske sestre, predstavili
smo tudi novosti v ZN.
V mesecu oktobru smo skupaj s porodniškim oddelkom bolnišnice pripravili stojnico z
naslovom Dojenje - zmaga za vse življenje, obeležili smo tudi dan celiakije, dan
paliativne oskrbe, dan cerebralne paralize in ves mesec oktober posvetili več dejavnosti
v boju proti raku dojk.
4. decembra 2014 smo se na Srednji zdravstveni in kemijski šoli v Novem mestu
udeležili slovesnosti ob 10. obletnici delovanja prostovoljcev. Dijaki srednje zdravstvene
šole in njihove mentorice, s katerimi ves čas dobro sodelujemo, so si zaslužili priznanje.
Splošna bolnišnica pa je prejela priznanje mestne občine Novo mesto, za kar je
zagotovo v največji meri zaslužna naša kolegica.
10. 12. 2014 smo se udeležili slavnostne akademije ob praznovanju 120 let Splošne
bolnišnice Novo mesto. Slovesnosti sta se udeležili tudi predstavnici Zbornice - Zveze.
Leto smo zaključili s prednovoletnih srečanjem 18. decembra na Prepihu. Srebrni znak
društva smo podelili štirim najzaslužnejšim kolegicam iz regije. Spomnili pa smo se tudi
tistih, ki so v letu 2014 odšli v zasluženi pokoj.
Kolegice iz primarne dejavnosti so pripravile predavanja v okviru Rdečega križa, in sicer
predavanja o raku na dojki, o urinski inkontinenci, v sodelovanju z društvom Mena,
predavale pa so tudi na 5. izobraževalnem dnevu ZORA na Brdu pri Kranju.
Društvo na svoji spletni strani svoje člane sproti obvešča o društvenem delovanju in
vseh aktivnostih.
O vseh dejavnostih društva so tudi v lanskem letu poročali vsi lokalni mediji (Dolenjski
list, Vaš kanal, radio Krka). Prav tako so lokalni mediji obveščali širšo javnost o podelitvi
najvišjih društvenih priznanj.
Poročilo je bilo sprejeto na seji izvršnega odbora dne, 27. 1. 2015.
Poročilo pripravila: Karmen Janežič, vodja izobraževanja
karmen.jan@gmail.com
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11.6. Društvo MSBZT Nova Gorica

I. Kratka predstavitev regijskega strokovnega društva
Društvo je prostovoljno, samostojno, neprofitno združenje medicinskih sester, babic in
zdravstvenih tehnikov severnoprimorske regije, ki deluje na področju zdravstvene in
babiške nege. V društvu je včlanjenih 821 članov in članic, ki so zaposleni v bolnišnici,
zdravstvenih zavodih, domovih upokojencev, socialno – varstvenih zavodih, srednji
zdravstveni šoli, zdravstveni fakulteti, vojašnici, šolah, pri zasebnikih ali so upokojeni.
Društvo uradno deluje od 16. 6. 1971. Medicinske sestre iz različnih ustanov severno
primorske regije pa so delovale že prej preko različnih strokovnih sekcij pri Zvezi društev
medicinskih sester Slovenije
Organi društva so: občni zbor, izvršilni odbor, nadzorni odbor, razsodišče in predsednik
društva.
V času med dvema občnima zboroma društva vodi predsednik društva in člani
izvršilnega odbora društva.
Nadzorni odbor opravlja nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem društva tako,
da ugotavlja ali se sredstva uporabljajo gospodarno in v skladu z namenom društva.
Razsodišče presoja o kršitvi: določil statuta društva, sklepov organov društva,
poklicnega kodeksa.
Organi društva:
 Predsednica: Damjana Polanc
 Podpredsednica: Monika Kalin Vodopivec
 Blagajničarka: Rada Skočir
 Tajnica: Valentina Kumar
 Izvršilni odbor: Judita Vrtovec, Stanko Rovtar, Klara Bavčar, Mirjana Stanić
Mlakar, Metka Špacapan, Tomaž Makovec, Božena Istenič, Jožica Podnar, Alan
Furlan, Barbara Sitar, Aleksandra Besednjak, Nataša Slejko
 Nadzorni odbor: Majda Dren, Irma Rijavec, Melita Podgornik, Majda Gorjan, Irena
Gerbec
 Častno razsodišče: Vesna Malič, Melita Gaberšček, Irena Ferjančič, Damjana
Marc, Lilijana Deržek.
Nadomestni člani razsodišča: Aljoša Kobal Skomina, Darja Lampret,
Magdalena Pavšič, Matjaž Ferfolja, Marinka Šorli.
Glavni prihodek društva so sredstva, pridobljena s članarino članov in članic društva.
Glavni odhodki društva predstavljajo organizacije in izvedbe strokovnih srečanj,
strokovne ekskurzije in pohodov.
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II. Izvedena strokovna srečanja in projekti
januar
 9. 1. 2014 korespondenčna seja izvršnega odbora (IO)
februar
 6. 2. 2014 redna seja IO
 26. 2. 2014 seja nadzornega odbora
 28. 2. 2014 strokovno srečanje: Nevrolingvistično programiranje (NLP) nov pristop v
komunikaciji in osebnem razvoju, v Tolminu
marec
 7. 3. 2014 Volilni občni zbor in podelitev znakov priznanja društva, v Vrtojbi
 10. 3. 2014 seja Komisije za izobraževanje
april
 22. 4. 2014 redna seja IO
maj
 8. 5. 2014 korespondenčna seja IO
 10. 5. 2014 predstavitev Društva MSBZT Nova Gorica na kongresu zdravstvene in
babiške nege v Ljubljani s promocijskimi materiali in udeležba članov in članic društva
na slovesnosti ob mednarodnem dnevu medicinskih sester in babic
 24. 5. 2014 strokovna ekskurzija v SVZ Dutovlje in pohod po Kosovelovi poti
junij
 13.– 15. 6. 2014 strokovna ekskurzija: Ogled jamske bolnice v Budimpešti z obiskom
Dunaja in Bratislave
avgust
 25. 8. 2014 korespondenčna seja IO
september
 18. 9. 2014 redna seja IO
oktober
 4. 10. 2014 strokovno srečanje: TPO z uporabo AED, v Tolminu
 11. 10. 2014 pohod na Kolovrat
november
 7. 11. 2014 strokovno srečanje: Ergonomski ukrepi za zaposlene v zdravstveni negi
in socialni oskrbi 2013/14 - varno delovno okolje v zdravstvu in socialni oskrbi v Novi
Gorici
 22. 11. 2014 prednovoletno srečanje članov in članic društva v Ajdovščini
december
 18. 12. 2014 redna seja IO
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V letu 2014 smo izpeljali vse dejavnosti, ki smo jih planirali. Na strokovnem srečanju
Nevrolingvistično programiranje (NLP) nov pristop v komunikaciji in osebnem razvoju v
Tolminu in na strokovnem srečanju Ergonomski ukrepi za zaposlene v zdravstveni negi
in socialni oskrbi 2013/14 - varno delovno okolje v zdravstvu in socialni oskrbi v Novi
Gorici je društvo spremljalo kakovost srečanja z vprašalnikom, ki ga je razdelilo
udeležencem. Udeleženci srečanj so organizatorje v društvu pohvalili. Glede na njihove
predloge smo planirali strokovna srečanja v prihodnjem letu. Ob izteku leta smo bili
člani in članice obdarovani z drobno pozornostjo s strani društva.
Udeležili smo se sej ORDS-ja, redne skupščine Zbornice – Zveze in srečanja
funkcionarjev Zbornice – Zveze.
III. Založniška dejavnost
V Utripu so v letu 2014 bili objavljeni prispevki iz našega društva: april– Damjana
Polanc, Slovesna podelitev znaka priznanja in volilni občni zbor Društva medicinskih
sester, babic in zdravstvenih tehnikov Nova Gorica; avgust/september: Damjana Polanc,
Udeležili smo se strokovne ekskurzije v Socialno varstveni zavod Dutovlje in strokovne
ekskurzije v jamsko bolnišnico v Budimpešti; oktober: Lea Černuta, v spomin Barbari
Saksida; november – Damjana Polanc, Minutke s Stankom Rovtarjem; Rada Skočir,
Pohod na Kolovrat.
IV. Program dela in cilji za leto 2015
Teme strokovnih izpopolnjevanj:

Teorija izbire, realitetna teorija

Obvladovanje stresa in izgorelosti

Tanka črta odgovornosti

Zdrava in lepa v vseh obdobjih

Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED
Druženja:

Občni zbor društva

Strokovna ekskurzija v Provanso, ogled laboratorijev zeliščnih pripravkov za
nego

Strokovna enodnevna ekskurzija

Prednovoletno srečanje

Večkrat letno druženje v skupinah, ki delujejo v našem društvu: Skupini za
ustvarjanje dobrot v kuhinji, Skupini za ustvarjanje ročnih del in srečanja pevskega
zbora našega društva
Pohodi:
 Brda
 Gorenjska
67

Poročilo o delu organov Zbornice –Zveze za leto 2014
 Matajur
Društvene dejavnosti:
 Seje Izvršnega odbora društva - več krat letno, seja nadzornega odbora in druge
seje vezane na delovanje Društva MSBZT Nova Gorica
 Aktivno vključevanje v naloge in dejavnosti Zbornice-Zveze
 Aktivno sodelovanje z ostalimi društvi in strokovnimi sekcijami
Poročilo o delu za leto 2014 bo potrdil in sprejel izvršni odbor društva, nadzorni odbor in
občni zbor do 6. marca 2015. Program dela za leto 2015 pa je bil sprejet na 2. in 3. seji
izvršnega odbora v mandatu 2014/2018 18. 9. 2014 in 18. 12.2014.
Poročilo pripravila: Damjana Polanc, predsednica društva
info@drustvo-mszt-novagorica.si
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11.7. Društvo MSBZT Ptuj – Ormož

I.
Kratka predstavitev regijskega strokovnega društva
Predsedstvo društva ima po statutu 17 članov, predsednika in podpredsednika. Častno
razsodišče 5 članov in nadzorni odbor 3 člane. Mandatno obdobje vseh članov
predsedstva, predsednice, podpredsednice, Nadzornega odbora in Častnega razsodišča
je marec 2014 - 2018.(sklep Občnega zbora 1. 2. 2014).
Organi društva:
 Predsednica: Tanja Ribič Vidovič
 Podpredsednica: Nevenka Rosić
 Tajnik: Bernarda Stajnko
 Blagajnik: Brigita Mlinarič
 Predsedstvo: Sabina Bricelj Čelan, Metka Rašl, Suzana Komperšak, Irena
Galun, Valerija Kokot, Tanja Ribič Vidovič, Marija Kokol, Bernarda Stajnko, Ida
Emeršič, Brigita Mlinarič, Majda Feguš, Boštjan Viher, Mira Gašparič, Sergeja
Zebec, Jožica Lozinšek, Nevenka Rosić, Masel Žnidarič, Irena Klasinc, Jelka
Voda
 Nadzorni odbor: Dragica Golob, Marta Hanžekovič, Albina Šimenko
 Častno razsodišče: Romana Nedog, Simona Petrovič, Lirija Zemljarič, Nina
Miklašič, Dušanka Zadravec
II. Izvedena strokovna srečanja in projekti
Strokovno izobraževanje 1. 2. 2014 je potekalo v Hotelu Roškar, Ptuj. Izobraževanja se
je udeležilo 83 udeležencev. Tema: KOMUNIKACIJA OBVLADOVANJE ČUSTEV IN
STRESA PRI DELU. Ugotavljali smo kazalnike kakovosti in izvedli teoretično preverjanje
znanja. Strokovno izobraževanje je vpisano v register izobraževanj pri Zbornici - Zvezi
pod številko 2014-24-24 in je v postopku pridobivanja licenčnih točk na MZ.
Strokovno izobraževanje 22. 11. 2014 je potekalo v Hotelu Roškar, Ptuj. Izobraževanja
se je udeležilo 95 udeležencev. Predavanje so pripravili zaposleni na Ginekološko
porodnem oddelku SB dr. Jožeta Potrča Ptuj. Tema: IZBRANA POGLAVJA IZ
GINEKOLOGIJE IN PORODNIŠTVA. Ugotavljali smo kazalnike kakovosti in izvedli
teoretično. Strokovno izobraževanje je vpisano v register izobraževanj pri Zbornici Zvezi pod številko 2014-204-204 in je v postopku pridobivanja licenčnih točk na MZ.
Strokovno izobraževanje 11. 12. 2014 je potekalo v Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča
Ptuj. Izobraževanja z učnimi delavnicami se je udeležilo 25 udeležencev. Tema:
KINESTEZIJA V ZDRAVSTVENI NEGI Z UČNIMI DELAVNICAMI. Ugotavljali smo
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kazalnike kakovosti in izvedli teoretično in praktično preverjanje znanja. Strokovno
izobraževanje je vpisano v register izobraževanj pri Zbornici - Zvezi pod številko 2014209-209 in je v postopku pridobivanja licenčnih točk na MZ.
Izvedli smo tudi strokovna izobraževanja v sodelovanju z DMSBZT Maribor.
 Temeljni postopki oživljanja z AED.
 Zdravstvena zakonodaja v zdravstveni in babiški negi.
 Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege.
III. Interesne dejavnosti
Marec - Gledališka predstava (komedija) Poštar Jakec
Maj – Slavnostna obeležitev dneva medicinskih sester in babic
Junij – Izlet na Koroško in splavarjenje po Dravi
December – Zaključek leta v Hotelu Roškar
IV. Druge aktivnosti
 Sodelovali na redni skupščini Zbornice - Zveze meseca marca.
 Sodelovali smo s stojnico na proslavi ob 12. maju v Ljubljani
 Predsednica se je udeležila sej ORDS-a, ter izobraževanj Zbornice –
Zveze
 Imeli smo 4. redne seje predsedstva. Obravnavali smo aktualno
problematiko
 Imeli smo redni občni zbor 1. 2. 2014
 Priključili smo se akciji zbiranja pripomočkov za osebno higieno in zbrano
predali območnim enotam RK Ptuj in Ormož
 Izdelali smo promocijske zloženke DMSBZT Ptuj – Ormož
 Financirali strokovna izobraževanja članom/cam DMSBZT Ptuj – Ormož iz
Sklada za izobraževanje
V. Program dela in cilji za leto 2015
Na 4. redni seji 21. 10. 2014 DMSBZT Ptuj- Ormož je predsedstvo društva sprejelo
program dela za leto 2015.
Programi strokovnih srečanj so namenjeni zaposlenim v zdravstveni in babiški negi in
so usklajeni s priporočenimi vsebinami.
STROKOVNA SREČANJA
 7. 2. 2015 Veščine za dobro komunikacijo v zdravstveni in babiški negi
 7. 3. 2015 Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege
 Januar - november 4 urne delavnice: Kinestezija za vse zaposlene v
zdravstveni negi
 Januar - november 4-urni Klinični večeri
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Priporočene vsebine:
Temeljni postopki oživljanja z AED, seminar z učnimi delavnicami bomo
izvedli v sodelovanju z DMSBZT Maribor.
Zdravstvena zakonodaja v zdravstveni in babiški negi bomo izvedli v
sodelovanju z DMSBZT Maribor.

SREČANJA
 Sodelovanje z Zbornico - Zvezo ob mednarodnem dnevu medicinskih
sester in babic
 22. 5. 2015 Slavnostna podelitev Srebrnih znakov in priznanj DMSBZT
Ptuj – Ormož
 11. 5. - 16. 5. 2015 Aktivnosti v regiji za promocijo zdravstvene in babiške
nege v organizaciji DMSBZT Ptuj – Ormož.
KULTURNE DEJAVNOSTI
 13. 3. 2015 Ob prazniku žena in materinskem dnevu bomo organizirali
gledališko predstavo.
IZLETNIŠTVO
 6. 6. 2015 planinski izlet Pohorje – Lovrenška jezera
ZAKLJUČEK LETA
 4. 12. 2015 Zaključek leta
 7. 2. 2015 REDNI OBČNI ZBOR DMSBZT Ptuj – Ormož v Hotelu Roškar
DRUGE AKTIVNOSTI DMSBZT PTUJ - ORMOŽ
 Sodelovanje z Zbornico-Zvezo ob mednarodnem dnevu medicinskih sester
(12. maj) in babic (5. maj). Organizirali bomo brezplačen prevoz na
svečano proslavo ob podelitvi Zlatih znakov.
 6.5. - 12.5. 2014 Aktivnosti v regiji za promocijo zdravstvene in babiške
nege v organizaciji DMSBZT Ptuj – Ormož.
 1.2.2014 redni – volilni občni zbor v Hotelu Roškar.
 Načrtujemo 3-4 redne seje predsedstva društva.
 Nadaljevali bomo sodelovanje z Zbornico-Zvezo. Predvsem v okviru
odbora regijskih strokovnih društev.
 Sodelovali bomo z ostalimi regijskimi strokovnimi društvi.
 Spremljali aktualna dogajanja v področju zdravstva, zdravstvene in
babiške nege.
Poročilo pripravila: Tanja Ribič Vidovič, predsednica društva
tanja.ribic.vidovic@siol.net
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11.8. Društvo MSBZT Koper

I.

Kratka predstavitev regijskega strokovnega društva
Strokovno društvo medicinskih sester je prostovoljno, samostojno, neprofitno,
stanovsko, nestrankarsko združenje medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov
Obalno – Kraške regije, ki delujejo na področju zdravstvene in babiške nege. Sedež
društva je na Dellavallejevi 3, Koper.
Delovanje Strokovnega društva je usmerjeno v razvoj stroke zdravstvene in babiške
nege in spodbujanje pripadnosti članov.
Organi društva za mandatno obdobje od 14. 5. 2013 do 14. 5. 2017
 Predsednica: Doroteja Dobrinja, doroteja.dobrinja@gmail.com;
 Podpredsednica: mag. Mira Šavora, mira.a@siol.com;
 Tajnica: Boja Pahor, boja.pahor@gmail.com;
 Blagajničarka: Mira Peroša, mira.perosa@zd-koper.si;
 Upravni odbor sestavljajo še: Bojana Baričič, bojana.baricic@gmail.com;
Danijela Petelin, dani.petelin@gmail.com; predstavnici zaposlenih na področju
zdravstvene in babiške nege v Splošni bolnišnici Izola; Elvira Blaškovič,
elvira.blaskovic@gmail.com, predstavnica zaposlenih v zasebni zdravstveni
dejavnosti; Jasmina Božič, jasminab6@gmail.com; predstavnica zaposlenih na
področju zdravstvene in babiške nege v piranski občini; Marina Čok,
cok.marina@gmail.com, predstavnica zaposlenih na področju zdravstvene in
babiške nege v Izolski občini; Tatjana Kastelic, tatjana.kastelic@siol.com;
predstavnica zaposlenih na področju zdravstvene in babiške nege v sežanski
občini, Jasmina Škoberne, jasmina.skoberne@gmail.com; predstavnica zaposlenih
na področju zdravstvene in babiške nege Ortopedske bolnišnice Valdoltra, Barbara
Zadnik, zadnik.barbara@gmail.com; predstavnik zaposlenih na področju
zdravstvene in babiške nege v Ilirsko bistriški občini.
 Nadzorni odbor: Tanja Hrvatin, Diana Koren, Mirsada Osmani, Alenka Šau,
Simon Veladžič.
 Častno razsodišče: Ariela Bucaj, Marko Grdina, Hermina Kastelic, Radmila
Keča, Ornela Trebovc.
 Komisija za priznanja: Tina Furlan, Karmen Jakomin, Momirka Radonjič,
Mateja Štefančič, Slavica Vojska.
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Izvedena strokovna srečanja in projekti
V letu 2014 smo zaznali porast prisotnosti na strokovnih izobraževanjih. Članice
upravnega odbora nadaljujemo z aktivnim obveščanjem v delovnih okoljih in širše, s
poudarkom na pomembnosti vseživljenjskega učenja ter pripadnosti poklicni skupini.
Izvedli smo dve strokovni srečanji:
 11. 3. 2014 je potekalo v Kongresnem centru Bernardin Portorož strokovno srečanje z
naslovom IZZIVI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE IV – TRETJE ŽIVLJENJSKO
OBDOBJE. Udeležilo se ga je 85 slušateljev.
 5. 11. 2014 je v Ortopedski bolnišnici Valdoltra potekalo strokovno srečanje z naslovom
IZZIVI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE V – NOVOSTI V PRAKSI ZDRAVSTVENE
IN BABIŠKE NEGE: KRONIČNE RANE. Udeležilo se ga je 134 slušateljev.
II.

III.








Interesne dejavnosti
Izletništvo:
24. 4. 2013 do 28. 4. 2014 – 5. dnevni izlet Normandija in Pariz.
5. in 6. 9. 2014 – Strokovna ekskurzija in izlet, ogled Splošne bolnišnice Murska Sobota
in obisk Praznika buč v Središču ob Dravi.
Družabna srečanja:
12. 5. 2014 – Slovesnost ob mednarodnem dnevu medicinskih sester ter 5. maju,
mednarodnem dnevu babic v Portorožu. Ob tej priložnosti so štiri članice in član prejeli
Srebrni znak SDMSBT Koper: Jožica Debernardi – Ortopedska bolnišnica Valdoltra,
Anica Forštnarič – Splošna bolnišnica Izola, Sonja Matjažič – Zdravstveni dom Izola,
Sonja Penko – Dom starejših občanov Ilirska Bistrica in Andrej Kandido – Zdravstveni
dom Koper. V naši sredini pa smo imeli tudi članico, ki je prejela Zlati znak, Marino
Čok.
Udeležba na 14. Simpoziju in svečanosti ob Mednarodnem dnevu medicinskih sester v
Ljubljani – sodelovanje s stojnico.
12. 12. 2014 – Slovesnost ob zaključku leta in svečana podelitev priznanj za
dolgoletno delo na področju zdravstvene in babiške nege članov SDMSBZT Koper za
leto 2014 v Portorožu.
Dobitniki priznanj so: Sonja Matjažič – Zdravstveni dom Izola, Dušica Cencič –
Zdravstveni dom Koper, Emilija Remec – Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Marta
Gams, Stojka Škrokov, Majda Marjanovič in Aleksander Ivkovič – Splošna bolnišnica
Izola.

IV.

