
Poročilo o delu Sekcije medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju od           
septembra 2013 do septembra 2017 
 
Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju je bila ustanovljena leta 1970 v             
Ljubljani, z namenom povezovanja učiteljic zdravstvene nege v Sloveniji ter s ciljem            
enotnega in kvalitetnega poučevanja za poklic medicinske sestre.  
 
 
Predsednica: Irena Šumak 
Podpredsednica: Darinka Babič  
Članice izvršilnega odbora: Danica Artnak, Barbara Kegl, Jasna Kolar, Nataša Leban, Ana            
Podhostnik, Mojca Tomažič, Saša Šabjan.  
 
Primopredaja sekcije je potekala na sedežu ZZ 23. 9. 2013. 
 
Aktivnosti v letu 2013 
Število sej: 9. 10. 2013 in 18. 12. 2013. 
Sodelovanje z ZZ pri oblikovanju dokumenta: Pripombe ZZ k predlogu Odredbe o seznamu             
poklicev v zdravstveni dejavnosti. 
Predsednica Sekcije je aktivno sodelovala na strokovnem posvetu Zdravstvena in babiška           
nega: sodelovanje in dopolnjevanje dveh profesionalnih področij, dne 3. 11. 2013.  
 
Aktivnosti v letu 2014 
Število sej: 12. 3 2014, 11. 6. 2014, 24. 11. 2014 in korespondenčne seje: 30. 1. 2014, 15. 4.                   
2014, 27. 9. 2014. 
 
Strokovna srečanja:  
Zdravstvena nega pri osnovni življenjski aktivnosti – dihanju, 11. 4. 2014, Murska Sobota. 
Aktualni problemi v izobraževanju za poklicev zdravstveni negi, 26. 9. 2014, Maribor,            
okrogla miza z učnimi delavnicami. 
 
Založniška dejavnost 
Zdravstvena nega pri osnovni življenjski aktivnosti – dihanju, zbornik in e- zbornik, CIP             
zapis, april 2014. 

Zdravstvena nega pri osnovni življenjski aktivnosti – dihanju, Utrip junij 2014, avtorica Irena             
Šumak. 

Aktualni problemi v izobraževanju za poklicev zdravstveni negi, Utrip november 2014,           
avtorice Darinka Babič, Barbara Kegl, Irena Šumak. 



Življenje medicinske sestre Zlatke Cimerman, Utrip 2014, december, avtorica Irena Šumak. 
 
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 sestre, 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. 
 
Aktivnosti v letu 2015 
Število sej: 19. 5 2015 (razširjena seja: prisotni vodje in posamezni člani aktivov srednjih              
zdravstvenih šol), 

3. 11. 2015 (razširjena seja: prisotni vodje in posamezni člani aktivov srednjih zdravstvenih             
šol in predstavniki kateder vseh visokih zdravstvenih šol Slovenije), 

 korespondenčne seje: 10. 3. 2015, 30. 6. 2015, 4. 7. 2015, 11. 11. 2015. 

Strokovna srečanja 

13. 3. 2015, Celje, Vloga medicinske sestre pri pacientih s kroničnimi obolenji. 

Med drugimi so predavale 4 medicinske sestre zaposlene v srednjem šolstvu in dve iz visokih               
zdravstvenih šol. 

20. 8. 2015, Murska Sobota, 45 let delovanja Sekcije, obeležitev jubileja s kulturnim             
programom in govorom izvršne direktorice ZZ. 

20. 8. 2015, Murska sobota Medicinske sestre skrbimo za zdravje in kvalitetno poučevanje             
zdravstvene nege: strokovni seminar z organiziranim ogledom kulturne znamenitosti  

 

Založniška dejavnost 

Vloga medicinske sestre pri pacientih s kroničnimi obolenji: 

 e- zbornik, CIP zapis, baza Cobiss, marec 2015. 



Vloga medicinske sestre pri pacientih s kroničnimi obolenji, Utrip, maj 2015, avtorica Irena              
Šumak. 

