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1. POROČILO PREDSEDNICE ZBORNICE - ZVEZE 
 

V prvem letu predsedovanja krovni organizaciji Zbornici zdravstvene in babiške nege 
Slovenije – Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih 
tehnikov Slovenije (Zbornici - Zvezi) se želim  najprej zahvaliti volilnemu telesu – 
poslancem – za izkazano zaupanje, ki sem ga bila deležna lani ob tem času.  

V programu Zbornice- Zveze, ki je bil potrjen na omenjeni skupščini, so bile zapisane 
številne naloge; k njim gre prišteti še moj predvolilni program, s katerim sem 
kandidirala, tako da smo skupaj dobili obsežen,  izziva poln plan, ki ga je bilo 
zanimivo, a tudi naporno  udejanjati.  Gotovo bo kaj nerealiziranega ostalo še 
prihodnja leta. Brez podpore Upravnega odbora, zaposlenih v pisarni Zbornice - 
Zveze,  predsednic in predsednikov strokovnih sekcij, regijskih strokovnih društev,  
delovnih teles, skupin, komisij in posameznikov, tudi zunanjih sodelavk in sodelavcev,  
si ni mogoče zamišljati realizacije takšnega programa. Pri tem so sodelovali vidni in 
manj  vidni posamezniki in skupine; naj že na začetku vsem  izrečem zahvalo. 

Ob prevzemu funkcije predsednice ni bilo časa za spoznavanje delovanja 
organizacije, njenih vsebin, ustroja in delovanja in bilo sto dni časa za »ogrevanje«. 

 Za začetek se je zgodila prevedba plačnega sistema, za njo pa ne-podaljšanje 
javnih pooblastil s strani Ministrstva za zdravje. Ta dva dogodka sta več kot 
zaznamovala življenje in delo organizacije v letu 2008 in ga bosta predvidoma še 
naprej. Ob tem bi želela izpostaviti naša prizadevanja za pomoč, podporo in 
svetovanje članstvu – v številnih vprašanjih, dilemah in problemih v zvezi s prevedbo 
plačnega sistema, z naše strani predvsem na področju specialnih znanj, katerih 
definicijo smo dopolnili skupaj s Sindikatom delavcev v zdravstveni negi Slovenije. 
Pogosto smo bili v dilemi, kaj svetovati ljudem ob stoterih telefonskih klicih in e – 
pošti. Kaj je bolje, bolj etično, gospodarno in pravično tako za posameznika kot 
organizacijo ali za državo, smo reševali sproti.  

Sodelovanje z resornim Ministrstvom za zdravje, zlasti posamezniki,  je bilo 
zgledno, kljub ne podaljšanju javnih pooblastil, ki so nam potekla junija 2008. 
Velik zalogaj so predstavljale tudi nacionalne poklicne kvalifikacije, ki so dobile 
svoje »pospeševanje« ob podpisu dogovora dveh ministrstev, sindikatov javnega 
sektorja in Zbornice – Zveze. Šlo je za ovrednotenje dela srednjih medicinskih sester 
v intenzivnih enotah. Za reševanje tega področja smo porabili veliko časa in energije. 
Poseben strokovni dogodek, ki pomeni prelomnico v delovanju slovenske zdravstvene 
nege, kajti pod streho smo spravili prvi svetovni kongres medicinskih sester v 
Sloveniji v naši zgodovini; to je bila organizacija 17. Bienalnega kongresa 
enterostomalnih terapevtk in terapevtov WCET 2008 s približno 1500 udeleženci z 
vsega sveta.  
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V letu 2008 se je na sedežu Zbornice - Zveze zaposlila nova izvršna direktorica 
Monika Ažman, ki je v pretesne in neprimerne prostore, ki kličejo po preselitvi, 
vnesla svežega vetra in razgibala že tako segreto ozračje na Vidovdanski 9.  In ko 
smo že pri prostorih: v soglasju z Upravnim odborom smo pristopili k pripravam za 
nakup poslovnih prostorov, kar bo, upajmo, realizirano v letu 2009. 

Velik zalogaj je organizaciji, zlasti zaposlenim, predstavljala menjava 
računovodskega servisa, tako da zdaj računovodske storitve za Zbornico – Zvezo 
opravlja »Unija računovodska hiša d.d.«. Sodelovati smo začeli tudi z novo 
odvetnico gospo Laro Savnik, ki je bila predstavljena v Utripu februar 2009. Za 
izboljšanje celostne podobe smo dorekli barvo logotipa in pričeli nadgrajevati  
celostno podobo organizacije, za začetek pri pisarniškem poslovanjau Druga 
sprememba je bila zamenjava materiala pri izdelavi »Zlatih znakov«, najvišjih priznaj 
Zbornice – Zveze, tako da so bili leta 2008 zlati znaki prvič iz pravega zlata. Novi 
zlati znak je izdelal zlatar Franci Lavtižar z Jesenic.  

Ljudje so prihajali in odhajali, zamenjalo se je nekaj predsednic strokovnih sekcij in 
regijskih strokovnih društev, zaživela je prenovljena Delovna skupina za terminološki 
slovar, imenovane so bile začasne delovne skupine, ki so z vso odgovornostjo  
sprejele svoje zadolžitve. Vsakdo je/prispeva/l po svojih močeh, sposobnostih in volji. 
Upravni odbor se je povečal za dva člana, to je s predstavnico babic Anito Prelec in 
predstavnikom zdravstvenih tehnikov Mihom Okrožnikom; Darinko Klemenc, 
dosedanjo koordinatorico regijskih strokovnih društev je zamenjala Ksenija Pirš, 
predsednica DMSBZT Maribor. V Upravnem odboru so poleg naštetih še: Mirjana 
Čalić, Irena Buček Hajdarević, Peter Požun, Marija Špelič, Renata Trampuž in Monika 
Ažman.  

Kolikor je bilo mogoče, smo obiskali tudi kakšno regijo; tako smo bili v Novi Gorici 
(posvet o aktualnih dogajanjih), na Gorenjskem (občni zbor in prednovoletno 
srečanje), v Mariboru (strokovno srečanje),  v Novem mestu (odprtje šole in Dnevi 
Marije Tomšič), ob 12. maju v Pomurju. Upravni odbor je tudi sprejel odločitev, da bo 
strokovnim sekcijam ob njihovih okroglih obletnicah delovanja podeljeno 
priznanje.   

Praktično ni področja, ki ne bi tako ali drugače zaznamovalo delovanje organizacije. 
Poročila, ki si sledijo, so najboljši dokaz, kaj vse smo v letu 2008 na Zbornici- Zvezi  
skupaj naredili. Vsa področja so pomembna in ni dejavnosti, ki ne bo zaznamovala 
nadaljnjega razvoja in delovanja stroke in organizacije zdravstvene in babiške nege.   

Če se sprehodimo skozi plan dela Zbornice - Zveze za leto 2008, predlaganega s 
strani Upravnega odbora Zbornic e – Zveze, in  sprejetega marca 2008 na skupščini, 
velja poročati, da smo na področju: 

Uprava Zbornice – Zveze (Upravni odbor, komisije in delovna telesa):  
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1. delali smo na članskem marketingu, zlasti regijska strokovna društva, 

pa tudi številni drugi; tu gre tudi za odzivnost in skrb za že obstoječe 
članstvo; 

2.  spodbujali in spremljali smo delovanje regijskih strokovnih 
društev in strokovnih sekcij in drugih delovnih teles (posamezna 
poročila); največja zasluga za usklajeno delovanje gre obema 
koordinatoricama teh področij, številnim posameznikom in izvršni 
direktorici Zbornice – Zveze.  

3. na področju javnih pooblastil so bila naša prizadevanja usmerjena v:  
• podaljšanje pogodbe o izvajanju javnih pooblastil, ob tem da smo 

se izjemno težko pogajali (in, upajmo, izpogajali) za sredstva iz 
državnega proračuna za pokritje osnovnih stroškov vodenja 
tega področja. Izračunani stroški javnih pooblastil (ki so bili ob 
prvem podpisu pogodbe izračunani pod vsako realno ceno) se 
bodo po novem predvidoma krila iz javnih sredstev in ne več 
toliko iz članarine članic in članov. Tako smo v času pisanja tega 
poročila tik pred podpisom pogodbe (upajmo) z MZ za štiri 
področja javnih pooblastil: vodenje registra, 
izdajanje/odvzemanje licenc, izvajanje strokovnih 
nadzorov s svetovanjem in vodenje registra zasebnih 
izvajalcev.  Glede na to, da nas je po zavlačevanju s strani MZ 
doletel na koncu javni razpis (s polletno zamudo) smo z 
omenjenimi štirimi področji tudi kandidirali.  

• Več o podrobnostih izvajanja javnega pooblastila vpisa v register 
ter podeljevanj licenc je v poročilu podpredsednika. 

• Pri pripravah za javni razpis za podaljšanje javnih pooblastil je 
bilo ugotovljeno, da za javno pooblastilo -  načrtovanje 
specializacij v preteklosti ni bilo zadosti pripravljenih podlag  in 
za to področje nismo kandidirali; tako delovna skupina nadaljuje z 
delom.  

4. Izvedeni so bili zvedeni so bili trije strokovni nadzori s svetovanjem: 
v Zdravstvenem domu Velenje (Patronažna služba), v Splošni bolnišnici 
Celje (urgentna dejavnost) in na Onkološkem inštitutu Ljubljana 
(bolnišnična dejavnost). 

5. Na področju licenčnega vrednotenja strokovnih izobraževanj je 
bila imenovana Komisija za licenčno vrednotenje, ki je na osnovi 
Pravilnika o licenčnem vrednotenju    v tem času ovrednotila 220 
izobraževalnih programov različni organizatorjev; z ovrednotenjem 
izobraževanj individualnih prosilcev/lk še nismo pričeli.  

6. Spletna stran Zbornice - Zveze je sodobno prenovljena in v pripravi je 
angleška verzija. 
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7. Spremljanje dela komisij in delovnih teles je stalnica delovanja  
Upravnega odbora;  v tem letu sta bili na novo imenovani Komisija za 
terminološki slovar in Delovna skupina za prenovo knjižice Moje 
pripravništvo. Trenutno pri Zbornici – Zvezi deluje pet komisij in štiri 
delovne skupine. Nabor strokovnjakov, ki pokrivajo posamezna 
področja, je velik.   

8. Izvedeni so bili kadrovski postopki za izvolitev nove predsednice 
Zbornice - Zveze. 

9. Na področju obveščanja strokovne in splošne javnosti je bilo 
izvedenih več aktivnosti, ki smo jih organizirali v sodelovanju s 
svetovalko za stike z javnostmi in odgovorno urednico Utripa Biserko 
Marolt Meden. Tako so bila v javnost posredovana naslednja sporočila: 
Sporočilo ob mednarodnem dnevu medicinskih sester in babic, 9. maj 
2008, Podeljena 10.000. odločba o vpisu v register izvajalcev 
zdravstvene nege in babiške nege v Sloveniji, 30. junij 2008, Pacienti so 
naša prva skrb, 16. september 2008, Poklicnim aktivnostim in 
kompetencam v zdravstveni in babiški negi na pot, 22. oktober 2008, 
Pravilnik o organizaciji in izvajanju verske duhovne oskrbe v bolnišnicah 
in pri drugih izvajalcih zdravstvenih storitev je večkrat diskriminatoren, 
3.nov. 2008, Dobro medsosedsko sodelovanje medicinskih sester 
Hrvaške in Slovenije, 18. november 2008, Prizadevanja za zmanjševanje 
nasilja v zdravstvenih institucijah, 4. december 2008, Podpisan 
sporazum o mednarodnem sodelovanju med HUMS in Zbornico  – 
Zvezo, 18. december 2008 (vir: poročilo Marolt Meden) 

Novinarska konferenca je bila organizirana na Zbornici – Zvezi  ob mednarodnem 
dnevu medicinskih sester in babic 9. maja 2008. Sprotno smo tudi ogovarjali na 
vprašanja novinark in novinarjev iz različnih  medijev; Intervju s predsednico je bil 
objavljen tudi v glasilu HUMS. 

  

Na področju sodelovanja pri resorni zakonodaji  

smo bili aktivni (posamično ali skupaj  s strokovnimi sekcijami in regijskimi 
strokovnimi društvi) pri dajanju pripomb na Zakon o zdravniški službi,  Zakon o 
pacientovih pravicah, Zakon o dolgotrajni oskrbi, poslali smo pripombe na Nacionalni 
program paliativne oskrbe.  Sodelovali smo tudi pri podajanju pripomb na Resolucijo 
o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008 – 2013, in naše pripombe so bile v 
veliki večini upoštevane. 

Ob izdaji Pravilnika o organizaciji in izvajanju verske duhovne oskrbe v 
bolnišnicah in pri drugih izvajalcih zdravstvenih storitev je Zbornica – 
Zveza v javnosti izrazila nestrinjanje z načinom uvajanja verske 
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duhovne oskrbe v bolnišnice - kot ga predpisoval pravilnik.  Podlaga 
protestu je bilo mnenje Častnega razsodišča Zbornice – Zveze  in 
pripombe DMSBZT Ljubljana. Diskusija še ni zaključena in državni 
svetnik za področje zdravstva Peter Požun je naše mnenje uporabil kot 
podlago za vložitev predloga za zadržanje izvajanja in spremembo, saj 
naj bi pravilnik temeljil na neustavnem zakonskem predpisu. Z 
mnenjem Zbornice – Zveze se je strinjala tudi varuhinja človekovih 
pravic. S strani vodstva UKC Ljubljana smo bili zaprošeni za sodelovanje 
pri dokumentu Strategija razvoja UKC Ljubljana za obdobje 2008- 2013.  

10. Ko smo Poklicne aktivnosti in kompetence v zdravstveni in 
babiški negi pospremili v »življenje«, smo v spremni besedi zapisali:  
V veliko zadovoljstvo nam je, da vas lahko seznanimo, da je Upravni 
odbor Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze 
strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov 
Slovenije na svoji 9. seji dne 14. 10. 2008 sprejel dokument: 
POKLICNE AKTIVNOSTI IN KOMPETENCE V ZDRAVSTVENI IN 
BABIŠKI NEGI. Dokument opredeljuje aktivnosti v zdravstveni negi, 
babiški negi in oskrbi in opredeljuje kompetence posameznega 
izvajalca; skladno s 1. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur. L. 
RS št: 23/05, 15/08 in 23/08) predstavlja strokovno doktrino, po kateri 
zdravstveni delavci izvajajo ukrepe in aktivnosti zdravstvene dejavnosti 
pri varovanju zdravja, preprečevanju, odkrivanju in zdravljenju bolnikov 
in poškodovancev. Začeli smo pred skoraj petnajstimi leti in že na prvih 
simpozijih, ki jih je organizirala Zbornica zdravstvene (in babiške) nege 
Slovenije – Zveza (strokovnih) društev medicinskih sester, (babic) in 
zdravstvenih tehnikov Slovenije, smo se intenzivno poglabljali v 
omenjeno področje. Zgodovina nastanka dokumenta je opisana v 
uvodu; skozi daljše obdobje nastajanja smo gotovo pridobili tudi na 
širini, kakovosti in izkušnjah. Predrugačili smo terminološki pristop, kjer 
besedico »razmejitev« zamenjujemo z aktivnostmi in kompetencami, 
saj ocenjujemo, da gre za sodelovanje in ne razmejitev, razrez, razsek, 
razdeljevanje zdravstvene obravnave posameznika na »našo« stroko in 
stroko drugih zdravstvenih delavcev in sodelavcev.  Gre za združevanje, 
sinergijo, celostno obravnavo slehernega pacienta. Dolgo obdobje 
nastajanja dokumenta ima tako tudi svoje prednosti: »dozorela«, 
dopolnjevala in razvijala so se posamezna strokovna področja dela 
medicinskih sester, babic, zdravstvenih tehnikov in tudi bolničarjev, ki 
sodelujejo v zdravstvenih, negovalnih in oskrbovalnih timih. Zavedamo 
se, da je dokument obširen, za nekatere morda zahteven, da gre za 
»živo snov«, ki naj se razvija, dopolnjuje, nadgrajuje in k temu vas 
želimo tudi povabiti. Ne gre razumeti, da so vse kompetence do 
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potankosti v tem trenutku izvedljive v vseh delovnih okoljih in na vseh 
naših deloviščih. A,  spoštovane kolegice in kolegi, ne dajmo si jih vzeti. 
Vsebinsko so naravnave na naše izobraževalne vsebine in klinična 
okolja, uporabimo jih tam, kjer nam dopuščajo organizacija in 
kadrovska razporeditev, ne nazadnje si svoje strokovne usposobljenosti 
ne moremo zmanjšati, niti ne etične odgovornosti za nekaj, kar 
predstavlja področje zdravstvene in babiške nege. In računamo, da bo 
dokument prijazno pomagal tudi vsem drugim, s katerimi se srečujemo 
na naših delovnih mestih, ter pripomogel k nenehnemu izboljševanju 
kakovosti našega dela in prijaznejšim medosebnim/medpoklicnim 
odnosom. Kompetence in aktivnosti torej pošiljamo v »življenje«. 
Zahvala vsem, kolegicam in kolegom s številnih strokovnih področij, ki 
so več kot desetletje delali na dokumentu, ki je danes pred nami. Z 
željo, da najbolj koristi tistim, zaradi katerih je tudi narejen, pacientkam 
in pacientom v R Sloveniji.   