Program dela in cilji za leto 2015
Strokovna izobraževanja
 25. 3. 2015: IZZIVI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE VI. –
ZDRAVSTVENA NEGA STOM (Občni zbor SDMSBZT Koper)
 23. 11. 2015: IZZIVI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE VII.
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Družabna srečanja
 15. 5. 2015 – Proslava ob počastitvi 12. maja, mednarodnega dneva medicinskih
sester in 5. maja mednarodnega dneva babic. Podelitev Srebrnih znakov
SDMSBZT Koper za leto 2015.
 11. 12. 2015 – Zaključek leta in podelitev priznanj za dolgoletno delo na področju
zdravstvene in babiške nege članom SDMSBZT Koper za leto 2015.
Izletniški program
 maj ali september 4-dnevni izlet;
 maj ali september – dvodnevna Strokovna ekskurzija – Hrvaško Zagorje;
 enodnevni pohodi.
Program društva temelji na povezovanju članov znotraj strokovnega združenja, pa tudi z
ostalimi sorodnimi organizacijami, z namenom pridobivanja sodobnih znanj in
spodbujanja članov k aktivnemu delovanju, raziskovanju, dvigovanju pomena ter ugleda
poklicne skupine v družbi, koristne izrabe prostega časa v obliki druženja in športnega
udejstvovanja in ne nazadnje promociji in krepitvi zdravja med člani in v širšem okolju.
V. Druge aktivnosti
Občni zbor: Po strokovnem predavanju 11. 3. 2014 je potekal občni zbor društva na
katerem je bilo podano poročilo o delu društva in finančno poročilo za leto 2013, poročilo
NO in finančni načrt društva za leto 2014. Delovanje društva so udeleženi občnega
zbora ocenili kot zelo dobro in podali vse pohvale UO kot dobremu gospodarju.
Poročilo potrdil Upravni odbor SDMSBZT Koper na 2. korespondenčni seji 13. februarja
2015.
Poročilo pripravila: Doroteja Dobrinja, predsednica SDMSBZT Koper;
doroteja.dobrinja@gmail.com.
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11.9. Društvo MSBZT Velenje

I. Kratka predstavitev regijskega strokovnega društva
Društvo šteje 331 članov. Delujemo na področju šaleško – savinjske regije. Izvršni
odbor, nadzorni odbor in Častno razsodišče so bili izvoljeni na rednem volilnem občnem
zboru decembra 2013. Mandat imajo organi društva od 14. 12. 2013 – 14. 12. 2017.
Organi društva:
 Predsednik: Janez Kramar
 Podpredsednik: Andrej Koletnik
Izvršilni odbor: Suzana Lipnik, Špela Hofinger Mihelič, Angelca Šuster, Darinka
Poljanšek, Gabrijela Miklavžina
 Nadzorni odbor: Dea Hudarin, Erna Stropnik, Nataša Gregorič
 Častno razsodišče: Darja Kramar, Slavica Avberšek, Tahi Globačnik
II. Izvedena strokovna srečanja in projekti
Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED, 22. 2. 2014, Velenje
Hipnoza in hipnoterapija, 11. 3. 2014, Velenje
Zdravstvena nega diabetičnega bolnika, 16. 4. 2014, Velenje
Aktivna udeležba na Svečani akademiji ob mednarodnem dnevu medicinskih sester –
predstavitev umetniškega ustvarjanja članov DMSBZT Velenje na stojnicah, 10. 5. 2014,
Ljubljana
Ali vaše srce popušča? 14. 5. 2014, Velenje
Svečana proslava ob mednarodnem dnevu medicinskih sester in predstavitev članice
DMSBZT Velenje, dobitnice Zlatega znaka Zbornice - Zveze, 14. 5. 2014, Velenje
Pohod na Veliko Planino, 14. 6. 2014
Izlet v Črno goro in Dubrovnik, 16. - 19. 10. 2014
Podelitev srebrnih znakov in prednovoletno druženje članov DMSBZT Velenje, 13. 12.
2014
Kratka predstavitev izvedenih dogodkov
Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED so namenjeni obnavljanju znanja v
situacijah, ko je človeško življenje ogroženo zaradi zastoja srca ali zapore dihalnih poti.
Namen takšnih izobraževanj je prepoznava stanj in pravilna uporaba strokovnih
smernic, ki jih predpisuje ERC –Evropski svet za reanimacijo.
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Hipnoza in hipnoterapija je ena izmed alternativnih metod zdravljenja, ki ga preizkusi
veliko bolnikov. Tako je dobro, da se s takšno terapijo seznanimo tudi medicinske sestre
in zdravstveni tehniki. Veščine takšnega zdravljenja pa smo lahko preizkusili tudi na
sebi.
Zdravstvena nega diabetičnega bolnika je zajemala tako teoretični del, kjer smo bili
seznanjeni z najnovejšimi dognanji na področju zdravljenja sladkorne bolezni, kot tudi
praktične delavnice, kjer smo spoznali med drugim delovanje inzulinske črpalke, načela
samokontrole sladkorne bolezni in presejalne teste.
Na strokovnem srečanju z naslovom Ali vaše srce popušča smo v teoretičnem delu
spoznali način obravnave bolnika v strokovnem timu, torej zdravljenje, strukturno analizo
telesa in pravilno prehrano. Po samem srečanju smo imeli še svečano proslavo ob
Mednarodnem dnevu medicinskih sester in predstavitev dobitnice Zlatega znaka
Zbornice - Zveze za leto 2014.
Aktivno smo sodelovali na svečani akademiji Zbornice - Zveze, kjer smo na stojnici
predstavili umetniška ustvarjanja naših članov.
Uvod v poletje smo zaključili s pohodom na Veliko planino. V jeseni smo morali zaradi
slabega vremena odpovedati piknik za člane in njihove družinske člane, smo pa oktobra
izpeljali tridneven izlet v Črno goro in Dubrovnik.
Decembra smo organizirali prednovoletno druženje s podelitvijo najvišjih priznanj
društva – Srebrnih znakov.
III.

Program dela in cilji za leto 2015
 Januar 2015 – Terapevtska hipnoza - delavnice
 Februar 2015 – Obvladovanje konfliktov med zaposlenimi;
 občni zbor društva;
 Marec 2015 – Paliativa
 April 2015 – Planetarni gong
 vensko popuščanje
 Maj 2015 – Svečana proslava ob mednarodnem dnevu medicinskih sester;
 delavnica higiena rok
 Junij 2015 – Klinični večer – motnje spanja
 September 2015 – Piknik za člane društva in družinske člane
 Oktober 2015 – Izlet DMSBZT Velenje
 November 2015 Temeljni postopki oživljanja z avtomatskim defibrilatorjem
(modul licenca – obvezne vsebine)
 December 2015 – Kulturna predstava
 tradicionalno prednovoletno druženje članov DMSBZT Velenje
Aktivnosti na področju vseživljenjskega učenja
 Tečaj standardnih plesov
 Pravilna priprava na rekreativni tek
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Planinski pohod
Smučarski dan DMSBZT Velenje

Poročilo pripravil: Janez Kramar, predsednik društva
dmsbztvelenje@gmail.com
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11.10. Društvo MSBZT Pomurja

I. Kratka predstavitev regijskega strokovnega društva
Strokovno društvo deluje že 54 let. Je prostovoljno, strokovno, stanovsko,
nestrankarsko,
nepridobitno
združenje
medicinskih
sester/zdravstvenikov,
babic/babičarjev, zdravstvenih tehnic/tehnikov, ki deluje na področju Pomurja. Osnovni
cilj društva je izobraževanje članov za kakovostne storitve zdravstvene nege in oskrbe
(v nadaljevanju ZNO). Poleg strokovnega izobraževanja nudimo tudi kulturne in športne
aktivnosti, ki vplivajo na zadovoljstvo izvajalcev ZNO kot tudi vseh, ki so vključeni v
obravnavo. V svojem okolju spodbujamo preventivo bolezni in zdrav način življenja.
Društvo ima konec leta 2014 1064 članov, ki prihajajo iz vseh zdravstvenih, socialnih in
zdraviliških zavodov v Pomurju, Srednje zdravstvene šole, vključeni pa so tudi
upokojene medicinske sestre, babice in zdravstveni tehniki. Društvo deluje v regiji v
javnem interesu, z namenom strokovne rasti, druženja, pripadnosti in kakovostne
obravnave pacientov, v zdravstvenih zavodih, zdraviliški dejavnosti in v socialno
varstvenih zavodih.
Izvršilni odbor društva je imel 9 rednih sej in 1 korespondenčno sejo. Sej IO so se
udeleževali tudi nekateri člani nadzornega odbora, predvsem zaradi sprotne
obveščenosti o delu društva ter nekateri vabljeni člani.
Organi društva:
 Predsednica: Daniela Mörec
 Podpredsednica: Dragica Jošar
 Tajnica: Jasna Meško
 Izvršilni odbor ima 25 članov (22+3): Erika Časar, Urška Sinic, Andreja Bogdan,
Karla Zemljič Pučko, Valerija Hozjan, Sandra Balažic Gjura, Marija Kohek, Darja
Hoheger, Jožica Karas, Jože Sever, Metka Lipič Baligač, Zlatka Murtič, Tadeja Seršen,
Simona Marič Tibaut, Zvonka Hladen Brus, Suzana Divjak, Ema Mesarič, Irena Šumak,
Zinka Lenarčič, Brigita Mataič, Cvetka Meolic, Vera Bogdan
 Nadzorni odbor: predsednica Emilija Kavaš, člani: Anica Benkovič, Jože Trajber,
Zdenka Škrilec, Dušan Vereš
 Častno razsodišče: predsednica: Marija Zrim, člani: Meta Močnik, Zdenka
Tratnjek, Zlatka Lebar, Slavica Menciger
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II. Izvedbeni projekti in strokovna srečanja
strokovna srečanja 2014
datum
št. udeleženih
Strokovno srečanje v Domu starejših Rakičan
26. 3. 2014
43
EFT metode-tapkanje
22. 5. 2014
24
Predstavitev ZN na otroškem odd.
8. 10. 2014
54
SB M. Sobota
5. Simpozij o kronični rani
24. 10. 2014
146
Etične in moralne dimenzije v ZN
5. 11. 2014
66
Tudi beseda je zdravilo
10. 11. 2014
18
Tudi beseda je zdravilo
14. in 15. 11. 2014
18
III. Založniška dejavnost
Objava člankov o delu društva v glasilu Utrip
5. Pomurski simpozij o kronični rani – izdan skupaj s Splošno bolnišnico Murska
Sobota
IV. Interesne dejavnosti

Ekskurzije:
 Obisk Zavoda CIRIUS v Kamniku in pohod na Veliko Planino. Bilo je 52
udeležencev;
 obisk komune v Medžugorju - 53 udeležencev;
 predbožična ekskurzija v Bratislavo in obisk gradu Hof v Avstriji - 104
udeleženci.
Srečanja:
 Udeležba na 14. Simpoziju ZN in na osrednji slovesnosti ob mednarodnem dnevu
medicinskih sester v Cankarjevem domu, na katerem je naša članica Metka Lipič
Baligač dobila najvišje priznanje na področju ZN – Zlati znak. Bila je izbrana tudi
za osebnost Pomurja v mesecu maju in konec leta še za Pomurko leta. Iskreno
smo ji čestitali. Slovesnosti se je udeležilo 45 medicinskih sester, babic in
zdravstvenih tehnikov. V sklopu Simpozija sta se predstavili dve medicinski sestri
skozi umetniško ustvarjanje – naivna slikarka in izdelovalka nakita s svojimi
stvaritvami.
 Osrednje srečanje medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov v Pomurju s
podelitvijo priznanj in srebrnih znakov – 3 priznanja in 5 srebrnih znakov - 150
udeležencev
 Srečanje z upokojenimi medicinskimi sestrami Pomurja s kratkim kulturnim
programom in pogostitvijo, 130 udeležencev.
 V novembru smo na pobudo Zbornice – Zveze pripravili obrazložitev za Emilijo
Kavaš, ki smo jo predlagali za prostovoljko leta 2014. Državni svet jo je izbral in s
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predsednico ZZ, Darinko Klemenc sva se udeležili te slovesnosti v DS. Tudi
Emiliji Kavaš – Milki, iskrene čestitke
Kulturna dejavnost:
 amaterska gledališka skupina društva je imela 12 predstav komedije »Ženski
moški svet in ena tašča«;
 ŽPZ „ ŽAREK “, je prenehal delovati;
 ustanovili smo novo pevsko skupino pod vodstvom pevovodje Matjaža Horvata.
Rekreativna dejavnost:
 pohod ob svetovnem dnevu zdravja na Otok ljubezni v Ižakovce, kjer smo
sodelovali z merjenjem krvnega tlaka udeležencem pohoda;
 pohoda s palicami se je udeležilo majhno število članov, zato z njimi nismo
nadaljevali;
 sodelovanje na dveh kolesarskih maratonih - maja in septembra.
Prostovoljstvo in skupine za samopomoč:
 Naše upokojene članice 1 krat mesečno merijo krvni tlak, krvni sladkor in sestavo
telesne mase na Območni enoti rdečega križa Murska Sobota, občanom MO MS.
 V sklopu društva sodelujejo tudi 12 zunanjih skupin za samopomoč, ki imajo 115
članov. Od 22 voditeljic je 12 medicinskih sester.
Razvojni projekti:
 na spletni strani društva obveščamo člane in javnost o naši dejavnosti. V
naslednjem letu jo želimo posodobiti;
 nadaljevali bomo z raziskavo etične dileme izvajalcev zdravstvene nege v
Pomurju s sodelovanjem dr. Danice Železnik;
 ustanovili smo gledališko skupino in v letu 2015 načrtujemo novo predstavo;
 kot društvo se želimo vključiti v lokalnih skupnostih z zdravstveno vzgojnimi
vsebinami in učnimi delavnicami za zdravje.
V. Plan aktivnosti v letu 2015
Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja načrtuje
9 do 10 sej IO. V januarju bomo izvedli učno delavnico na temo EFT –doseganje
čustvene svobode - tapkanje V februarju načrtujemo izvedbo Občnega zbora društva,
na katerem bo nastopil stand up komik Matjaž Javšnik, ter izvedbo TPO z AED v
sodelovanju s SB M. Sobota. Februarja bo še predstavitev ZN in dejavnosti SZŠ. V
marcu načrtujemo strokovno srečanje na temo ZN v dermatologiji ter Etične in moralne
dimenzije v praksi ZN. V aprilu se bomo srečali z Viljemom Ščuko na temo »Beseda ni
konj« ter izvedli seminar Kakovost in varnost v ZN. Maja se bomo udeležili 10. kongresa
ZN. Na lokalni ravni bomo imeli seminar na temo Z optimalnimi viri do kakovostne in
varne ZN. Junija bomo govorili o dejavnosti programa Svit.
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V septembru nam bo svojo dejavnost predstavil DS Ljutomer. V oktobru bomo
soorganizator 6. Pomurskega simpozija o kronični rani. V novembru bo seminar o
pomenu komunikacije in medosebnih odnosov s Klaro Ramovš.
Na športnem področju se bomo udeležili kolesarskega maratona in pohoda na Otok
ljubezni v Ižakovce.
Amaterska gledališka skupina se bo predstavljala že z znano komedijo Žensko moški
svet in ena tašča ter pripravila novo predstavo.
Na Občnem zboru se bo predstavila novoustanovljena pevska skupina, ki je ohranila
ime Žarek.
Organizirali bomo spomladansko in jesensko strokovno ekskurzijo za člane društva.
V novembru se bomo srečali z upokojenimi medicinskimi sestrami, babicami in
zdravstvenimi tehniki.
Program dela bomo tekom leta dopolnjevali. Udeleževali se bomo tudi aktivnosti, ki jih
bo organizirala Zbornica – Zveza ter se povezovali z drugimi strokovnimi društvi v
Sloveniji. Poskušali bomo navezati stik s strokovnim društvom iz zamejstva.
Dogovarjamo se s Čakovcem na Hrvaškem.
VI. Druge aktivnosti
V letu 2015 bomo obiskali nekatere zavode, iz katerih je bilo nekaj izstopov. Največ iz
DS Rakičan. Nekateri so se zaposlili v tujini, nekaj zdravstvenih tehnikov, ki so na
delovnih mestih bolničarjev, pa je izstopilo. Vzrok je verjetno v tem, da ne potrebujejo
licence.
Društvo se financira s članarino ter s sredstvi, pridobljenimi na razpisih posameznih
občin. Deležni smo tudi nekaj sredstev iz donatorstva in sponzorstva, predvsem ob
organizaciji seminarjev.
Naš cilj je pridobivanje in utrjevanje znanj za naše člane, da bi lahko nudili kakovostno
ZNO, prav tako pa obdržati in pridobivati nove člane društva. Naših strokovnih srečanj
se je udeležilo 35 % članov. Vseh aktivnosti, ki smo jih organizirali v letu 2014, se je
udeležilo 903 članov.
Poročilo pripravila: Daniela Mörec, predsednica društva
daniela.morec@gmail.com
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11.11. Društvo MSBZT Slovenj Gradec

I. Kratka predstavitev regijskega strokovnega društva
Društvo združuje medicinske sestre, babice in zdravstvene tehnike iz Mežiške,
Mislinjske in Dravske doline. Trenutno šteje 512 članov in članic. Znotraj Društva
delujeta Sekcija upokojenih medicinskih sester in Sekcija za pohodništvo.
Organi društva do volilnega zbora članov 2015:
 Predsednica: Petra Štigl
 Podpredsednica: Bojana Zemljič
 Upravni odbor: Aleksandra Horvat, Kristina Pur, Danica Ladinik, Marjanca Božič,
Andreja Rezar, Bojana Viderman, Marija Ileršič Kac, Andreja Mlinar, Frančiška
Šumečnik, Milena Kuhelnik, Renata Mrak, Dalja Pečovnik, Majda Topler, Tanja
Hovnik Markota, Tina Vetter, Natalija Ramšak, Janja Pungartnik, Helena Verčko
(z dnem, 7. 3. 2013), Samo Podhostnik
 Nadzorni odbor: Nada Manojlovič, Anita Tomaž, Jana Spanžel, Marjana Plaznik,
Anica Vogel
 Razsodišče: Katarina Krenker, Bernarda Žvikart, Fanika Ladinik, Katjuša
Mravljak, Andreja Trebičnik
Organi društva so se sestali na štirih rednih sejah in korespondenčno. Zbor članov s
podelitvijo srebrnih znakov je potekal dne 7. 3. 2014.
Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenj Gradec je
v skladu s Pravilnikom o priznanjih društva za dolgoletne vidne prispevke na področju
društvenega in strokovnega delovanja v zdravstveni in babiški negi koroške regije in
širše najzaslužnejšim članom podelilo pet srebrnih znakov ter dve priznanji za leto 2013.
Dobitniki srebrnih znakov za leto 2013: Marjanca Božič, Rozalija Klinc,
Mateja Učakar, Tatjana Konečnik, negovalni tim enote za diagnostično terapijo in
endoskopijo na oddelku za interno medicino Splošne bolnišnice Slovenj Gradec.
Dobitniki Strokovnih priznanj za delovanje na ožjem strokovnem področju za leto 2013:
Tim patronažnih medicinskih sester Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi, Berta
Klemenc
II. Izvedena strokovna srečanja in projekti
 Društvo je v letu 2014 omogočilo članom/članicam društva finančno podporo pri
plačilu kotizacij za strokovna izobraževanja – modul licenca in druga.
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Izvedeni sta bili dve promocijski stojnici z meritvami in zdravstveno-vzgojnim
svetovanjem za splošno javnost. Prva v sodelovanju z občino Prevalje, 9. 9. 2014
ob Jesenskih srečanjih. Druga 22. 9. 2014 v sodelovanju z občino Ravne na
Koroškem. (Aktivna udeležba: Aleksandra Saša Horvat, Petra Štigl, Marjanca
Božič). Delovanje Društva in dela medicinskih sester smo predstavili tudi v
medijih (radio, tv). Obe stojnici sta bili zelo dobro obiskani.
 Izvedli smo predstavitveno stojnico ob 12. maju – mednarodnem dnevu
medicinskih sester v Ljubljani.
Aktivno smo se vključevali v aktivnosti Zbornice - Zveze, o pomembnih aktivnostih smo
redno seznanjali članstvo. Društvo je finančno podprlo udeležbo članic/članov društva
na simpoziju zdravstvene in babiške nege ob 12. maju – mednarodnem dnevu
medicinskih sester in omogočilo udeležbo članom na svečani akademiji s podelitvijo
zlatih znakov.
III. Založniška dejavnost
Društvo je ponatisnilo in prenovilo predstavitveno zloženko Društva.
V glasilu Utrip sta bila objavljena 2 članka. Avtorica člankov: Aleksandra Saša Horvat.

IV. Interesne dejavnosti
Pohodniška sekcija pri društvu ni uspela uresničiti načrtovanih pohodov. K temu je
deloma botrovalo tudi slabo vreme ter manjši interes članov. Društvo že pripravlja
organizacijsko in vsebinsko prenovljen program pohodniške sekcije, prilagojen potrebam
in željam članov/članic.
Društvo je v decembru organiziralo družabno srečanje z upokojenimi medicinskimi
sestrami.
O aktualnih dogajanjih in aktivnostih društva smo redno poročali s pisnimi obvestili v
delovna okolja in z obvestili preko spletnih strani Društva na: www.dmsbzt-sg.si. Spletna
stran je zelo dobro obiskana, mesečno zabeležimo več kot 3700 klikov.
V. Program dela in cilji za leto 2015
Program dela izobraževanja društva za leto 2015 bo temeljil na zagotavljanju
izobraževanj s področja obveznih in priporočenih vsebin za izvajalce zdravstvene in
babiške nege. Članom in članicam bomo omogočili udeležbo na izobraževanjih, ki jih
organizirajo ostala regijska društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov.
V mesecu februarju bomo organizirali redni letni občni zbor s podelitvijo srebrnih znakov
Društva.
V mesecu marcu bomo za člane/članice organizirali preizkus telesne zmogljivosti.
V mesecu maju bomo organizirali izlet članov Društva v »neznano«.
V mesecu juniju bomo organizirali Simpozij Društva.
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Pohodniška sekcija bo organizirala štiri pohode pod naslovom »VANDRANJA«. Moto
pohodov bo: Spoznajmo deželo Kralja Matjaža.
CILJI: povečanje članstva, spodbujanje aktivnejše vloge članov pri delu Društva,
obogatitev interesnih dejavnosti Društva.
Program dela za leto 2015 je bil soglasno sprejet na redni seji UO 22. 10. 2014
VI. Druge aktivnosti
Aktivno smo sodelovali z Visoko šolo za zdravstvene vede Slovenj Gradec.
Poročilo o delu za leto 2014 je bilo potrjeno na redni seji organov društva 17. 1. 2015.
Poročilo pripravili: Petra Štigl, predsednica in Aleksandra Saša Horvat, tajnica društva
drustvo@dmsbzt-sg.si
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12. POROČILA IN PROGRAMI DELA STROKOVNIH SEKCIJ

12.1. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v medicini dela,
prometa in športa

I.
Kratka predstavitev strokovne sekcije
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v medicini dela, prometa in športa
je bila ustanovljena kot prva delujoča strokovna sekcija znotraj Zbornice - Zveze. Njeni
prvi začetki delovanja segajo že v leto 1963. V okviru strokovnega srečanja dne 12. 9.
2014 v Ljubljani je bil izveden volilni občni zbor. Mandat izvršilnega odbora traja do 12.
9. 2018.
Člani izvršnega odbora:
 Predsednica: Nevenka Šestan
 Podpredsednica: Vera Oblak
 Člani: Karla Pučko Zemljič, Jasna Horvat, Mateja Čargan, Barbara Terbovc,
Bernarda Đogić.
V letu 2014 smo imeli eno redno sejo IO strokovne sekcije in štiri korespondenčne seje.
Redna seja je bila 2. 4., korespondenčne seje pa 29. 1., 15. 4., 2. 9. in 1. 10.
II. Izvedena strokovna srečanja
12. 9. 2014 smo v Ljubljani izvedli strokovno srečanje »Nujna stanja v medicini dela
prometa in športa z učnimi delavnicami« in volitve za predsednika/ce strokovne sekcije
in člane/ce izvršnega odbora.
Strokovno srečanje je bilo zelo dobro obiskano. Udeleženci so bili zelo zadovoljni, saj
teh vsebin na naših srečanjih še nismo imeli, jih pa nujno potrebujemo pri svojem
nadaljnjem delu.
III. Založniška dejavnost
Ob strokovnem srečanju smo izdali zbornik člankov in vsebin iz učnih delavnic z
naslovom »Nujna stanja v medicini dela, prometa in športa«.
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IV.
Druga strokovna dejavnost
Članice izvršnega odbora strokovne sekcije in delovna skupina za protokole smo večino
protokolov že pripravili, dopolnjujemo in usklajujemo jih tudi z drugimi sorodnimi
strokovnimi sekcijami glede poenotenja pri vsebini.
Skupaj z Zdravstveno fakulteto v Ljubljani in Kliničnim inštitutom za medicino dela,
prometa in športa dopolnjujemo program za klinično specializacijo s področja medicine
dela, prometa in športa za višje in diplomirane medicinske sestre.
V. Mednarodna dejavnost
Predsednica strokovne sekcije je članica evropskega združenja medicinskih sester na
področju medicine dela, FOHNEU (Federation of Occupational Health Nurses).
V mesecu novembru 2014 je potekalo 40. delovno srečanje FOHNEU v Dusseldorfu v
Nemčiji, srečanja se je udeležila predsednica strokovne sekcije, ki je tudi članica
delovne skupine za izobraževanje v okviru FOHNEU.
VI.