Medicinske sestre skrbimo za zdravje in kvalitetno poučevanje zdravstvene nege, 45 let            
delovanja Sekcije medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju, Utrip, september 2015,           
avtorica Irena Šumak 

  



Mednarodni dan starejših, 1. oktober in aktivnosti dijakov – prostovoljcev Srednje           
zdravstvene šole Murska Sobota, Utrip, oktober 2015, avtorica: Irena Šumak 

 

Aktualnosti na področju šolstva – razširjena seja izvršilnega odbora Sekcije medicinskih           
sester v vzgoji in izobraževanju, Utrip, december 2015, avtorice: Irena Šumak, Saša Šabjan,             
Barbara Kegl 

 

12. maj 2015, obeležitev mednarodnega dneva medicinskih sestre, Srednja zdravstvena šola           
Celje, Danica Artnak; Srednja zdravstvena šola Murska Sobota Irena Šumak. 

 

Udeležba in predstavitev novega panoja in logotipa Sekcije, na 10. Kongresu zdravstvene in             
babiške nege Slovenije z mednarodno udeležbo, Brdo pri Kranju, aktivno sodelovala Saša            
Šabjan in Edvard Jakšič. 

 

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. 

Predsednica Sekcije Irena Šumak aktivno sodelovala na srečanjih s Centrom za poklicno            
izobraževanje RS in Zbornico – Zvezo o prenovi srednjega strokovnega izobraževanja           
zdravstvene nege. 

Delovna skupina za področje revizije poklicnega standarda srednjega strokovnega         
izobraževanja zdravstvena nega Strateškega sveta za področje zdravstvene in babiške nege           
Ministrstva za zdravje, v petek, 6. marca 2015, v prostorih Zbornice Zveze, aktivno delo,              
Irena Šumak vodja delovne skupine, sodeluje tudi pravnik Andrej Vojnovič.  

Aktivnosti v letu 2016 

Strokovna srečanja 

4.3. 2016 – strokovni seminar z učnimi delavnicami:Vloga medicinske sestre pri pacientih s             
srčno žilnimi in rakastimi obolenji, srečanje z go. Metko Klevišar 

Založniška dejavnost 

  



VLOGA MEDICINSKE SESTRE PRI PACIENTIH S SRČNO ŽILNIMI IN RAKASTIMI  

OBOLENJI, e- zbornik, CIP zapis, marec 2016. 

Aktivno sodelovanje z izobraževalnimi institucijami v programu zdravstvene nege v skrbi za            
kakovostno in poenoteno izobraževanje. 

7. 6. 2016 – razširjena seja izvršilnega odbora Sekcije s predstavniki aktivov srednjih             
zdravstvenih šol s predstavitvijo dela in vključevanjem učiteljev zdravstvene nege v delo            
Sekcije in Zbornice – Zveze ter seznanitvijo EFN smernice in Direktivo EU. 

5. 7. 2016 EFN smernice in prenova visokošolskih strokovnih programov zdravstvene nege z             
družabnim srečanjem. 

V Murski Soboti smo se v torek, 5. julija 2016, ob 10 uri, v prostorih Alma Mater Europea,                  
zbrali člani izvršilnega odbora Sekcije medicinskih sestre v vzgoji in izobraževanju na            
razširjeni seji s predstavniki Kateder za zdravstveno nego visokih zdravstvenih šol in fakultet             
ter predstavnikoma zdravstvene nege Sveučilišča Sjever iz Varaždina. Prvi del srečanja smo            
namenili izobraževanju in poučevanju zdravstvene nege na dodiplomskem izobraževanju         
zdravstvene nege, s predstavitvijo EFN smernic in vključevanjem le teh v učne programe.             
Mag. Barbara Kegl je predstavila aktualnosti na področju visokošolskega izobraževanja: EFN           
smernice in Direktivo 2013/55/EU, kompetence in podkompetence, ki izhajajo iz omenjenega           
in jih je potrebno vključiti v učne načrte na visokošolskem izobraževanju. Predstavila je             
vključitev smernic Fakultete za zdravstvene vede Maribor, v prenovljen program, 1. Stopnja            
Zdravstvena nega, študijsko leto 2015/2016, ko so se študenti prvič vpisali po prenovljenem             
programu. V študijskem letu 2016/2017 bodo študenti drugega letnika opravljali študijske           
obveznosti po prenovljenem programu. 