11. Aktivno smo sodelovali pri razpravah v zvezi z Resolucijo o nacionalnem 
planu zdravstvenega varstva 2008 – 2013. Pripombe, ki so jih 
posredovala regijska strokovna društva in strokovne sekcije, smo 
posredovali predlagatelju;  

12. V obdobju med obema skupščinama smo veliko delali na pod 
statutarnih aktih, predvsem na pravilnikih. Prenovljena je bila večina 
aktov, nekateri so še v fazi prenove. Sprejeta sta bila tudi dva nova 
pravilnika in sicer Pravilnik o načinu dajanja informacij v javnosti in 
Pravilnik o vodenju registra specialnih znanjih Zbornice – Zveze. 
Delovanja na tem področju si ne moremo predstavljati brez  Statutarne 
komisije in sodelovanja članov Upravnega odbora. Pričeli smo tudi z 
Navodili o pisarniškem poslovanju  Zbornice – Zveze. Poročilo za to 
področje je napisano s strani Statutarne komisije.  
 

Mednarodne aktivnosti 

1. Sodelovali smo v aktivnostih Mednarodnega sveta medicinskih sester - 
ICN, kjer kot članica vodstva zaključuje svoj drugi mandat Veronika 
Pretnar Kunstek; za kandidaturi na njeno mesto se je odločil Peter 
Požun. Neposredno smo z ICN sodelovali pri pridobitvi iCNEC kreditnih 
točk za  mednarodno licenčno ovrednotenje WCET kongresa. Prav tako 
smo sodelovali z Evropskim združenjem medicinskih sester EFN in se od 
10. do 11. aprila udeležili generalne skupščine v Copenghagenu 
(Klemenc, Ažman) in od 2. do 3. oktobra na Cipru (Klemenc, Požun). Tu 
smo vložili prijavo za organizacijo EFN generalne skupščine leta 2010 ali 
2011 v Sloveniji.   
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2. V času predsedovanja Slovenije EU smo bili aktivni na področju 
preprečevanja raka in udeležili smo se posveta nacionalnih 
predstavnikov za področje zdravstva na Bledu, kjer smo zastopali tudi 
EFN. 

3. Prve svetovne konference o regulaciji v Ženevi (od 16. do 18. maja)se je 
udeležil podpredsednik Zbornice – Zveze Peter Požun, prav tako tudi 
letne konference študentov v Edinburgu (od 9. do 11. julija), skupaj z 
Miho Stražarjem, ki je prevzel vodenje Sekcije študentov.. 

4. Od 16. do 19. junija 2008 je bil v Ljubljani v sodelovanju s Cankarjevim 
domom organiziran 17. bienalni kongres medicinskih sester 
entorostomalnih terapevtk/ov, kjer je sodelovalo blizu 1500 ljudi. To je 
bil tudi prvi svetovni kongres medicinskih sester pri nas. Po ocenah 
domačih in tujih udeležencev in drugih sodelujočih je bil dogodek 
strokovno in organizacijsko na visokem nivoju. 

5. Na mednarodnem področju smo s Hrvatsko udrugo medicinskih 
sestara (HUMS) nadaljevali že sicer dobro sodelovanje, ki smo ga 
nadgradili s podpisom sporazuma o medsebojnem sodelovanju, ki se 
trenutno udejanja v skupnem raziskovalnem projektu o nenasilju na 
delovnih mestih medicinskih sester v obeh državah. Tako smo imeli s 
HUMS dve mednarodni srečanji: oktobra v Lovranu in februarja v 
Olimju. Teme srečanja: priprave na izvedbo mednarodnega 
raziskovalnega projekta o nenasilju, organizacija mediteranskega 
srečanja in večje sodelovanje med študenti zdravstvene nege.  

S strani Komore medicinskih sestra i tehničara Srbije je pred poletjem  
prišla pobuda o njihovem obisku na Zbornici – Zvezi, kar se je udejanilo v 
letu 2009. Prav tako je potekalo sodelovanje med Savezom zdravstvenih 
radnika  Srbije, saj so predstavnice zdravstvene nege v Srbiji predstavile 
nacionalno raziskavo o kakovosti življenja ljudi s stomo v Sloveniji, ki je bila 
narejena za predstavitev na WCET kongresu. 

Vzpostavili smo stike z Avstrijskim združenjem medicinskih sester in 
pripravljamo se na udeležbo na njihovem kongresu v juniju 2009.  

Izobraževanje 

1. O realizaciji načrta izobraževanj strokovnih sekcij in regijskih 
strokovnih društev pričajo posamezna poročila. Delovna skupina za 
nenasilje v zdravstveni negi  je 4. novembra organizirala odmeven 
posvet na temo novega zakona o družinskem nasilju, ki je bil zelo 
dobro obiskan. 
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2. Ob Mednarodnem dnevu medicinskih sester 12. maju  in mednarodnem 
dnevu babic 5. maju je bil v Lendavi organiziran 11. simpozij 
zdravstvene in babiške nege na temo kakovosti na primarnem nivoju 
zdravstvenega varstva. Kot vsako leto je bila ob mednarodnem prazniku 
lepa  proslava, katere organizator je bilo DMSBZT Pomurje. Strokovni 
prispevki predavateljev na simpoziju so bili objavljeni v Utripu.za 
področja  

3. Za podaljševanje licenc je Upravni odbor Zbornice - Zveze  potrdil 
nabor obveznih vsebin s področij: etika v zdravstveni in babiški negi, 
osnove pravne ureditve s področja zdravstvene dejavnosti, delovnega 
prav ain obligacijskega prava, zakonodaja in temeljni postopki oživljanja.  

4. Oblikovanje predloga o ustanovitvi Centra za vseživljenjsko 
izobraževanje v zdravstveni in babiški negi je v začetni fazi 
(predviden je obisk Royal College of Nursing). 

Veliko časa smo v tem letu posvetili problematiki izobraževanja za področje 
zdravstvene nege. V slovenskem prostoru je bilo v kratkem ustanovljenih več 
visokih strokovnih šol, dve fakulteti in pet  visokih strokovnih šo, v ustanavljanju je 
šesta. Zbornica – Zveza je vse leto na različne načine opozarjala, da bi potrebovali 
izračune - projekcijo zaposlovanja bodočih diplomantov tako za dodiplomski kot 
podiplomski študij.  Ne glede na to, da Zbornica – Zveza daje k posameznim 
programom ali ustanovitvi šole le načelna mnenja, je imel Upravni odbor obilico dela 
s proučevanjem učnih vsebin in nosilcev predmetov za področje zdravstvene nege. 
Strokovno in splošno javnost, tudi ministrstvo za zdravje in visoko šolstvo, smo 
opozarjali na skoraj stihijsko ustanavljanje tovrstnih institucij. Glede na to, da je 
Zbornica - Zveza »varuh« Direktive 2005/36, ki prepisuje točno določeno število ur 
opravljanja kliničnih vaj v kliničnih okoljih, smo na to področje posebej pozorni; 
problem nastaja zaradi prevelikega števila študentov in dijakov zdravstvenih ali 
socialno varstvenih institucijah, kjer tudi ni dovolj usposobljenih mentorjev. In so 
pacienti, ki se vedno bolj zavedajo svojih pravic.  Ob tem poudarjamo, da je 
potrebno izšolati medicinsko sestro za neposredno delo ob pacientovi postelji. 
Področje izobraževanja bo predvidoma še naprej eno od ključnih področij, ki ga 
bomo morali urejati skupaj z vsemi vključenimi. Bolonjska reforma je ukinila 
pripravništvo, a delodajalci opozarjajo na ne dovolj usposobljenega diplomanta - brez 
predhodnega uvajalnega obdobja. N ato smo že opozorili ministrstvo  za zdravje. 
Slednje smo s posebnim pismom seznanili tudi s problematiko, ki se pojavlja v zvezi z 
vodenjem Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru.  
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 Odbora strokovnih sekcij in IO strokovnih sekcij 

 Glej poročilo koordinatorice in posameznih strokovnih sekcij. 

1. dokument  Poklicne aktivnosti in kompetenc v zdravstveni in babiški 
negi  je po desetletju dela zaživel, ne le v lični knjižici, postopoma tudi v 
praksi, ob tem, da se bo predvidoma stalno dopolnjeval in razvijal;  

2. zelo pomemben je tudi dokument Izvajanje zdravstvene nege v ambulanti 
primarne/družinske medicine s kadrovskimi potrebami za področje 
zdravstvene nege; 

3. strokovne sekcije so pričele razvijati nacionalna navodila za posamezna 
strokovna področja, ki bodo v kliničnih okoljih podlaga za izdelavo 
strokovnih standardov, smernic in priporočil; tako bodo namesto planiranih 
dveh smernic s strani vsake strokovne sekcije narejena navodila in pri Odboru 
strokovnih sekcij je bila za to področje imenovana delovna skupina. 

4. Veliko smo se v letu 2008 ukvarjali z nacionalnimi poklicnimi 
kvalifikacijami (NPK), največ v povezavi z izvajanjem Dogovora o določitvi 
plačnega razreda delovnih mest v skupini E3 za srednje medicinske sestre – 
babice v porodnem bloku ter srednje medicinske sestre v intenzivni terapiji 
III,II in I, ki je bil sklenjen dne 15. septembra 2008. Vloga Zbornice – Zveze 
pri tem je bila spodbujanje pridobivanja NPK na strokovno prepoznavnih 
področjih. V skladu s pravili stroke bi morale biti na teh delovnih mestih 
zaposlene diplomirane medicinske sestre. Organizirana je bil študijski obisk v 
Krki d.d., večkrat smo se sestali z različnimi sogovorniki, saj je bilo medtem v 
Sloveniji ustanovljenih (pre?) veliko število visokih strokovnih šol oz. dve 
fakulteti . Opozarjali smo, da je NPK zahtevno strokovno delo in vzpostavitev 
sistema za eno poklicno skupino zahteva eno do dve leti intenzivnih aktivnosti 
po posameznih fazah, ki jih opredeljujejo Zakon o NPK in podzakonski akti. 
Stroka se še vedno zavzema za uvajanje NPK, kjer ni ustreznega 
izobraževalnega sistema, npr. za ortopedskega tehnologa, reševalca ali 
zobozdravstvenega asistenta; na teh področjih smo aktivnosti za NPK tudi 
pospeševali. Za osem drugih strokovnih področij, kjer so bili  NPK v začetnih 
fazah, je ob upoštevanju strokovnih mnenj, predvsem kolegija glavnih 
medicinskih sester slovenskih bolnišnic, po tehtnem premisleku Ministrstvo za 
zdravje NPK ustavilo. Eden od ključnih razlogov Zbornice – Zveze je bil 
pomislek, da je bilo v času priprav na NPK ustanovljeno večje število visokih 
strokovnih šol za področje zdravstvene nege; v nastajanju je bila v tem letu 
osma. Tako bo predvidoma v razmeroma kratkem času dovolj 
diplomantk/diplomantov z ustrezno izobrazbo in naloga managementa je, da 
jih tudi zaposluje. Priporočili smo, da se izobrazbena struktura zaposlenih na 
področju zdravstvene nege čim bolj približa razmerju, ki je priporočeno s 
strani Evropskega združenja za intenzivno terapijo in predstavlja 70 odstotkov 
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osebja z visoko izobrazbo ter 30 odstotkov s srednjo izobrazbo. Zbornica – 
Zveza je opozarjala, da moramo imeti pri strateških odločitvah o 
izobraževanju na področju zdravstvene in babiške nege jasno vizijo razvoja 
stroke, družba in politika pa morata razumeti, da dovolj izobražena in 
usposobljena medicinska sestra in babica pomenita večjo strokovnost, 
kakovost, varnost in stroškovno učinkovitost zdravstvene obravnave. Torej ne 
moremo pristajati na nižanje formalnega izobraževanja zaposlenih v 
zdravstveni in babiški negi, saj skrbimo za posebej občutljivo in zahtevno 
populacijo, kjer je potrebnih vedno več tako formalnih kot specialnih, ob delu 
pridobljenih znanj (Povzeto po Utrip, februar 2009). 

  

Dejavnost babiške nege  

 Glej poročilo o delovanju Sekcije medicinskih sester  babic. V letu 2008 smo v 
Upravni  odbor Zbornice - Zveze dobili predstavnico babic Anito Prelec.  

  

Odbor regijskih strokovnih  društev  

 koordinacijo je prevzela predsednica DMSBZT Maribor Ksenija Pirš. Glej 
poročilo  koordinatorice in posameznih regijskih strokovnih društev.  

 Glasilo UTRIP in Obzornik zdravstvene nege  

 Glej poročila urednic obeh publikacij. 

Na koncu, dovolite, da se zahvalim vsem, ki ste kakorkoli prispevali k rasti in razvoju 
naše skupne organizacije, ki razumete, da je včasih težko ustreči vsem željam, 
sprejeti vse pobude, urediti stvari, za katere nismo niti malo pristojni,  in prenašati 
tudi kakšno neupravičeno kritiko. Veliko smo v tem letu uspeli narediti – skupaj. 
Računamo na podporo in sodelovaje vseh  nas še naprej.  

                                                                                                               
Darinka Klemenc, predsednica 
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2. POROČILO O DELU STROKOVNIH SLUŽB ZBORNICE - 
ZVEZE 

 
Pri sestavljanju poročila o delu strokovnih služb za leto 2008 bi lahko leto razdelili na 
dve obdobji, na obdobje, ko smo še opravljali dejavnost vezano na javna pooblastila 
in na obdobje, ki še traja in odločbe o podaljšanju javnih pooblastil še nismo prejeli, 
ali pa na obdobje pred spremembo plačnega sistema za javne uslužbence in po 
spremembi. Preprosto, leto je bilo delovno in aktivno, tako po v povezavah s 
članstvom kot opravljenih postopkih, ki so prikazani v številkah. 

 

V skromnih delovnih pogojih smo se redno zaposleni srečevali z mnogimi 
strokovnimi, finančnimi, socialnimi, bolj in tudi manj prijaznimi izzivi.  