Program dela in cilji za leto 2015
Sodelovanje v evropskem združenju FOHNEU pri vsebinah, ki se obravnavajo na
delovnih srečanjih (izobraževanje, sodelovanje v evropskih projektih,
sodelovanje v organih EU in drugo),
sodelovanje pri pripravi evropskega programa za specializacijo diplomiranih
medicinskih sester s področja medicine dela,
dokončna izdelava protokolov za naše področje delovanja,
izvedba učnih delavnic.



Cilji:
 da izvedemo enodnevno ali dvodnevno strokovno srečanje z našega strokovnega
področja,
 dokončanje priprave vsebin za specialna znanja s področja vidnih funkcij skupaj s
Kliničnim inštitutom za medicino dela, prometa in športa,
 izvesti izpopolnjevanje - specializacijo za VMS in DMS iz medicine dela, prometa
in športa v letu 2015.
VII. Druge aktivnosti
Skupinska vadba joge, ki se jo nekatere članice naše strokovne sekcije redno
udeležujejo, poteka na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa vsak
ponedeljek popoldne.
Poročilo je potrdil IO Strokovne sekcije na korespondenčni seji, dne 30. 1. 2015; št.
sklepa 1/2015.
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Poročilo pripravila: mag. Nevenka Šestan, predsednica sekcije
nevenka.sestan@gmail.com

12.2. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji

I.
Kratka predstavitev strokovne sekcije
Člani izvršilnega odbora:
 Predsednik: mag. Branko Bregar
 Podpredsednik: Darko Loncnar
 Člani: Viktorija Štiglic, Barbara Možgan, Urška Poček, Aljoša Lapanja, Vesna,
Krof, Anja Mivšek (zaradi daljše bolniške odsotnosti jo nadomešča Nataša Hvala)
in Petra Kodrič.
Mandat predsednika in članov izvršnega odbora traja od 6. 11. 2013 do 6. 11. 2017.
Izvršilni odbor sekcije in Stalne delovne skupine glavnih medicinskih sester v psihiatrični
zdravstveni negi je v letu 2014 zasedal na treh rednih sejah in devetih korespondenčnih
sejah.
II.
Izvedena strokovna srečanja
V letu 2014 je Sekcija MS in ZT v psihiatriji uspešno organizirala tri strokovna srečanja,
ki so bila dobro obiskana. Prvo strokovno srečanje je bilo uspešno nadaljevanje
strokovnih vsebin s področja Svetovalnih in motivacijskih tehnik, ki se je 23. in 24.
januarja 2014 odvijalo v Strunjanu. Res številna in raznolika udeležba po poklicnih
skupinah je pokazala na aktualnost obravnavane tematike za profesionalni razvoj
posameznika na področju dela z ljudmi s težavami v duševnem zdravju. Drugo
strokovno srečanje z naslovom Podpora pacientom pri obvladovanju duševne motnje je
bilo organizirano v sodelovanju s Psihiatrično kliniko v Ljubljani dne 8. 4. 2014. V okviru
strokovnih vsebin je bila izpostavljena pomembna samostojna vloga zdravstvene nege v
prihodnosti na področju vodenja stabilnih pacientov s kronično duševno motnjo. Zadnje
strokovno srečanje je bilo organizirano na mednarodni dan duševnega zdravja 10. 10.
2014 v sodelovanju z Oddelkom za psihiatrijo UKC Maribor z naslovom Izzivi v
forenzični psihiatriji. Strokovnega srečanja so se udeležili vsi vpleteni v sistem
obravnave forenzičnega pacienta in s tem pokazali na pomembnost medsebojnega
sodelovanja in izmenjave strokovnih znanj.
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III.
Založniška dejavnost
V letu 2014 je sekcija izdala dva zbornika prispevkov z recenzijo za strokovno srečanje
v Ljubljani in v Mariboru.
 Podpora pacientu pri obvladovanju duševne motnje = Providing support to patient in
managing mental disorder: zbornik prispevkov z recenzijo = proceedings of lectures
with peer review: seminar, Ljubljana, 8. april 2014 / organizator Psihiatrična klinika
Ljubljana in Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih
društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji; [urednika: Branko Bregar,
Darko Loncnar; recenzenta Branko Bregar, Vesna Čuk]. Ljubljana: Zbornica
zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih
sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije: Sekcija medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov v psihiatriji, 2014. ISBN 978-961-93121-5-5
 Izzivi v forenzični psihiatriji: zbornik z recenzijo = Challenges in Forensic Psychiatry:
proceedings of lectures with peer review: seminar, Maribor, 10. 10. 2014 /
organizator Univerzitetni klinični center Maribor, Oddelek za psihiatrijo in Zbornica
zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih
sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov v psihiatriji; [urednika: Darko Loncnar, Ivanka Videčnik].
Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev
medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, 2014. ISBN 978-961-273-099-4
 Lapanja, Aljoša, Možgan, Barbara, Bregar, Branko. Svetovalne in motivacijske
tehnike za delo s pacienti II. Utrip. 2014; 22(3): 38-39.
 Loncnar, Darko, Žagar, Marjan, Bregar, Branko. Fizično oviranje pacientov s Segufix
pasovi. Utrip. 2014; 22(6): 20-21.
 Lapanja, Aljoša, Peterka-Novak, Jožica, Bregar, Branko. Podpora pacientu pri
obvladovanju duševne motnje. Utrip. 2014; 22(6): 25-26.
IV.
Druga strokovna dejavnost
Izdelan je bil Protokol za pripravo in podeljevanje substitucijske terapije-metadon (mtd)
in Protokol za pripravo in podeljevanje substitucijske terapije-metadon (mtd) za domov.
V.
Mednarodna dejavnost
Od leta 2006 je Sekcija MS in ZT v psihiatriji vključena v mednarodno združenje
HORATIO: European Psychiatric Nurses Association, v okviru katerega se vsaj en
predstavnik Sekcije udeleži letnega kongresa v organizaciji združenja.
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VI.
Program dela in cilji za leto 2015
V letu 2015 bo Sekcija MS in ZT v psihiatriji organizirala tri strokovna srečanja.
 Samostojno organizirano strokovno srečanje: SVETOVALNE IN MOTIVACIJSKE
TEHNIKE 3. del
 Sodelovanje pri organizaciji strokovnih srečanj s Psihiatrično bolnišnico Begunje:
OBVLADOVANJE TESNOBNOSTI V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU
 Samostojno organizirano strokovno srečanje: UPORABA KONOPLJE V
MEDICINSKE NAMENE
Sekcija bo skupaj s Psihiatrično kliniko v Ljubljani in Fakulteto za zdravstvo Jesenice
nadaljevala z akreditacijo specializacije iz psihiatrične zdravstvene nege.
Sekcija bo aktivno delovala na izdelavi novih protokolov iz področja posebnih varovalnih
ukrepov (PVU), ki jih Zakon o Duševnem zdravju ne zajema, ter nadaljevala z
aktivnostmi na področju izvajanja delavnic s področja PVU, deeskalacijskih tehnik in
obvladovanja nasilnega vedenja. S svojim aktivnim delom bo v letu 2015 nadaljevala
tudi Delovna skupina za področje PVU v psihiatriji.
Poročilo pripravila: Aljoša Lapanja, tajnik in Branko Bregar, predsednik
brane.bregar@gmail.com

12.3. Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju

I.

Kratka predstavitev strokovne sekcije
Sekcija medicinske sestre, ki poučujejo zdravstveno nego in oskrbo v srednjih
strokovnih šolah, visokošolskih in fakultetnih zavodih ter kliničnih okoljih.
Člani izvršilnega odbora:
 Predsednica: Irena Šumak
 Podpredsednica: Darinka Babič
 Člani: Danica Artnak, Barbara Kegl, Jasna Kolar, Nataša Leban, Ana Podhostnik,
Saša Šabjan, Marija Tomažič
Število sej v letu 2014: 12. 3., 11. 6., 24. 11. in korespondenčne seje 30. 1., 15. 4.,
27. 9.
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II.

Izvedena strokovna srečanja
 Zdravstvena nega pri osnovni življenjski aktivnosti – dihanju, 11. 4. 2014, Murska
Sobota;
 Aktualni problemi v izobraževanju za poklice v zdravstveni negi, 26. 9. 2014,
Maribor, okrogla miza z učnimi delavnicami.

III.

Založniška dejavnost
ZDRAVSTVENA NEGA PRI OSNOVNI ŽIVLJENJSKI AKTIVNOSTI – DIHANJU,
zbornik in e- zbornik, CIP zapis, baza Cobiss, april 2014;
Zdravstvena nega pri osnovni življenjski aktivnosti – dihanju, Utrip junij 2014,
avtorica Irena Šumak;
Aktualni problemi v izobraževanju za poklice zdravstveni negi, Utrip november
2014, avtorice Darinka Babič, Barbara Kegl, Irena Šumak;
Dijaki – prostovoljci Srednje zdravstvene šole Murska Sobota obiskali Festival za
tretje življenjsko obdobje, Utrip november 2014, avtorici Vanja Zadravec, Irena
Šumak;
Življenje medicinske sestre Zlatke Cimerman, Utrip 2014, december, avtorica
Irena Šumak.








IV. Druga strokovna dejavnost
 12. maj 2014, ob mednarodnem dnevu medicinskih sester, okrogla miza z dijaki
Srednje zdravstvene in kozmetične šole Maribor, Irena Šumak, Ksenija Pirš,
Darinka Babič;
 12. maj 2014, obeležitev mednarodnega dneva medicinskih sester, Srednja
zdravstvena šola Celje, Danica Artnak;
 udeležba in predstavitev novega panoja in logotipa Sekcije v Cankarjevem domu
na 14. Simpoziju zdravstvene in babiške nege Slovenije z mednarodno udeležbo,
Irena Šumak, 10. 5. 2014, Ljubljana;
 sodelovanje z Aktivi zdravstvene nege in Katedrami za zdravstveno nego
zdravstvenih šol in fakultet Slovenije o aktualnostih, programih zdravstvene nege
in oskrbe, pripadnosti Zbornici – Zvezi.
V. Program dela in cilji za leto 2015
 V prvi polovici leta 2015 bomo izvedli enodnevni strokovni seminar, namenjen
medicinskim sestram v izobraževanju in ostalim zainteresiranim medicinskim
sestram. Tema: Vloga medicinske sestre pri pacientih s kroničnimi obolenji;
 ob 12. maju, mednarodnem dnevu medicinskih sester, bomo v nakupovalnih
središčih večjih slovenskih mest izvedli različne zdravstveno vzgojne aktivnosti,
različne aktivnosti bodo potekale tudi na šolah in fakultetah;
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aktivno sodelovanje na 10. jubilejnem kongresu zdravstvene in babiške nege
Slovenije 2015;
 meseca avgusta bomo organizirali srečanje medicinskih sester, zaposlenih v
srednješolskem in visokošolskem oz. fakultetnem izobraževanju ter mentorjev v
kliničnih okoljih. Naslov srečanja: Odlično poučevanje zdravstvene nege – pot do
kvalitetne zdravstvene nege in oskrbe;
 učitelji in predavatelji ZN, dijaki ter študenti bomo sodelovali z zdravstvenimi in
socialnimi zavodi, izobraževalnimi institucijami, nevladnimi organizacijami na
različnih zdravstveno vzgojnih prireditvah;
 dijake in študente bomo seznanili z ZZ in regijskimi strokovnimi društvi ter jih učili
pripadnosti stroki ZN in ZZ.
Naša osnovna naloga je skrb za kvalitetno izobraževanje v srednjem strokovnem in
visokošolskem izobraževanju v zdravstveni negi v Sloveniji. Prav zato bomo skrbeli za
izobraževanje učiteljev ZN, spremljali novosti v stroki in le to posredovali dijakom in
študentom.
Sodelovali bomo, aktivno, tudi pri izobraževanju medicinskih sester tako v okviru
regijskih društev kot strokovnih sekcij. Izvajali bomo zdravstveni vzgojno delo v okviru
različnih srečanj in dogodkov in tako prispevali k prepoznavnosti medicinskih sester v
vzgoji in izobraževanju in ZZ.
Vključevali in povezovali se bomo preko različnih izobraževalnih projektov v
mednarodno izobraževalno delo, tako v teoriji kot praksi ZN.
Sodelovali bomo z vodstvom ZZ in dajali predloge in pobude v korist kvalitetnega
srednješolskega in visokošolskega izobraževanja ZN. Sodelovali bomo pri pripravi
prenovljenih programov.
Naš glavni cilj je povezati in izobraževati učitelje in predavatelje zdravstvene nege
Slovenije z namenom doseči kvalitetno poučevanje ZN, saj je to pot k zadovoljstvu in
kvalitetni obravnavi naših pacientov.
Poročilo pripravila:Irena Šumak, predsednica Sekcije
irena.sumak@gmail.com

91

Poročilo o delu organov Zbornice –Zveze za leto 2014

12.4. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziologiji,
intenzivni terapiji in transfuziologiji

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije
Strokovna sekcija pokriva tri specifična področja v zdravstveni negi (anesteziologijo,
intenzivno terapijo in transfuziologijo), ki se v praksi med seboj prekrivajo. Znotraj
strokovne sekcije od novembra 2012 delujejo štiri delovne skupine (DS); DS za
anesteziologijo, DS za intenzivno terapijo, DS za transfuziologijo, DS za izobraževanja.
DS za izobraževanja je sestavljena iz treh članov, z vsakega področja po en
predstavnik, člani DS za izobraževanje nimajo mandata in trenutno delujejo v naslednji
sestavi: za področje anesteziologije: Rudi Kočevar, za področje intenzivne terapije:
Klavdija Peternelj, za področje transfuziologije: Cvetka Gregorc. Koordinatorice delovnih
skupin: za področje anesteziologije Zorica Kardoš, za področje intenzivne terapije
Bojana Korošec in za področje transfuziologije Ana Marija Kovačič Tonejc. Koordinatorji
DS nimajo mandatnega obdobja.
Člani IO so izbrani glede na regionalno zastopanost in zastopanost v delovnih skupinah.
Člani izvršilnega odbora:
 Predsednik: Dejan Doberšek (11. 3. 2011 – 11. 3. 2015)
 Podpredsednica: Asja Jaklič (11. 3. 2011 – 11. 3. 2015)
Člani: DS za anesteziologijo: Sonja Trafela, Brigita Erbežnik Zdravković, Sabina
Kračun; DS za intenzivno terapijo: Biserka Lipovšek; DS za transfuziologijo: Cvetka
Gregorc, Lejla Lampret Goševac, Vojka Krobat. Vsi imajo mandat 15. 2. 2013 – 15. 2.
2017.
V letu 2014 smo imeli 3 redne seje IO in delovnih skupin, 3 korespondenčne seje, 3 seje
DS za transfuziologijo in 4 sestanke DS za izobraževanje.
1. seja IO in delovnih skupin je potekala 3. 4. v Rogaški Slatini
2. seja IO in delovnih skupin je potekala 20. 6. v Mariboru
3. seja IO in delovnih skupin je potekala 9. 10. v Izoli
1. korespondenčna seja je potekala med 24. in 27. 1.
2. korespondenčna seja je potekala med 10. 2 in 12. 2. 2
3. korespondenčna seja je potekala med 27. 6. in 30. 6.
1. Seja DS za transfuziologijo je potekala 29. 1. na ZTM Ljubljana
2. Seja DS za transfuziologijo je potekala 30. 5. na ZTM Ljubljana
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3. Seja DS za transfuziologijo je potekala 28. 11. na ZTM Ljubljana
1. sestanek DS za izobraževanja je potekal 5. 3. na ZTM Ljubljana
2. sestanek DS za izobraževanja je potekal 15. 5. na ZTM Ljubljana
3. sestanek DS za izobraževanja je potekal 15. 9. v UKC Ljubljana
4. sestanek DS za izobraževanja je potekal 27.11. na ZTM Ljubljana
II.




III.



IV.








Izvedena strokovna srečanja
Med 4. 4 in 6. 4. 2014 smo obeležili 40-letnico delovanja Strokovne sekcije ter v
ta namen organizirali 3 dnevi Simpozij z mednarodno udeležbo: »Z znanjem in
sodelovanjem rešujemo življenja«;
1. 10. 2014 – enodnevne učne delavnice; Priprava, shranjevanje, distribucija in
transfuzija krvnih komponent – Ljubljana.
Založniška dejavnost
Zbornik z recenzijo »Z znanjem in Sodelovanjem rešujemo življenja« CIP-da;
Zbornik predavanj - Priprava, shranjevanje, distribucija in transfuzija krvnih
komponent – 1 oktober 2014, CIP – da.
Mednarodna dejavnost
Predsednik sekcije in predstavnik sekcije v EfCCNa (European Federation of
Critical Care Nurses Associations) Dejan Doberšek se je udeležil rednega
polletnega sestanka odbora EfCCNa;
koordinatorica DS za anesteziologijo in predstavnica sekcije v IFNA (International
Federation of Nurse Anesthetists) Zorica Kardoš se je udeležila sestankov
odbora IFNA;
Na povabilo predsednika Hrvatskog društva medicinskih sestara anestezije,
reanimacije, intenzivne skrbi i transfuzije – HDMSARIST smo se udeležili
mednarodnega kongresa, ki je potekal v Šibeniku;
Na povabilo predsednice Udruženja medicinskih sestara – tehničara intenzivnih
nega, anestezije i reanimacije Republike Srbije smo se udeležili kongresa v Nišu.

V.



Program dela in cilji za leto 2015
V letu 2015 bomo organizirali dvodnevni seminar, ki bo zajel teme vseh treh
področij;
osredotočili se bomo predvsem na izvedbo učnih delavnic s področij, ki jih
sekcija pokriva, planira se več različnih delavnic: Mehanska ventilacija,
hemodinamski monitoring, žilni pristopi, priprava, shranjevanje, distribucija in
transfuzija krvnih komponent;
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sodelovanje z HDMSRIST, UINARS in združenjem intenzivne terapije BIH se
bo nadaljevalo, na njihova povabila se bomo udeležili seminarjev, ki jih
organizirajo;
pripraviti želimo program specialnih znanja s področja anesteziologije in
intenzivne terapije;
izvedli bomo izmenjavo med Slovenijo in Veliko Britanijo;




izvedli bomo volitve predsednika in podpredsednika strokovne sekcije
pripravili bomo poslovnik o delu strokovne sekcije.



Izvršilni odbor strokovne sekcije je na svoji 20. korespondenčni seji dne 5. 2. 2015 s
sklepom 1/20-2015 K potrdil poročilo dela strokovne sekcije za leto 2014.
Poročilo pripravil: Dejan Doberšek, predsednik sekcije
dejan.dobersek@gmail.com

12.5. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni
dejavnosti

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije
Mandatno obdobje 5.11. 2013 – 5.11. 2017:
 Predsednica: Martina Horvat, ZD Murska Sobota
 Tajnica sekcije: Andreja Krajnc, zasebnica s koncesijo
 Članice izvršnega odbora: Mag. Jožica Ramšak Pajk, ZD Ljubljana; Aleksandra
Jančič, ZD Maribor; Alenka Lončarevič, ZP Vojnik; Alenka Rostohar, ZD
Jesenice; Tatjana Kastelic, ZD Sežana; Mira Peroša, ZD Koper; Marija Belovič,
ZD Slovenj Gradec; Andreja Šenica, ZD Novo mesto;
Stalno vabljena: KLAVDIJA KASTELIC, ZZPMS.
Na prvi seji IO v mandatnem obdobju 2013 – 2017 smo potrdili še nadomestne članice:
Tatjano Hanov, ZD Ljubljana; Andrejo Vrtovec, ZD Maribor; Marijo Ileršič Kac; ZD
Slovenj Gradec; Albino Šučurović, ZD Velenje; Vesno Kovačič, ZD Tržič; Andrejo Ljubič,
ZD Postojna, Ornelo Trebovc, ZD Koper in Darjo Grubar, ZD Novo mesto.
V letu 2014 smo imeli tri redne seje ter dve korespondenčni seji. Redno smo se
udeleževali sej OSS.
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II. Izvedena strokovna srečanja
Izvedli smo strokovno srečanje z naslovom Timsko delo in medsebojno sodelovanje izziv za kakovostno zdravstveno obravnavo na pacientovem domu: paliativna
zdravstvena nega in oskrba v patronažnem varstvu ter obravnava pacienta s
stomo v patronažnem varstvu 23. in 24. aprila v Zrečah. 7. redni posvet vodij
patronažnih služb s strokovnimi vsebinami je bil 18. novembra na Pšati. Kolegice,
patronažne medicinske sestre s koncesijo so v okviru Združenja zasebnih patronažnih
medicinskih sester 18. septembra v Rimskih Toplicah organizirale strokovno srečanje
Dojka – moja skrb, moj ponos.