Gospod Jurica Veronek, Sveučilišče Sjever v Varaždinu, je predstavil izobraževanje          
zdravstvene nege na Hrvaškem, kjer še nimajo usklajenega šolanja z Direktivo EU in jim              
Slovenija predstavlja vzgled šolanja v izobraževanju zdravstvene nege.  

Gospa Melita Sajko, prav tako iz Varaždina, je predstavila Sestrinsko dokumentacijo           
geriatrijske zdravstvene njege. Napisali so 19 dokumentov, ki so jih kasneje iz pisne oblike              
pretvorili v računalniško. Prav tako imajo preko kartice zavarovanja povezavo z vsemi            
možnimi podatki v vseh zdravstvenih ustanovah. Vsa obravnava iz zdravstvene nege se            
vpisuje elektronsko in po zaključku obravnave popravki več niso možni. 

Sledilo je srečanje z vodstvom v Splošni bolnišnici Murska Sobota z ogledom novega             
urgentnega centra. V Srednji zdravstveni šoli Murska Sobota smo se srečali z ravnateljico             
Zlatko Lebar in si ogledali prostore zdravstvene nege. Sledilo je druženje v Bogojini, v              
prijetnem kmečkem turizmu, s pogledom na Plečnikovo cerkev. Sonce nas je stalno grelo,             
tako smo pozno popoldne čolnarili po brzicah reke Mure, ki nas še danes pomirja in vabi na                 
ponovno snidenje…morda to poletje? 



  



Aktivno sodelovanje članov Sekcije v pripravi Pokicnega standarda zdravstvena nega. 

Aktivno sodelovanje članov Sekcije pri pripravi Poklicnih aktivnosti in kompetenc. 

Sodelovanje na seminarjih in aktivnostih v okviru ZZ. 

Aktivno sodelovanje s predstavitvijo sekcije in Zbornice -Zveze dijakom in študentom v            
programih zdravstvene nege. 

Aktivna udeležba članov sekcije s predavanji in prispevki na mednarodnih in znanstvenih            
konferencah s področja zdravstvene nege doma in v tujini. 

 

Aktivnosti v letu 2017 

Korespondenčne seje: 11. seja 17. 3. 2017, 12. seja 18. 3. 2017, 13.  seja 10. 7. 2017 

Volilna skupščina 21. april 2017: pregled minulega dela, program dela in izvedba volitev. 

Strokovna srečanja 

Strokovni seminar z učnimi delavnicami 21. in 22. 4. 2017 Podčetrtek, terme Olimje 

Založniška dejavnost 

E - zbornik: Skrb za zdravje – od teorije k praksi, Cip zapis, dosegljiv na spletni strani                 
Zbornice – Zveze  

E – zbornik razposlan regijskim strokovnim društvom, zdravstvenim šolam, fakultetam,          
socialnim zavodom, bolnišnicam,posameznikom. 

Članek v Utripu: Skrb za zdravje. 

Različne aktivnosti po posameznih šolah in zdravstvenih fakultetah ob mednarodnem dnevu           
babic in medicinskih sester. 

Udeležba predsednice na svečani proslavi ob 12. Maju, Ljubljana. 

Sestanek vodstva Zbornice in Sekcije z ravnatelji srednjih zdravstvenih šol, 5. 6. 2017 na ZZ. 

Maturanti posameznih šol prejeli na pobudo Sekcije Kodeks etike. 

Sodelovanje dveh članic Sekcije pri prenovi programa Zdravstvena nega. 

Sodelovanje dveh članic Sekcije v delovni skupini za kompetence. 

  



Predsednica Sekcije daje navodila o izobraževanju, članstvu v Zbornici, pridobitvi licence in            
drugih pomembnih dejavnosti medicinskim sestram zaposlenim v vzgoji in izobraževanju. 

Sprejeti sklepi na rednih sejah članic izvršilnega odbora v obdobju 2013 – 2017 

Sklepi 2013 

Sklep 1 / 01 

Podpredsednica Sekcije je z dnem, 09. 10. 2013, Darinka Babič, tajnica pa Saša Šabjan. 

Sklep 1 / 02 

Razpis za člana izvršilnega odbora Sekcije bo objavljen dva meseca pred volilno sejo na              
oglasni deski ZZ in v Utripu, upoštevajoč regijsko in strokovno načelo. 