Glede na to, da so bili naši člani v poletnih mesecih željni velikega števila informacij 
vezanih tako na plačni sistem kot javna pooblastila smo preprosto morali posodobiti 
telefonsko centralo in uvesti uradne ure tudi po telefonu. Mnogi so nam očitali slabšo 
povezanost s članstvom, toda če smo želeli opravljati tudi redne obveznosti 
pisarniškega poslovanja je bila to edina rešitev. Ob vsem tem smo se več kot ažurno 
odzivali na vsa vprašanja, ki so nam jih člani posredovali po elektronski pošti. Glede 
na to, da so se vprašanja velikokrat ponavljala, smo nanje odgovarjali tudi preko 
obvestil na spletni strani in v glasilu Utrip.  

Mesečno so lahko člani spremljali vse aktivnosti naše pisarne tudi v posebni rubriki 
glasila »delo na Zbornici – Zvezi«. 

 

Intenzivnost dela na področju pravne službe je v poletnih mesecih dosegla svoj višek. 
Pravnica Lara Savnik je sodelovala pri pripravi vseh utemeljitev vezanih na strokovna 
pojasnila v zvezi s specialnimi znanji, kompetencami zaposlenih v zdravstveni in 
babiški negi in obravnavami individualnih vlog vezanih na plačni sistem. 

 

Poseben sklop aktivnosti v pisarni je bil vezan  tudi na Nacionalne poklicne 
kvalifikacije. Priprave na izvedbo programa so potekale vsaj sedem let. Interes 
srednjih medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov se je pokazal z uvedbo  novega 
plačnega sistema. Opravljeni so bili številni sestanki s predstavniki Ministrstva za 
šolstvo, centra za poklicno izobraževanje in državnega izpitnega centra.   
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Velik del aktivnosti je bil podrejen javnim pooblastilom z vidika vrednotenja 
posameznega upravnega postopka. Glede na izredno zahteven plansko-analitičen 
pristop smo vse leto tesno sodelovali s finančnim svetovalcem Tomažem Glažarjem.  

 

V tem letu smo prvič opravili revizijo poslovanja, ki jo je izvedel državni notranji 
revizor   revizorske hiše ABC Revizija, d.o.o.  

 

V drugi polovici leta smo pričeli z aktivnostmi prenosa vodenja računovodskih storitev 
z računovodskega servisa Daba Vodlan, na nov računovodski servis Unija d.d. Ob tej 
priložnosti se gospe Ireni Vodlan zahvaljujem za dolgoletno sodelovanje z Zbornico – 
Zvezo.  

 

Komisija za vrednotenje strokovnih izobraževanj in izpopolnjevanj je v prvem letu 
prejela 220 vlog organizatorjev strokovnih srečanj in že preko 50 individualnih vlog. 
Za strokovne službe je to pomenilo, da je bilo vsem organizatorjem posredovati sklep 
o vpisu strokovnega srečanja v register strokovnih izobraževanj in izpopolnjevanj s 
področja zdravstvene in babiške nege. Vsa strokovna srečanja in njihove udeležence 
je potrebno pod zaporedno številko sklepa nato vnesti v računalniški register. Do 
konca leta je bilo v računalniški register ročno vnesenih približno šestdeset (60) 
strokovnih izobraževanj in njihovih udeležencev. Glede na to, da bo število imetnikov 
licence pričelo naraščati se bo s tem vsako leto večalo tudi število teh postopkov. V 
izdelavi je že nadgradnja registra. Pričakujemo, da bo mogoče že na začetku leta 
preko  elektronske oddaje podatkov organizatorja, število postopkov povečati . tako 
bomo postali še ažurnejši.  

 

V letu 2008 je bilo sklicanih štirinajst (14) rednih, dve (2) izredni in ena (1) 
korespondenčna seja upravnega odbora. Na sejah se je zapisalo preko 250 sklepov, 
ki so bili zavezujoči tako za funkcionarje kot za redne zaposlene. Realizirano je bilo 
več kot tri četrtine sklepov. Le realizacija sklepov je pomenila mnogo 
administrativnega dela, zapisnikov, posredovanja dopisov, pošiljanja elektronskih in 
klasičnih poštnih obvestil.  

 

Opravila vezana na prejeto in odposlano pošto večkrat merimo celo v kilogramih ali 
metrih. Pošta, ki prihaja v pisarno se nanaša na vpise in izpise v strokovno združenje, 
v času, ko je še valjala odločba o javnih pooblastilih smo tedensko odposlali preko 
tristo odločb o vpisu v register in nekaj manj odločb o podelitvi licence. 
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Za vse aktivnosti, ki so se odvijale v pisarni na Vidovdanski 9  v Ljubljani smo bile 
zadolžene še  vedno le štiri redno zaposlene, Bojana Bučar, poslovna sekretarka, 
Urša Bolta, samostojna svetovalka za področje javnih pooblastil, Mojca Čerček, 
odgovorna oseba za področje knjigovodstva ter Monika Ažman, izvršna direktorica. 
Preko celega leta sta nam pri delu pomagali še dve študentki, Sabina Urbanija in 
Špela Hočevar.  

Upravni odbor je že v pomladnih mesecih potrdil profesionalno zaposlitev 
predsednice, ki pa je do konca leta še nismo uspeli realizirati.  

 

V letu 2008 je bilo opravljenega veliko dela. Mnoge naše aktivnosti in realizirane 
sklepe smo zabeležili v Utripu. Posamezne strokovne odločitve smo preko izjav za 
javnost posredovali tudi slovenskim medijem, sklicali tiskovne konference in tudi tako 
opozorili, da smo zaposleni v zdravstveni in babiški negi še kako pomemben člen pri 
uresničevanju nacionalnega plana zdravstvenega varstva. 

 

Pred nami je leto polno novih izzivov, načrtov, nalog in projektov. Vsi redno zaposleni 
se bomo zagotovo najbolj razveselili dne, ko bomo morda le lahko zadihali v novih 
poslovnih prostorih. Novi prostori bodo omogočali tudi prijaznejše delo za vse 
komisije in delovne skupine, ki so bile v tem letu zelo aktivne. Morda  bodo novi 
prostori in profesionalna zaposlitev predsednice nov mejnik v delovanju Zbornice – 
Zveze.  
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POROČILO  O DELU NA PODROČJU JAVNIH  POOBLASTIL 

V LETU 2008 

 

REGISTER IN LICENCE 

 

Zbornica – Zveza je izvajala javna pooblastila do 30. 6. 2008, ko je potekla odločba 
in pogodba o izvajanju javnih pooblastil vodenja registra izvajalcev zdravstvene in 
babiške nege, izdajanja, podaljševanja in odvzemanja licenc ter strokovnega nadzora 
s svetovanjem. 

Zbornica-Zveza od 1.7.2008 nima odločbe za javna pooblastila od 1.7.2008 dalje, 
zato gornjih nalog niti ne more niti ne sme izvajati.  

 

Podatki o izvedenih upravnih postopkih v izvajanju javnih pooblastil so prikazani v 
spodnjih preglednicah: 

 

 

Tabela 1: Preglednica izvajanja vpisa v register in podelitev licenc v obdobju od 
01.01.2008 - 31.12.2008 

 

 REGISTER LICENCA 

Št. prejetih vlog v obdobju 
01.01. -  31.12.2008 

846 10.102 

Št. poslanih pozivov za 
dopolnitev v obdobju 

01.01.2008 - 31.12.2008 
2.298 0 

Št. zavrženih vlog v obdobju 
01.01. - 30.06.2008 

4 0 

Št. pozitivnih odločb v 
obdobju 01.01. - 30.06.2008 

5.792 4.293 

Št. izdanih negativnih odločb 
v obdobju 01.01. – 

10 1 
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30.06.2008 

Št. vloženih pritožb na 
izdane odločbe v obdobju od  

01.01. – 30.06.2008 
1 1 

Št. ugodno rešenih pritožb v 
obdobju od   01.01. – 

30.06.2008 
1 0 

Št. zavrnjenih pritožb v 
obdobju od                 

01.01. – 30.06.2008 
0 1 

Št. vlog, ki čakajo na 
odločitev MZ  

21 12 

Št. vlog, vpisanih v 
računalniško bazo 

15.436  

  

   

 

V letu 2008 smo prejeli 10.948 vlog za vpis v register ter za pridobitev licence. Kot je 
navedeno v preglednici ob koncu poročila, smo do vključno 30.06.2008, ko je potekla 
odločba o izvajanju javnih pooblastil, izdali 5.792 odločb o vpisu v register ter 4.293 
odločb o podelitvi licence. V navedenem obdobju je bilo izdanih 11 negativnih odločb 
o vpisu register, 4 vloge smo zavrgli. Kljub temu, da Zbornica – Zveza do današnjega 
datuma še ni prejela odločbe o izvajanju javnih pooblastil s strani Ministrstva za 
zdravje, smo na Zbornici – Zvezi ves čas nemoteno opravljali delo in vnašali vloge v 
program ter po potrebi pozivali izvajalce k dopolnitvi posameznih vlog. Zaradi 
neizdajanja odločb smo se soočali s povečanim obsegom dnevno prejetih 
elektronskih sporočil in dopisov, na katere smo ažurno odgovarjali in bili vsem na 
voljo tudi preko telefonskega komuniciranja in osebno v času uradnih ur. 

 

 

 

Skupno število izdanih 
odločb od 21. 06. 2007 dalje 

9.865 4.952 
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STROKOVNI NADZORI  

 

Tabela 2: Preglednica izvajanja JP na področju strokovnih nadzorov s svetovanjem v 
obdobju od 01.01.2008 - 31.12.2008 

   

Izvedeni strokovni nadzori 
s svetovanjem 

3  

 

Nadzorovanci: 

Splošna bolnišnica Celje – urgentna dejavnost 

Onkološki inštitut Ljubljana – hospitalna dejavnost 

Zdravstveni dom Velenje – patronažna služba 

 

Rezultati dokazujejo, da smo glede na obseg in vsebino pri delu uspešni, mi pa se 
trudimo in se bomo še naprej trudili, da bodo ti rezultati še boljši.  

 

 

AKTIVNOSTI NA PODROČJU PODALJŠANJA ODLOČBE IN POGODBE O 
IZVAJANJU JAVNIH POOBLASTIL 

 

Zbornica-Zveza je z MZ sklenila Pogodbo št. C2711-07Y000121 za financiranje v l. 
2007, čeprav je bila Odločba o podelitvi javnih pooblastil izdana od leta 2005- 2008. 

 

V 6. členu citirane Pogodbe je dejansko dogovorjeno, da bosta stranki izvajanje 
pogodbe spremljali sproti, za spremembo pa se bosta dogovorili ob spremenjenih 
pogojih. Nedvomno so po podpisu nastopile spremenjene okoliščine, saj je bila pri 
podpisu upoštevana dinamika 1. 1.-30. 6. 2007.   

 

V letu 2007 sta bila sprejeta dva Pravilnika: Pravilnik o registru izvajalcev v 
dejavnosti zdravstvene in babiške nege ( v nad. Pravilnik o registru), ki velja od 
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21.3.2007 ter Pravilnik o licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege 
(v nad. Pravilnik o licencah), ki velja od  4.4.2007 dalje. 

 

Pravilnik o registru določa, da MORA Zbornica-Zveza vzpostaviti register najpozneje v 
treh mesecih po uveljavitvi tega pravilnika ter se izvajalci morajo vpisati v register v 6 
mesecih od vzpostavitve (čl. 17 in 18). Pogoj za podelitev licence je vpis v register 
izvajalcev. 

 

Pravilnik o licencah pa določa, v kakšnih primerih izda Zbornica-Zveza prvo licenco in 
v kakšnih primerih jo podaljša. To lahko stori le, če ima vzpostavljen register 
licenčnih točk, saj MORA izvajalca obvestiti o poteku licence najpozneje šest mesecev 
pred potekom in ga obvestiti o skupnem številu točk, po uradni dolžnosti pa mora v 
30 dneh pred potekom veljavnosti izdati izvajalcu odločbo o podaljšanju licence. 
Potrebno je nastaviti registre v zvezi z licenčnimi točkami na podlagi izpopolnjevanj in 
objav strokovnih prispevkov, kjer sodelujejo tudi sekcije Zbornice-Zveze. 

 

Zaradi sprejema pravilnikov se je nesorazmerno s preteklim obdobjem povečalo 
število prejetih vlog. Kot rečeno, je potrebno najprej  izvajalce vpisati v register, nato 
pa še izdati licence, zato je ocena upravnih postopkov, ki jih bo treba zaključiti z 
izdajo odločbe, vsaj 34.552 (za leto 2007). Pri tem moramo upoštevati dejstvo, da 
bodo negativne odločbe večinoma predmet presoje na drugi stopnji - pritožbeni 
postopek in se tako lahko še poveča število zadev, ki jih je potrebno rešiti. Zakon o 
upravnem postopku (ki se uporablja za te postopke) nalaga vsem upravnim 
organom, da rešijo vlogo v roku 30 dni od prejema popolne vloge, pri čemer je 
potrebno večinoma izpeljati še ugotovitvene postopke glede ugotavljanja raznih 
dejstev ali pridobiti ustrezna potrdila). Ne gre za enostavne postopke, zato je 
povečana potreba po strokovnem kadru. Povečane stroške je nemogoče kriti iz 
članarin, saj članstvo v Zbornici-Zvezi ni obvezno. 

 

Ocena stroškov enega upravnega postopka v pogodbi prav tako ni bila realna, saj je 
potrebno upoštevati ne le inflacijo, temveč tudi povečano število strokovnih delavcev, 
povečanje urne postavke zaposlenih kadrov, istočasno pa je potrebno upoštevati 
večje materialne stroške, zagotoviti je potrebno pogoje dela - računalniško in strojno 
opremo, pisarniški material. 
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Enostaven pregled ZAKONSKIH določb, ki so za Zbornico-Zvezo OBLIGATORNE, nam 
jasno pove, da je dolžna Zbornica-Zveza vse te naloge opraviti, vendar za to nima  
dovolj kadrov, ne primernih poslovnih prostorov, kar seveda izhaja iz premalo 
denarnih sredstev. 

V pogajanjih, ki so potekala od septembra 2008 do decembra 2008, smo uspeli 
doseči plačilo za izvedene upravne postopke v prvi polovici leta 2008. Za to dejavnost 
je bilo porabljenih preko 110 ur strokovnega dela. 

 

Glede na iztek odločbe je Zbornica – Zveza na podlagi 1. točke odločbe v marcu 2008 
poslala na Ministrstvo za zdravje predlog za podaljšanje odločbe o podeljenem 
javnem pooblastilu za obdobje treh let. Ministrstvo je po dolgotrajnem postopku v 
decembru 2008 odgovorilo, da je potrebno izvesti postopke javnega naročila; tako so 
aktivnosti zamaknjene globoko v leto 2009. 

Zaradi zahtevnosti priprav predračunskih elementov za sklenitev pogodbe o izvajanju 
JP za obdobje 1.1. 2008 – 30. 6. 2008 ter pogajalskih elementov za sklenitev 
pogodbe za leto 2009 je bil v delovno skupino vključen tudi zunanji strokovni 
sodelavec s področja financ. 

 

Pregled dela na področju dodeljevanja licenčnih točk je prikazano posebej v poročilu 
pristojne komisije. 

 

Sklop poročila pripravili: Peter Požun, Urša Bolta, Lara Savnik, Tomaž Glažar 
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POROČILO ODDELKA ČLANARIN V LETU 2008 

 

 

Tudi v letu 2008 se je članstvo v Zbornici – Zvezi mesečno povečevalo in na dan 
pisanja poročila šteje 15.900 članic/ov. Povprečno je bilo na mesec 73 novih vpisov v 
članstvo, pri čemer jih največ beležimo v mesecih marcu in oktobru, ko je številka 
vpisov v posameznem mesecu znašala 104. V letu 2008 smo pripravili 1.035 položnic 
za plačilo članarine za upokojene člane in študente, ki imajo fiksni znesek letne 
članarine.  Vsak član 10. v mesecu prejme brezplačen izvod revije Utrip, katere na 
domove razpošlje Pošta Slovenija. Zaradi pogostih selitev in s tem menjav stalnih in 
začasnih naslovov članic/ov mesečno prejmemo v povprečju 24 zavrnjenih Utripov, ki 
jih evidentiramo in posamezniku izvod posredujemo v delovno organizacijo hkrati z 
dopisom, v katerem ga pozivamo, da nam sporoči morebitni novi naslov oziroma razloge za 
nedostavljeno pošiljko. 

