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Priznanje "SREBRNI ZNAK" društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih 

tehnikov Maribor v letu 2015 

Milena Frankič 

 

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor je v letu 2015, v 

skladu s Pravilnikom o priznanju Društva, podelilo, za posebne dosežke na področju 

zdravstvene in babiške nege, najvišje priznanje Društva Srebrni znak. Priznanje 

»Srebrni znak« je  prejela, med drugimi, tudi naša glavna medicinska sestra OE 

Zobozdravstvo, gospa Helena Rokavec. 

 

Gospa Helena Rokavec je svojo poklicno pot pričela leta 1981 v različnih ambulantah 

Koroške regije. Leto kasneje se je zaposlila v zobni ambulanti Zdravstvenega doma 

dr. Adolfa Drolca Maribor, kateremu je pripadna še danes. Strokovno rast je sprva 

pridobivala z delom v urgentni zobni ambulanti, kjer se je srečevala s pacienti, ki so 

prihajali po strokovno pomoč zaradi bolečin/zobobola. S svojimi vrednotami in 

strokovnostjo gradi in zagotavlja učinkovito in kakovostno izvajanje zobozdravstvene 

nege. Leta 1998 se je vpisala v prvo generacijo izrednih študentov na takratni Visoki 

šoli za zdravstvene delavce, danes Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v 

Mariboru, z željo, dograditi in razširiti svoje strokovno znanje za dobrobit stroke 

zdravstvene nege. Svoje novo pridobljeno znanje je uporabljala v operacijski sobi 

Specialistične ambulante za paradontologijo, kjer je asistirala pri obravnavi pacientov 

s posebnimi potrebami v splošni anesteziji. Od leta 2004 do 2006 je opravljala poleg 

ambulantnega dela, tudi delo glavne medicinske sestre službe za odraslo 

zobozdravstvo. Od leta 2006 pa opravlja v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca 

Maribor delo glavne medicinske sestre celotne Organizacijske enote 

Zobozdravstvenega varstva. S svojim širokim strokovnim znanjem deluje 

zdravstveno vzgojno tako pri pacientih, njihovih svojcih, študentih, dijakih in tudi 

sodelavcih, s poudarkom na krepitvi, ohranitvi in izboljšanju zdravja posameznika ali 

družine. Je habilitirana strokovna sodelavka za področje zdravstvene nege na FZV 

UM. Gospa Helena Rokavec je članica Zbornice zdravstvene in babiške nege 

Slovenije in Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor. 
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Aktivno se vključuje v Sekcijo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 

zobozdravstvu. Sodelovala je v delovni skupini za oblikovanje standardov v 

zobozdravstvu in se vključevala v razne projekte in delovne skupine, ki so pomagale 

razvijati stroko zobozdravstvene nege. Je medicinska sestra, ki nosi zobozdravstvo v 

sebi. Je motivator pozitivnega vzdušja v širšem timu in skrbna ter odgovorna vodja 

zdravstvene nege. V svoje delo je vnesla strokovnost in humanost do pacientov ter 

zaposlenih, saj se zaveda, da edino na ta način prispeva k dobrim odnosom med 

uporabniki zdravstvenih storitev in člani negovalnega ter zdravstvenega tima. 

Predana je svojemu delu, prav tako jo odlikuje spoštovanje, strokovno znanje in 

profesionalni odnos do pacientov, njihovih svojcev in sodelavcev v 

zobozdravstvenem varstvu. 

S svojimi izrednimi osebnostnimi lastnostmi in strokovnim znanjem pomembno 

prispeva k stroki in dobri organizaciji dela v zobozdravstveni dejavnosti.  

Vedno najde pot, po kateri neumorno nadaljuje svoje poslanstvo, tako v negovalnem 

kot tudi v zdravstvenem timu. Veseli in ponosni smo, da je »naša«, saj s svojo 

vztrajnostjo, trudom, voljo in prizadevnostjo prispeva k uspešnemu razvoju 

zdravstvene nege v zobozdravstvu.  

Srebrni znak je bil predan v prave roke in naj bo to najvišje priznanje Društva zahvala 

vseh sodelavcev za njeno neumorno in predano delo v zobozdravstvu. 

Predlagatelji: 

Sodelavke in sodelavci Organizacijske enote zobozdravstva in Člani kolegija 

zdravstvene nege Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor 

ČESTITAMO! 

 