Sklep 1 /03 

Izvršilni odbor prosi računovodsko službo v prihodnjih finančnih poročilih za bolj pregledno            
in natančno definirano poročilo glede odhodkov Sekcije.  

Sklep 1 /04 

Članom izvršilnega odbora bodo potne stroške in dnevnice za udeležbo na sestankih in             
strokovnih srečanjih povrnile njihove delovne organizacije, v kolikor tega ne storijo, potne            
stroške povrne sekcija. 

Sklep 1 / 05 

Računalniku sekcije se namesti dodatna oprema, stroške krije sekcija. 

Sklep 1 / 06 

Predsednico sekcije člani izvršilnega odbora pooblaščajo za razpolaganje finančnih sredstev          
do 500 evrov, v namene in potrebe sekcije. 

Sklep 1/ 07 

Seminar na temo: Zdravstvena nega pri življenjski aktivnosti-dihanje bo 11.4.2014 v           
Prekmurju. 

Programski odbor: Irena Šumak, Barbara Kegl in Ana Podhostnik 

Organizacijski odbor: Danica Artnak, Darinka Babič, Jasna Kolar, Saša Šabjan, Irena Šumak ,             
Nataša Leban. 

Sklep 1/ 08  

Do 15.11.2013 predsednici sekcije Ireni Šumak poslati predloge tem in predavatelje za            
seminar. 



Sklep 1/ 09 

Predsednica sekcije zbere in uredi predloge tem za Katalog izobraževanj ZZ. 

Sklep 1/ 10 

Na Odboru strokovnih sekcij ZZ se predlaga, da bi zbornike strokovnih seminarjev            
posredovali oz. ponudili knjižnicam vseh zdravstvenih šol in fakultet. 

Sklep 1/ 11 

Bolničar negovalec ostane sodelavec v negovalnem timu/ zdravstveni sodelavec.  

Kompetence se mu ne spreminjajo, ostanejo enake kot do sedaj. 

Sklep1/ 12  

Mentor pripravniku v zdravstveni negi mora imeti najmanj enako ali višjo stopnjo izobrazbe             
od pripravnika. 

Sklep 2 / 01  

Izvršilni odbor sekcije prosi računovodstvo za poročilo o nabavi in računih računalnika.  

Sklep 2/ 02  

Predavatelji svoje članke pošljejo po elektronski pošti Ani Podhostnik in Ireni Šumak do             
10.3.2014. Obseg članka naj bo največ  8 strani. 

Sklep 2/ 03 

Prijave za seminar sprejemamo do 3.4.2014 preko elektronske prijavnice na ZZ. 

Sklep 2/ 04  

V organizacijskem odboru zamenjamo g. Edvarda Jakšiča z go. Natašo Leban. 

Sklep 2/ 05 

Članice izvršilnega odbora soglasno potrjujejo kraj, lokacijo in program seminarja. 

 

Sklepi 2014  

Sklep 1 / 03  

Potrjene so bile članice volilne komisije za volitve člana Izvršilnega odbora 11. 4. 2014.              
Volilna komisija v sestavi:  Irena Šumak – predsednik, Saša Šabjan, Tatjana Pernat. 

Sklep 2/ 03 



 Članice potrjujejo jesensko srečanje oz. okroglo mizo v Mariboru. 

Sklep 3/ 03 

Članice IO potrjujejo, da vsak dijak ob zaključku šolanja prejme Kodeks etike. Potrebno je              
počakati na potrditev Kodeksa s strani skupščine ZZ in tisk. 

Sklep 1/ 04 

Na Aktivih zdravstvene nege in Katedrah za zdravstveno nego je potrebno spregovoriti o             
aktualni problematiki v šolanju v zdravstveni negi, predlagati izboljšave, vzpodbude in           
predloge posredovati na okrogli mizi. 

Sklep 2/ 04 

Članice IO Sekcije v svojih sredinah seznanijo članice o Registru strokovnih izpopolnjevanj            
in izobraževanj ter osebni mapi – Portfolija strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj. 

Sklep 3/ 04  

Stroške Simpozija Ireni Šumak krije Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju. 