 

ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST V LETU 2008 

 

Zbornica – Zveza nudi vsem članom kot tudi ostalim možnost nakupa različnih knjižic, 
bodisi za opravljanje pripravništva bodisi za pridobitev dodatnih znanj. 
Posameznik/ca jo dobi na sedežu Zbornice – Zveze ali pa nam posreduje naročilo po 
pošti in mu/ji pošljemo knjižico s plačilom po povzetju. Vsakemu posamezniku 
izstavimo račun z navedbo plačila. V primeru, da knjižice naroča delovna 
organizacija, nam le ta posreduje naročilnico, ki jo vnesemo v evidenco, izstavimo 
račun in hkrati pošljemo tudi število naročenih knjižic. V letu 2008 je bilo prodanih, in 
s tem tudi izdanih računov iz naslova prodaje, 1.310 izvodov knjižic. 
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Priloga:  Preglednica poročila leta 2008 

 

ČLANARINA:   

Št. vpisov v Zbornico - Zvezo 1.192 

Št. izpisov iz Zbornice - Zveze 317 

PRODAJA KNJIG:   

Št. prodanih knjižic 1.310 

 

 

POROČILO O OPRAVLJENEM RAČUNOVODSKEM DELU V LETU 2008   

 

 število dokumentov/ postopkov

Knjiženje članarin 64 520

Knjiženje bančnih nakazil 251

Izdaja računov za storitve, kotizacije, sponzorstva 2266

Obračuni storitev strokovnih sekcij 43

Donatorske pogodbe 77

Obračun in izdaja vračil 62

Izdaja predračunov 30

 

Vodenje Obzornika zdravstvene nege Število dokumentov/postopkov

Vpisi naročnikov 2092

Izpisi naročnikov 97

Izdaja računov (2 x letno) 2627

Knjiženje plačil 1934

Opomini  397
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Ostalo Število dokumentov/postopkov

Prejete fakture 747

Avtorske in podjemne pogodbe 703

Obračuni potnih nalogov 786

 

Sklop poročila pripravili Urša Bolta in Mojca Čerček
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STANJE ČLANSTVA ZBORNICE – ZVEZE V MESECU FEBRUARJU 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  Aktivni člani Upokojeni člani Študenti 
Stanje članstva - 

skupno Vpisi članov  Izpisi članov 
DRUŠTVA A B C D v letu 2008 v letu 2008 
        D=A+B+C     

DMSBZT Ljubljana 5.015 245 194 5.454 346 122 

DMSBZT Maribor 2.100 51 118 2.269 144 32 

DMSBZT Celje 1.588 42   1.630 194 27 

DMSBZT Gorenjska 1.137 60 2 1.199 93 24 

DMSBZT Koper 909 33 86 1.028 53 12 

DMSBZT Nova Gorica 795 86   881 45 22 

DMSBZT Novo mesto 956 46   1.002 84 17 

DMSBZT Slovenj Gradec 542 18   560 32 7 

DMSBZT Velenje 270 2   272 19 5 

DMSBZT Ptuj 556 4   560 41 17 

DMSBZT Murska Sobota 968 64   1.032 138 22 

Skupaj 14.836 651 400 15.887 1.189 307 
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PRENOVA SPLETNIH STRANI www.zbornica-zveza.si 

 

Prvotna spletna stran Zbornice – Zveze je bila postavljena leta 2000 s takratno 
tehnologijo, zato so bila oblikovno in funkcionalno zastarela, obiskovalcu pa je nudila 
predvsem statične informacije, njihova uporabnost je bil omejena. 

Pri izdelavi nove podobe in funkcionalnosti spletne strani smo dosegli: 

- Čisto, moderno in prepoznavno obliko; 
- Enostavnost uporabe – obiskovalcu prijazno; 
- Uporabo »lahkih« elementov – tako za hitrost prikazovanja strani kot tudi 

majhne zahteve glede moči uporabnikovega računalnika (nezahtevne 
animacije); 

- Uvodna stran je pregledna, prostor je za aktulane dogodke in obvestila, 
posebna obvestila, koledar dogodkov 

- Navigacija uporabnika enostavno vodi po temeljnih vsebinah 
 

Nova funkcionalnost spletne strani nudi spodbudo obiskovalcem, predvsem članom k 
večji udeležbi pri aktivnostih. Cilj, ki smo si ga ob prenovi zastavili je bil doseči 
interakcijo uporabnikov s pomočjo dodatkov: 

- Spletne ankete 
- Hiter način za pridobivanje mnenja obiskovalcev glede aktualnih vprašanj 
- Koledar dogodkov 
- Koledar strokovnih srečanj in elektronska prijavnica, pregleden prikaz, možnost 

iskanja po datumu, organizatorju ali področju, enostavnost prijave. Elektronska 
prijavnica je poslana takoj v tajništvo. 

- Samostojen portal Obzornika zdravstven nege 
 

Portal je zasnovan tako, da ga je mogoče modulno nadgrajevati, najnovejša 
tehnologija ASP.NET, na kateri je stran zgrajena, zagotavlja stalen razvoj spletne 
izkušnje in nove možnosti, ki poskrbijo za optimalno učinkovitost spletne strani oz. 
portala. 

Portal gostuje na spletnem strežniku, ki zagotavlja 1Gb prostora za spletno stran, 
SQL bazo za dinamične vsebine in ASP.NET podporo za dinamične spletne strani 

 

Za prenovo spletnih strani je bilo porabljenih preko 400 ur skupnega dela spletnih 
razvijalcev, skrbnika ter sodelavcev na Zbornici – Zvezi. 
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Nekaj statističnih podatkov o obisku: 

- število obiskovalcev od vzpostavitve prenovljene strani: 52.050 
- število različnih obiskovalcev: 23.600 (po IP številkah) 
- povprečno število obiskovalcev na dan: 175 

 

 

V naslednjih preglednicah prikazujemo statistiko obiskov, ki jo spremljamo na 
portalu. 

 

 

 

Graf 1: Obiskovalci v celotnem obdobju / dan 
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Graf 2: Skupaj obiskovalci na posamezen dan v tednu 

 

 

 

 

 

Graf 3: Obiskovalci skupaj na uro v dnevu 
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Graf 4: Obiskovalci po mesecih1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 zaradi dinamike je prikazan tudi januar 2009, zato tak padec. 
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Graf 5: Obiskovalci spletne strani po identificiranih državah 

 

Graf 6: Najbolj brane vsebine  

 

 

Komentar: Default.aspx je vstopna stran, Default1.aspx pa je iskalnik, ki se naloži 
vedno ob prvi strani in se lahko zanemarita 
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Graf 7: Največkrat prenesene datoteke iz spletne strani k obiskovalcem: 

 

 

 

Preglednica 1: Rezultat ankete o zadovoljstvu s prenovljeno spletno 
stranjo 
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Preglednica 2: Rezultat ankete kako obiskovalci ocenjujejo vpliv 
zdravstvene nege na oblikovanje zdravstvene politike 

 

 

                                                                                           

 

Sklop poročil pripravila: Peter Požun in Aleš Požun 
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Vsem najožjim sodelavkam, predsednici, podpredsedniku in vsem, ki smo se preko 
vsega leta srečevali v naših skupnih poslovnih prostorih se najlepše zahvaljujem za 
sodelovanje. Brez dobrega sodelovanja, veliko entuziazma in dobre volje, vsega 
naštetega v enem samem letu ne bi mogli izvesti. V želji, da bomo v naslednjem letu 
z začetim delom tako uspešno nadaljevali, vabim k sodelovanju tudi vas. 

 

Monika Ažman, izvršna direktorica 
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3. POROČILO O DELU ODBORA REGIJSKIH 
STROKOVNIH DRUŠTEV 

 

Odbor regijskih strokovnih društev (ORSD) predstavlja organ, ki pri Zbornici- Zvezi 
koordinira skupna prizadevanja pri uresničevanju interesov enajstih regijskih 
strokovnih združenj (skupaj 15.887 članic in članov), izkazanih pri doseganju ciljev in 
v izvajanju nalog skupnega pomena za stroko zdravstvene in babiške nege ter njene 
izvajalce. 

Leto 2008 so v strokovnem prostoru zaznamovala številna dogajanja v okolju 
zdravstvenega sistema, ki je, vpet v družbeno politična dogajanja, doživel pomembne 
spremembe. Napovedovanje sprememb, ki so se v letu 2008 udejanjile je potekalo že 
v letih pred tem. Če smo v prejšnjih letih govorili o pripravah na izvajanje javnih 
pooblastil Zbornice- Zveze, o ozaveščanju na področju razumevanja in zagotavljanja 
pacientovih pravic (ZPacP,  UL RS, št. 15/2008) ter neprekinjenega razvoja 
strokovnih, kakovostnih storitev na področju zdravstvene nege, o poklicni solidarnosti 
med zaposlenimi v zdravstveni negi in v zdravstvu nasploh ter o potrebi po) 
izboljšanju medosebnih odnosov, je leto 2008 močno preizkušalo tovrstna 
prizadevanja v preteklosti. 

Potrebe po enotnosti v zdravstveni negi, usklajenem delovanju stroke znotraj sistema 
slovenskega zdravstvenega varstva, organizacijski urejenosti, jasno opredeljenih 
strokovnih standardih ter kompetenc znotraj negovalnih timov ter mnoge druge, so 
izrazito spremljale dogajanja ob odgovornem, zahtevnem postopku vpisovanja in 
vodenja registra izvajalcev v  dejavnosti zdravstvene in babiške nege (od 
21.06.2007), (Pravilnik o registru izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške 
nege, UL RS 24/ 2007) ter izdaji prve licence (Pravilnik o licencah izvajalcev v 
dejavnosti zdravstvene in babiške nege, UL RS št. 24/ 2007) pri Zbornici- Zvezi, ob 
pričetku izvajanja strokovnih nadzorov s svetovanjem Zbornice- Zveze, ob 
vzpostavljanju sistema nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK, Zakon o nacionalnih 
poklicnih kvalifikacijah, UL RS, št. 81/ 2000, 55/ 2003, 118/ 2006, 1/ 2007), kakor 
tudi ob prevedbi plačnega sistema na osnovi Zakona o sistemu plač v javnem 
sektorju (UL RS št. 60/ 08), usklajevanju delovnih mest v zdravstveni negi z 
delovnimi mesti v katalogu na podlagi Aneksa h kolektivni pogodbi za zaposlene v 
zdravstveni negi (UL RS št. 60/ 08). V ORSD smo spremljali številne aktivnosti 
Zbornice- Zveze na področju sodelovanja s Sindikatom delavcev v zdravstveni negi 
(SDZN), Ministrstvom za javno upravo, Ministrstvom za zdravje ter drugimi (sklep o 
dopolnitvi dokumenta »Specialna znanja«, z dne 23.07.2008 v sodelovanju s SDZN 
ter RSKZN), vzpostavitev Nacionalnega registra specialnih znanj, dogovor o določitvi 
plačnega razreda delovnih mest v skupini E3 za srednje medicinske sestre- babice v 
porodnem bloku ter srednje medicinske sestre v intenzivni terapiji III, II in I, 
strokovna stališča Zbornice- Zveze glede uvrstitve zobozdravstveni asistent, 
razporeditve zaposlenih v babiški negi v plačne razrede, razporejanje zaposlenih v 
zdravstveni in babiški negi na delovna mesta s specialnimi znanji) in drugo. 

Ob aktualnih dogajanjih so regijska strokovna društva izvajala izredno pomembno 
nalogo združevanja številnega članstva. Iz strokovnega, poklicno- stanovskega in 
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družbenega vidika je bila ta vloga neprecenljivega pomena pri informiranju, 
koordiniranju in usklajenem sodelovanju regij tako z Zbornico- Zvezo kakor tudi pri 
delovanju zaposlenih v zdravstveni in babiški negi v posameznih regijah v Sloveniji. 

V ORSD smo si tudi v letu 2008 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 in UO 
Zbornice- Zveze, aktivno smo sodelovali na 11. simpoziju zdravstvene in babiške 
nege, ob Mednarodnem dnevu babic- 5. maju ter Mednarodnem dnevu medicinskih 
sester- 12. maju v Lendavi, ki sta potekala pod motom »Zdrave družine- ključ do 
prihodnosti« in »Medicinske sestre zagotavljajo kakovost tudi v primarnem 
zdravstvenem varstvu«, udeležili smo se regijskih obeležij ob mednarodnem dnevu 
medicinskih sester ter spodbujali delovanje regijskih strokovnih društev na področju 
razvoja strokovnih vsebin ter interesnih dejavnosti (kakovost življenja zaposlenih v 
zdravstveni in babiški negi), kar zgovorno pričajo posamezna poročila regijskih 
strokovnih društev. 

Posebej velja poudariti, da smo v ORSD skrbno spremljali usklajevanje strokovnih 
vsebin posameznih regijskih strokovnih društev v postopku vpisa v register 
strokovnih izpopolnjevanj ter postopkov, ki so potrebni za vrednotenje strokovnih 
vsebin ter pridobivanje licenčnih točk strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj pri 
Komisiji za licenčno vrednotenje strokovnih izpopolnjevanj Zbornice- Zveze.  

Ob tem smo si prizadevali za dobro sodelovanje s strokovnimi sekcijami, s številnimi 
pobudami pri organizaciji strokovnih srečanj v posameznih regijah, kakor tudi pri 
snovanju programov dela za leto 2009, ko smo pri načrtovanju strokovnih 
izpopolnjevanj izhajali iz splošnih, tudi obveznih vsebin (10. člen Pravilnika o licencah 
izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, UL RS št- 24/ 2007). Regijska 
strokovna društva vse bolj prevzemajo vlogo partnerja v procesu vseživljenjskega 
izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja v neposrednem okolju kliničnih praks, v 
specifičnih okoljih, kjer potrebe po znanjih nastajajo in so koncipirane v skladu s 
potrebami pacientov in njihovih svojcev v procesu zdravstvene obravnave. Slednje 
predstavlja največjo dodano vrednost izobraževanj, ki v regijah predstavljajo 
dostopna, sodobna, sistematična, ciljana potrebna znanja.  

Med drugim smo podprli predlog Sekcije študentov zdravstvene in babiške nege o 
spremenjenem načinu odvajanja članarine regijskih strokovnih društev v prid sekciji: 
od celotnega zneska študentske članarine se 5% odvede v Sklad za dodeljevanje 
sredstev za izobraževanje, 95% vrednosti ostane  na stroškovnem mestu Sekcije 
študentov zdravstvene nege pri Zbornici- Zvezi (o predlogu so predsednice pridobile 
sklep v regijskih strokovnih društvih). 

Učinkovitost in sposobnost organizacije regijskega strokovnega društva se izraža v 
odzivanju na izražene potrebe svojih članov- članov Zbornice- Zveze, zato je nemara 
v prihodnje potrebno iskati skupne sinergije posameznih organizatorjev- najtesnejših 
»sodelavcev« pri izvajanju storitev izobraževanj in strokovnih izpopolnjevanj pri 
Zbornici- Zvezi, regijskih strokovnih društev in strokovnih sekcij ter ostalih. Vrednost, 
ki izhaja iz sodelovanja različnih organizatorjev, iz strokovno utemeljenih razlogov, 
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kjer le- ti zmorejo združevati svoje zmožnosti (intelektualne, organizacijske) je 
projektno delo, ki konkurenčnih prednosti ne izključuje, temveč jih sešteva. 