III. Založniška dejavnost
Izdali smo zbornik predavanj Timsko delo in medsebojno sodelovanje - izziv za
kakovostno zdravstveno obravnavo na pacientovem domu: paliativna zdravstvena nega
in oskrba v patronažnem varstvu ter obravnava pacienta s stomo v patronažnem
varstvu, v knjižni obliki in kot elektronski vir, CIP 616-083(082).
Prispevki v glasilu Utrip:
 Sekcija MS in ZT v patronažni dejavnosti zelo aktivno v pomlad; maj 2014;
 Timsko delo in medsebojno sodelovanje – izziv za kakovostno
zdravstveno obravnavo na pacientovem domu; junij/julij 2014;
 7. posvet vodij patronažnih služb s strokovnimi vsebinami; december
2014.
IV. Druga strokovna dejavnost
Skupaj s Sekcijo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji in Sekcijo
medicinskih sester in babic smo sodelovali v delovni skupinI za pripravo nacionalnega
protokola »Zdravstvena nega popka novorojenčka«, ki temelji na pregledu tako
slovenske kot tuje literature. Nacionalni protokol je bil potrjen na UO Zbornice – Zveze in
na RSK za ZN ter je objavljen na spletnih straneh Zbornice – Zveze. Na 14. simpoziju Ezdravje in dokumentacija v zdravstveni in babiški negi, ob mednarodnem dnevu
medicinskih sester, v organizaciji Zbornice – Zveze, smo aktivno sodelovali na okrogli
mizi ter se udeležili svečane akademije. Skozi vse leto smo se vključevali v aktivnosti
medresorskega projekta Vesna – za življenje brez nasilja (MZ, MDDSZ in MNZ). Naše
članice so kot zunanje strokovne sodelavke sodelovale v projektu NIJZ Za boljše zdravje
in zmanjšanje neenakosti v zdravju – Skupaj za zdravje, v obeh delovnih sklopih, za
otroke in mladostnike ter odrasle. Zaključili smo s prenovo kataloga storitev za področje
patronažnega varstva in obračunavanja storitev, ki je potekala na ZZZS. Z doseženim
smo zelo zadovoljni, zavedamo pa se, da je to šele začetek in da nas čaka še veliko
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dela. Prav tako se je zaključil projekt Vzpostavitev interdisciplinarnega celostnega
pristopa odkrivanja in podpore pri opuščanju tveganega in škodljivega pitja alkohola pri
odraslih prebivalcih Slovenije, v katerem smo prav tako aktivno sodelovali. Vse leto je
svoje delo nadaljevala Delovna skupina za pripravo metodoloških navodil za prenovljeno
evidenco patronažne zdravstvene nege na NIJZ. Nadaljevali smo z našimi prizadevanji
za poenotenje in ureditev obveščanja patronažnih služb s strani porodnišnic o porodih in
rojstvih. Aktivnosti, povezane z obveščanjem o porodih in rojstvih, ki smo jih v letu 2013
že skoraj zaključili (pripravljene so vse strokovne podlage), so zastale zaradi težav,
povezanih s projektom e-zdravje na nacionalni ravni. Redno smo se udeleževali drugih
aktivnosti v okviru Zbornice – Zveze in širše.
Aktivno smo se udeleževalI strokovnih srečanjih drugih strokovnih sekcij, zdravstvenih
ustanov, visokih šol in fakultet.
V.
Mednarodna dejavnost
Aktivno smo se udeležili simpozija Združenja medicinskih sester, tehnikov in babic v
Republiki Makedoniji z mednarodno udeležbo, ki je potekal v Skopju 17. In 18. oktobra,
s prispevkom »Model patronažne zdravstvene nege v Sloveniji«.
VI.
Program dela in cilji za leto 2015
Izobraževanje in razvoj stroke bosta tudi v prihodnje osrednji del naših aktivnosti.
Nadaljevali bomo s sodelovanjem v za projektu NIJZ Skupaj zdravje, ki se nadaljuje v
letu 2015. Pripravili bomo informacijsko zloženko (spletno vsebino) o patronažnem
varstvu skupaj s pregledno mrežo izvajalcev in njihovih naslovov.
Prizadevali si bomo še za:
 revizijo in dopolnitev dokumenta Aktivnosti zdravstvene nege v patronažnem
varstvu iz leta 2011;
 ustrezno umestitev patronažne dejavnosti v zakone in dokumente, ki se
pripravljajo;
 razvoj klinične specializacije na področju patronažne zdravstvene nege;
 dokončno ureditev obveščanja o porodih in rojstvih;
 ureditev področja ravnanja z odpadki v patronažni dejavnosti;
 navezovanje stikov s sorodnimi združenji, tako v sosednjih državah, državah
nekdanje Jugoslavije, kot tudi širše in članstvo v evropskih in svetovnih
združenjih s področja družinske zdravstvene nege in zdravstvene nege v lokalni
skupnosti;
 krepitev sodelovanja z drugimi strokovnimi sekcijami, regijskimi društvi ter organi
in delovnimi telesi Zbornice – Zveze, sodelovanje v projektih IVZ RS;
 spodbujanje znanstveno – raziskovalnega dela v patronažni zdravstveni negi,
objavo člankov v strokovnih revijah in izdajanje samostojnih publikacij z ožjega
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strokovnega področja, saj so strokovno delo, raziskovanje in znanstveno
utemeljevanje temeljna področja delovanja strokovnih sekcij;
spremljanje najnovejših usmeritev in dognanj stroke ter spodbujanje izvajanja, na
dokazih podprte, patronažne zdravstvene nege, zvišanje odstotka izvajalcev, ki
redno izvajajo kategorizacijo v patronažni zdravstveni negi, ter postopno uvajanje
kazalnikov kakovosti.

V letu 2015 bomo organizirali dvodnevno strokovno srečanje, in sicer Timsko delo in
medsebojno sodelovanje - izziv za kakovostno zdravstveno obravnavo na
pacientovem domu: Zdravstvena nega nosečnice, otročnice in novorojenčka ter
Zdravstvena nega kroničnega pacienta 22. in 23. aprila v Zrečah. VIII. posvet vodij
patronažnih služb s strokovnimi vsebinami bomo organizirali novembra, v Ljubljani.
Obeležili bomo 40 let delovanja strokovne sekcije. Ostale aktivnosti in projekte pa
bomo načrtovali sproti, v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi.
Poročilo je potrdil IO sekcije na 4. korespondenčni seji, ki je potekala 8. in 9. 2. 2014 s
sklepom 4/K.

Poročilo pripravila: Martina Horvat, predsednica sekcije
horvat.tinka@gmail.com

12.6. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni
dejavnosti

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije
Člani izvršnega odbora:
Predsednica: Tatjana Požarnik (od aprila 2013)
Podpredsednica: Tatjana Trotovšek (od aprila 2013)
Člani: Sanja Arnautović (predsednica do aprila 2013), Marjeta Berkopec (od novembra
2013), Milena Korez (od aprila 2013), Barbara Luštek (od novembra 2013), Suzana
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Strnad (od aprila 2013), Vesna Štimec (od novembra 2013), Tanja Štubelj (od novembra
2013).
V letu 2014 sta bili izvedeni dve seji, aprila in novembra.
II. Izvedena strokovna srečanja
 11. - 12. 4.2014 Približajmo operacijsko zdravstveno nego pacientu, Ptuj;
 21. 11. 2014 Naredimo operacijsko zdravstveno nego vidnejšo, Ljubljana.
III. Založniška dejavnost
 Aprila 2014 - Zbornik z naslovom »Približajmo operacijsko zdravstveno nego
pacientu«;
 Novembra 2014 – Zbornik z naslovom »Naredimo operacijsko zdravstveno nego
vidnejšo«.
IV. Druga strokovna dejavnost
V pripravi sta dva protokola:
1. Postopki kirurškega umivanja in razkuževanja rok pred aseptičnimi posegi
2. Postopek štetja in kontrole instrumentov in obvezilnega materiala (za preprečevanje
prisotnosti rezidualnega kirurškega materiala in obvladovanje odstopanj po štetju).
Predlagane teme za katalog izobraževanj:
 Higienska pravila v operacijskih prostorih;
 Higiensko umivanje in razkuževanje rok;
 Kirurško umivanje in razkuževanje rok.
V. Mednarodna dejavnost
Sodelujemo z evropskim združenjem operacijskih medicinskih sester (EORN), katerega
člani smo tudi mi. Imamo tudi predstavnico, ki aktivno sodeluje v združenju in pomaga
pri pripravah na kongres, ki bo leta 2015 v Rimu.









VI. Program dela in cilji za leto 2015
Izvedba enega strokovnega srečanja: 19., 20. in 21. novembra 2015 z naslovom
»Kakovost in varnost v sodobni operacijski zdravstveni negi« in slovesnost ob 40.
letnici delovanja sekcije;
nadaljevanje priprave protokolov in kataloga izobraževanj;
dopolnitev in osvežitev spletne strani SOMS;
izdelovanje zbornikov predavanj v okviru strokovnih srečanj;
priprave na posodobitev že izdane publikacije Perioperativna zdravstvena nega –
vodnik za začetnike;
aktivna udeležba na 7. EORN-a kongresu maja 2015 v Rimu;
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povezovanje Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni
dejavnosti z ostalimi strokovnimi sekcijami, Zbornico - Zvezo ter regijskimi društvi.

Poročilo pripravila: Tatjana Požarnik, predsednica
tatjana.pozarnik@gmail.com

12.7. Sekcija medicinskih sester in babic

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije
Člani izvršilnega odbora:
 Predsednica: Anita Prelec (16. 11. 2012 - 16. 11. 2016)
 Podpredsednica: Gordana Njenjić (16. 11. 2012 - 16. 11. 2016)
 Člani ožjega IO za obdobje 2012 - 2016: Renata Nahtigal, Anže Čeh, Mateja
Pogorelc, Irena Maguša, Štefanija Rajšp, Angelca Petaci Cimperman, Marjana
Adamič
Izvedeni sta bili dve seji IO: 4. 4. v Zrečah, in 17. 9. 2014 na sedežu Zbornice - Zveze;
nekaj sej je bilo korespondenčnih.
II.



Izvedena strokovna srečanja
Moč za spremembe v praksi – sodobni pristopi v skrbi za ženske in otroke, 4.
april 2014 – Zreče;
Reševanje izzivov v skrbi za ženske, otroke in družine, 10. november 2014 –
Maribor.

III.
Založniška dejavnost
Izdana sta bila dva zbornika z recenzijami in CIP-om. V Utripu so bila objavljena poročila
s strokovnih srečanj in 30. kongresa ICM na Češkem. V OZN je bil objavljen izvirni
znanstveni članek.
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IV.












Druga strokovna dejavnost
Skupaj z dvema strokovnima sekcijama smo izdelali Protokol oskrbe popka pri
dojenčku, ki je bil potrjen na seji UO in RSKZN ter je objavljen na spletni strani
Zbornice – Zveze.
Ob 5. maju smo organizirali srečanje babic na Šmarni gori in ga medijsko podprli
z izjavo za javnost ter drugimi aktivnostmi po celi Sloveniji (RTVSLO in TV
Maribor), sodelovali smo na študentskem forumu na ZF Ljubljana, Oddelek za
babištvo o viziji babištva v Sloveniji in pomembnosti strokovnega združenja ter se
udeležili teka TEČEM ZA BABICO, ki so ga organizirali študenti babištva.
Na področju babištva sta bila s strani MZ in s članico IO izvedena dva izredna
strokovna nadzora s svetovanjem.
Sedmim članom smo omogočili udeležbo na strokovnem kongresu ICM v Pragi
na Češkem.
Anita Prelec se je na pobudo RSKZN pridružila skupini SLONDA (za področje
babištva).
Z NIJZ smo sodelovali v projektu Za zmanjšanje neenakosti v zdravju
(Kakovostno starševstvo, Preventivni pregledi otrok do enega leta).
Delovna skupina je čez vso leto prenavljala kompetence v babištvu.
Predlagali smo tudi tri teme za učne delavnice s področja zdravja žensk.
Na pobudo Zbornice – Zveze in MZ smo se lotili reševanja problema poroda na
domu in v ta namen novembra 2014 oblikovali delovno skupino, ki bo določila
strokovne kriterije za izbor zdravih porodnic in pripravila nacionalne
smernice/protokole.

V.
Mednarodna dejavnost
Zbornica – Zveza je članica International Confederation of Midwives. Gordana Njenjić in
Anita Prelec sta zastopali Zbornico – Zvezo na skupščini ICM, maja 2014 v Pragi.
Anita Prelec je kot članica vodstva EMA za obdobje 2013 - 2016 sodelovala na dveh
srečanjih vodstva (januar in maj) ter se udeležila letnega srečanja v Estoniji. Povezovali
smo se s Hrvatsko komoro primalja, s katero sodelujemo že več let.
VI.
Program dela in cilji za leto 2015
IO se bo sestal na prvi seji v aprilu 2015, kjer bo tudi sprejet bolj natančen načrt dela za
obdobje 2014 - 2016. Vse nedokončane aktivnosti in projekti iz leta 2014 se bodo
nadaljevali tudi v 2015. V predlogu načrta dela so tudi strokovna izobraževanja,
oblikovanje vsaj dveh nacionalnih smernic in protokolov na leto (prvi podoj, vaginalni
pregled), reševanje aktualnih problemov v babištvu, podpora standardni oskrbi zdrave
nosečnice na primarnem nivoju, povezovanje s strokovnimi združenji iz tujine,
sodelovanje v mednarodnih babiških organizacijah (ICM in EMA). Preko svojih
imenovanih kandidatov bomo aktivno vključeni v organe Zbornice – Zveze (Upravni in
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Nadzorni odbor, Častno razsodišče prve in druge stopnje). Zaključili bomo dokument
Kompetence v babištvu. Sodelovali bomo na kongresu Zbornice – Zveze maja 2015 in
organizirali pohod na Šmarno goro ob 5. 5. 2015. Sodelovali bomo na mednarodnem
simpoziju ZF Oddelka za babištvo. Povezovali se bom s članico za področje babištva v
Strateškem svetu pri MZ.
Poročilo pripravila: Anita Prelec, predsednica
preleca@gmail.com

12.8. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji

I.
Kratka predstavitev strokovne sekcije
Člani izvršilnega odbora:
 Predsednica: Lojzka Prestor; dipl. m. s. Klinika Golnik
 Podpredsednica: Natalija Vičar; dipl. m. s. SB Murska Sobota
 Člani: Aleksandra Filipič, dipl. m. s. UKC Maribor - pulmološki oddelek;
Marjana Bratkovič, dipl. m. s. Klinika Golnik; Mateja Čas, SMS, Bolnišnica
Topolšica; Stanka Lukši, dipl. m. s., SB Novo mesto; Šida Smotlak Narančik,
viš. med. ses., Bolnišnica Sežana; Vladimir Kodrič; dipl. zn., ZD Maribor –
pljučni dispanzer; Metka Žitnik Šircelj, dipl. m. s., ZD Ljubljana – referenčna
ambulanta.
Člani izvršilnega odbora sekcije so bili potrjeni na volilni seji sekcije maja 2013 na
Debelem rtiču. Izvoljeni so bili za štiriletni mandat do leta 2017.
V letu 2014 se je IO sestal dvakrat. Prva seja je potekala v sklopu seminarja 27. marca
ob 18. uri v prostorih Hotela Bioterme Mala Nedelja. Drugo sejo smo imeli 7. novembra
na sedežu Zbornice - Zveze v Ljubljani.
Zaradi nemotenega dela sekcije smo v letu 2014 izpeljali tudi šest korespondenčnih sej.
II. Izvedena strokovna srečanja
Letošnji dvodnevni seminar Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v
pulmologiji na temo TIMSKI PRISTOP K OBRAVNAVI PULMOLOŠKEGA PACIENTA je
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potekal 28. - 29. marca 2014 v Biotermah v Mali Nedelji. Seminarja se je skupaj s
predavatelji udeležilo 82 poslušalcev iz raznih slovenskih bolnišnic ter ambulant. Bolniki
s pljučno boleznijo imajo pogosto pridružene druge kronične bolezni, zato potrebujejo
celovito obravnavo različnih strokovnjakov in njihovo povezovanje na vseh nivojih
zdravstvene dejavnosti.
Tim v primerjavi s posameznikom predstavlja večjo prilagodljivost, produktivnost in
kreativnost. Pri obravnavi pulmoloških pacientov se srečamo z multidisciplinarnimi timi,
ki jih sestavljajo strokovnjaki različnih področij, ki z združevanjem svojega dela stremijo
h kvalitetnejši obravnavi pacienta.
Seveda pa je na prvem mestu preventiva, saj je bolje preprečevati, kot zdraviti.
31. januarja je bila na Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo - Golnik izvedena
delavnica Neinvazivne mehanične ventilacije. Udeležilo se je je, poleg predavateljev, 45
udeležencev. Na delavnici so bili udeleženci seznanjeni o pomenu neinvazivne
ventilacije, o njenih prednostih, kontraindikacijah, načinih ventilacije, vključevanju
respiratornega fizioterapevta, uvajanju ventilacije v ambulanti za nevromišična obolenja,
pripravi bolnika na neinvazivno ventilacijo in zdravstveni vzgoji bolnika pred odhodom v
domače okolje. Na popoldanskih delavnicah so se seznanili z aparati za neinvazivno
ventilacijo, njihovo pripravo, z različnimi maskami za ventilacijo ter njihovo pravilno izbiro
in uporabo.
III. Založniška dejavnost
 V sklopu seminarja je bil natisnjen zbornik predavanj z naslovom Timski pristop
k obravnavi pulmološkega pacienta v nakladi 150 izvodov, ki so bili
katalogizirani pri NUK (CIP) in imeli pridobljeno ISBN kodo. Zbornik je bil
strokovno recenziran.
 V majski številki Utripa je bilo objavljeno poročilo o seminarju Sekcije medicinskih
sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji, ki je potekal od 28. - 29. marca v
Biotermah v Mali Nedelji.
IV. Druga strokovna dejavnost
Člani IO Pulmološke sekcije so med letom večkrat sodelovali skupaj z Univerzitetno
kliniko za pljučne bolezni in alergijo Golnik pri izvedbi izobraževanja za diplomirane
medicinske sestre, ki bodo delale v referenčnih ambulantah družinske medicine.
Na spletni strani Zbornice - Zveze so bili objavljeni trije nacionalni protokoIi - Aplikacija
kisika preko maske in nosnega katetra ter Inhalacijska terapija. V letu 2014 smo izdelali
še protokole Tuberkulinski kožni test, Quantiferon, Pef in Spirometrijo, ki so trenutno v
obravnavi pri delovni skupini za nacionalne protokole.

102

Poročilo o delu organov Zbornice –Zveze za leto 2014

V. Program dela in cilji za leto 2015
Člani IO Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji si bodo v
novem mandatnem obdobju prizadevali za naslednje cilje:
 organizacija učnih delavnic,
 oblikovanje nacionalnih protokolov s specialnega področja,
 povezovanje med pulmološkimi bolnišnicami in ambulantami,
 dvig prepoznavnosti sekcije,
 spremljanje novosti na področju pulmologije,
 organizacija strokovnih seminarjev,
 izdaja recenziranih zbornikov,
 povezovanje z referenčnimi ambulantami pri obravnavi pulmoloških
pacientov,
 poučevanje pacientov.
Poročilo za leto 2014 in plan dela za leto 2015 je IO sekcije potrdil s sklepom 1. na
korespondenčni seji, ki je potekala 1. februarja 2015.
Poročilo pripravila: Lojzka Prestor, predsednica sekcije
lojzka.prestor@klinika-golnik.si

12.9. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji

I.
Kratka predstavitev strokovne sekcije
Člani izvršilnega odbora:
 Predsednica: Majda Oštir
 Podpredsednica: Minja Petrovič
 Člani: Andreja Doberšek, Gabrijela Gabor, Ivanka Limonšek, Beisa Žabkar,
Gordana Rožman, Anica Vogel, Jasmina Kamenčič
 Člani razširjenega odbora: Andreja Ljubič in Doroteja Dobrinja
Od jeseni 2009 je predsednica Majda Oštir. Mandat predsednice je trajal do 25. 9. 2013.
Predsednica je pridobila privoljenje IO sekcije ter na Upravni odbor Zbornice -Zveze
naslovila prošnjo za enoletno podaljšanje mandata. Volitve za predsednika in člane IO
sekcije bomo izvedli ob prvem srečanju v letu 2015.
V letu 2014 smo izvedli eno sejo IO ter 3 elektronske seje.
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II.
Izvedena strokovna srečanja
Izvedli smo strokovno srečanje na temo Otrok, družina in zdravstveni delavci – skrb za
druge in skrb zase, kjer smo izpostavili različna obdobja od dojenčka do mladostnika.
Vsako obdobje zahteva drugačen pristop in ravnanje medicinske sestre, ki z
netravmatsko obravnavo izvaja kakovostno zdravstveno nego otrok in mladostnikov.
III.
Založniška dejavnost
Izdali smo zbornik Otrok, družina in zdravstveni delavci – skrb za druge in skrb zase
COBBIS ID 273936384.
IV.
Druga strokovna dejavnost
V letu 2013 se je sestala delovna skupina za izdelavo nacionalnega protokola na temo
zdravstvena nega popka. Sekcija je tudi finančno podprla raziskavo o stanju
zdravstvene nege popka v Sloveniji. Nacionalni protokol je bil končan v marcu 2014 in v
jeseni 2014 objavljen na spletni strani Zbornice - Zveze. Kasneje je tudi s pomočjo
našega sodelovanja izšla knjižica Nega popka, ki je namenjena staršem.
V.
Mednarodna dejavnost
Mednarodna dejavnost v letu 2014 je bila malce okrnjena zaradi varčevalnih ukrepov, a
smo vseeno sodelovali s Pediatric Nursing Assocciations of Europe, vendar v
elektronski obliki. Sodelovali smo s posredovanjem podatkov o stanju na področju
zdravstvene nege v pediatriji v Slovenji ter jih tako opozorili na aktualne dogodke.
VI.
Program dela in cilji za leto 2015
V letu 2015 bomo večino aktivnosti namenili preventivi, sicer pa bomo sledili usmeritvam
sekcije, ki so povezane z ohranjanjem in pridobivanjem novega znanja ter pripravo
učnih delavnic za pridobivanje praktičnih znanj in veščin. Sledili bomo dolgoročnim
ciljem, kot kratkoročni cilj pa si bomo v letu 2015 ponovno zadali: poenotenje standardov
na področju zdravstvene nege v pediatriji, izdelavo vsaj štirih nacionalnih protokolov na
omenjenem področju, za kar se bomo povezali z različnimi strokovnjaki v pediatriji.
Strokovna srečanja bodo namenjena izboljšanju kakovosti na področju zdravstvene
nege v pediatriji ter izboljšanju razumevanja otroka in družine v procesu obravnave.
Poročilo pripravila: Majda Oštir, predsednica sekcije
majda.ostir@siol.net
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12.10. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v splošni
medicini

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije
Sekcija deluje od leta 1979. Njena naloga je organiziranje strokovnih seminarjev in
spremljanje novosti na strokovnih področjih primarne ravni, pa tudi zagotavljanje visoke
kakovosti in strokovnosti pri izvajanju zdravstvene nege na primarnem nivoju in skrb za
ugled izvajalcev zdravstvene nege.
Članice izvršilnega odbora:
 Predsednica: Tadeja Bizjak, mag. zdr. neg., ZD Piran, mandat 8. 12. 2012 - 7.
12. 2016;
 Podpredsednica: mag. Jožica Eder, dipl. m. s., ZD Maribor, mandat 8. 12.
2012 - 7. 12. 2016;
Članice: Mira Brodarič, dipl. m. s., ZD Metlika, mandat 19. 4. 2013 – 18. 4. 2017;
Božena Istenič, dipl. m. s., ZD Tolmin, mandat 19. 4. 2013 – 18. 4. 2017; Eva Koren,
dipl. m. s., zasebna ordinacija družinske medicine Mislinja, mandat 8. 12. 2012 - 7. 12.
2016; Nataša Medved, dipl. m. s., ZD Celje - ZP Vojnik, mandat 19. 4. 2013 – 18. 4.
2017; Darinka Petrič, dipl. m. s., ZD Novo mesto, mandat 8. 12. 2012 -7. 12. 2016;
Suzana Šuklar, dipl. m. s., dipl. org. dela, ZD Murska Sobota, predčasna prekinitev
mandata maja 2014 iz osebnih razlogov; Metka Žitnik Šircelj, dipl. m. s., ZD Ljubljana Vič, mandat 19. 4. 2013 – 18. 4. 2017; Barbara Bukovnik, dipl. m. s., ZD Kranj, mandat
6. 10. 2014 - 5. 10. 2018.
V letu 2014 je bilo izvedenih 5 sej IO sekcije: 6. seja 1. 2., 7. seja 14. 3., 8. seja 17. 4.,
9. seja 26. 09., 10. seja 10. 12.
II. Izvedena strokovna srečanja
V letu 2014 smo načrtovali dve samostojni strokovni srečanji, izvedli pa samo eno:
 Ugotavljanje dejavnikov tveganja v ambulanti družinske medicine in napotitev v
ZVC, 14. 3. 2014, Ljubljana;
in tri v soorganizaciji:
 Bolnik s KOPB in arterijsko hipertenzijo v referenčni ambulanti družinske
medicine, 1. 2. 2014, Ljubljana;
 Timski pristop k preprečevanju in zdravljenju kroničnih ran - kot soorganizator, 14.
in 15. 2. 2014, Portorož;
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40. srečanje timov - Kakovostna obravnava bolnika v družinski medicini - kot
soorganizator 23. in 24. 5. 2014, Ljubljana.