Sklep 4/ 04  

V Aktivih zdravstvene nege ter Katedrah za zdravstveno nego se dogovorijo za izpeljavo             
projekte Moja pljuča, moja moč. Vsi zainteresirani posredujejo kraj in čas dogodka Ireni             
Šumak, ki se dogovarja z izvajalci. 

Sklep 5/ 04 

Sekcija krije stroške izdelave panoja in logotipa. 

Sklep 6/ 04 

V Aktivih zdravstvene nege in katedrah za Zdravstveno nego zberejo predloge za strokovna             
srečanja v letu 2015 in jih posredujejo predsednici Sekcije najpozneje do konca avgusta 2014. 

Sklep 1/ 5  

Sprejeta sta zapisnika 3. Korespondenčne seje in 4. Redne seje sekcije. 

Sklep 2/ 5  

Sprejet je program dela za leto 2015. 

Sklep 3/ 5  

Predsednici Sekcije je potrebno do začetka meseca decembra posredovati imena in naslove            
predavateljev in predavanj za strokovne seminarje. 



Sklep 4/ 5 

Ga. Ana Podhostnik ostaja članica izvršilnega odbora Sekcije, pokriva novomeško regijo. 

Sklep 5/ 5  

Članice Sekcije medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju želimo aktivno sodelovati pri            
reviziji programa srednjega strokovnega izobraževanja. 

 

Sklepi 2015 

Sklep 1/6 

Članice aktivov in kateder za zdravstveno nego zdravstvenih šol in fakultet posredujejo            
predloge v zvezi z izobraževanjem za poklice v zdravstveni negi in oskrbi predsednici Sekcije              
Ireni Šumak, le ti se obravnavajo na izvršilnih odborih Sekcije ter posredujejo po potrebi              
upravnemu odboru ZZ. 

 

Sklep 2/6 

Oktobra 2015 bo sestanek izvršilnega odbora Sekcije, vabljeni bodo vodji kateder za            
zdravstveno nego visokih zdravstvenih šol in zdravstvenih fakultet Slovenije. 

Sklep 3/6 

Zapisnika 4. Korespondenčne seje 13. 3. 2015 in 5. Seje izvršilnega odbora Sekcije 2. 12.               
2014, sta bila pregledana in soglasno potrjena. 

Sklep 4/6 Predsednica Sekcije sprejema predloge aktivnih predavateljev in udeležencev          
strokovnih srečanj Sekcije. 

Sklepi 7. sestanka članov izvršilnega odbora Sekcije medicinskih sester v vzgoji in            
izobraževanju, dne 3. 11. 2015 

Sklep 7/1  

Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pozivamo, da uredi             
financiranje in nagrajevanje mentorjev, ki so vključeni v klinično usposabljanje študentov           
zdravstvene nege in mentorjem dijakom na praktičnem usposabljanju pri delodajalcu (PUD).  

Utemeljitev: Mentorji dijakom in študentom opravljajo mentorstvo poleg svojega rednega          
dela, kar predstavlja za njih obremenitve in dodatno delo. Mentorje je zato potrebno tudi              
finančno nagraditi in jih motivirati za delo. 

Sklep 7/2  



Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pozivamo k zmanjšanju skupin dijakov v            
skupinah pri praktičnem pouku: v skupini naj bo maksimalno 8 dijakov, pri delu jih spremlja               
1 mentor. 

Laboratorijske/klinične vaje na visokih šolah/fakultetah: v skupini naj bo maksimalno 10-12           
študentov in 1 mentor, učitelj zdravstvene nege. 

Utemeljitev: boljše spremljanje in usposabljanje dijakov in študentov ter s tem več            
pridobljenega znanja, končni rezultat večja kakovost pridobljenega znanja in veščin. 

Sklep 7/3 

Sanela Pivač sprejme pobudo za oblikovanje delovne skupine, v okviru sekcije in zbornice, za              
oblikovanje enotne negovalne dokumentacije, za 1. stopnjo Zdravstvena nega, po sprejetju           
Smernic za izobraževanje v zdravstveni negi na študijskem programu prve stopnje           
zdravstvene nege (VS). 

Sklep 7/4 

Učitelji in predavatelji zdravstvene nege se vključijo v delo Zbornice - Zveze pri nastajanju in               
oblikovanju nacionalnih protokolov s področja zdravstvene nege in oskrbe.  