V letu 2008 smo se sestali na treh rednih sejah, (9. seji ORD, dne 10. decembra 
2007), 10. seji ORSD, dne 18. marca 2008 (DMSBZT Slovenj Gradec), 11. seji ORSD, 
dne 20. junija 2008 (DMSBZT Ljubljana), 12. seji ORSD- sklep: 1. redna seja, dne 21. 
oktobra 2008 (DMSBZT Ptuj- Ormož). 

18. marca je potekala 10. seja ORSD, ki jo je v sodelovanju z odborom 
organiziralo DMSBZT Slovenj Gradec, v okolju koroške kulturne dediščine, ob 
bogatem kulturnem izročilu, narodnih običajev in krajevni folklori. Na seji je bila 
prisotna novo izvoljena izvršna direktorica Monika Ažman (na delovno mesto 
nastopila dne 01. februar 2008). Po poročanju s sej UO (30. redna seja, z dne 
16.01.2008, 31. redna seja, z dne 06.02.2008, 32. redna seja, z dne 05.03.2008) je 
predsedujoča OSD, Darinka Klemenc poročala o aktivnostih Zbornice- Zveze na 
področju vzpostavljanja registra izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege. 
Ob številnih vprašanjih sta se na seji ponovno obravnavala Pravilnik o registru 
izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, UL RS 24/ 2007) ter Pravilnik o 
izdaji prve licence (Pravilnik o licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške 
nege, UL RS št. 24/ 2007). Predsedujoča je predsednicam regijskih strokovnih 
društev predstavila prizadevanja Zbornice- Zveze v javni razpravi o predlogu 
resolucije o nacionalnem planu zdravstvenega varstva do leta 2013 (rok je bil zaradi 
pritiskov strokovne in civilne javnosti podaljšan do 26. marca) ter pozvala regije k 
oblikovanju dodatnih predlogov v sklopu javne razprave. Prav tako se je razpravljalo 
o pismu, ki ga je Zbornica- Zveza poslala Ministrstvu za zdravje v zvezi s predlogom 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravniški službi. Razprava se je 
nadaljevala v zvezi s pobudo za »Duhovno oskrbo v bolnišnicah« - mnenje častnega 
razsodišča Zbornice- Zveze ter o strokovnem nadzoru v SB Celje ter v zvezi z 
pripravami na 20. redno volilno skupščino Zbornice- Zveze (28.03.2008). 

Podana je bila informacija v zvezi z razpisom za podelitev Zlatih znakov Zbornice- 
Zveze za leto 2008 (rok za oddajo predlogov 31.03.2008). 

20. junija 2008 je potekala 11. seja ORSD, ki jo je v sodelovanju z odborom 
organiziralo DMSBZT Ljubljana. Seja se je pričela z razpravo glede izdane publikacije 
Ministrstva za zdravje »Pacientove pravice« (neustreznost karikatur). Predsednice so 
bile pozvane k sodelovanju pri predlogih in pripombah v zvezi s pokrajinsko 
zakonodajo. Poudarjeno je bilo spodbujanje članic in članov, da se vključijo v volilne 
postopke pri pokrajinskih volitvah ter spremljajo volilne programe pokrajinskih 
volitev.  
Na 20. redni volilni skupščini (28.03.2008) je bila v obdobju med obema sejama 
ORSD za predsednico Zbornice- Zveze izvoljena dolgoletna koordinatorica dejavnosti 
ORSD, Darinka Klemenc. Članice odbora so ji ob izvolitvi čestitale in zaželele uspešno 
delo na odgovornem področju vodenja organizacije. Med drugim je bil izpostavljen 
dokument Poklicne kompetence v zdravstveni in babiški negi, ki ga je pripravila 
delovna skupina pod vodstvom dr. Danice Železnik, namenjen razvoju stroke in 
profesije, v pomoč zaposlenim v zdravstveni negi pri izvajanju zahtevnih poklicnih 
dolžnosti. Predsednice regijskih strokovnih društev so bile pozvane k razpravi in 
oblikovanju morebitnih predlogov, dopolnil. 
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Na seji so bila posredovana poročila s sej UO (1. redna seja z dne 03.04.2008, 2. 
korespondenčna seja, 3. redna seja z dne 23.04.2008, 4. redna seja z dne 
14.05.2008, 5. redna seja z dne 28.05.2008). Za odgovorno urednico Utripa je bila 
imenovana Biserka Marolt Meden. Na seji se je razpravljalo glede ustanavljanja novih 
visokih zdravstvenih šol v slovenskem prostoru (Zbornica- Zveza v zvezi z 
ustanavljanji na Ministrstvu za zdravje, Ministrstvu za visoko šolstvo, pregled vseh 
predlogov izobraževalnih programov, nosilcev predmetov ter usklajenosti programov 
z direktivo EU- 2005/ 35, možnost zagotavljanja ustreznega števila kliničnih vaj v 
kliničnih okoljih ipd. na UO Zbornice- Zveze). Članice odbora se seznanijo z delovnim 
sestankom Zbornice- Zveze z zbornicami v zdravstvu (zbornica delovnih terapevtov, 
zbornica fizioterapevtov in zbornica radioloških inženirjev), udeležbo vodstva 
Zbornice- Zveze na Skupščini Sindikata delavcev v zdravstveni negi, z novo spletno 
stranjo (www.zbornica-zveza.si), pozvane so k sodelovanju pri dodajanju vsebin, 
fotografij… 
Pomembna uspešna strokovna dogodka- 11. simpozij zdravstvene in babiške nege ob 
Mednarodnem dnevu babic- 5. maju ter Mednarodnem dnevu medicinskih sester- 12. 
maju v Lendavi, ki sta potekala pod motom »Zdrave družine- ključ do prihodnosti« in 
»Medicinske sestre zagotavljajo kakovost tudi v primarnem zdravstvenem varstvu« 
ter 17. bienalni svetovni kongres enterostomalnih terapevtov WCET (preko 1400 
predstavnikov iz več kot petdesetih držav sveta), (16.- 19. Junij 2008). Pričetek 
zbiranja predlogov za predstavnika ZT v UO Zbornice- Zveze. 
 
V skladu z 19. Členom Pravilnika o imenovanjih v organe Zbornice- Zveze je bila za 
koordinatorico odbora regijskih strokovnih društev za obdobje 2008- 2012 izvoljena 
Ksenija Pirš.  
 
21. oktobra 2008 je potekala 1. redna seja ORSD, ki jo je v sodelovanju z 
odborom organiziralo DMSBZT Ptuj- Ormož. Na seji sta bila prisotna dva 
novoizvoljena člana, predsednica DMSBZT Ljubljana, Djurdja Sima ter predsednik 
DMSBZT Gorenjske, Marjan Žagar. Članom odbora so bila posredovana poročila s sej 
UO (6. redna seja z dne 26.06.2008, 7. redna seja z dne 23.07.2008, 8. redna seja z 
dne 16.09.2008, 1. izredna seja z dne 22.09.2008, 9. redna seja z dne 14.10.2008). 
Razprava se je nadaljevala na področju ustanavljanja novih visokih zdravstvenih šol 
(Celje, Slovenj Gradec), nadaljevanje razprave z 11. seje ORSD, z dne 20. junij 2008. 
V obdobju med obema sejama ORSD je bil imenovan član UO Zbornice- Zveze, 
predstavnik zdravstvenih tehnikov, Miha Okrožnik ter predstavnica babic, Anita 
Prelec. 
V sodelovanju predsednice Zbornice- Zveze, Darinke Klemenc se je razpravljalo o 
celostni podobi organizacije Zbornice- Zveze (komisije, delovne skupine in 
posamezniki pri Zb- Zv), o aktivnostih Zbornice- Zveze pri podajanju strokovnih 
stališč k Aneksu h kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (aktualna 
dogajanja v zvezi z novim plačnim sistemom), (glej uvod), Zbornica- Zveza pospešuje 
NPK na strokovno prepoznavnih področjih, vendar previdno in preudarno, v korist 
formalnemu sistemu izobraževanja (preprečevanje razvrednotenja pridobljene 
formalne izobrazbe), pomen kliničnih specializacij. Glede na aktualna dogajanja 
(junij, julij, avgust, september 2008) se je razprava razvila tudi v zvezi s 
podaljšanjem Pogodbe Ministrstva za zdravje za izvajanje javnih pooblastil Zbornice- 
Zveze, v kateri je sodeloval tudi podpredsednik Zbornice- Zveze, Peter Požun. 
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Regijska strokovna društva so soglasno podprla predlog Sekcije študentov 
zdravstvene in babiške nege, v prid reorganiziranja sekcije v prid učinkovitosti pri 
sodelovanju na področju razvoja strokovnega področja. Podpre se sprememba 
odvajanja članarine regijskih strokovnih društev v prid sekciji: od celotnega zneska 
študentske članarine se 5% odvede v Sklad za dodeljevanje sredstev za 
izobraževanje, 95% vrednosti ostane  na stroškovnem mestu Sekcije študentov 
zdravstvene nege pri Zbornici- Zvezi (o predlogu so predsednice pridobile sklep v 
regijskih strokovnih društvih). Člani odbora so soglasno sprejeli program dela ORSD 
za obdobje 2008- 2012 ter imenovali aktivnosti v letu 2009. 
 
Ob številnih aktivnostih regijskih strokovnih društev, ki se v skladu z aktualnimi 
zahtevami na področju vseživljenjskega izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja 
intenzivno razvijajo je očitno, da postaja delovanje regijskih strokovnih združenj, 
društev vse bolj prepoznavno, odmevno v strokovni javnosti, v medijih, pri 
oblikovanju področne zakonodaje, delovanje postaja širše družbeno pomembno- v 
javnem interesu… Na področju pridobivanja novih znanj, dodatnih, strokovnih znanj 
za strokovno delo na področju zdravstvene in babiške nege ter za pridobivanje 
potrebnih licenčnih točk v posameznem licenčnem obdobju regijska strokovna 
društva neprekinjeno razvijajo svoje strokovne in organizacijske zmožnosti znotraj in 
zunaj svojega delovanja, v sodelovanju z različnimi partnerji. Pri svojem delu 
ugotavljamo, da razvoj dejavnosti regijskih strokovnih društev 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 iskrena zahvala za podporo pri delovanju regijskih 
strokovnih društev, predsednicam in njihovim članom v organih društev pa zahvala 
za številne aktivnosti, ki vztrajno razvijajo pomen regijskega delovanja Zbornice- 
Zveze. 
 
Z našim delom, ob rednih zaposlitvah v kliničnih okoljih, v sredinah naših timov ljudi, 
entuziastov, prostovoljcev, ki verjamemo v svoje delo in ljudi, ki jim služimo, 
ustvarjamo največjo dodano vrednost na področju interesnih dejavnosti in 
izobraževanj ter strokovnih izpopolnjevanj- izkušnje, veščine in znanja, utemeljene 
na potrebah, ki izvirajo iz kliničnih praks. 
 
Članicam in članom Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveze strokovnih 
društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije- hvala za 
zaupanje. 

 

                  

Ksenija Pirš, koordinatorica dejavnosti regijskih strokovnih društev  
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4. POROČILO O DELU ODBORA STROKOVNIH SEKCIJ ZA 
LETO 2008 

 
V letu 2008 so se  v  strokovnih sekcijah zamenjale naslednje predsednice:  

- Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v oftalmologiji – Đurđo 
Sima je     

 nadomestila Bernarda Mrzelj; 
- Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronaži – Magdo 

Brložnik je  
 nadomestila Martina Horvat; 

- Sekcija medicinskih sester babic – Gordano Njenjić je nadomestila Anita 
Prelec; 

- Sekcija študentov zdravstvene in babiške nege  – Jana Orešnika je nadomestil 
Miha Stražar. 

 
Odbor strokovnih sekcij (OSS) se je sestal na štirih rednih sejah in petem skupnem 
srečanju vseh organov Zbornice – Zveze pred Novim letom. Skozi vse leto so 
potekala informativna obveščanja o aktualnih dogodkih preko e-pošte. 
 
Na začetku leta 2008 si je OSS zastavil prednostne naloge:  

- spremljati razvoj poklicnih kompetenc v dejavnosti zdravstvene in babiške 
nege, 

- uskladitev Pravilnika o delovanju strokovnih sekcij z novim Statutom in 
posledično sprejem  pravilnika na OSS in UO, 

- priprava dveh strokovnih poročil obravnave pacientov v zdravstveni in babiški 
negi, 

- sodelovanje pri oblikovanju razvoja in izvajanja programov nacionalnih 
poklicnih kvalifikacij. 

 
Večina zastavljenih prioritetnih ciljev je tudi realiziranih. Dokument Poklicne aktivnosti 
in kompetence v zdravstveni in babiški negi, na katerega smo lahko ponosni,je 
sprejet. 
Pravilnik o delovanju strokovnih sekcij je po večkratnih usklajevanjih sprejet in je v 
veljavi od 10.12.2008. 
Na lanski skupščini smo sprejeli sklep, da vsaka strokovna sekcija pripravi dve 
strokovni  priporočili. S težavo smo se jih lotili in zastavljenega cilja nismo v celoti 
realizirali. Največje težave nam je delal pristop k pisanju priporočil ali smernic. Deset 
strokovnih sekcij  je svoje pisne izdelke oddalo koordinatorki strokovnih sekcij. 
Imenovali smo delovno skupino za poenotenje načina pisanja in oblikovanja smernic. 
Z zastavljenim delom bomo nadaljevali v letu 2009.  
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Sodelovali smo pri razvoju in nastajanju Nacionalnih poklicnih kompetenc. Celotno 
tematiko smo obravnavali na eni od sej OSS. V realizaciji je tudi prva nacionalna 
poklicna kvalifikacija - ortopedski tehnolog. 
Posamezni člani strokovnih sekcij so se udeležili Evropske konference, ki je bila 
organizirana  s strani Republike Slovenije na temo zmanjševanje raka v EU prostoru.  
K oddaji predlogov o Predlogu Resolucije o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 
v Sloveniji 2008 -2012, ki jo je vodilo Ministrstvo za zdravje, so bile povabljene vse 
strokovne sekcije, vendar smo bili s pripombami in predlogi precej skromni.  
 
V letu 2008 smo na Zbornici – Zvezi oblikovali Komisija za licenčnem vrednotenje. S 
strani strokovnih sekcij sta bila v komisijo imenovana Jolanda Munih in Jože Prestor. 
Skupaj z imenovanima sem se udeležila sestanka  z inštrukcijami. 
Izvedli smo volitve poslancev strokovnih sekcij (8) za 20. volilno skupščino Zbornice – 
Zveze.  
 
Na sejo OSS sta pripeli dve pobudi za ustanovitev novih strokovnih sekcij (področje 
ortopedije in otorinolaringologije). Pobudniki novih strokovnih sekcij so izpostavili 
svoje probleme in potrebe po izobraževanju. Velik problem zaznavajo tudi v 
izobraževalnem sistemu, saj posamezne visoke strokovne šole oz. fakulteta nimajo 
dovolj teh vsebin. Na seji OSS smo se dogovorili, da bo dokončno odločitev o 
ustanovitvi dveh novih strokovnih sekcij podal UO Zbornice – Zveze; gre za področje 
zdravstvene nege pacienta s področja otorinolaringologije, ki je med strokovnimi 
sekcijami nepokrito. Področje zdravstvene nege ortopedskega pacienta sicer pokriva 
kirurška sekcija,; ob tem predsednica omenjene sekcije podpira naštete argumente, 
saj kirurška sekcija  pokriva obširno strokovno področje in se letno ne morejo zvrstiti 
vsa izobraževanja različnih specialnosti zdravstvene nege kirurškega pacienta  
Pobudniki novih strokovnih sekcij bodo tako pripravili program za leto 2009 in s 
podpisniki  iniciativnega odbora predali gradivo na skupščino v eventualno potrditev 
ustanovitve novih strokovnih sekcij.  
 