III. Program dela in cilji za leto 2015
Cilji dela sekcije so:
 Nudenje strokovnega izobraževanja ciljni populaciji MS in ZT v družinski/splošni
medicini,
 povezovanje sekcije z organizatorji izobraževanj s področja družinske medicine in
skupna organizacija strokovnih srečanj za time družinske medicine,
 povezovanje sekcije z drugimi sekcijami v organizaciji skupnih srečanj z vidika
zmanjševanja stroškov,
 promocija timskega dela v družinski medicini.
 samostojna organizacija dveh strokovnih srečanj in treh strokovnih srečanj v
soorganizaciji.
IV. Druge aktivnosti
 Ustanovitev Delovne skupine medicinskih sester v zdravstveni vzgoji in preventivi
pri Sekciji MS in ZT v splošni medicini.
 Razpis nadomestnih volitev za člane IO sekcije.
 Sodelovanje predsednice sekcije v projektu NIJZ "Skupaj za zdravje" (strokovna
srečanja in sestanki delovnih skupin) in članstvo v Usmerjevalnem odboru
projekta za področje zdravstvene nege kot predstavnica Zbornice-Zveze.
 Aktivno sodelovanje članic IO sekcije v fokusnih skupinah projekta za področje
referenčnih ambulant in delovanja ZVC (Nataša Medved, Jožica Eder).
Predsednica sekcije je v letu 2014 redno prisostvovala na sejah OSS in aktivno
sodelovala pri različnih zadolžitvah in obveznostih, se udeleževala sestankov Stalne
delovne skupine za zdravstveno nego na primarni ravni pri RSKZN in sicer 5 rednih sej
v letu 2014.
Poročilo pripravila: Tadeja Bizjak, predsednica sekcije
tadejab66@gmail.com
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12.11. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v oftalmologiji

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v oftalmologiji deluje v okviru
Zbornice – Zveze od leta 1982. Od takrat pa do danes je sekcija ves čas aktivna,
organizirani so bili številni strokovni seminarji in strokovne ekskurzije. Zadnja volilna seje
organov sekcije je bila 30. 3. 2012. Od takrat naprej deluje strokovna sekcija v naslednji
sestavi:
Člani izvršilnega odbora:
 Predsednica: Bernarda Mrzelj – predsednica (14. 3. 2008 – 30. 3. 2012,
30. 3. 2012 – 30. 3. 2016) – II. mandat;
 Podpredsednica: Marta Blažič – članica (1. 11. 2005 – 14. 3. 2008, 14. 3.
2008 – 30. 3. 2012; 30. 3. 2012 – 30. 3. 2016) – III. mandat;
 Člani: Alenka Poštrak – članica (14. 3. 2008 – 30. 3. 2012; 30. 3. 2012 –
30. 3. 2016) – II. mandat; Lucija Grudnik – članica (14. 3. 2008 – 30. 3.
2012; 30. 3. 2012 – 30. 3. 2016) – II. mandat; Saša Mohar – članica (14. 3.
2008 – 30. 3. 2012; 30. 3. 2012 – 30. 3. 2016) – II. mandat; Andreja Marolt
– članica (20. 4. 2011 – 30. 3. 2012 – po sklepu IO 20. 4. 2011; 30. 3.
2012 – 30. 3. 2016) – I. mandat; Andreja Udovč – članica (6. 10. 2010 –
20. 3. 2012 – po sklepu IO 8. 12. 2011; 30. 3. 2012 – 30. 3. 2016) – I.
mandat; Breda Kojc – članica (30. 3. 2012 – 30. 3. 2016) – I. mandat;
Valentina Fric – članica (30. 3. 2012 – 30. 3. 2016) – I. mandat.
Člani IO smo se v letu 2014 sestali 2-krat (4. 4. in 18. 6. v Ljubljani). 2-krat smo
aktualne teme reševali s korespondenčnimi sejami (30. 1. in 31. 3.). Komisija za
priznanja pri strokovni sekciji se je sestala 24. 3. v Ljubljani in potrdila dve dobitnici
za priznanja na področju oftalmološke zdravstvene nege: go. Tatjano Nendl in go.
Marijo Vidrih.
II. Izvedena strokovna srečanja
Glede na postavljene cilje za leto 2014 smo vsebinski plan realizirali. Strokovni seminar
sekcije z naslovom Nujna stanja v oftalmologiji in zdravstvena nega smo izvedli 4. 4.
2014 v Ljubljani. Pripravili smo bogata vsebinska predavanja tako s strani medicinskih
sester kot tudi zdravnikov oftalmologov in tako prispevati svoj delež k specifični

107

Poročilo o delu organov Zbornice –Zveze za leto 2014
zdravstveni negi na področju oftalmologije. Na strokovnem seminarju so prisostvovali
104 udeleženci. S svojim strokovnim programom smo sodelovali na 10. slovenskem
oftalmološkem kongresu, ki je bil v Mariboru od 9. – 11. oktobra 2014. Strokovnemu
programu je prisostvovalo 112 udeležencev. Strokovni seminar je bil brez kotizacije, ker
je bila strokovna sekcija brez finančnih obveznosti do organizatorja. Vse predavateljice
so se tudi odpovedale finančni spodbudi.
III. Založniška dejavnost
Ob izvedbi strokovnega seminarja Nujna stanja v oftalmologiji in zdravstvena nega smo
izdali recenziran zbornik prispevkov, ki je na željo udeležencev še vedno v tiskani obliki.
IV. Druga strokovna dejavnost
Nacionalna protokola: Dajanje očesnih kapljic in Dajanje očesnih mazil sta v postopku
potrjevanja.
V. Mednarodna dejavnost
Vzdrževali in krepili smo sodelovanje z Društvom oftalmoloških medicinskih
sestara/tehničara Hrvatske. V mesecu septembru (4.-7. 9. 2014) smo se s predavanji
aktivno udeležili 6. međunarodnog simpozija društva oftalmoloških medicinskih sestara i
tehničara Hrvatske sa međunarodnim sudjelovanjem v Premanturi (Marta Blažič, Breda
Kojc, Alenka Poštrak, Bernarda Mrzelj).
VI. Program dela in cilji za leto 2015
Za leto 2015 smo načrtovali eno strokovno srečanje – Biološka zdravila v oftalmologiji, ki
bo 29. 5. 2015 v Laškem. V mesecu septembru se bomo aktivno udeležili 7. simpozija
Društva oftalmoloških medicinskih sestara i tehničara Hrvatske in letnega srečanja
Evropskega združenja oftalmoloških medicinskih sester in tehnikov (ESONT) v okviru
kongresa ESCRS.
Še naprej želimo izobraževati in zbliževati zaposlene v oftalmološki zdravstveni negi,
sodelovati z očesnimi oddelki vseh regijskih bolnišnic in obeh UKC-jev.

Poročilo pripravila: Bernarda Mrzelj, predsednica sekcije
bernarda.mrzelj@gmail.com

108

Poročilo o delu organov Zbornice –Zveze za leto 2014

12.12. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kirurgiji

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije
Strokovna sekcija že več kot 30 let strokovno povezuje člane negovalnih timov širokega
kirurškega področja. Pri svojem delovanju upošteva pravne akte Zbornice - Zveze in
deluje v skladu s Pravilnikom o delu strokovnih sekcij. Sodelujemo pri proučevanju
strokovnih vprašanj s področja kirurške zdravstvene nege in organiziramo strokovna
izpopolnjevanja.
 Predsednica: Lidija Fošnarič, mag. zdr. nege, ki je prevzela funkcijo 21. 4. 2011
 Člani: Igor Robert Roj, zaposlen v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor,
(predstavnik podravske regije, kirurška klinika UKC Maribor); Karmen Spacal
Jakomin, zaposlena v Splošni bolnišnici Izola, (predstavnica obalno kraške, goriške
in notranjsko-kraške regije, kirurški oddelki SB Izola); Nataša Kreft zaposlena v
Splošni bolnišnici Murska Sobota, (predstavnica pomurske regije, kirurški oddelek
SB Murska Sobota); Mateja Košak Gregorič, zaposlena v Splošni bolnišnici Novo
Mesto., (predstavnica jugovzhodne regije, kirurški oddelek SB Novo mesto); Jana
Lavtižar, zaposlena v Splošni bolnišnici Jesenice,, predstavnica gorenjske regije,
kirurški oddelek SB Jesenice); Adrijana Debelak, zaposlena v Univerzitetnem
kliničnem centru Ljubljana, (predstavnica osrednje Slovenske regije, KO za
kirurške okužbe UKC Ljubljana); Gordana Mirt, zaposlena v Splošni bolnišnici
Brežice, (predstavnica spodnjeposavske regije, kirurški oddelek SB Brežice).
14. 03. 2014 smo izvedli volitve izvršilnega odbora, ki ima mandat 2014 – 2018. IO
se je sestal na dveh rednih sejah - 19. 5. in 27. 11. (v okviru posveta vodilnih MS).
Predsednica pa je sklicala tudi korespondenčne seje o aktualnih dogodkih.
II. Izvedena strokovna srečanja
Organizirali smo enodnevni seminar: Predstavitev dobrih praks v kirurški zdravstveni
negi in kirurške delavnice, 14. 3. 2014
III. Založniška dejavnost
Strokovna sekcija je izdala zbornik predavanj z recenzijo Predstavitev dobrih praks v
kirurški zdravstveni negi in kirurške delavnice v nakladi 150 izvodov.

109

Poročilo o delu organov Zbornice –Zveze za leto 2014

IV. Druga strokovna dejavnost
 redna seja IO in delovni sestanek na temo kirurških protokolov na ZborniciZvezi 19. 05. 2014;
 strokovni posvet vodilnih MS - koordinator kirurške zdravstvene nege 27. 11.
2014 Akreditacija bolnišnice in izzivi kirurške zdravstvene nege in
Kategorizacija bolnikov na kirurških oddelkih - vodilo za planiranje kadra
zdravstvene nege;
 Priprava delavnic:
- Vsaka kirurška rana ima svojo zgodbo
- Ravnanje s sodobnim šivalnim materialom in fiksirnimi trakovi ter obliži
- Postoperativna kompresijska terapija po EVLA in klasični operaciji
krčnih žil
Zastavljene cilije v planu 2014 smo realizirani. Aktivneje smo pričeli delovati na področju
kirurških protokolov ki bodo tudi glavno vodilo dela SS v letu 2015.
V. Program dela in cilji za leto 2015
Sledili bomo naši vizij postati strokovni tim, ki bo podpiral kirurško zdravstveno nego, ki
bo vključevala z dokazi podprto prakso. Spodbujali bomo znanstveno-raziskovalno delo
na področju ZN kirurškega bolnika in se zavzemali za publiciranje le tega. S strokovnim
povezovanjem in zavzetostjo se bomo trudili za zadovoljstvo vseh članov na področju
kirurške zdravstvene nege. Po potrebi bomo sodelovali z MZ na področju strokovnih
nadzorov v kirurški zdravstveni negi.
Dolgoročni cilji so usmerjeni predvsem v raziskovanje možnosti specialnih znanj s
področja kirurške zdravstven nege in razvoj specializacij s področja kirurške
zdravstvene nege.
Tekoče delovanje SS bo predvsem usmerjeno v pridobivanje sponzorskih sredstev in
organizacija:
 Enodnevnega seminarja zagotavljanje kakovostne kirurške zdravstvene negeznamo in zmoremo 27. 3. 2015
 Organizacija volitev za predsednika SS za mandatno obdobje 2015-2019
 Izvajanje kirurških delavnic v posameznih zavodih:
- Delavnica 1: Vsaka kirurška rana ima svojo zgodbo
- Delavnica 2: Ravnanje s sodobnim šivalnim materialom in fiksirni
trakovi in obliži
- Delavnica 3: Endovaskularna laserska ablacija in postoperativna
kompresijska terapija
 Delovanje na področju strokovne terminologije
 Priprava kirurških protokolov:
- Odstranitev drena in redona
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Preveza kirurške rane
Namestitev preveze za zdravljenje rane z negativnim tlakom

Poročilo je potrdil IO Sekcije MS in ZS v kirurgiji preko korespondenčne seje, 3. 2. 2015,
sklep št. 15/35
Poročilo pripravila: Lidija Fošnarič, predsednica sekcije
fosnaric@t-1.si.

12.13. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v rehabilitaciji in
zdraviliški dejavnosti

I.
Kratka predstavitev strokovne sekcije
Člani izvršilnega odbora:
 Predsednica: Veronika Vidmar, mandat 28. 3. 2013 – 2017
 Podpredsednica: Romana Petkovšek – Gregorin, mandat 28. 3. 2013 – 2017
 Člani: Hribar Katja, Belej Melita, Oštir Barbara, Hočevar Posavec Bojana in Salobir
Mirjam – mandat 2013 – 2017.
Članica IO Mira Kavčič je pisno podala izjavo da, zaradi razmer na delovnem mestu ne
želi več delovati kot aktivna članica v IO Sekcije.
Redne seje v IO v letu 2014 so bile: 18. 2. v URI-Soča, 11. 6. v Naravnem zdravilišču
Topolšica, 10. 9. v URI-Soča in 16.12. v Thermani Laško. Korespondenčna seja pa je
bila: 4. 2.
II. Izvedena strokovna srečanja
Strokovni seminar z učno delavnico z naslovom: Premeščanje pacienta smo izvedli 6.
marca 2014, v URI-Soča. Zaradi izvedbe delavnice je bilo številu udeležencev omejeno
na 30. Odziv udeležencev je bil dober, zato smo se odločili, da delavnico v letu 2015
ponovimo.
III. Založniška dejavnost
Ob izvedbi strokovnega seminarja smo izdali tudi zbornik predavanj: Premeščanje
pacienta CIP 616-083(082).
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IV. Druga strokovna dejavnost
V mesecu juniju smo na razširjeno sejo IO Sekcije povabili MS in ZT vseh slovenskih
zdravilišč z željo boljšega prepoznavanja problematike, s katero se srečujemo pri
svojem delu, večjega povezovanja in boljšega sodelovanja. Kolegice smo želeli
spodbuditi tudi k sodelovanju pri pripravi strokovnih srečanj in pripravi protokolov.
V. Program dela in cilji za leto 2015
 V letu 2015 nameravamo ponoviti strokovni seminar z učno delavnico z
naslovom: Premeščanje pacienta. Število udeležencev na delavnici bo tudi tokrat
omejeno, v katalog delavnic smo dali tudi delavnico Premeščanje pacienta, kjer bi
bile vsebine strokovnega srečanja skrajšane.
 V jeseni načrtujemo strokovni seminar: Možni zapleti in nujna stanja v zdravstveni
negi gibalno oviranih oseb.
 V letu 2015 nameravamo pripraviti nekaj predlogov za nacionalne protokole. Za
pripravo teh je bila znotraj sekcije ustanovljena delovna skupina za pripravo
protokolov. Sestavljajo jo kolegice iz zdravilišč in URI-Soča.
Naša prizadevanja pa bodo, poleg izobraževanja, še naprej usmerjena tudi v
združevanje in podporo MS in ZT v rehabilitacijski in zdraviliški dejavnosti.
Poročilo so potrdile članice IO na korespondenčni seji 14. 1. 2015
Poročilo pripravila: Veronika Vidmar, predsednica sekcije
veronika.vidmar@ir-rs.si

12.14. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije
Člani izvršilnega odbora:
 Predsednica: Gordana Marinček Garić, Onkološki inštitut Ljubljana, mandat
2014 – 2018
 Podpredsednica: Nataša Gorenc, podpredsednica sekcije, Onkološki inštitut
Ljubljana
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Člani: Snežana Umičević, Onkološki inštitut Ljubljana, Vesna Hamzić, Onkološki
inštitut Ljubljana, Zvonka Kastelic, Onkološki inštitut Ljubljana, Peter Koren,
Klinika Golnik, Andreja Krajnc, UKC Maribor, Damijan Slakan, SB Celje.
V letu 2014 smo Izvedli 7 rednih sej, in sicer 16. 1., 25. 2., 26. 3., 7. 5., 18. 6., 17. 9. in
26. 11. Ter 16 korespondenčnih sej. Zapisniki sej so bili poslani na Zbornico-Zvezo, prav
tako so shranjeni v arhivu strokovne sekcije. Sodelovali smo na vseh sejah OSS za leto
2014.
II. Izvedena strokovna srečanja
3. 10. 2014 je bila izpeljana organizacija 41. strokovnega seminarja sekcije z naslovom
»Z dokazi v prakso: obvladovanje simptomov v onkološki zdravstveni negi«. Strokovna
predavanja so pripravile medicinske sestre, zdravniki in drugi zdravstveni sodelavci
Onkološkega inštituta Ljubljana, Klinike Golnik, UKC Maribor in Fakultete za zdravstvo
Jesenice.





III. Založniška dejavnost
Izdana je bila publikacija strokovnega zbornika z naslovom Z dokazi v prakso:
obvladovanje simptomov v onkološki zdravstveni negi. Ima CIP- kataložni zapis o
publikaciji, Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 616-006-083(082). Izvode
Zbornika smo poslali v NUK, na Zbornico - Zvezo, na vse visoke in srednje
zdravstvene šole v Sloveniji in v knjižnico Onkološkega inštituta Ljubljana.
V Utripu smo objavili prispevek z naslovom: 31. maj – Svetovni dan brez tobaka (za
projekt Koledar svetovnih dni).

IV.
Druga strokovna dejavnost
Izdelava nacionalnega protokola z delovnim naslovom »ustna nega« (še v delu).
V.
Mednarodna dejavnost
Udeležili smo se Advisory Council meeting v petek, 21. 11. in soboto, 22. 11. 2014 v
Budimpešti, Madžarska.









VI. Program dela in cilji za leto 2015
Koordiniranje in izpolnjevanje rednih obveznosti delovanja strokovne sekcije;
organizacija in priprava 42. strokovnega seminarja;
izdaja zbornika 42. strokovnega seminarja;
sodelovanje z drugimi zdravstvenimi ustanovami na primarni in sekundarni ravni;
priprava nacionalnih protokolov;
priprava in realizacija učne delavnice, posredovane v katalog izobraževanj;
mednarodno sodelovanje z EONS.
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Poročilo 2014 in plan dela 2015 potrjen na 1. korespondenčni seji 2015/ 9. 1. 2015.
Poročilo pripravila: Gordana Marinček Garić, predsednica sekcije
Gmarincek@gmail.com

12.15. Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji

I.
Kratka predstavitev strokovne sekcije
Člani izvršilnega odbora:
 Predsednica: mag. Tamara Štemberger Kolnik
 Podpredsednica: Božica Hribar
 Člani: Anita Jelar Slatnar, Alenka Petek, Jožica Hudoklin, Dragica Tomc, Vanja
Vilar, Anita Jelen in Majda Topler.
Predstavnici ET za tujino, ki aktivno sodelujejo v odboru sekcije:
Suzana Majcen Dvoršak, mednarodni delegat,
Renata Batas, Evropski delegat, članica odbora ECET.
V letu 2014 smo izvedli 3 redne seje odbora in 7 korespondenčnih seje odbora
strokovne sekcije.

II.
Izvedena strokovna srečanja
Izvedli smo dve strokovni srečanji. V mesecu marcu strokovni seminar z naslovom:
Izločalne stome – izziv današnjega časa, ki se je odvijal v Kranju. V oktobru pa smo
imeli Sestanek enterostomalnih terapevtov s strokovno vsebino v Ljubljani.
III.
Založniška dejavnost
Izdali smo zbrane predstavitve predavanj v CD obliki z naslovom Izločalne stome –izziv
današnjega časa (brez kataložnega zapisa).
Ponatisnili smo zbornik prispevkov s predavanja: Traheostoma v vseh življenjskih
obdobjih (s pridobljenim kataložnim zapisom).
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IV.
Druga strokovna dejavnost
Strokovna sekcija je dokončno oblikovala dokument: Strokovne usmeritve za
predpisovanje medicinskih pripomočkov za paciente z izločalnimi stomami in
enterokutanimi fistulami, ki je dostopen na spletni strani Z-Z in potrjen s strani
pristojnih zdravniških združenj.
Strokovna sekcija je sodelovala pri izvedbi strokovnega srečanja strokovne Sekcije
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti z namenom
opolnomočenja patronažnih medicinskih sester z znanji, ki so potrebna pri oskrbi
pacientov s stomo v domačem okolju.
V sodelovanju z ILCO zvezo Slovenije smo uspešno izvedli izobraževanje za
prostovoljce paciente.
V sodelovanju z UKCL smo pripravili program za Šolo za enterostomalne terapevte in
jeseni objavili njeno najavo.
Aktivno smo se vključili v organizacijo in izvedbo Simpozija zdravstvene in babiške
nege.
V.
Mednarodna dejavnost
Strokovna sekcija sodeluje z združenjem ECET in WCET. Povezuje pa se tudi z
Združenjem medicinskih sester v entrostomalni terapiji Srbije.
VI.
Program dela in cilji za leto 2015
V letu 2015 predvidevamo izvedbo dveh seminarjev. Prvega v marcu, z naslovom
Poškodovana koža. Drugega bomo izvedli v slopu srečanja enterostomalnih terapevtov
v oktobru.
Čakajo nas volitve članov odbora strokovne sekcije.
Dokument Strokovne usmeritve za predpisovanje medicinskih pripomočkov za paciente
z izločalnimi stomami in enterokutanimi fistulami bomo prevedli v angleščino in ga
posredovali odboru WCET v verifikacijo.
Aktivno se bomo vključili v pripravo kompetenc entrostomalnih terapevtov, kar bo
potekalo v okviru WCET.
Aktivno bomo sodelovali v odboru ECET.
VII.
Druge aktivnosti
V strokovni sekciji pripravljamo protokole s področja zdravstvene nege pacienta s
cistostomo, nefrostomo in črevesno izločalno stomo.
V pripravi so aktivnosti in kompetence entrostomalnih terapevtov.
Pripravljamo prenovo zavihka spletne strani, ki je namenjen strokovni sekciji.
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Poročilo je bilo sprejeto s strani odbora strokovne sekcije na korespondenčni seji dne
31. 1. 2015.
Poročilo pripravila: mag. Tamara Štemberger Kolnik, predsednica sekcije
tamara.stemberger@gmail.com