Mag. Barbara Kegl povabi zainteresirane v zdravstvenih šolah in fakultetah za delo na             
omenjenem področju. 

Sklep 7/5  

Predlagamo dopolnitev vstopnih pogojev za študij zdravstvene nege: študenti naj opravljajo           
preizkus znanja oz. sprejemni izpit, ki bo dodatni kriterij sprejema na študij zdravstvene nege              
(morale, etične vrednote, empatija…). 

Utemeljitev: Kandidati za študij zdravstvene nege morajo imeti moralne in etične vrednote,            
sposobnosti empatije, komunikacije in druge vrline. 

Sklep 7/6  

Kandidati za vpis v študijski program Zdravstvene nege morajo predložiti zdravniško potrdilo            
o sposobnostih za opravljanje poklica v zdravstveni negi. 

Utemeljitev: Pogoj za opravljanje poklicev v zdravstveni negi in oskrbi je psihično in fizično              
zdravje posameznika, zato naj študenti ob vpisu v študij predložijo zdravniško potrdilo. 

Sklep 7/7 

Učiteljice zdravstvene nege v srednjih zdravstvenih šolah želijo aktivno sodelovati pri prenovi            
programa Zdravstvena nega, o zapisanem obvestiti g. Češarka, CPI.  

Sklepi 2016 



Sklep 8/1 

Aktivi ZN zdravstvenih šol pošljejo predsednici Sekcije, do konca junija 2016, predloge in             
pobude za prenovo poklicnega standarda in ohranitev poklicnih kompetenc v srednjem           
strokovnem izobraževanju zdravstvene nege. Sklep stopi v veljavo takoj. 

Sklep 8/2 

Aktivi ZN srednjih zdravstvenih šol pošljejo predloge za strokovna srečanja in druge            
spodbude. 

Sklep 8/3 

Pri prenovi in pripravi programa srednjega strokovnega izobraževanja v zdravstveni negi           
želijo sodelovati predstavniki Aktivov ZN vseh zdravstvenih šol Slovenije. S sklepom           
seznanimo g. Češarka iz CPI.  

Sklep 8/4 Člane IO se seznani s Kodeksom delovanja funkcionarjev ZZ. Sklep stopi v veljavo               
takoj. 

Sklep 8/5 Potrjena zapisnika 8 in 9. Korespondenčne seje IO SMSVI.  

Datum sprejema: 7. 6. 2016. 

Sklep 8/6  

Simpozija ob mednarodnem dnevu medicinskih sester na Bledu, 12. maj 2016, se je udeležila              
mag. Barbara Kegl. Kotizacijo in potne stroške krije Sekcija. Potne stroške na slavnostno             
akademijo, 12. Maj 2016, Bled, krije Sekcija ge. Darinki Babič. 

Sklep 8/7 

V primeru seminarjev in izobraževanj ZZ in drugih organizacij se posameznikom krijejo potni             
stroški, po potrebi kotizacije, iz računa Sekcije.  

Sklep 8/8 

Ga. Mojca Tomažič se imenuje za nabor strokovnjakov za strokovne nadzore s svetovanjem             
pri ZZ. 

Sklep 8/9 

IO Sekcije potrjuje pristop k prijavi na Razpis za pridobitev sredstev iz sklada za projektno               
delo in publicistične dejavnosti za leto 2015, dokumentacijo pripravi predsednica sekcije           
Irena Šumak. 

Sklep 8/10 

Program srečanja 9. Razširjene seje IO pripravi predsednica Sekcije Irena Šumak. 



Sklep 8/11 

Krijejo se finančni stroški nabave novega računalnika in barva za tiskalnik. Za nabavo             
pooblaščena in odgovorna predsednica sekcije Irena Šumak. 

  



Sklep 8/12  

Potrdi se finančno stanje Sekcije za leto 2015. 

Sklep 9/13  

Sprejme se stroškovnik za razširjeno sejo, dne 5. 7. 2016, za vse člane srečanja, stroške krije                
Sekcija. Sklep stopi v veljavo takoj. 

 

Zadnja seja decembra 2016 ni bila sklepčna, zato nismo sprejemali sklepov. 