Strokovne sekcije in regijska strokovna društva so bili pozvani, da predlagajo 
predstavnika zdravstvenih tehnikov v UO. Med štirimi predlaganimi kandidati je bil s 
pomočjo posebne komisije, ki jo je imenoval UO Zbornice – Zveze, in na osnovi 
razgovorov s štirimi kandidati  izbran Miha Okrožnik; predlagala ga je Sekcija 
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci.   
 
Zbornica – Zveza  je izvedla tri strokovne nadzore, v katerih so aktivno sodelovali 
eksperti, imenovani s strani strokovnih sekcij.  
 
Leto 2008 je bilo pestro in zelo razburljivo zaradi plačne reforme. Strokovne sekcije 
so preko Zbornice – Zveze, na podlagi zaprosil Ministrstva za zdravje, aktivno 
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sodelovale pri strokovnih razlagah in odgovorih na posamezna vprašanja, ki jih 
pokrivajo strokovne sekcije.  
 
Naloga stroke je, da spremlja obširno področje stroke zdravstvene in babiške nege, 
med drugim razvoj poklicnih kompetenc. Aktivno se vključujemo v organe  Zbornice 
– Zveze tudi na področju obnovitve javnih pooblastil, med drugim smo aktivni tudi pri 
pripravljanju podlag za kandidiranje za podelitev področja specializacij.  
 
Vse predsednice in člani  IO strokovnih sekcij delujejo z veliko entuziazma. Vse 
strokovne sekcije smo se trudile za organizacijo strokovnih srečanj po začrtanem 
programu in s tem pripomogle k nenehnemu razvoju strokovnih področij in 
organizacije kot take, istočasno tudi k strokovnemu, kariernemu in osebnostnemu 
razvoju posameznikov.  
 
V UO kot koordinatorica strokovnih sekcij zastopam interese strokovnih sekcij. Nismo 
pa še vedno zadovoljni z delitvijo denarja od članarine in transparentne podelitve 
tega sistemskega denarja. Želimo si in pričakujemo tovrstne spremembe? 
 
Naj stroka deli strokovna znanja, potem izobraževanja, v času recesije se bojimo tudi 
za nelikvidnost posameznih strokovnih sekcij, moramo pa tudi postaviti pravila in 
spoštovati znanje kot največjo vrednoto in poskrbeti, da je konkurenca pri 
izobraževanju lojalna in korektna. 
 
 
Marija Špelič, koordinatorica strokovnih sekcij 
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5. POROČILO O DELU STATUTARNE KOMISIJE 
ZBORNICE – ZVEZE V LETU 2008 

 
Statutarna komisija Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze 
strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (v 
nadaljevanju: SK Zbornice-Zveze) je v letu 2008 delovala v naslednji sestavi: 

• Boris Miha Kaučič, predsednik statutarne komisije,  
• Tadeja Bizjak, članica statutarne komisije, namestnica predsednika komisije, 
• mag. Milica Lahe, članica statutarne komisije, 
• Đurda Sima, članica statutarne komisije, 
• Petra Štigl, članica statutarne komisije. 

 
SK Zbornice-Zveze se je v letu 2008 sestala na šestih sejah. Skupščina Zbornice-
Zveze je na predlog Upravnega odbora Zbornice-Zveze (v nadaljevanju UO Zbornice-
Zveze) potrdila nov mandat gospe Đurdi Sima (28. 03. 2008/2012). 
 
Obravnavali smo dopolnitve statuta Zbornice-Zveze in ga pripravili za sprejem na 
skupščini Zbornice-Zveze. Statut Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – 
Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 
je bil sprejet na Skupščini Zbornice-Zveze dne 28. 03. 2008.  
 
V letu 2008 je SK Zbornice-Zveze uskladile druge pravne akte Zbornice-Zveze z 
novim statutom Zbornice-Zveze in jih pripravila za sprejem na UO Zbornice-Zveze: 

• Pravilnik o volitvah in imenovanjih, 
• Pravilnik o delu strokovnih sekcij Zbornice-Zveze,  
• Poslovnik o delu skupščine Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – 

Zveze strokovnih društev medicinskih sester,  babic in  zdravstvenih tehnikov 
Slovenije, 

• Pravilnik o volitvah in imenovanjih, 
• Pravilnik o licenčnem vrednotenju strokovnih izpopolnjevanj/izobraževanj v 

dejavnosti zdravstvene in babiške nege.  
 
SK Zbornice-Zveze je ažurirala objavo pravnih aktov na novi spletni strani Zbornice-
Zveze.  
UO Zbornice-Zveze je v mesecu decembru sprejel nov pravilnik – Pravilnik o načinu 
dajanja informacij javnosti, ki je objavljen na spletni strani Zbornice-Zveze. 
V skladu s sprejetim akcijskim planom dela SK Zbornice-Zveze se bodo v letu 2009 
dopolnili ostali pravni akti Zbornice-Zveze, ki so že v obravnavi in v usklajevanju na 
organih in delovnih telesih Zbornice-Zveze.  
 
 
Predsednik statutarne komisije Zbornice – Zveze,  Boris Miha Kaučič 
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6. POROČILO O DELOVANJU ČASTNEGA RAZSODIŠČA V 
LETU 2008 

 
Častno razsodišče Zbornice – Zveze v sestavi Martina Horvat, Sandra Naka, Anita 
Prelec / zaradi članstva v UO Zbornice je 1.9.2008  podala izstopno izjavo /,Vera 
Štebe in Marina Velepič / predsednica /, je imelo v letu 2008 deset sej. 
 
Datumi sej so bili sledeči: 
22.1.2008, 7.2.2008, 21.2.2008, 8.5.2008, 19.5.2008, 5.8.2008, 16.9.2008, 
9.10.2008, 20.11.2008, 17.12.2008 
 
Mandat članom Častnega razsodišča poteče  z volilno skupščino v mesecu marcu 
2009. 
 
V letu 2008 je na Častno razsodišče Zbornice – Zveze prispelo 11 vlog. Od tega 6 
pritožb zaradi domnevne kršitve kodeksa etike, 4 zaprosila za mnenje in eno 
zaprosilo za pismo podpore za izvedbo raziskave. 
Obravnavanih in razrešenih je bilo vseh 6 pritožb in v zvezi s tem opravljenih 7 
razgovorov z v pritožbah navedenimi, domnevnimi kršitelji. Ukrepi Častnega 
razsodišča so bili priporočila za drugačno ravnanje v bodoče,  zahteva po opravičilu in 
dodatno izobraževanje s področja poklicne etike. V letu 2008 se je ena od pritožb 
nanašala na področje babištva. 
 
V glasilu Zbornice - Zveze Utrip smo objavili: 
Objava izrečenega disciplinskega ukrepa – januar 
Mnenje Častnega razsodišča v zvezi z duhovno oskrbo v bolnišnicah – marec 
Sporočilo svojcem o smrti stanovalca v domu za starejše občane -  oktober / M. 
Velepič / 
Kako se odzvati na nesramnost / V. Štebe / 
Svetovanje po telefonu / M. Velepič / 
 
Upravnemu odboru Zbornice – Zveze je bilo posredovanih 6 pobud: 
 - pobuda za priporočilo vodstvom zdravstvene nege za izdelavo pravilnikov o triaži 
pacientov v zdravstvenih zavodih 
 - pobuda za ustanovitev delovne skupine za izdelavo kadrovskih normativov v 
socialnih zavodih 
-  3 predlogi za izvedbo izobraževanja s področja etike in komuniciranja  
-  predlog za uvedbo stalne rubrike Etika v glasilu Utrip 
-  predlog za imenovanje M. Velepič za člana pri ENDA za pripravo kodeksa etike za 
direktorje v zdravstveni negi 
 
Predlogi dopolnitev dokumentov R Slovenije: 
Pripombe na » Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008 – 2013 
Pripombe na  » Nacionalni plan paliativne oskrbe » 
  
Realizirane dodatne zahteve UO Zbornice – Zveze: 
Opis delovanja Častnega razsodišča za spletno stran Zbornice - Zveze  
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Obvezne vsebine s področja poklicne etike   
 
Častno razsodišče trenutno pripravlja vsebine kodeksa poklicnega vedenja in 
raziskovalnega dela v zdravstveni negi. 
 
Zaključujemo z ugotovitvijo, da je bila uvedba obveznih vsebin s področja poklicne 
etike, za pridobitev licenčnih točk, zelo dobra odločitev. Dejstvo je, da se v 
vsakodnevni praksi še vedno premalo zavedamo etičnosti svojega ravnanja in 
komuniciranja , da največkrat ne znamo pravočasno in profesionalno odreagirati in, 
da še vedno precej pogosto, za naše neetično ravnanje  krivimo druge in neustrezno 
delovno okolje, tudi v primeru, ko gre očitno za našo krivdo. 
 
 
 
Predsednica Častnega razsodišča: Marina Velepič   
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7. POROČILA O DELOVANJU KOMISIJ V LETU 2008 
 

7.1. POROČILO O DELU KOMISIJE ZA ZASEBNO DEJAVNOST 
V LETU 2008 

 
Komisija za zasebno dejavnost v sestavi Nuša Mlakar, predsednica, Renata Trampuž, 
namestnica predsednice, Stanka Krajnc in Sonja Petak, članici, deluje v štiriletnem 
mandatnem obdobju od maja 2006 dalje. 
 
Komisija za zasebno dejavnost je imela v letu 2008 štiri redne seje. 
 
Vloge za podelitev mnenja, ki ga kandidati za zasebno dejavnost na področju 
zdravstvene nege potrebujejo za vpis v Register zasebnih zdravstvenih izvajalcev pri 
Ministrstvu za zdravje, je oddalo 22 kandidatov – posameznikov, od tega osem 
diplomiranih medicinskih sester, sedem višjih medicinskih sester in pet zdravstvenih 
tehnikov oz. srednjih medicinskih sester ter eno podjetje. 
 
Z vsemi kandidati so bili opravljeni razgovori. 
 
Pozitivna mnenja za vpis v Register zasebnih zdravstvenih delavcev so bila podana 20 
kandidatkam za zasebno delo, od tega osem diplomiranim medicinskim sestram, 
sedem višjim medicinskim sestram in pet zdravstvenim tehnikom ter eno podjetju. 
 
Negativno mnenje za vpis v Register zasebnih zdravstvenih delavcev je bilo podano 
enemu kandidatu – zdravstvenemu tehniku, enemu kandidatu – zdravstvenemu 
tehniku pa je bila vloga po dogovoru vrnjena. 
 
Občinski upravni organi so naslovili na komisijo 12 vlog za mnenje o podelitvi 
koncesije. Komisija je podala pozitivno mnenje za osem diplomiranih medicinskih 
sester, tri višje medicinske sestre in eno srednjo medicinsko sestro. 
 
Komisija je obravnavala predlog sprememb Pravilnika o zasebni dejavnosti in 
pripombe nanj posredovala Upravnemu odboru Zbornice – Zveze. 
 
 
Predsednica Komisije za zasebno dejavnost: Nuša Mlakar  
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7.2. POROČILO O DELU KOMISIJE ZA DODELJEVANJE 
SREDSTEV IZ SKLADA ZA IZOBRAŽEVANJE V LETU 2008 

 
Člani: Petra Kersnič, Anton Posavec, Petra Štigl, Lidija Časl, Irena Buček Hajdarević 
Mandatno obdobje: 2004 - 2008 
 
Komisija za dodeljevanje sredstev iz sklada za izobraževanje je v letu 2008 opravila 3 
redne in 2 korespodenčni seji, ki so potekale na sedežu Zbornice – Zveze. Pri 
obravnavi vlog je upoštevala določbe Pravilnika o koriščenju sredstev iz sklada za 
izobraževanje in dodatne pogoje, ki jih je na svoji 31. seji sprejel Upravni odbor 
Zbornice - Zveze. Sklad je oblikovan iz 5% članarine članov. 
 
10. redna seja – 5. 3. 2008 
Komisija je obravnavala 78  vlog in odobrila 37 vlog za sofinaciranje izobraževanja ter 
zavrnila 30 vlog zaradi neizpolnjevanja kriterijev, ki jih določa pravilnik. 10 vlog, ki so 
prispele po 1. 1. 2008 je bilo prestavljenih v obravnavo na 11. sejo.  
 
2. 11. redna seja – 9. 4. 2008 
Komisija je obravnavala 34 vlog, od tega 10 prenesenih iz 10 seje. Sofinanciranje je 
bilo odobreno 31 prosilcem, 3 vloge pa je komisija zaradi neizpolnjevanja pogojev 
zavrnila. Obravnavana je bila tudi pritožba gospe Zorice Jančar, ki je v svoji pritožbi 
ugovarjala zoper negativni sklep, ki ga je  Komisija zaradi nepopolne vloge sprejela 
na 10. seji. Komisija je ponovno pregledala vlogo in priloge ter ugotovila, da 
imenovana kljub dopisu strokovnih služb Zbornice – Zveze ni posredovala potrebnih 
prilog za ugodno rešitev vloge. Na podlagi navedenega je Komisija zavrnila pritožbo 
gospe Zorice Jančar kot neutemeljeno. 
 
3. 12. korespodenčna seja – 12. 6. 2008 
Komisija je obravnavala   34 vlog. Sofinanciranje je bilo odobreno 29 prosilcem, 4 
vloge so bile zaradi neizpolnjevanja kriterijev zavrnjene, 1 prosilec je od vloge 
odstopil. 
 
4. 13. redna seja – 8. 10. 2008 
Komisija je obravnavala   26 vlog. Sofinanciranje je bilo odobreno 16 prosilcem, 10 
vlog je bilo zaradi neizpolnjevanja kriterijev zavrnjenih. 
 
5. 14. korespodenčna seja – 10. 12. 2008 
Komisija je obravnavala   25 vlog. Sofinanciranje je bilo odobreno 14 prosilcem, 11 
vlog je bilo zaradi neizpolnjevanja kriterijev zavrnjenih. 
 
Ob koncu poročila velja še dodati, da je bila velika večina vlog, ki smo jih obravnavali 
v letu 2008 še vedno pomanjkljivo  napisanih. Prosilci katerih vloge so bile zavrnjene 
so prejeli ustrezno obrazložitev.   
 
 

         
Irena Buček Hajdarević, predsednica komisije 
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7.3. KOMISIJA ZA PRIZNANJA 
 
Komisija za priznanje  je v letu 2008 delovala v naslednji sestavi:   

Emilija Kavaš, Irena Buček Hajdarević, Bojana Zemljič, Beisa Žabkar in Gordana 
Njenjić 

Na osnovi razpisa  za podelitev Zlatega znaka Zbornice zdravstvene in babiške nege 
Slovenije - Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih 
tehnikov Slovenije je prispelo  v roku 21 predlogov. 

Komisija je obravnavala vseh 21 prispelih vlog za nominirance ter sprejela sklep, da 
se na proslavi Mednarodnega dne medicinskih sester in babic 12. maja podeli na 
osrednjem srečanju v Lendavi 10 Zlatih znakov Zbornice – Zveze. 

 

V letu 2008 so dobili najvišje priznanje Zlati znak Zbornice – Zveze: 

1. Monika Ažman 
2. Irena Špela Cvetežar 
3. Milena Frankič 
4. Neva Gavrilov 
5. Erna Grabnar Kos 
6. Katjuša Mravljak 
7. Jožica Rešetič 
8. Zdenka Tratnjek 
9. Marjana Vengušt 
10. dr. Marija Zaletel 

 

Prepričani smo, da so priznanja dobile kolegice, ki so se s svojim delom in odnosom 
izkazale in bile prepoznavne s svojimi prispevki pri razvoju zdravstvene in babiške 
nege. 