12.16. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije
Člani izvršilnega odbora:
 Predsednica: Mateja Tomažin Šporar, mandat (2009 – 2013 podaljšano z
sklepom UO ZZN do izvedbe naslednjih volitev strokovne sekcije )
 Člani: Zdenka Tratnjek (2001 - 2004, 2004 - 2009, 2009 - 2013, 2013 - 2017),
Splošna bolnišnica Murska Sobota; Mateja Bahun (2012 - 2016), Splošna
bolnišnica Jesenice; Marija Škafar (2004 - 2009), (2009 - 2013), (2013 - 2017),
Splošna bolnišnica Maribor; Vanja Kosmina Novak (2001 - 2004, 2004 - 2009,
2009 - 2013, 2013 - 2017), Zdravstveni dom Koper; Marta Vrčkovnik (2004 - 2009,
2009 - 2013, 2013 - 2017), Splošna bolnišnica Slovenj Gradec; Jana Klavs (2004 2009, 2009 - 2013, 2013 - 2017), Univerziteteni klinični center Ljubljana; Barbara
Žargaj (2001 - 2004, 2004 - 2009, 2009 - 2013, 2013 - 2017), Univerzitetni klinični
center Ljubljana; Ana Gianini (2010 – 2014, 2014-2018), Univerzitetni klinični
center Ljubljana - pediatrija in Tjaša Janjoš/Andreja Žnidaršič (2010 - 2014),(20142018) Splošna bolnišnica Novo mesto
V letu 2014 je strokovna sekcija imela en sestanek izvršilnega odbora 18. 10.
II. Izvedena strokovna srečanja
Sekcija je v letu 2014 organizirala dvodnevno strokovno srečanje z motom «Moč
nefarmakološkega zdravljenja« 17. in 18. 10. v Portorožu. Strokovnega seminarja se je
udeležilo približno sto medicinskih sester, tistih ki se ukvarjajo s sladkornimi bolniki, ter
ostalih, ki se pri svojem delu z njimi srečujejo in potrebujejo novosti pri zdravljenju
bolnikov s sladkorno boleznijo. Rdeča nit seminarja je bila nefarmakološko zdravljenje
bolnika s sladkorno boleznijo. To v večji meri izvajajo medicinske sestre - edukatorke. V
prvem sklopu smo predstavili posebnosti zdravljenja starostnika s sladkorno boleznijo,
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ustrezno prehrano starostnika in fizično aktivnost ter starostniku prilagojene edukacijske
pristope. V tem sklopu nam je predstavnica Inštituta za javno zdravje podala najnovejše
podatke raziskave o prehranskih navadah Slovencev. V nadaljevanju je sledilo zanimivo
predavanje predstavnice ZZZS o predpisu medicinskih pripomočkov, ki jih zdravljenje
sladkorne bolezni zahteva. Zaključili smo z okroglo mizo na temo o različnih
edukacijskih pristopih svetovanja zdrave prehrane glede na raznolikost regij Slovenije.
Udeleženci so bili seznanjeni, kako je trenutno z izobraževanjem diplomiranih
medicinskih sester v referenčnih ambulantah za obvladovanje bolnikov s sladkorno
boleznijo. Sledile so teme s pediatričnega področja diabetologije: tvegane oblike
vedenja pri sladkorni bolezni tipa 1, prikaz primera z glikogenezo itd. Zaključili smo z
raziskavo o edukaciji diabetičnega stopala ter uporabo telekomunikacije pri spremljanju
nosečniške sladkorne bolezni.
III. Založniška dejavnost
Ob strokovnem srečanju je bil izdan Zbornik predavanj v nakladi 160 izvodov.
IV. Druga strokovna dejavnost
Strokovna sekcija bo na spletni strani sekcije ob vsakem srečanju dodala zbornik v PDF
obliki. Spletna stran služi kot vir obveščanja - omogočene so povezave s pomembnimi
stranmi.
Strokovna sekcija je aktivno vključena v delovanje Nacionalnega programa za
obvladovanje sladkorne bolezni pri Ministrstvu za zdravje. Članice koordinativne skupine
Nacionalnega programa so Mateja Tomažin Šporar, Jana Klavs in Klara Petrenelj.
Skupina izvaja naloge v skladu z akcijskim načrtom, ki je del Nacionalnega programa. V
mesecu januarju 2014 je bil strateški sestanek skupine, kjer je bil opravljen pregled
delovanja akcij izpred dveh let in načrtovanje v okviru naslednji dveh let.
V okviru akcijskega načrta je Strokovna sekcija sodelovala pri projektu Referenčnih
ambulant - pri pripravi modulov za diabetes. Sekcija je skupaj z združenjem
diabetologov in UKC Ljubljana in Katedro za družinsko medicino pripravila ter do konca
leta 2014 izvedla deset izobraževanj (diabetes modulov) diplomiranih medicinskih
sester v RA za obvladovanje bolnikov s sladkorno boleznijo. Trenutno je izobraženih
približno 310 diplomiranih medicinskih sester za delo v RA v zvezi s sladkorno boleznijo.
Z izobraževanjem diplomiranih medicinskih sester v RA bomo nadaljevali spomladi
2015, ko bo znano število novo nastalih referenčnih ambulant.
Za zagotavljanje akcijskega načrta je potrebno zagotavljanje komunikacijskih poti med
partnerji pri obvladovanju sladkorne bolezni. Predlagano je, da predsednica sekcije
vzpostavlja redne poti obveščanja in dogovarjanja z Zvezo društev bolnikov s SB.
V okviru sodelovanja pri Akcijskem načrtu je strokovna sekcija sodelovala na Nacionalni
konferenci obvladovanja sladkorne bolezni, ki se je udeležila ministrica za zdravje ter
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predsednica Zbornice - Zveze Darinka Klemenc ob Svetovnem dnevu diabetesa 14.
11. 2014. Strokovna sekcija je sodelovala s predavanjem o edukaciji.
Strokovna sekcija je izdelala katalog znanja - delavnic. Ponudila je naslednje
delavnice: Zdrav življenjski slog, Zdravljenje z insulinsko terapijo, hipoglikemijo in
samovodenje, diabetično stopalo ter prehrana ženske z nosečnostno sladkorno
boleznijo.
Članici strokovne sekcije Mateja Tomažin Šporar in Jana Klavs sta aktivno vključeni pri
prenovi preventivnih programov v okviru NFM (Norveški model financiranja) v okviru
NIJZ-a.
Članice strokovne sekcije ponovno, kot prvič, sodelujejo pri prenovi Slovenskih smernic
za obravnavo bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 2. Strokovna sekcija je do sedaj
pripravila dva protokola.
V. Program dela in cilji za leto 2015
Strokovna sekcija bo imela v 2015 dve izobraževanji. Prvo bo 6. 2. v Ljubljani, kjer bo
enodnevno srečanje z delavnicami namenjeno poglobljenemu zdravljenju bolnikov s
sladkorno boleznijo: o znanju štetja ogljikovih hidratov, funkcionalni insulinski terapiji ter
znanju o uporabi insulinske črpalke in kontinuiranega merjena glukoze v medceličnini.
Podan je predlog, da bo naslednje dvodnevno strokovno srečanje v Bohinju 16. in 17.
10. 2015.
Sekcija si bo tudi v tem letu prizadevala izpolnjevati plane akcijskega načrta za
obvladovanje sladkorne bolezni in sledila novim smernicam in novostim pri uspešnem
obvladovanju in zdravljenju bolnikov s sladkorno boleznijo.
Poročilo pripravila: Mateja Tomažin Šporar, predsednica sekcije
mateja.tomazin.sporar@siol.net

12.17. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nefrologiji,
dializi in transplantaciji

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije
Kronično nadomestno zdravljenje pacientov z odpovedjo ledvic se je v Sloveniji začelo
leta 1970. Z razvojem znanosti na področju nefrologije, dialize in transplantacije se je
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vzporedno z zavzetostjo in aktivnostjo medicinskih sester razvijala sodobna zdravstvena
nega s ciljem zagotoviti varno in kakovostno obravnavo kroničnega pacienta.
Potrebo po izmenjavi in širjenju znanj ter povezanosti so medicinske sestre in
zdravstveni tehniki na področju nefrologije, dialize in transplantacije videli v ustanovitvi
združenja. Tako so leta 1987 ustanovili Sekcijo medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov v nefrologiji, dializi in transplantaciji, postali člani evropskega združenja
EDTNA/ERCA ter se vključevali v različne projekte in prinašali nova znanja v Slovenski
prostor. Poslanstvo: temeljna usmeritev delovanja zdravstvene nege na področju
nefrologije, dialize in transplantacije je sodobna zdravstvena nega. Z izdelavo
Nacionalnih protokolov aktivnosti zdravstvene nege, ki vključujejo stopnjo kakovosti in
specifičnosti strokovnega področja bomo zmanjšali odstopanja v opravljanju ZN in
zagotovili najboljšo možno in varno oskrbo nefrološkega pacienta. Z organizacijo
strokovnih izobraževanj in izpopolnjevanj omogočamo nadgrajevanje znanja ter osebno
in strokovno rast posameznika.
Člani izvršilnega odbora:
 Predsednica: Mirjana Rep
 Podpredsednica: Marica Parapot
 Člani: Cvetka Likar (Ljubljana), Boža Pirkovič (Zasavje - Trbovlje), Benedikta
Lipičar Kovšca (Šempeter), Marica Parapot (Novo mesto), Darijan Marič (Murska
Sobota), Doroteja Žnidarko (Nefrodial), Mateja Perko (Jesenice) in Sabina Eberl
(Maribor).
 Člani razširjenega izvršilnega odbora:
Ana Hostnik (zastopnica otroške dialize in transplantacije Ljubljana), Andreja Kuhar
(DC Ptuj), Sonja Pečolar (DC Slovenj Gradec)
 Key member V EDTNA/ERCA (zastopnica za Slovenijo) Sonja Pečolar
Predsednica sekcije je izvoljena za 4 letno mandatno obdobje od julija 2014 do junija
2018.
V preteklem letu smo imeli dve redni seji Izvršilnega odbora in 4 korespondenčne,
delovni sestanek skupine za prehranjenost pacientov v nadomestnem zdravljenju, tri
delovne sestanke skupine za izdelavo nacionalnih protokolov za področje hemodialize
ter izpeljali volitve za člana IO za Mariborsko regijo.
II. Izvedena strokovna srečanja
Leto 2014 je zaznamovala 40. obletnica dializnega centra Maribor s prireditvijo
dvodnevnega strokovnega srečanja, 20. obletnica peritonealne dialize Novo mesto in
podelitev dveh priznanj strokovne sekcije za dosežke na ožjem strokovnem področju.
Na Ribnem pri Bledu smo uspešno izvedli dve prehranski delavnici za edukatorje
prehrane na področju nadomestnega zdravljenja.
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III. Založniška dejavnost
Na področju strokovne literature smo pridobili prevod in izdajo priročnika za klinično
prakso Peritonealna dializa - EDTNA/ERCA, ter zbornika Prehranska obravnava
pacienta z boleznijo ledvic pod CIP številko ISBN 978-961-273-095-6.
IV. Druga strokovna dejavnost
V letu 2014 je sekcija v plan izobraževanja in raziskovanja na področju nefrološke
zdravstvene nege postavila projekt Stanje prehranjenosti pacientov v nadomestnem
zdravljenju. Projekt poteka na nacionalnem nivoju. Vanj so zajeti vsi pacienti na
hemodializi in peritonealni dializi. Prvega delovnega sestanka so se udeležili vsi
predstavniki dializnih centrov, dietetik in koordinatorji. Rezultate študije prehranjenosti
pacientov v nadomestnem zdravljenju in prehranske smernice želimo predstaviti na
letošnjem evropskem kongresu EDTNA/ERCA v Nemčiji in doma.
Ravno tako poteka delo na izdelavi NP (nacionalnih protokolov) za področje
hemodialize. Imeli smo 3 delovne sestanke in pripravili 9 NP za pregled pri Delovni
skupini za nacionalne protokole ZZBN.
NP za področje peritonealne dialize so v postopku ocenjevanja ustreznosti pri UO in
Razširjenem kolegiju za ZN pri MZ. Pričakujemo letošnjo potrditev in objavo teh NP.
Pripravili smo priročnik za klinično usposabljanje za pridobitev specialnih znanj na
področju peritonealne dialize, katerega imamo namen poslati na ocenitev Upravnemu
odboru Zbornce - Zveze in pridobiti njegovo veljavnost ter uporabo v praksi.
V. Mednarodna dejavnost
Na mednarodnem področju smo se udeležili pomladnega foruma EKHA v Bruslju. Glede
na porast obolevnosti Evropejcev je bil na forumu zastavljen cilj: Preventiva in zavedanje
problema obravnave kronične ledvične bolezni.
V namen preventivnega delovanja smo na nivoju sekcije pripravili delavnico za leto 2015
z naslovom „Preprečevanje kronične ledvične bolezni ledvic z znanjem“. Z delavnico
bomo prispevali k boljši ozaveščenosti prebivalstva in zdravstvenih delavcev.
Z udeležbo na mednarodnem kongresu EDTNA/ERCA v Rigi spremljamo najnovejše
smernice in priporočila EDTNA/ERCA oskrbe nefrološkega pacienta. Tema lanskega
kongresa je bila: »K pacientu usmerjena zdravstvena nega - multidisciplinarni pristop k
celovitemu zdravljenju« Na kongresu je z aktivno udeležbo svoje delo z naslovom
“Model elektronskega načrta zdravstvene nege pri komplikacijah žilnih
pristopov“ predstavila kolegica Cvetka Krel iz UKC Maribor.
VI. Program dela in cilji za leto 2015
V plan izobraževanja za leto 2015 smo zajeli področje prehrane: Priprava prehranskega
načrta in izvedba – delavnica; Srčno - žilne bolezni in ledvična hipertenzija pri bolnikih s
končno ledvično odpovedjo ter vloga zdravstvene nege; Sodelovanje ob 40. obletnici
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dialize Nova Gorica in dvodnevno izobraževanje za pridobitev specialnega znanja na
področju peritonealne dialize ob predhodno opravljenem praktičnem usposabljanju v
kliničnem okolju.
V katalog delavnic za leto 2015 smo uvrstili:
 Varovanje ožilja pri bolnikih s kronično ledvično boleznijo (KLB),
 Preprečevanje in obvladovanje kronične ledvične bolezni ledvic z
znanjem,


Varovanje ožilja pri bolnikih s končno ledvično odpovedjo in reševanje zapletov.

Naša pričakovanja so:


realizacija plana izobraževanja za leto 2015,



realizacija načrtovanih delavnic,



nadaljevanje dela na področju nacionalnih protokolov,



priprava priročnika za paciente na hemodializi in peritonealni dializi za telesno
vadbo in krepitev mišic,



prevod in izdaja priročnika Žilni pristopi EDTNA/ERCA.

Vizija strokovne sekcije je slediti strategiji razvoja zdravstvene nege v Republiki
Sloveniji od leta 2011 do 2020; zvišati stopnjo izobrazbe in izobrazbene strukture v
zdravstveni negi s kontinuiranim izobraževanjem in dodatnim strokovnim
izobraževanjem za pridobitev specialnih znanj na ožjem strokovnem področju.
Poročilo o delu sekcije za leto 2014 in načrt dela za leto 2015 so člani izvršilnega
odbora sprejeli na 1. korespondenčni seji 19. 1. 2015, sep št. 1/2015.
Poročilo pripravila: Mirjana Rep, predsednica sekcije
info@nefroloska-sekcija.com
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12.18. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije
Člani izvršilnega odbora:
 Predsednica: Tatjana Gjergek 2011 - 2015 (volitve aprila na strokovnem srečanju)
 Podpredsednica: Lučka Kočevar
 Člani: Brigita Hekič, Jasna Korak, Milena Kaplar, Nika Nahtigal, Rosanda
Drufovka, Marija Petrinec Primožič, Bojana Baričič
Mandat Izvršnega odbora od 8. junij 2013 - 2017
Seje v letu 2014: redne seje IO februar, marec, maj, oktober; korespondenčne seje:
marec, maj, junij, december.
II. Izvedena strokovna srečanja
23. strokovni seminar »Skrb za varnost in dobro počutje pacienta v endoskopiji«
v Šempetru pri Novi Gorici dne 16. 5. 2014.
III. Založniška dejavnost
Utrip: poročilo o udeležbi na evropski konferenci ESGENA na Dunaju.
IV. Druga strokovna dejavnost
6 protokolov v fazi potrjevanja, v pripravi nov protokol „Mikrobiološko vzorčenje v
endoskopiji“ in zbornik predavanj Funkcionalnega izobraževanja v endoskopiji.
V. Mednarodna dejavnost
Sekcija se aktivno vključuje v ESGENA (sodelovanje v Educational working group).
Sodelujemo tudi z združenji endoskopskih sester Hrvaške, BIH, Srbije.
VI. Program dela in cilji za leto 2015
V letu 2015 imamo plan izvesti enodnevno strokovno srečanje in vsaj eno učno
delavnico o perkutani endoskopski gastrostomi. Pripravili in posodobili bomo program
Funkcionalnega izobraževanja, ki ga bomo izvedli v naslednjem letu. V pripravi je
obsežen protokol „Mikrobiološko vzorčenje v endoskopiji“, kjer sodelujemo s Službami
za bolnišnično higieno in strokovnjaki s področja mikrobiologije. Želimo tudi organizirati

122

Poročilo o delu organov Zbornice –Zveze za leto 2014
strokovno ekskurzijo v endoskopski center Rebro v Zagrebu, ki je referenčni center za
Vzhodno Evropo. Prav tako želimo pridobiti vsaj eno ESGENA štipendijo za
izobraževanje v kliničnem okolju v enem izmed referenčnih centrov v Evropi.
Poročilo pripravila: Tatjana Gjergek, predsednica sekcije gjergek.tatjana@gmail.com

12.19. Sekcija reševalcev v zdravstvu

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije
Člani izvršilnega odbora:
 Predsednik: Darko Čander, zastopnik štajerske regije
 Podpredsednik: Jože Prestor, zastopnik gorenjske regije
 Člani: Nastja Belcer Premrl, zastopnica obalno kraške regije; David Drčar,
zastopnik zasebnih reševalnih služb; Matej Bončina, zastopnik dolenjske
regije; Tanja Doljak Milost, zastopnica primorske regije; Tomaž Kavzer,
zastopnik savinjsko – koroške regije; Boštjan Turza, zastopnik prekmurske
regije; Danijel Andoljšek, zastopnik ljubljansko – notranjske regije.
IO sekcije ima mandat 19. april 2013 - 18. april 2017.
V letu 2014 smo izvedli sedem korespondenčnih sej (7. 1., 10. 2., 21. 3., 30. 4., 8. 9.,
23. 9. In 22. 12.) ter eno redno sejo 3. 4. Redno smo se udeleževali sej OSS.
II. Izvedena strokovna srečanja
 8. in 9. maj 2014, celjska koča: »AKCIDENTALNA STANJA NA TERENU«
 20. november 2014, Celje: »INTERPRETACIJA EKG ZAPISA V
PREDBOLNIŠNIČNEM OKOLJU«
IZVEDBA TEČAJEV TPO Z AED:
 lastna izvedba: 11 terminov (5 terminov, prilagojenih za ostale profile v
zdravstvu);
 sodelovanje z regijskimi društvi: 16 terminov
III. Založniška dejavnost
 »AKCIDENTALNA STANJA NA TERENU« ZBORNIK PREDAVANJ
CIP: 616-083.98(082)
ISBN: 978 - 961 - 93179 - 5 - 2
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 INTERPRETACIJA EKG ZAPISA V PREDBOLNIŠNIČNEM OKOLJU
616-083.98(082)
ISBN 978-961-93179-6-9
616.12-073.7(082)
IV. Druga strokovna dejavnost
 X. tradicionalni veleslalom reševalcev, (Rogla), 5. februar 2014;
 4. seja kolegija vodij reševalnih služb Slovenije, (Pekre pri Mariboru), 3. april
2014;
 Posvet inštruktorjev sekcije (Celjska koča), 8. maj 2014
Sodelovanje s SZUM in Sekcijo MS in ZT v urgenci
 19. - 21. junij - 21. mednarodni simpozij o urgentni medicini (programski odbor)
Sodelovanje s Sekcijo MRMI pri SZD
 Tečaj MRMI (januar 2014) Novo mesto
Sodelovanje sekcije in Ministrstva za zdravje:
 sodelovanje članov sekcije v različnih delovnih skupinah;
 opravljanje nadzorov sistema NMP
V. Mednarodna dejavnost
Sodelovanje članov sekcije po sporazumu med Zbornico - Zvezo in Zavodom za hitnu
medicinu Republike Hrvatske.
Poročilo pripravil: Darko Čander, predsednik sekcije
cander.darko@gmail.com

12.20. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v zobozdravstvu

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije
Sekcija je bila ustanovljena leta 1992. Združuje medicinske sestre in zdravstvene
tehnike, zaposlene v javnem ali zasebnem sektorju v zobozdravstvu. Delovanje
strokovne sekcije je usmerjeno v razvoj stroke ter spodbujanje pripadnosti članov.
Povezujemo preventivno in kurativno dejavnost na primarnem, sekundarnem in
terciarnem strokovnem področju, od otroka do starostnika.
Člani izvršilnega odbora za mandatno obdobje od 18. 5. 2012 do 17. 5. 2016:
 Predsednica: Marina Čok, ZD Izola – primorska regija,
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 Podpredsednica: Damjana Grubar, ZD Krško – dolenjska regija,
 Tajnica: Andreja Turk, ZD Novo mesto – dolenjska regija,
Člani: Loti Hreščak, UKC Stomatološka klinika – ljubljanska regija; Dora Masten, ZD
Nova Gorica – severno primorska regija; Irena Šumer, ZD Velenje – celjska in koroška
regija; Sonja Bernot, ZD Kamnik – gorenjska regija; Maja Koudila, ZD Murska Sobota –
prekmurska regija; Vanja Kovačič, ZD Maribor – mariborska regija.
V letu 2014 je imel IO sekcije pet rednih sej: 27. 2., 10. 4., 12. 4., 16. 10., in 19. 11. ter
korespondenčna seja 30. 1.
II.
Izvedena strokovna srečanja
Dvodnevni 22. strokovni seminar je bil uspešno realiziran v Cerknem 11. in 12. aprila
2014. Udeležba je bila zelo dobra, (120 udeležencev) glede na krizno stanje v
zdravstvu. Predavanja so bila kvalitetna in strokovna, kar je razvidno iz anketnega
vprašalnika, ki so ga udeleženci izpolnjevali in oddali na koncu seminarja.
29. novembra 2014 smo organizirali strokovno ekskurzijo v Zagreb. Strokovne
ekskurzije se je udeležilo 47 udeleženk s primarnega, sekundarnega in terciarnega
nivoja. Obiskali smo Stomatološko polikliniko in nato nadaljevali ogled mestnih
znamenitosti. Na polikliniki smo se dogovorili za medsebojno sodelovanje ter jih povabili
na dvodnevni strokovni seminar aprila 2015 v Šmarješke Toplice.
III.
Založniška dejavnost
Natisnili smo zbornik 22. strokovnega seminarja z naslovom Kakovostna zdravstvena
nega v zobozdravstvu. Članici IO sta napisali članka o strokovnem seminarju in
strokovni ekskurziji ter ju objavili v Utripu.
IV.
Druga strokovna dejavnost
Delovna skupina za pripravo NP pri sekciji je pripravila NP Ščetkanje zob v vrtcu in šoli
ter ga odposlala novembra na Zbornico – Zvezo Delovni skupini za nacionalne
protokole. V pripravi je še protokol z naslovom Priprava pacienta v zobni ambulanti.
V.
Program dela in cilji za leto 2015
Strokovna izobraževanja:
 10. 4. in 11. 4. 2015 KAKOVOSTNA ZOBOZDRAVSTVENA NEGA –
Šmarješke Toplice;
 Jeseni 2015 ORGANIZACIJA IN IZVEDBA DELAVNICE –VZDRŽEVANJE
USTNE HIGIENE OD DOJENČKA DO STAROSTNIKA;
 9. 10. 2015 PREHRANA v sodelovanju s Sekcijo MS in ZT v splošni
medicini.
 Strokovna ekskurzija jeseni
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Cilji za leto 2015 so organizirati kakovostna strokovna izobraževanja in spremljati
novosti v razvoju stroke na preventivnem in kurativnem področju. Sekcija bo delovala na
povezovanju stroke tudi izven meja slovenskega prostora, kjer bo imela priložnost za
nova znanja, oziroma izmenjavo izkušenj. Nadaljevala bo s pripravo nacionalnih
protokolov, kateri nam bodo služili za poenotenje strokovnega dela v kliničnih okoljih.
VI. Druge aktivnosti
Podpredsednica sekcije bila prisotna na 14. simpoziju zdravstvene in babiške nege
Slovenije. Članice IO sekcije so bile prisotne na podelitvi zlatega znaka Zbornice Zveze, ki ga je prejela tudi predsednica strokovne sekcije Marina Čok. Predsednica
sekcijevaktivno sodeluje na Združenju zdravstvenih zavodov v Odboru za
zobozdravstvo - delavna skupina za zobozdravstveno vzgojo in preventivo. Sodelovanje
poteka s Pedontološko sekcijo, ZZZS ter Nacionalnim inštitutom za javno zdravje.
Poročilo pripravila: Marina Čok, predsednica sekcije
cok.marina@gmail.com

12.21. Sekcija študentov zdravstvene in babiške nege

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije
Sekcija študentov zdravstvene in babiške nege deluje v okviru Zbornice – Zveze že od
leta 1992. Člani ter članice pripadajo tudi posameznim regijskim strokovnim društvom
medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. Člani sekcije so lahko vsi študentje,
vseh fakultet in visokih šol za zdravstvo, ki obiskujejo študijski program zdravstvena ali
babiška nega. Zavzemamo se za povezavo vseh univerz v Sloveniji, povezavo vseh
študentov zdravstvene in babiške nege v Sloveniji.
Člani izvršilnega odbora:
 Predsednik: Patrick Žibret
 Podpredsednica: Irena Dekleva
 Člani: Maja Zagomilšek, Teo Žijan, Aljaž Božič in Matija Omejec
Mandat imamo od novembra 2011 do 30. 11. 2014. V letu 2014 smo imeli štiri redne
seje izvršnega odbora in eno korespondenčno sejo.
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II. Dejavnost
V letu 2014 smo v prvih mesecih leta organizirali Stojnice drugi del z brezplačnim
merjenjem krvnega tlaka, krvnega sladkorja, holesterola in trigliceridov.
Kakor v minulih predbožičnih obdobjih našega mandata smo tudi letos obdarovali otroke
na pediatričnih oddelkih slovenskih bolnišnic. To leto smo obdarili otroke Infekcijske
klinike Ljubljana, Klinike za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo Ljubljana,
Splošne bolnišnice Izola in Splošne bolnišnice Trbovlje. Napisali smo tudi krajši
sestavek in ga skupaj s slikami objavili v Utripu, ki bo izšel v mesecu februarja 2015.
Trenutno je Sekcija študentov zdravstvene in babiške nege v mirovanju in čaka na
odločitev Skupščine glede nadaljnjega delovanja.
Za leto 2015 nismo planirali aktivnosti, v kolikor pa sekcija ostane v delovanju, lahko
zagotavljamo, da bomo študenti zdravstvene in babiške nege aktivno sodelovali.
Poročilo je potrdil izvršni odbor sekcije na 1. korespondenčni seji dne 2. 2. 2015, sklep
številka 1.
Poročilo pripravil: Patrick Žibret, predsednik sekcije
patrick.zibret87@gmail.com

12.22. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v sterilizaciji

I.