 

Sklep 12 korespondenčne seje Sekcije medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju: 

članice sekcije potrjujejo naslednje člane volilne komisije za Volitve predsednika in           
izvršilnega obora Sekcije, za obdobje september 2017 – september 2021 in sicer: Tatjana             
Pernat, predsednica volilne komisije, Simona Križanec, članica in Mateja Božič, članica 

Razpisni pogoji so objavljeni na spletni strani Zbornice – Zveze, v skladu z zakonodajo              
Zbornice. Volitve bodo potekale na seminarju Sekcije, v Olimju, dne 21. 4. 2017. 

 

Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju danes in načrti za prihodnost 

Danes člani sekcije, ki združuje in povezuje učitelje/učiteljice in predavatelje/predavateljice          
zdravstvene nege, sledimo ciljem naših ustanoviteljic z različnimi aktivnostmi v skrbi za            
kvalitetno izobraževanje v srednjem strokovnem in visokošolskem izobraževanju v         
zdravstveni negi v Sloveniji: z izobraževanjem učiteljev in predavateljev na strokovnih           
seminarjih in učnih delavnicah, sodelujemo z mentorji praktičnega pouka in kliničnih vaj v             
zdravstvenih in socialnih zavodih, izvajamo zdravstveni vzgojno delo v okviru različnih           
srečanj in dogodkov, seznanjamo in učimo dijake in študente pripadnosti in vključevanju v             
delo regijskih strokovnih društev in Zbornice-Zveze, vključujemo se v znanstveno          
raziskovalno delo in mednarodno sodelovanje v izobraževanju za poklice v zdravstveni negi            
in oskrbi in drugo. V Murski Soboti smo na seminarju sekcije, avgusta 2015, obeležili in               
proslavili 45 letnico delovanja sekcije s kulturnim programom in načrti za dejavnosti za             
prihajajoči 50 letni jubilej. 

V letih delovanja sekcije so potekala številna srečanja in okrogle mize z namenom             
kvalitetnega izobraževanja dijakov in študentov zdravstvene nege v Sloveniji. Izvedenih je           
bilo vrsto kvalitetnih izobraževanj, večinoma dvakrat letno, s povezovanjem teorije in prakse            
za kakovostno zdravstveno obravnavo pacientov. Na naših srečanjih smo večkrat predstavili           
izobraževanje in nujno poenotenje vsebin zdravstvene nege v srednjem strokovnem          
izobraževanju. Predstavili smo tudi dodiplomsko izobraževanju zdravstvene nege, s         



predstavitvijo EFN smernic in vključevanjem le teh v učne programe in Direktivo            
2013/55/EU, kompetence in podkompetence, ki izhajajo iz omenjenega in jih je potrebno            
vključiti v učne načrte na visokošolskem izobraževanju. V prihodnosti bomo izvajali           
izobraževanje , v okviru sekcije in Zbornice-Zveze, za mentorje praktičnega pouka in            
mentorje v kliničnem okolju, dijakom na praktičnem usposabljanju pri delodajalcu in           
študentom na kliničnem usposabljanju. Želimo si sodelovanja med učitelji in predavatelji           
zdravstvene nege v smislu enakega poučevanja negovalnih intervencij v vseh šolah z izdajo             
enotnih strokovnih učbenikov in gradiv, ki bi jih uporabljali dijaki in študenti zdravstvene             
nege po Sloveniji. Vključevali se bomo v delo Zbornice-Zveze na različnih področjih dela.             
Posebno skrb bomo še naprej posvečali sodelovanju z medicinskimi sestrami v kliničnem            
okoljem in tako poskrbeli za kakovostno izobraževanje v zdravstveni negi in oskrbi in s tem               
za varnost in zdravje pacientov. 

Medicinske sestre zaposlene v vzgoji in izobraževanju se zavedamo bogatih korenin naše            
organizacije, zato bomo skrbele za rast in nadaljnji razvoj, tako na osebni kot strokovni ravni               
v zavedanju, da so nam zaupani mladi ljudje - bodoči izvajalci zdravstvene nege in oskrbe,               
katerim prinašamo vzgled in vedrino za lepo, a odgovorno delo s človekom-pacientom. 

 

                      Poročilo pripravila predsednica Sekcije: viš. pred. Irena Šumak, mag. zdr. nege 

 

Priloga: Zapisnik o volitvah  