 

Emilija Kavaš, predsednica komisije za priznanja  

 

 

 
 
 



                                      Poročilo o delu organov Zbornice – Zveze za leto 2008 
 

49 
 

 

7.4. POROČILO O DELU KOMISIJE ZA LICENČNO 
VREDNOTENJE STROKOVNIH IZOBRAŽEVANJ IN 
IZPOPOLNJEVANJ V DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE IN 
BABIŠKE NEGE 

 
Leto 2008 je bilo zahtevno leto, predvsem z vidika uvajanja velikih sprememb na 
področju zdravstvene in babiške nege, in sicer vpisa v register izvajalcev zdravstvene 
in babiške nege, podeljevanja licenc izvajalcem zdravstvene in babiške nege, ter 
vrednotenja strokovnih izobraževanj in izpopolnjevanj v dejavnosti zdravstvene in 
babiške nege. Komisija za licenčno vrednotenje strokovnih izobraževanj in 
izpopolnjevanj v dejavnosti zdravstvene in babiške nege se je v letu 2008 sestala 13-
krat, in sicer 8., 15. in 22. aprila, 12. in 27. maja, 3. junija, 26. avgusta, 9. 
septembra, 1., 14., in 21. oktobra,18. novembra in 16. decembra. V tem času smo 
obravnavali več kot 200 vlog pooblaščenih in nepooblaščenih organizatorjev 
strokovnih izpopolnjevanj. 
 
Poleg obravnavanih vlog je Komisija za licenčno vrednotenje strokovnih izobraževanj 
in izpopolnjevanj v dejavnosti zdravstvene in babiške nege oblikovala tudi naslednje 
dokumente: 
 

• Potrdilo o udeležbi na strokovnem izpopolnjevanju (za pasivne in aktivne 
udeležence),  

• Listo prisotnosti udeležencev na strokovnem izpopolnjevanju, 
• Navodila za pooblaščene organizatorje strokovnih izpopolnjevanj. 

 
Komisija za licenčno vrednotenje strokovnih izobraževanj in izpopolnjevanj v 
dejavnosti zdravstvene in babiške nege  je pri svojem delu prispele vloge 
obravnavala po Pravilniku o licenčnem vrednotenju strokovnih izobraževanj in 
izpopolnjevanj, katerega predloge sprememb smo posredovali Statutarni komisiji. 
 
 
V prihodnje nas čaka še veliko dela, poleg obravnave vlog pooblaščenih in 
nepooblaščenih organizatorjev bomo začeli obravnavati tudi individualne vloge. 
 
 
Člani komisije: Jože Prestor, Zorica Kardoš, dr. Marija Zaletel, Jolanda Munih, Sanja 
Arnautović 
 
 
 
Sanja Arnautović, predsednica Komisije za licenčno vrednotenje 
strokovnih izobraževanj in izpopolnjevanj v dejavnosti zdravstvene in 
babiške nege 
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8. UREDNIŠTVA 
 

8.1. POROČILO O DELU UREDNIŠKEGA ODBORA OBZORNIKA 
ZDRAVSTVENE NEGE V LETU 2008 

 
V začetku leta 2008 se je uredništvo Obzornika zdravstvene nege znašlo pred 
kadrovskim vprašanjem. Sodelovanje je odpovedala dotedanja dolgoletna urednica in 
hkrati lektorica za slovenski in angleški jezik ga. Dunja Kalčič. Po posvetu s člani 
uredniškega odbora je odgovorna urednica predlagala nova imena in jih z 
utemeljitvijo posredovala upravnemu odboru. Upravni odbor je potrdil mag. Emo 
Dornik, viš. med. ses., prof zdr. vzg. za urednico, go. Ano Božič 
univ.dipl.spl.jezikoslovka., univ. dipl. slovenistka  za lektorico slovenskega jezika in 
mag. Bredo Vrhunec prof.angl. in franc. jezika. za lektorico angleškega jezika 
 
V koledarskem letu 2008 je uredniški obor strokovno-znanstvenega časopisa 
Obzornik zdravstvene nege zasedal 5x (22.01.,12.02.,10.04.,07.07. in 18.11.08). 
Zapisniki sestankov so bili posredovani v vednost izvršni direktorici Zbornice-Zveze 
ge. Moniki Ažman z namenom sprotnega in nepretrganega  obveščanja o delu 
uredniškega odbora. 
 
Dne 21.3.2008 sva imeli odgovorna urednica in urednica delovni sestanek s 
predstavnikom A.I. Informatika d.o.o g. Alešem Požunom v zvezi s prenovo spletne 
strani. 

 
Na delovnem sestanku uredniškega odbora dne 07.07.08 smo razpravljali o nujnosti 
povezave med Delovno skupino za terminologijo in uredništvom Obzornika 
zdravstvene nege. Za opravljanje te naloge smo predlagali članico uredništva mag. 
Emo Dornik. 
 
Obzornik zdravstvene nege, letnik 2008, vol. 42 je izšel v štirih rednih številkah, 
na 333 straneh.  
 
Avtorji so prispevali 15 izvirnih znanstvenih člankov (1.01-tipol. Cobiss), 6 
preglednih znanstvenih člankov (1.02-tipol. Cobiss),  5 strokovnih člankov 
(1.04-tipol. Cobiss), 4 uvodnike (1.20-tipol. Cobiss) in 5 drugih člankov in 
sestavkov  (1.25- tipol. Cobiss). 
 
V letu 2008 sta bila objavljena dva izvirna znanstvena članka v celotnem besedilu v 
angleščini, kar predstavlja realizacijo zadane naloge v predhodnem koledarskem letu. 
 
Uredniški odbor si prizadeva pridobiti večje število prispevkov primernih za objavo. 
Dogovorjena je strategija, da člani uredniškega odbora poskrbimo za boljšo odzivnost 
avtorjev na posameznih regionalnih področjih. Člani spodbujamo pisce na strokovnih 
področjih, ki že dalj časa niso prispevala objave. Znanstvene in strokovne članke 
tekoče objavljamo, želimo pa, da bi se ustvaril nabor gradiva vsaj za eno številko v 
naprej, ker bi tako potekalo redakcijsko delo skladnejše s terminskim načrtom izdaje. 
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Če ocenjujemo odziv avtorjev v zadnjem dvomesečnem obdobju leta 2008 
ugotavljamo, da je ponudba člankov za objavo nekoliko porasla. Tega smo zelo 
veseli. Po vsebini in obsegu želimo obogatiti strani v rubriki Novosti – izkušnje – 
pobude - odmevi. Podrubrika Odmevi je v letu 2008 novost, s katero dajemo bralcem 
možnost kritičnega pogleda na objavljene vsebine. 
 
Posodobili smo  Navodila avtorjem  in recenzentom. Prvič smo jih  posredovali s prvo 
številko letnika 2008. Objavljena so v vsaki tiskani številki Obzornika zdravstvene  ter 
na spletni strani časopisa. 
 
Spletna stran http://www.obzornikzdravstvenenege.si/ je 12.05.2008 zaživela v 
prenovljeni podobi. Uredništvo se na tej strani predstavlja bralcem in avtorjem z željo 
po odprtosti in z namenom dobrega sodelovanja. Veliko delo uredništva pa je 
narejeno s postavitvijo digitalnega arhiva Obzornika zdravstvene nege na web. 
Trenutno so v polnem besedilu prispevki od leta 1994 do 2005, kar znese polnih 12 
letnikov. Obdobje od 2006 dalje pa vključuje postavitev v obsegu naslova avtorjev, 
izvlečka in ključnih besed. Štiriletni zamik e-objave je uveden iz razloga zagotavljanja 
naročniških sredstev za izdajo tekočih številk. 
 
Obzornik zdravstvene nege je zaključil koledarsko leto z naklado 2300 izvodov. 
Ugotavljamo, da število naročnikov še vedno upada. Stanje na dan 31. 12. 08 je 
2028 izvodov. Glede na velikost populacije zaposlenih v zdravstveni negi se odpira 
vprašanje zavedanja pomena prebiranja strokovne in znanstvene literature v smislu 
odgovornosti do razvoja stroke in same profesionalizacije. 

 
Nabor zunanjih recenzentov znanstvenih in strokovnih člankov ni zaključen Lista 
recenzentov je anonimna v izognitev morebitni pristranskosti v postopku recenzije. 
Pri sestavljanju seznama recenzentov je kriterij akademska izobrazba, habilitacijski 
naziv, dosedanje objavljanje v Obzorniku zdravstvene nege in uveljavljeno strokovno 
področje. Pri obravnavi zelo specifičnih vsebin se lahko recenzenti glede na potrebe 
dodatno imenujejo.  

 
Tudi v letu 2008 je Obzornik zdravstvene nege indeksiran in abstrahiran v 
mednarodni bazi CINAHL. Voden je na seznam slovenskih revij, ki so vključene v 
mednarodne baze podatkov iz seznama ARRS.  

 
Med Zbornico-Zvezo in Narodno in Univerzitetno knjižnico (NUK), Turjaška 1, 
Ljubljana je bil 01.07.2008 sklenjen Dogovor o vključitvi v Digitalno knjižnico 
Slovenije - dLib.si. Omenjeni spletni portal upravlja NUK in je brezplačno dostopen 
javnosti na spletnem naslovu http://www.dlib.si. Upamo da smo s tem Obzornik 
zdravstvene nege še bolj približali javnosti. 

 
Na pobudo Instituta informacijskih znanosti Maribor (IZUMa) in preko Inštituta za 
biomedicinsko informatiko kot Osrednjega specializiranega informacijskega centra za 
medicino (OSICM), kateri v slovenskem prostoru vključuje tudi področje zdravstvene 
nege in babištva, so se konec leta 2007 pričele aktivnosti za vključitev Obzornika 
zdravstvene nege v zbirko podatkov Web of Science (Science Citation Indeks 
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Expanded). Žal v zvezi s tem v letu 2008 nismo prejeli nobenih informacij, niti kakšni 
so nadaljnji koraki. 
 
V letu 2008 smo izvedli pisno anketo o Obzorniku zdravstvene nege med bralci. Ker 
je bil odziv na prvo anketiranje  skromen smo vprašalnik posredovali še enkrat. 
Vrnjenih je bilo skupno 37 vprašalnikov. Rezultate te pilotske raziskave bomo objavili. 
 
Za sklep poročila ugotavljam, da je bilo delo v letu 2008 na Obzorniku zdravstvene 
nege zelo intenzivno in  velikokrat naporno. Rezultati govorijo o uspehu.  
 
 
Andreja Mihelič Zajec, Odgovorna urednica  Obzor. Zdr. N.   
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8.2. UTRIP – POROČILO ZA LETO 2008 

 
I. 
Uvod 
Upravni odbor  Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih 
društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije me je  3. aprila 
2008 imenoval za odgovorno urednico. 
 
Pripravila sem usmeritve za delo in predlog sestave uredniškega odbora. 
Upravni odbor Zbornice – Zveze je usmeritve sprejel in imenoval uredniški odbor v 
sestavi: 

• Monika Ažman 
• Darinka Klemenc – glavna urednica. 
• Irena Keršič Ramšak. 
• Tatjana Nendl 
• Ksenija Pirš 
• Veronika Pretnar Kunstek 
• Barbara Žargaj 

 
Uredniški odbor se je v letu 2008  od aprila do decembra sestal na treh rednih sejah 
(21. aprila, 24. septembra in 21. novembra) in zapisnike sem posredovala  glavnici 
urednici in vsem članicam.  
Utrip je v letu 2008 izšel : 

• maja na 60 straneh (priloga  dobitnice zlatega znaka) 
• junija na 52 straneh (priloga 11 . simpozij zdravstvene in babiške nege) 
• julija/avgusta na 78 straneh (priloga 11 . simpozij zdravstvene in babiške 

nege) 
• septembra na 80 straneh (priloga 11 . simpozij zdravstvene in babiške nege) 
• oktobra na  56  straneh 
• novembra na 80 straneh (priloga plan aktivnosti in strokovnih izpopolnjevanj v 

letu 2009) 
• decembra na  80 straneh 

 
Naklada se je iz 15.000 povečala na 16.500 izvodov. 
 
II. 
Način dela 
Sprejeli smo naslednji način dela:  

• tesno sodelovanje z vodstvom Zbornice – Zveze, zato se uvede institut glavne 
urednice, kar je običajno pri podobnih glasilih in glavna urednica  je 
predsednica Zbornice Zveze, odgovorna urednica in UO sta izvajalca 
dogovorjene uredniške politike, ki jo diktira vodstvo Zbornice – Zveze z 
upravnim odborom ; 

• večje sodelovanje z organi oziroma strokovnimi sekcijami ter delovnimi telesi 
Zbornice – zveze in s strokovnimi društvi; 

• sodelovanje s strokovno službo Z –Z; 
• poudarek na elektronskem »poslovanju« 
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UO se sestane po potrebi, redna komunikacija poteka po elektronski pošti.  Tako so 
po elektronski pošti potekale redne konzultacije v okviru uredniškega odbora in 
sodelovanje je vzorno potekalo z vsemi razen eno članico UO. 
 
Za bolj učinkovito in sistematično delo smo se dogovorili za zadolžitve posameznih 
članic in drugih sodelavcev za posamezne rubrike, ki jih smo jih ohranili oziroma na 
novo uvedli. Članice uredniškega odbora se zadolžijo: 

• Monika Ažman: kronika dogodkov, delo zbornice,  
• Irena Keršič Ramšak: zgodovina in socialni zavodi 
• Veronika Pretnar Kunstek: mednarodna združenja, pogled v svet 
• Tatjana Nendl: vsakega po malem 
• Barbara Žargaj: sekcije 
• Ksenija Pirš: društva 

 
Uvedli smo nekaj od predlaganih novih rubrik: 

• Intervju ( na predlog vodstva in UO piše B. Meden in drugi) 
• Etika (Marina Velepič) 
• Iz Državnega sveta (Peter Požun) 
• Natečaji:kratke zgodbe, fotografije, pesmi, … 
• Ugodnosti za članice in člane v povezavi s trženjem oglasnega prostora 

(nagradna vprašanja in nagrade: npr. Avon, Mladinska knjiga …) 
 
Pripravila sem nova navodila za oddajanje prispevkov, kis o bila sprejeta na UO in 
so redno objavljena.  
 
V skladu z dogovorom z lektorico, oblikovalcem in tiskarno sem pripravila  urnik  z 
roki za vse faze procesa priprave glasila do konca leta. 
Žal ugotavljam, da se avtorji še vedno ne držijo rokov in je zato delo odgovorne 
urednice zelo oteženo, ker so po drugi strani roki za oblikovanje in tiskarno določeni 
in se ne spreminjajo. 
Po sklepu UO mora Utrip iziti 10. v mesecu in temu datumu so prilagojeni  vsi roki 
priprave. 
Avtorji naj bi oddali prispevke do 20. v mesecu. Nato sledi lektoriranje, urejanje, 
oblikovanje, tiskanje ter pošiljanje po pošti. 
 
III. 
Materialni stroški  
Takoj smo se lotili preverjanja stroškov priprave glasila z željo, da bi stroške 
znižali. 
Pridobili smo šest ponudb za tisk in se na podlagi le-teh dogovorili za racionalizacije 
tiska in s tem znižali stroške (ovitek ni več iz debelejšega papirja). 
Trudili smo se, da bi čim bolj racionalno izkoristili prostor, vendar nam zaradi 
oblice prispevkov in programov izobraževanja ni uspelo, da ne bi presegli 
priporočenega obsega  56 strani brez ovitka. 
Preverili smo tudi stroške oblikovanja in iskali druge ponudbe. 
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Stroški oblikovanja so se zaradi dobre priprave oddanih materialov bistveno znižali. 
Nismo zamenjali oblikovalca, ki ima konkurenčne cene in z njim zelo dobro 
sodelujemo.   
Preverili smo cene lektoriranja in prevajanja. 
Zaradi pritožb smo se odločili za zamenjavo lektorice in od septembra Utrip lektorira 
gospa Mojca Hudolin. 
 