Kratka predstavitev strokovne sekcije
 Predsednica: Andreja Žagar (junij 2002 - 2006, junij 2006 - 2010, junij
2010 – 2014), IO 1998 - 2002.
 Podpredsednica: Irena Istenič (junij 2004 - 2006, junij 2006 - 2010, junij
2010 - 2014).
Člani:
Darja Kukovč, (2007 - 2014), Albina Gabrovšek, (1994 – 2014),
Milena Belšak, (1999 – 2014), Nataša Piletič, (januar 2005 – 2014), Edija
Bavdaž (2010- 2014), Tanja Pristavec (2011 – 2014), Sandra Čarni in Edo
Sotošek (zunanja sodelavca).
Predsednici in članom izvršilnega odbora je bil podaljšan mandat za največ eno leto.
V letu 2014 smi izvedli štiri seje izvršilnega odbora: 17. 1., 10. 4., 26. 5., 12. 9. In tri
korespondenčne seje: 27. 5., 2. 9. In 2. 12.

127

Poročilo o delu organov Zbornice –Zveze za leto 2014

II.
Izvedena strokovna srečanja
VARNOST NI NAKLJUČJE, 21., 22. marec 2014, Zreče
III. Založniška dejavnost
VARNOST NI NAKLJUČJE zbornik predavanj.
IV. Druga strokovna dejavnost
Priprava dveh smernic na Zbornici – Zvezi: Sterilizacija s paro – avtoklaviranje; BowieDick test.
Priprava nacionalne smernice za delo v sterilizaciji o SIST – TP 1600 v sodelovanju z
Inštitutom za standardizacijo.
Priprava navodil za delo v sterilizaciji.
V. Mednarodna dejavnost
Sekcija je članica organizacije World Forum for Hospital Sterile Supply. Andreja Žagar je
bila septembra 2015 izvoljena v izvršni odbor organizacije. Aktivno sodelovanje s
stanovskimi organizacijami držav bivše Jugoslavije. Tudi letos smo organizirali udeležbo
na 15. letnem svetovnem kongresu iz sterilizacije v Pragi v organizaciji WFHSS.
VI. Program dela in cilji za leto 2015
V programu za leto 2015 je zaradi izteka mandata predsednici in članom IO sekcije cilj
uspešna realizacija razpisa za predsednika/co in člane izvršnega odbora sekcije in
nadaljnja uspešna izvedba volitev na strokovnem seminarju, ki je načrtovan v mesecu
aprilu. V letu 2014 zaradi premajhnega števila prijav tega nismo uspeli. Želja sedanjih
članov je, da bi bil zagotovljen nadaljnji razvoj stroke. Sterilizacija je pomemben člen v
sistemu preprečevanja bolnišničnih okužb.
V pripravi je dvodnevni strokovni seminar z naslovom Varnost je načrtovana. Naslov
srečanja je nadaljevanje naslova lanskoletnega srečanja Varnost ni naključje. Poudariti
želimo pomen varnosti, ki ni nikoli dokončana zgodba. Mnogokrat se zaradi različnih
obremenitev niti ne zavedamo njene pomembnosti.
VII. Druge aktivnosti
Člani izvršilnega odbora smo med seboj povezani in mnogokrat med nami potekajo
izmenjave strokovnih mnenj, namenjenih reševanju različnih strokovnih vprašanj, s
katerimi se pri vsakdanjem delu srečuje vsak izmed nas. Vendar tudi na tak način
naredimo mnogo dobrega za pacienta. Dober je občutek, ko si rečemo, da se imamo s
kom posvetovati o strokovnih vprašanjih. Zavedamo se, da je sterilizacijska stroka
zahtevna, krog ljudi z izkušnjami neposredno iz prakse na tem področju pa majhen.
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Ob izteku mandata in zaključku poročila namenjam poudarek izobraževanju članov
izvršilnega odbora. V znanju je moč. Nikoli ga ni preveč. Brez znanja ne moremo
napredovati in v trenutku, ko se nehamo truditi biti boljši, prenehamo biti dobri. Zato smo
vedno skrbeli za pridobivanje strokovnih znanj. Ta so osnova za črpanje idej pri pripravi
programov letnih strokovnih seminarjev, ki so že postali tradicija in so dobro obiskani. To
pa pomeni potrebo in želje po pridobivanju znanja s tega zahtevnega in specialnega
področja.
Poročilo pripravila: Andreja Žagar, predsednica sekcije
azlevinja57@gmail.com

12.23. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v hematologiji

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije
Člani izvršilnega odbora:
 Predsednica: Nataša Janevski, od aprila 2012
 Podpredsednik: Boštjan Jovan, od oktobra 2013
 Člani: Marjanca Rožič, od oktobra 2013, Meta Ražman, od oktobra 2013, Milena
Drnovšek, od oktobra 2013, Stanko Rovtar, od oktobra 2013, Irena Krivec, od
aprila 2014.
 sodelavci s posebnimi zadolžitvami: Irena Katja Škoda Goričan – urejanje
zbornika, Alenka Dobrovoljc, Nataša Janevski - strokovna recenzija prispevkov,
Jože Faganel - lektoriranje, Boštjan Jovan – računalniška diaprojekcija.
V letu 2014 smo imeli 2 seji in 2 korespondenčni seji IO sekcije.
II. Izvedena strokovna srečanja
V okviru sekcije MS in ZT v hematologiji sta bili v letu 2014 organizirani dve strokovni
srečanji.
 4. in 05. april 2014 v Termah Olimia potekalo strokovno srečanje na temo
»Zdravstvena nega hematološkega bolnika s portom in centralnim venskim
katetrom«. Prvi dan strokovnega srečanja smo govorili o vstavitvi centralnega
venskega katetra s podkožnim prekatom in tuneliziranega centralnega venskega
katetra, o različnih tipih podkožnih venskih prekatov in pravilni rabi Gripper igle,
oskrbi osrednjega venskega katetra s podkožnim prekatom ter zapletih pri
centralnem venskem katetru s podkožnim prekatom. Potekala pa je tudi
delavnica z naslovom: Oskrba centralnega venskega katetra s podkožnim
prekatom. Drugi dan strokovnega srečanja pa smo govorili o vstavitvi periferno
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uvedenega osrednjega katetra s pomočjo linearne ultrazvočne sonde,
zdravstveni negi bolnika s centralnim venskim katetrom, prevezi centralnega
venskega katetra (sodobne obloge), zdravstveni negi hematoloških bolnikov z
boleznijo presadka proti gostitelju, terapevtski venepunkciji ter zdravstveni negi
bolnika s kronično mieloično levkemijo.
3. in 04 oktober 2014 na Bledu je potekalo strokovno srečanje na temo »Novosti
na področju hemato - onkologije«. Prvi dan strokovnega srečanja smo govorili o
aseptični pripravi antibiotikov, podkožni aplikaciji zdravil, kot nov pristop k bolj
prijaznemu zdravljenju, ambulantni aplikaciji zdravila Mabthera, telemetriji ter
novostih na področju venskih dostopov. Drugi dan smo poslušali o slabosti in
bruhanju kot posledici kemoterapije, presaditvi krvotvornih matičnih celic pri Mb.
Hodkinu, preobremenitvi z železom pri politransfundiranih bolnikih, zunajtelesni
kemofototerapiji, vlogi transfuzijske medicine pri zdravljenju bolnika z akutno
levkemijo ter Daimandovi-Blackfanovi anemiji. Predstavljena pa je bila tudi
evalvacija odvzema nadzornih kužnin meseca decembra 2013 na KO za
hematologijo.

III. Založniška dejavnost
V letu 2014 smo izdali dve publikaciji: Zdravstvena nega hematološkega bolnika s
portom in centralnim venskim katetrom in Novosti na področju hemato – onkologije
IV. Program dela in cilji za leto 2015
Tekoče usmeritve in cilji za leto 2015 je uspešno izpeljano strokovno srečanje v aprilu in
oktobru 2015.
Dolgoročni cilj je povezovanje z medicinski sestrami iz sosednje republike Hrvaške, s
katerimi že sedaj dobro sodelujemo, in organizirati enkrat letno strokovno srečanje z
ostalimi transplantacijskimi centri v Evropi in iz ostalih republik nekdanje Jugoslavije.
Poročilo pripravila: Nataša Janevski, predsednica sekcije
natasa.rezun@gmail.com
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12.24. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije
Sekcija pokriva področje urgentne zdravstvene nege Združuje MS in ZT s primarnega,
sekundarnega in terciarnega nivoja zdravstvene službe, ki se pri svojem delu srečujejo z
urgentnimi pacienti. Zdravstvena obravnava urgentnega pacienta je pogosto
multidisciplinarna, zato se sekcija povezuje s številnimi drugimi strokovnjaki, ki
obravnavajo urgentne, pogosto življenjsko ogrožene, paciente. Sekcija sodeluje z
različnimi zdravstvenimi službami, intenzivnimi enotami, z zdravstveno službo slovenske
vojske, ki jim je to strokovno področje urgence blizu. Znotraj sekcije so oblikovane štiri
strokovne skupine, ki jih vodijo člani IO.
Člani izvršilnega odbora
 Predsednica: Vida Bračko (mandat od 14. 10. 2011 do 14. 10. 2015)
 Podpredsednica: Majda Cotič Anderle (mandat od 14. 10. 2011 do 14. 10.
2015), ki je tudi vodja strokovne skupine za triažo
 Člani: Simona Rode – tajnica (mandat od 14. 10. 2011 do 14. 10. 2015), Vojko
Anderle – blagajnik (mandat od 15. 2. 2013 do 14. 10. 2015), Maruša Brvar –
vodja internistične strokovne skupine (mandat od 14. 10. 2011 do 14. 10. 2015),
Tanja Vraneševič Žmavc – vodja strokovne skupine za splošno nujno medicinsko
pomoč (mandat od 14. 10. 2011 do 14. 10. 2015), Drago Satošek – vodja strokovne
skupine za življenjsko ogroženega pacienta (mandat od 14. 10. 2011 do 14. 10.
2015), Edin Adrović – vodja strokovne skupine ortopedskih tehnologov (mandat od 4. 6.
2013 do 14. 10. 2015), Nada Macura Višić (mandat od 15. 2. 2013 do 14. 10. 2015).
V delo Sekcije se vključujejo strokovni svetovalci: Draga Štromajer, Miha Okrožnik in
številni drugi, ki niso uradno imenovani.
Sestankov IO in strokovnih svetovalcev je bilo sedem. Sestanki so bili 21. januarja, 14.
februarja, 1. aprila, 27. maja, 2. septembra, 18. oktobra, 10. novembra 2014. 14. 2. in
18. 10. se je sestal razširjen IO strokovne sekcije. Korespondenčni seji sta bili dve (7. 5.
in 6. 10.). Vsebina in sklepi sestankov in sej so vodeni v zapisnikih.
II. Izvedena strokovna srečanja
 Triaža v sistemu nujne medicinske pomoči v Republiki Sloveniji - Tečaj triaže po
načelih Manchesterskega triažnega sistema (3-krat): Celje, 17. – 18. januar,
Ljubljana, 27. – 28. junij ter Slovenj Gradec, 10. – 11. oktober 2014;
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Prepoznava življenjsko ogroženega pacienta in reanimacija: Izola, 21. 3. 2014;
21. mednarodni simpozij o urgentni medicini: Portorož, 19. – 21. junij (v
sodelovanju s SZUM in Sekcijo reševalcev);
Urgentni pacient – varnost v času krize, Terme Čatež, 17. – 18. oktober 2014.

III.





Založniška dejavnost
Zbornik predavanj »Urgentni pacient – varnost v času krize« (CIP zapis);
Zbornik »Prepoznava življenjsko ogroženega pacienta in reanimacija«;
Strokovni članki v »Urgentna medicina – izbrana poglavja 2014«;
Članki v Utripu (4-krat).

IV. Druga strokovna dejavnost
Članica IO Nada Macura Višić je v okviru priprav za izvajanje tečaja »Advanced Trauma
Care for Nurses (ATCN)« - nadaljevalni postopki oskrbe poškodovancev za medicinske
sestre - v Sloveniji kot opazovalka sodelovala na tečaju ATCN v Švici (Zurich, 6. – 8. 2.
2014) in na tečaju Advanced Trauma Nursing Course (ATNC) v Angliji (London, 17. –
19. 11. 2014).
V. Mednarodna dejavnost
Sekcija oziroma njeni člani so aktivni predstavniki v:
 European federation of Critical Care Nursing associations (EfCCNa), predstavnik
Sekcije Drago Satošek je član izvršilnega odbora, aktivno sodeluje v skupini za
izobraževanje in na spomladanskem sestanku na Islandiji je bil izvoljen za
blagajnika evropskega združenja. Udeležil se je rednih sestankov odbora
(Reykjavik 9. – 12. 5., Amsterdam 11. – 14. 7., Varšava 19. – 21. 9. 2014).
 World Federation of Critical Care Nursing (WFCCN), predstavnica Vida Bračko
aktivno sodeluje v odboru združenja in se je skupaj z Marušo Brvar udeležila 10.
kongresa WFCCN in rednega letnega sestanka odbora (Antalyia, 12. – 15. 11.
2014).
 European Society of Emergency Nurses (EuSEN), Vida Bračko in Majda Cotič
Anderle sta se udeležili letnega sestanka odbora (Bruselj, 21. 11. 2014).
 Vida Bračko in Nada Macura Višić sta aktivno sodelovali na 2. kongresu hitne
medicine, ki ga je organiziralo Hrvatsko društvo za hitnu medicino in Društvo
hitne medicinske pomoći (Starigrad Paklenica, 24. – 26. 4. 2014).
 Tadeja Kolander, Tina Gros in David Vrhovec so se z Ireno Komatar, inštruktorico
MTS, udeležili mednarodnega inštruktorskega tečaja Manchester triage system
(MTS) in pridobili naslov inštruktorja MTS (Manchester, 8. - 10. 12. 2014).
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VI. Program dela in cilji za leto 2015
 Priprava volitev predsednice/ka in izvršilnega odbora strokovne sekcije;
 priprava 3. kongresa Sekcije ob njeni 20. letnici delovanja z mednarodno
udeležbo;
 Organizacija strokovnega srečanja, ki bo izvajalcem ZN omogočilo pridobitev
licenčnih točk iz obveznih vsebin s področja oživljanja;
 Nadaljevanje izobraževana v okviru Triaže v sistemu nujne medicinske pomoči v
Republiki Sloveniji - Tečaja triaže po načelih Manchesterskega triažnega sistema
in praktičnih vajah v delovnih okoljih;
 Promocija urgentne zdravstvene nege kot tudi timskega dela v okviru sodelovanja
na 22. mednarodnem simpoziju o urgentni medicini v Portorožu;
 Priprava izvajanja tečaja o nadaljevalnih postopkih oskrbe pri poškodovancih za
medicinske sestre;
 Delovanje v okviru že uveljavljenih mednarodnih povezav EfCCNe, WFCCN in
EuSEN;
 Izdelava protokolov in objava strokovnih člankov.
Kot strokovna sekcija želimo razvijati, promovirati in opozarjati tako na dosežke kot
težave oz. ovire v delovanju urgentne zdravstvene nege. Naš cilj je, da povežemo
medicinske sestre in zdravstvene tehnike, ki delujejo v urgentnih enotah na različnih
nivojih in v različnih okoljih in s sodelovanjem gradimo skupni mozaik ZN.
Poročilo pripravila: Vida Bračko, predsednica sekcije
vida.bracko@gmail.com

12.25. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v
dermatovenerologiji

I. Predstavitev strokovne sekcije
Člani izvršilnega odbora:
 Predsednica: Mojca Vreček, 1. mandat, 16. maj 2014 - 16. maj 2018
 Podpredsednica: Simona Muri, 1. mandat, 16. maj 2014 - 16. maj 2018
 Člani: Martina Zupančič, 16. maj 2014 - 16. maj 2018, Liljana Paradiž, 16. maj
2014 - 16. maj 2018, Nevenka Verboten, 16. maj 2014 - 16. maj 2018,
Lilijana Kralj, 16. maj 2014 - 16. maj 2018.
V letu 2014 smo imeli dve redni (15. 11. in 13. 3.) in občni zbor z volitvami novega
vodstva (16. 5.). Sprejeli smo 11 sklepov.
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II. Izvedena strokovna srečanja
V letu 2014 smo organizirali strokovno srečanje z naslovom NOVOSTI V
DERMATOLOŠKI ZDRAVSTVENI NEGI. Srečanje je bilo organizirano v Ljubljani.
Prisotnih je bilo 60 udeležencev. Strokovno srečanje je bilo zelo uspešno, s številnimi
pohvalami udeležencev in predavateljev.
III. Druga strokovna dejavnost
Naša vizija na področju strokovne sekcije je predvsem strokovno izobraževanje
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v dermatovenerološki zdravstveni negi.
Za leto 2015 imamo v planu pripravo programa za pripravo programa za pridobitev
specialnih znanj iz dermatovenerološke zdravstvene nege.
V letu 2014 smo redno sodelovali z Zbornico – Zvezo, ter čim bolj skušali slediti in
izpolnjevati dolžnosti, ki jih je nalagala. Udeleževali smo se tudi sestankov Odbora
Strokovnih Sekcij.
IV. Program dela in cilji za leto 2015
Dolgoročni cilji so pa povezati privatni sektor z javnim, kompetentno izvajati zdravstveno
nego, točno opredeliti kompetence medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov.
Za leto 2015 smo si zadali izpeljavo 21. strokovnega srečanja. Pripravili bomo tudi
strokovne smernice za nekatere najpogostejše postopke v dermatovenerološki
zdravstveni negi.
Cilji strokovne sekcije v letu 2015 ostajajo isti: dobro medsebojno sodelovanje, prikaz
našega dela članom drugih strokovnih sekcij, izmenjava izkušenj in druženje. Seveda pa
to ni mogoče brez podpore in sodelovanja Zbornice – Zveze. Vsem še enkrat hvala za
sodelovanje!
Poročilo pripravila: Simona Muri, dipl.m.s., podpredsednica sekcije
simona.muri@kclj.si
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12.26. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na internistično
infektološkem področju

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije
Sekcija združuje medicinske sestre in zdravstvene tehnike, ki delujejo na področju
internistične ZN, ZN pacientov z okužbo ter na področju preprečevanja širjenja okužb.
Upravni odbor sekcije šteje 7 članov.
Člani izvršilnega odbora:

Predsednica: Veronika Jagodic Bašič, predsednica, 18.
april 2013 do 18. april 2017

Namestnica predsednice: MatejaTramte, 18. april
2013 do 18. april 2017

Člani: Tanja Hovnik Markota, članica, 18. april 2013 do
18. april 2017; Irena Kotnik, članica, 18. april 2013 do 18. april 2017; Milena
Prosen, članica, 18. april 2013 do 18. april 2017; Tea Šmon, članica, 18. april
2013 do 18. april 2017; Jolanda Munih, članica, 18. april 2013 do 18. april 2017;
Janja Skopec, članica, 18. april 2013 do 18. april 2017.
V letu 2014 smo imeli 3 sestanke IO sekcije ter eno korespondenčno sejo.
II. Izvedena strokovna srečanja
Izvedli smo eno strokovno srečanje z naslovom Večkratno odporne bakterije – aktualni
problemi in novosti, 21. 3. 2014 v Rogaški Slatini.
III. Založniška dejavnost
Izdali smo zbornik predavanj z naslovom Večkratno odporne bakterije – aktualni
problemi in novosti: 22. strokovni seminar, Rogaška Slatina 21. marec 2014: zbornik
prispevkov / organitatot Zbornica zdravstvene in babiške nege – Zveza strokovnih
društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na internistično infektološkem področju.
Predsednica sekcije je v novembrski številki utripa objavila prispevek z naslovom Skupaj
in z znanjem premagajmo strah pred Ebolo
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IV. Druga strokovna dejavnost
Na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Japljeva 2, Ljubljana, smo v
sodelovanju s SPOBO izvajali delavnice o pravilni uporabi osebne varovalne opreme.
Na isti kliniki smo pripravili tudi krajšo učno delavnico o pravilnem zapiranju venskih
dostopov.
Sodelovali smo s Sekcijo MS in ZT reševalcev v zdravstvu ter Sekcijo MS in ZT v
socialnih zavodih.
V letu 2014 smo pričeli s pripravo protokola o jemanju nazofaringealnega brisa.





V. Program dela in cilji za leto 2015
Izvedba enodnevnega strokovnega izobraževanja na temo »Okužbe, povezane z
naravo«, ki bo 6. 3. 2015 v Rogaški Slatini;
poglobiti sodelovanje z ostalimi strokovnim sekcijami;
nadaljevati s pripravo protokola o jemanju nazofaringealnega brisa.

Poročilo je nastalo na podlagi korespondenčne seje IO sekcije 12. 1. 2015, kjer smo
pregledali delovanje v letu 2014. Plan dela za leto 2015 smo pripravili na seji sestanka
IO sekcije 25. 9. 2014.
Poročilo pripravila: Veronika Jagodic Bašič, predsednica sekcije
veronika.jagodic@gmail.com

12.27. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v socialnih
zavodih

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije
Člani izvršilnega odbora:
 Predsednica:Jelka Černivec (do 16. 10. 2014)
Marjetka Smolinger Galun (od 17. 10. 2014)
 Člani:
a. do 15. 4. 2014: Judita Eržen, Zvonka Vidic, Sonja Planko, Jožica Hozjan,
Karmen Wirth, Gabrijela Valenčič, Renata Pirnar in Muhamed Husić;
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b. od 15. 4. 2014 dalje: Frančiška Pinoza, Gabrijela Valenčič, Katarina Cijan,
Katarina Jereb, Klaudija Kobal Straus, Marjeta Kotnik, Nada Hercan in
Renata Pirnar.
V letu 2014 smo izvedli smo štiri seje IO: 18. 3., 15. 4., 22. 9., 17. 11.
II.


III.



Izvedena strokovna srečanja
Paliativna zdravstvena nega in oskrba v socialnovarstvenih zavodih, 15. in16.
4. 2014; Lendava
Nujna stanja pri starostniku, 16. 10. 2014; Ljubljana

Založniška dejavnost
Paliativna zdravstvena nega in oskrba v socialnovarstvenih zavodih: zbornik
predavanj
Nujna stanja pri starostniku: zbornik predavanj

IV.
Program dela in cilji za leto 2015
V letu 2015 želimo izvesti dva seminarja:
 Večkratno odporni mikroorganizmi-okužbe povezane z zdravstvom, 15. in 16.
4. 2015 na Gorenjskem
 Negovalne intervencije v zdravstveni negi, 15. 10. 2015
Cilji sekcije v letu 2015 so:
 sodelovanje pri pripravi kadrovskih standardov in normativov za področje
socialnega varstva ter v povezavi z normativi sodelovanje pri spremembah
meril za razvrščanje oskrbovancev v kategorije zdravstvene nege;
 sodelovanje pri pripravi zakona o dolgotrajni oskrbi.

Poročilo pripravila: Marjetka Smolinger Galun, predsednica sekcije
marjetka.smolinger@gmail.com
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12.28. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in
angiologiji

I.
Kratka predstavitev strokovne sekcije
V izvršilnem odboru sekcije je 9 članic, ki prihajajo iz različnih slovenskih regij in
povezujejo med seboj medicinske sestre in zdravstvene tehnike, ki delujejo na področju
zdravstvene nege kardiološkega in angiološkega bolnika. Volitve v IO sekcije so
potekale 31. 5. 2013 v Šmarjeških Toplicah na strokovnem srečanju sekcije. Vsi člani so
bili izvoljeni za štiriletno mandatno obdobje od 13. 11. 2013 do 13. 11. 2017.
Člani izvršilnega odbora:
 Predsednica: Tanja Žontar, predsednica (Univerzitetna klinika za pljučne bolezni
in alergijo Golnik)
 Podpredsednica: Irena Trampuš podpredsednica (UKC Ljubljana, Klinični oddelek
za kardiologijo)
 Člani: Ahbeer Al-Sayegh (Splošna bolnišnica Celje, Kardiološki oddelek), Sandra
Balažic Gjura (Splošna bolnišnica Murska Sobota, Interni oddelek), Irena Blažič
(Splošna bolnišnica Izola, Interni B oddelek), Antonija Gazvoda (Splošna
bolnišnica Novo mesto, Interni oddelek), Urška Hvala (UKC Ljubljana, Klinični
oddelek za žilne bolezni), Renata Lošić (UKC Maribor, Oddelek za kardiologijo in
angiologijo) in Snežana Škorić (UKC Ljubljana, Klinični oddelek za hipertenzijo).
V sekciji smo zaradi lažjega delovanja imenovali koordinatorico za sodelovanje s
tujino Urško Hvala in strokovno sodelavko za področje zdravstvene nege in
zdravstvene vzgoje kardiološkega in angiološkega bolnika dr. Andrejo Kvas
(Zdravstvena fakulteta Ljubljana, Oddelek za zdravstveno nego).
V letu 2014 smo imeli dva sestanka IO sekcije: 16.5. (Šarješke Toplice), 17. 9.
(Ljubljana, Zbornica-Zveza) ter 3 korespondenčne seje: 3. 1., 3. 2., 14. 5. Na sestankih
in korespondenčnih sejah smo pripravljali programe strokovnih srečanj, reševali
organizacijske težave, povezane s srečanji, predsednica sekcije je obveščala člane IO o
aktualnih dogodkih na Zbornici – Zvezi in reševali smo aktualno tekočo problematiko.
Veliko problemov v zvezi z organizacijo in izvedbo strokovnih srečanj smo rešili tudi
preko elektronske pošte in telefonskih pogovorov.
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II. Izvedena strokovna srečanja
V letu 2014 smo 16. maja v Šmarjeških Toplicah uspešno organizirali strokovno
srečanje z naslovom Urgentna stanja v kardiologiji in angiologiji. Ob srečanju smo
izdali tudi recenziran (recenzentka: dr. Andreja Kvas) in lektoriran (lektorica: Jasna
Zupan) zbornik prispevkov s pridobljenim kataloškim zapisom o publikaciji (CIP), v
katerem so objavljeni strokovni prispevki predavateljev. Na srečanju so s prispevki
sodelovale tudi kolegice iz Hrvaške. Zadovoljstvo udeležencev na srečanju smo
spremljali s pomočjo anketnega vprašalnika in tako dobili veliko pozitivnih mnenj ter
novih idej za delo v prihodnosti.
12. aprila 2014 smo v Mariboru organizirali strokovno srečanje Obravnava bolnika v
ambulanti za srčno popuščanje. 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.
Prav tako so medicinske sestre iz te skupine v maju aktivno sodelovale pri izvedbi in
promociji Dneva ozaveščanja o srčnem popuščanju po različnih krajih v Sloveniji.
Pripravile so predavanja in sodelovale na stojnicah. V oktobru 2014 je bila izdana
zgoščenka z naslovom Kako bolje živeti s srčnim popuščanjem. Nosilec projekta je bila
Delovna skupina za srčno popuščanje, ki deluje pod okriljem Združenja kardiologov
Slovenije. Pri pripravi zgoščenke so aktivno sodelovale kolegice iz Skupine medicinskih
sester za zdravstveno nego bolnika s srčnim popuščanjem (Katja Janša Trontelj, Majda
Kladnik, Renata Lošić in Tanja Žontar) in predstavile vlogo in pomen zdravstvene nege
pri obravnavi bolnika s srčnim popuščanjem. Ob tem so izdelale tudi učno gradivo v
obliki prezentacije kot pripomoček pri zdravstveni vzgoji bolnikov s srčnim popuščanjem
in kot prispevek k poenotenju delovanja medicinskih sester na tem področju.
Skupaj s Katedro za družinsko medicino na Medicinski fakulteti v Ljubljani in Kliniko za
hipertenzijo iz UKC Ljubljana smo v letu 2014 trikrat izvedli modul Arterijska hipertenzija,
izobraževanje za diplomirane medicinske sestre/diplomirane zdravstvenike v referenčnih
ambulantah.
III. Založniška dejavnost
V letu 2014 smo v Utripu objavili štiri prispevke: Udeležili smo se 15. evropskega
kongresa kardioloških medicinskih sester v Stavangerju na Norveškem, Urška Hvala,
Tanja Žontar (Utrip, maj 2014); Obravnava bolnika v ambulanti za srčno popuščanje,
Renata Lošić (Utrip, junij/julij 2014); Urgentna stanja v kardiologiji in angiologiji, Alenka
Bijol, Tanja Žontar (Utrip, junij/julij 2014) in Udeležili smo se 5. kongresa Hrvaškega
združenja kardioloških medicinskih sester (HUKMS) in 10. Kongresa društva
kardiologov hrvaške, Urška Hvala, Tanja Žontar (Utrip, december 2014).
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IV. Druga strokovna dejavnost
Irena Blažič, ki vodi skupino medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v srčno-žilni
invazivni diagnostiki, je na osnovi Nacionalnega protokola priprave pacienta na invazivni
srčno-žilni poseg pripravila spremno dokumentacijo za bolnike z invazivno znotrajžilno
preiskavo in nadaljnjim zdravljenjem ter prenesla le to v prakso (Splošna bolnišnica Izola
in UKL Ljubljana, Klinika za žilne bolezni). V skupini se trudijo, da bi to poenotili na
nivoju države.
V. Mednarodna dejavnost
3. aprila sta se Urška Hvala in Tanja Žontar kot predstavnici sekcije udeležili sestanka
evropskega združenja kardioloških medicinskih sester (CCNAP Nacional Societies
Committee), ki je potekal v okviru 15. evropskega kongresa kardioloških medicinskih
sester v Stavangerju na Norveškem. Pomembna tema sestanka je bila vključitev
smernic za zdravljene kardioloških in angioloških bolnikov v zdravstveno nego.
V septembru 2014 smo na povabilo Kliničnega oddelka za kardiologijo UKC Ljubljana in
prof. Bojana Vrtovca izvedi samostojen sklop predavanj za medicinske sestre in
zdravstvene tehnike na strokovnem srečanju z naslovom Inovacije in novi načini
zdravljenja srčnega popuščanja v Portorožu v okviru 7. mednarodnega foruma
Branislava Radovančevića. K sodelovanju smo povabili tudi kolegice iz Hrvaške, ki so
pripravile prispevke na temo zdravstvena nega bolnika s srčnim popuščanjem.
Na povabilo Združenja medicinskih sester Hrvaške v kardiologiji (HUKMS) smo se v
novembru udeležili njihovega 5. kongresa v Zagrebu. Na kongresu so aktivno
sodelovale Vesna Andročec, Katja Janša Trontelj, Renata Lošić in Tanja Žontar.
VI. Program dela in cilji za leto 2015
V letu 2015 načrtujemo organizacijo enodnevnega strokovnega srečanja 22. maja v
Šmarjeških Toplicah z naslovom Miokardni infarkt, prirojene srčne napake,
svetovanje bolnikom.
Skupina medicinskih sester za zdravstveno nego bolnika s srčnim popuščanjem bo
skupaj z Združenjem kardiologov Slovenije, Skupino za srčno popuščanje 11. aprila
2015 v Ljubljani pripravila strokovno srečanje, ki bo namenjeno predvsem njenim
članicam in obravnavi bolnika s srčnim popuščanjem.
V juniju 2015 načrtujemo udeležbo na evropskem kongresu kardioloških medicinskih
sester (EuroHeartCare), ki bo potekal v Dubrovniku na Hrvaškem.
Drugih strokovnih srečanj v tem letu ne načrtujemo zaradi negotovih finančnih razmer,
kar je zelo močno zmanjšalo število udeležencev na strokovnih srečanjih.
V prihodnje si želimo več sodelovanja s tujino, bolj aktivno delo v Nacionalnem
združenju kardiovaskularnih medicinskih sester (CCNP – Council on Cardiovascular
Nursing and Allied Professions of the European Society of Cardiology). Še naprej želimo
spremljati dobre prakse in jih prenašati v vsakdanje delo.
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Nadaljevati želimo z zastavljenimi cilji na področju strokovnih izpopolnjevanj in
usposabljanj za medicinske sestre, zdravstvene tehnike in študente zdravstvene nege s
področja kardiologije in angiologije. Načrtujemo pripravo izobraževanja za specialna
znanja na področju zdravstvene nege bolnika s srčnim popuščanjem. Še naprej se
želimo aktivno vključevati v pripravo protokolov za področje zdravstvene nege in si
prizadevati za poenotenje delovne prakse, aktivno medsebojno sodelovanje ter dvig
kakovosti zdravstvene nege na področju, ki ga zastopamo.
V okviru Zbornice – Zveze želimo biti aktivno vključeni pri reševanju aktualnih
problemov in zastopati vse kolegice in kolege, ki delujejo na področju, ki ga pokriva
naša sekcija.
Poročilo o delu za leto 2014 je bilo sprejeto na korespondenčni seji dne 17. 1. 2015.
Poročilo pripravila: Tanja Žontar, predsednica sekcije
tanja.zontar@klinika-golnik.si

12.29. Sekcija medicinskih sester v managementu

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije
Člani izvršilnega odbora:
 Predsednica: Saša Kadivec
 Podpredsednica: Hilda Maze
 Člani: Darja Mušič, Gordana Lokajner, Jožefa Tomažič, Suzana Majcen Dvoršak,
Nataša Vidnar, mag. Boris Miha Kaučič, Metka Lipič Baligač
Mandat IO: od 5. 11. 2012 – 4. 11. 2016
V 2014 smo imeli dva sestanka izvršnega odbora (6. 3. in 16. 9. na sedežu Zbornice Zveze), ter 2 korespondenčni seji (13. 2. in 17. 6.). Na sestankih in korespondenčnih
sejah smo pripravljali program strokovnih srečanj in reševali organizacijska vprašanja,
povezana s srečanji.
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II. Izvedena strokovna srečanja
V letu 2014 smo 29. 5. v M hotelu izvedli strokovno srečanje na temo Položaj
managementa v zdravstveni negi danes.
Seminarja se je udeležilo 42 udeležencev (26 s kotizacijo, 16 brez kotizacije), izdan je
bil zbornik prispevkov z recenzijo v nakladi 80 izvodov s pridobljenim kataložnim
zapisom o publikaciji (CIP). Zadovoljstvo udeležencev smo spremljali z anketnim
vprašalnikom. Evalvacija srečanja je pokazala, da so bili udeleženci zadovoljni tako z
organizacijo (noben kazalnik kakovosti ni bil ocenjen slabše od povprečne ocene 4,4;
večina med 4,8 - 4,9; kraj srečanja 4,3) kot tudi s strokovnimi prispevki (povprečje med
4,3 - 4,9). Udeleženci so dali nekaj idej za pripravo seminarjev v prihodnosti.
Poročilo o srečanju je bilo objavljeno v Utripu.
Kazalniki kakovosti
Prikaz kazalnikov kakovosti 2010 - 2014
Kazalnik
Leto
Leto
Leto
Leto
Leto
2010
2011
2012
2013
2014
Udeležba
slušateljev
na 201
143
64
70
42
seminarjih sekcije
Število
izdanih
publikacij
/ 2
1
1
1
1
zbornikov sekcije
Naklada izdanih publikacij
350
200
100
75
80
Ocena zadovoljstva udeležencev 4,53
4,90
4,90
4,75
4,8
seminarjev

III. Založniška dejavnost
Sekcija medicinskih sester v managementu je izdala v letu 2014 eno publikacijo –
zbornik prispevkov z recenzijo s kataložnim zapisom CIP.
IV. Mednarodna dejavnost
Mag. Boris Miha Kaučič je od 2012 član generalnega komiteja Evropskega združevanja
direktorjev zdravstvene nege (ENDA).
V. Program dela in cilji za leto 2015
V letu 2014 je sekcija ustvarila pretežni delež finančnih prihodkov na trgu. Prihodki so
zaradi slabše udeležbe in manjše udeležbe sponzorjev v upadu. Zato iščemo rešitev
finančne situacije v izvedbi krajših učnih delavnic.
V maju 2015 načrtujemo pripravo strokovnega srečanja. Vsebinski del bomo dogovorili
na srečanju članov IO februarja 2015. V načrtu imamo organizacijo učne delavnice na
temo aktualnih vsebin v managementu. Na RSK ZN in SDSBZN smo izvedli anketiranje
o vsebinah, ki se članom obeh teles zdijo pomembni. Dobili smo nekaj vsebinskih
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predlogov (javna naročila, matrika znanja,…), glede organizacije pa so se anketirani
izrekli predvsem za enodnevno delavnico.
V okviru Zbornice – Zveze želimo biti aktivno vključeni pri reševanju aktualnih problemov
in zastopati vse kolegice in kolege, ki delujejo na področju, ki ga pokriva naša sekcija
(specializacije, kompetence v zdravstveni negi, …).
VI. Druge aktivnosti
Člani sekcije smo na področju managementa v slovenskem prostoru zelo prisotni. Tri
članice IO smo članice Stalne delovne skupine za bolnišnično zdravstveno nego
(Kadivec, Maze, Lipič Baligač), prisotni smo na RSK ZN (Kadivec), predsednica pa je
2014 postala članica strateškega sveta za zdravstveno nego pri Ministrstvu za zdravje.
Poročilo je obravnaval in potrdil izvršni odbor Sekcije medicinskih sester v
managementu na svoji 12. korespondenčni seji, ki je potekala 3. 2. 2015 (sklep št. 3212/2015).
Poročilo pripravila: dr. Saša Kadivec, predsednica sekcije
sasa.kadivec@klinika-golnik.si

12.30. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nevrologiji

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nevrologiji je bila ustanovljena 21.
3. 2003. Do tega leta smo delovali v okviru Psihiatrične in nevrološke sekcije. Glede na
razvoj stroke je bilo nujno, da smo ločili področje nevrološke zdravstvene nege od
psihiatrične zdravstvene nege in se odločili za samostojno pot. Sekcija soustvarja in
povezuje stroko zdravstvene nege nevrološkega bolnika, skrbi za profesionalni in
karierni razvoj članov in povezuje izvajalce zdravstvene nege tudi v širšem evropskem in
mednarodnem prostoru.
Novi izvršilni odbor sekcije je bil izvoljen na občnem zboru dne, 16. 11. 2012 za obdobje
štirih let.
Člani izvršilnega odbora:
 Predsednica: Maja Medvešček Smrekar
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Podpredsednica: Helena Tušar
Člani: Lidija Ocepek, Renata Primc (Irma Kumer), Renata Orosel, Stanka
Habjanič, Štefka Sršen
V letu 2014 smo imeli dve korespondenčni seji, in sicer 30. 1. in 1. 10. Člani IO sekcije
smo se srečevali tudi na različnih strokovnih srečanjih in se dogovarjali o delu sekcije.
II. Izvedena strokovna srečanja
Sekcija je izvedla strokovno srečanje z naslovom Teorija in praksa v zdravstveni negi
nevrološkega bolnika, 15. 5. 2014 v Ljubljani, v UKCL, Nevrološka klinika. Srečanje smo
razdelili v dva strokovna sklopa, in sicer prvi sklop s podnaslovom Nosečnost in
nevrološka obolenja in drugi sklop na temo Teorija in praksa v ZN. Udeležencev je bilo
preko 50, od tega 43 brez kotizacije.
III. Založniška dejavnost
Rezultat strokovnega srečanja je bil lektoriran zbornik predavanj z naslovom Teorija in
praksa v zdravstveni negi nevrološkega bolnika. Naša članica Irma Kumer je v Utripu
avgust/september 2014 objavila poročilo s tega strokovnega srečanja.
IV. Druga strokovna dejavnost
Na področju delovanja, ki ga pokriva naša sekcija, je zanimanje za izobraževanje med
MS in ZT še vedno precejšnje, plačevanje kotizacije pa predstavlja večinoma problem.
Udeležujemo se predvsem brezplačnih in cenejših izobraževanj, da zagotovimo
kontinuirano izobraževanje in spremljanje novosti na področjih stroke zdravstvene nege
in medicine.
Trudimo se za pridobivanje sponzorskih sredstev, ki bi nam omogočila lažjo
organizacijo in izvedbo izobraževanj in nižjo kotizacijo.
MS se vključujejo kot predavateljice s posameznimi temami zdravstvene nege
nevrološkega bolnika na vabilo drugih organizatorjev (Zdravniško društvo, Sekcije pri
Zdravniškem društvu, Zdravstvene fakultete), ki organizirajo izobraževanja. Trudili se
bomo za izboljšanje sodelovanja z drugimi strokovnimi sekcijami in društvi in skušali
organizirati strokovno srečanje v sodelovanju z njimi. Menimo, da je tako povezovanje
dobro in si želimo tega sodelovanja še več.
V.
Mednarodna dejavnost
Do članstva naše sekcije v združenje Alpe -Donava-Adria v letu 2014 žal ni prišlo.
Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev pa se tudi nismo udeležili sestanka EANN
(European Association
of Neuroscience Nurses). Komunikacije potekajo preko
elektronske pošte s podpredsednico sekcije Heleno Tušar.
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VI. Program dela in cilji za leto 2015
V novembru 2015 planiramo strokovno srečanje sekcije v sodelovanju z nevrološkim
oddelkom Splošne bolnišnice Celje v okviru praznovanja 40. obletnice nastanka
oddelka. Vse članice IO naše sekcije bomo sodelovale pri pripravi srečanja.
13. do 16. maja bo v Beogradu 10. Quadrennial Congres of the Association of
Neuroscience Nurses z naslovom From Evidence to Excellence. Na tem kongresu bodo
člani sekcije z UKCL, Nevrološka klinika sodelovali z dvema posterjema, katerih
abstrakt so že poslali na EANN in čakajo na odgovor.
Poročilo je bilo sprejeto na korespondenčni seji 2. 2. 2015 (sklep št. 1/2015).
Poročilo pripravila : Maja Medvešček Smrekar, predsednica sekcije
maja.medvesceksmrekar@gmail.com in maja.medvescek@kclj.si

12.31. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v
otorinolaringologiji

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije
Vodstvo sekcije je bilo izvoljeno 25. 9. 2009. Mandat je trajal do 25. 9. 2013. Po sklepu
Upravnega odbora Zbornice – Zveze je mandat podaljšan do prvega seminarja v letu
2014. Člani izvršnega odbora (IO) Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v
otorinolaringologiji so bili do 23. 5. 2014: predsednik Matjaž, podpredsednik Jasmin
Mustafić; članice: Breda Ponikvar, UKC Ljubljana; Marina Smogavec, UKC Ljubljana;
Andreja Trdin, UKC Maribor; Marjanca But, SB Celje; Danica Lukšič, SB Novo mesto;
Stojka Škrokov, SB Izola; Nataša Veren Horvat, SB Murska Sobota.
Na strokovnem seminarju so bile izvedene volitve za mandatno obdobje 2014 – 2018.
Člani izvršilnega odbora:
 Predsednik: Matjaž Mrhar, Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica,
 Podpredsednik: nismo izvolili
 Članice: Breda Ponikvar, UKC Ljubljana; Andreja Trdin, UKC Maribor; Dunja
Gornjak UKC Maribor, Marjanca But, SB Celje; Danica Lukšič, SB Novo mesto;
Alisa Salihović, SB Izola; Nataša Veren Horvat, SB Murska Sobota.
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Seje izvršnega odbora v letu 2014:
Redne seje:

Korespondenčne seje:

2

1
Izvedeni projekti in strokovna srečanja
Seminar z naslovom Celostna obravnava otokirurškega bolnika smo uspešno
izpeljali 23. 5. 2014 na Debelem rtiču
Sodelovali smo na vseh sejah OSS

II.



III. Razvojna in publicistična dejavnost
V okviru strokovnega seminarja smo izdali tudi zbornik z recenzijo in CIP številko.
Obvezne izvode smo poslali v NUK, izvode pa so prejele fakultete in visoke šole s
področja zdravstvene nege v Sloveniji.
IV. Kazalniki kakovosti
Na zadnjem seminarju smo evalvirali predavanje.
V. Program dela in cilji za leto 2015
V letu 2015 bomo organizirali en seminar. Načrtujemo dve seji IO in korespondenčne
seje za reševanje tekoče problematike.
Poročilo pripravil: Matjaž Mrhar, predsednik sekcije
matjaz.mrhar1@siol.net
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