IV. 
Prodaja oglasnega prostora 
Na podlagi analize cen oglasnega prostora v primerljivih glasilih sem  pripravila cenik 
oglasnega prostora, ki ga je potrdil  UO Zbornice – Zveze.  
Pripravila sem pismo za oglaševalce in nabor naslovov.  Iz tajništva  Zbornice – Zveze 
so bili v letu 2008 dvakrat poslani pozivi za oglaševanje na skupaj več kot 100 
naslovov.  
Zaradi slabega odziva, smo sprejeli sklep, da poiščemo zunanjo agencijo, vendar 
nismo naleteli na pozitiven odziv, saj nismo dovolj zanimivi za njih, kot tudi ne za 
oglaševalce. Naš cilj je bil, da prihodki od oglaševanja pokrijejo stroške tiska in 
kasneje tudi oblikovanja.  Kako smo se približali cilju bo znano, ko bodo znani 
rezultati poslovanja. 
Trudili smo se za podpis letnih pogodb, a v letu 2008  nismo bili uspešni. 
Prihodki od oglaševanja v letu 2008 so znašali: 

• po prej podpisanih pogodbah (Hartmann, Krka, KAD): 
• na novo pridobljeni oglasi:   
• od objave izobraževanj: 

 
V.  
Objava strokovnih izobraževanj 
Zaradi zmanjševanja stroškov smo sprejeli  nova pravila za objave strokovnih 
izobraževanj: objavili naj bi samo osnovne podatke, objava v celoti skupaj s 
prijavnico bi bila na voljo na prenovljeni spletni strani Zbornice – Zveze.  Žal  vse 
premalo ljudi uporablja splet in po pogovoru v vodstvu, smo uresničevanje tega 
sklepa preložili.  
Dogovorili smo se, da zaradi zmanjševanja stroškov,  celoten program strokovnega 
srečanja oziroma izobraževanja praviloma objavimo le enkrat, ob tem pa lahko 
objavimo napoved dogodka. 
 
VI. 
Pravilnik o delu uredniškega odbora 
Predlagali smo spremembe pravilnika tako, da uredništvo Utripa šteje najmanj 
(namesto največ) 5 članov in da sta član/ici uredništva po položaju predsednik/ica in 
direktor/ica. 
Predlagali in sprejeli smo institut glavne/ga urednice/ka – predsednice/ka Zbornice – 
Zveze. 
 
VII. 
Spletna stran 
Vsa strokovna srečanja oziroma izobraževanja, ki potekajo v organizaciji ali 
soorganizaciji Zbornice – Zveze po pregledu posredujem v objavo na spletno stran 
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Zbornice  - Zveze. Ravno tako druga  izobraževanja, ki jih naročijo izvajalci po 
ceniku, ki ga je sprejel UO Zbornice – Zveze:  200 evrov za objavo. 
Takoj, ko je Utrip poslan v tiskarno, ga posredujem za objavo na spletu približno 
prvega v mesecu. Tako so vse informacije na voljo na spletu že takoj v začetku 
meseca. 
 
VII. 
Anketa 
V sodelovanju z UO sem pripravila anketo, ki je bila objavljena dvakrat ( maja in 
junija). 
Pripravila sem pregled vrnjenih vprašalnikov, ki je bila objavljena v junijski številki 
Utripa. 
Večina je z vsebino Utripa zadovoljna, predlagali pa so konkretne vsebine in teme, ki 
jih postopno uvrščamo v Utrip. 
 
Med tistimi, ki so izpolnili anketo, smo izžrebali nagrajenke, ki so bile vesele nagrad, 
ki smo jih pridobili z menjavo za oglasni prostor. 
Razpisali smo nagradni natečaj za anekdote in smešne fotografije. Anekdoti smo 
prejeli samo dve in ju tudi objavili, s fotografijami pa ste nas zasuli  ( 23 avtorjev je 
poslalo 45 fotografij) in kar nekaj smo jih postopno objavili in najboljše v decembru 
tudi nagradili. 
 
 
IX. 
Uresničevanje programa dela 
Utrip je redno izhajal in trudili smo se, da bi upoštevali vse dogovorjene sklepe in 
usmeritve vodstva Zbornice – Zveze. Spremljali smo aktualna dogajanja in se trudili, 
da bi zagotovili objavo vseh pomembnih in aktualnih informacij. 
 
V načrtih Zbornice – Zveze za leto 2008, ki so bili sprejeti na 20. skupščini je bilo 
zapisano, da bomo spremljali volilne programe državnozborskih volitev 2008 in uvedli 
etični kotiček. 
Vsem parlamentarnim strankam smo ponudili objavo volilnih programov s področja 
zdravstvene nege oziroma zdravja, a se ni nihče odzval povabilu. 
Etični kotiček smo uvedli in treba je pohvaliti predsednico gospod Marino Velepič in 
članice Častnega razsodišča, ki redno in kakovostno  pripravljajo aktualne in zelo 
uporabne prispevke za rubriko. 
 
Nismo še realizirali sklepa, da bomo skušali objavljati več poljudno strokovnih člankov 
–  v tesnem sodelovanju z Obzornikom zdravstvene nege, kajti  bili smo zasuti s 
prispevki, ki prihajajo na naš elektronski naslov utrip@zbornica-zveza.si. 
 
Oceno dela prepuščamo bralkam in bralcem. 
 
 
 
Biserka Marolt  Meden, odgovorna urednica glasila Utrip 
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9. DELOVNE SKUPINE 
 

9.1. POROČILO DELOVNE SKUPINE ZA NENASILJE V 
ZDRAVSTVENI NEGI ZA LETO 2008  

 
1. Sodelovanje na kongresih, posvetih 

 
Društvo SOS telefon je v mesecu marcu 2008 skupaj s komisijo za peticije ter za 
človekove pravice in enake možnosti Državnega zbora v sodelovanju z nevladnimi 
organizacijami organizirala mednarodno konferenco z naslovom: Nasilje nad 
ženskami skozi ozaveščanje in razvoj, ki je potekala v Državnem zboru.  
 
Za zaposlene na Onkološkem inštitutu je bilo 9.4.2008 izvedeno strokovno 
izobraževanje Problematika nasilja na delovnem mestu. Sodelovala je Irena Špela 
Cvetežar, Dora Lešnik Mougnaioni in Nika Škrabl. 
 
Na mednarodni konferenci v Amsterdamu, ki se je odvijala od 21-24.10.2008 smo 
pripravili 90 minutno delavnico. Predstavili smo dosedanje delo delovne skupine, 
raziskavo iz leta 1999, izobraževanja, zakonodajo, nekaj odmevnih primerov 
reševanja nasilja ter vizijo in zastavljene cilje. Sodelovale so: Irena Špela Cvetežar, 
Flory Banovac, Monika Ažman, Stanka Košir, Nataša Majcan.  
 
Udeleženci so zelo pozitivno ocenili naše delovanje na tem področju in nam ponudili 
sodelovanje pri naših aktivnostih.  Ponudili so pomoč pri reševanju posameznih 
primerov nasilja, zanima pa jih tudi raziskovana dejavnost s tega področja. 
 
Irena Špela Cvetežar je sodelovala na strokovnem posvetu, ki so ga organizirale 
nevladne organizacije: Ženska svetovalnica, Legebitra  in »Raznolikost je bogastvo 
družbe« - Progress z naslovom Diskriminacija glede na osebno okoliščino - spol, 
spolna usmerjenost in je potekala na Fakulteti za družbene vede 11. junija 2008. 
 
V novembru 2008 smo aktivno sodelovali na posvetu, Ženske in zdravje, ki ga je 
organizirala Zveza društev Slovenska zveza za zdravje in Državni svet Republike 
Slovenije. Cilji posveta so bili opozoriti na pomen varovanja zdravja žensk, na 
družbeno vlogo moderne ženske in  obeležiti 25. november - mednarodni dan boja 
proti nasilju nad ženskami. 
 
V Cankarjevem domu smo članice delovne skupine organizirale strokovno konferenco 
z naslovom Zakonske obveznosti delavcev in delavk pri obravnavi nasilja v 
zdravstveni negi. Potekala je 4. 12. 2008 in k sodelovanju smo povabili  priznane 
strokovnjake s posameznih področij nasilja in ob tem pripravili zaključke. 
 

2. Sodelovanje z zavodi, društvi in širšo javnostjo 
 
Povezali smo se z g. Barbaro Mihevc Ponikvar, ki je delegatka pri WHO za področje 
nasilja.  Predstavila nam je strategije dela WHO in probleme s katerimi se srečuje v 
naši  državi zaradi prepočasnega delovanja zdravstva na tem področju.  



                                      Poročilo o delu organov Zbornice – Zveze za leto 2008 
 

58 
 

 

 
V mesecu decembru 2008 sta bili članici Stanka Košir in Irena Špela Cvetežar 
povabljeni k sodelovanju na Ministrstvo za zdravje. Tam so oblikovali delovno 
skupino za pripravo protokolov za uresničevanje zakonskih obveznosti zdravstvenih 
delavcev zaradi Zakona o preprečevanju nasilja v družini in pripravo Nacionalne 
strategije za to področje do leta 2014 in ga bodo v letošnjem letu sprejeli v 
Državnem zboru. Ob tej priložnosti smo predstavnikom Ministrstva za zdravje 
predstavili tudi prizadevanja zaposlenih v zdravstveni negi na tem področju in jim 
posredovali naše izkušnje ter jih vključili v pripravo protokolov in nacionalne 
strategije. 
 

3. Obravnavanje konkretnih primerov nasilja 
 

Obravnavanih je bilo več primerov nasilja na delovnem mestu, ko so posamezniki 
pisno prijavili primere nasilja delovni skupini. Članice so sodelovale tudi pri reševanju 
posameznih primerov nasilja pri Sindikatu delavcev v zdravstveni negi Slovenije.  
 

4. Raziskovanje 
 

 Upravni odbor je konec leta 2008 podprl predlog članic delovne skupine o ponovitvi 
raziskave o nasilju na delovnem mestu v zdravstveni negi po desetih letih. Oblikovali 
smo izhodišča. Raziskava bo mednarodna in jo bomo izvedli v letu 2009.  
 

 
   

Nataša Majcan in Irena Špela Cvetežar, voditeljica DS za nenasilje v 
zdravstveni negi 
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9.2. POROČILO DELOVNE SKUPINE ZA TERMINOLOGIJO V 
ZDRAVSTVENI IN BABIŠKI NEGI ZA LETO 2008 

 
V mesecu oktobru 2008 se je po daljšem premoru ponovno sestala delovna skupina 
za terminologijo. Zbornica je po javno objavljenem razpisu v Utripu in na svoji 
internetni spletni strani, na podlagi pravočasno prispelih prijav, odločila in povabila k 
sodelovanju stare in nove članice. Prenovo malega leksikona terminoloških izrazov v 
zdravstveni in babiški negi, je zaupala skupini, ki jo sestavljamo: Nada Vigec, 
Gordana Njenjić, Nevenka Medija. Predsedujem ji Aleksandra Horvat.  
 
Skupina se je v letu 2008 sestala trikrat. Prvič 1.10., drugič 13.11. in tretjič 
18.12.2008. Delovna skupina je po temeljitem pregledu aktualnega leksikona preučila 
njegovo uporabnost in si po ugotovitvah zadala cilj, da po svojih najboljših močeh 
tvorno prispeva k nastanku ustrezno dopolnjenega, novega, strokovno 
posodobljenega slovarja, ki bo sprejemljiv in uporaben na vseh strokovnih področjih 
delovanja v stroki zdravstvene in babiške nege in širše. 
 
Skupina se trudi oblikovati sodoben terminološki slovar, ki bo jezikovno nedvoumen 
vsem potencialnim uporabnikom. Na  vseh treh srečanjih v letu 2008,  je bilo delo 
članic skupine usmerjeno predvsem v izpisovanje ustreznikov (terminov), ki bi bili še 
uporabni in aktualni za vključitev v novi, posodobljen leksikon. Hiter razvoj  stroke 
zdravstvene in babiške nege namreč povzroča naglo nastajanje in spreminjanje 
izrazja. Posledica je, da so nekateri terminološki izrazi nepopolni in zastareli. 
Omenjene izraze smo bodisi izločili, posodobili ali ustrezno dopolnili. Delovna skupina 
si je pri svojem delu postavila določene kriterije, ki jih dosledno upošteva. Gre za 
kriterije zanesljivosti, razumljivosti, nedvoumnosti, strokovnosti, aktualnosti. Ker je 
definicija pojma ključnega pomena za določitev ustreznega termina, smo precej časa 
namenili zbiranju in preverjanju terminološkega gradiva in deskripciji terminologije, ki 
je trenutno v rabi  v stroki zdravstvene in babiške nege. Ukvarjali smo se tudi s 
simboli, kraticami, kodami, ki jih v zdravstveni in babiški negi pogosto uporabljamo. 
Nekoč je veljalo: Termin = beseda / besedna zveza, medtem, ko se danes v našem 
strokovnem jeziku uporablja tudi vse več kratic, simbolov, zato smo v koncept 
novega terminološkega slovarja po predhodnem preverjanju po novem umestili tudi 
te.   
 
Delovna skupina se je pri svojem delu tudi odločila, da določeno izrazje ali 
terminologijo poenoti, tako bo imel novi slovar normativno, hkrati pa tudi razlagalno 
vlogo,saj bo vseboval natančne razlage in definicije pojmov.  
 
Ker si želimo pri svojem delu v največji možni meri upoštevati potrebe uporabnikov, 
bomo v prihodnjih mesecih povabili k konstruktivnemu sodelovanju vse, ki so 
kakorkoli povezani z zdravstveno in babiško nego, da presodijo uporabnost 
posodobljenih in dopolnjenih terminov. 
 
Delovna skupina se trenutno ukvarja z oblikovanjem definicij, ki so ključnega pomena 
za določitev ustreznega termina, saj morajo jasno izražati njegov pomen. 
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Ker gre v slovarju za slovensko in angleško različico strokovnih izrazov, bomo v 
nadaljevanju namenili največ pozornosti primerjavi pojmov in ugotavljanju prevodne 
ustreznosti na ravni terminov. Ta po naših dosedanjih ugotovitvah ni povsem 
ustrezna. 
 
Po načrtu, ki si ga je Delovna  skupina za terminologijo zadala, bi lahko novi, 
posodobljeni terminološki slovar izšel pred koncem leta 2009. Nova izdaja bi na 
najlepši možni način obeležila desetletnico izida prvega leksikona terminoloških 
izrazov v zdravstveni in babiški negi. 
 
 
                                                                                                                
Aleksandra Horvat, voditeljica delovne skupine za terminologijo v 
zdravstveni in babiški negi 
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9.3. POROČILO DELOVNE SKUPINE ZA PRIPRAVO 
SPECIALIZACIJ ZA LETO 2008 

 
Člani: asist. Andrej Starc, dr. Danica Železnik, Erna Kos Grabnar, Beisa Žagar, Zorica 
Kardoš, Mirjana Čaić 
 
Delovna skupina za pripravo specializacij je v letu 2008 opravila 4 sestanke, ki so 
potekali na sedežu Zbornice – Zveze.  
 
1. sestanek –6. 3. 2008 
Člani delovne komisije so bili seznanjeni z dosedanjem delom Zbornice-Zveze na 
področju priprave specializacij. Na sestanku je potekala diskusija o izvajanju 
specializacij v drugih državah EU. Člani delovne skupine so izvolili predsednika 
komisije. Predsednik je postal Andrej Starc. Člani delovne skupine so si razdelili 
naloge, predvsem v smeri pregledovanja izvajanja specializacij v okviru drugih 
univerz v EU. 
 
2. sestanek-14. 5. 2008 
Člani delovne skupine so pregledali razpoložljive podatke glede izvajanja specializacij 
po EU, Zakon o zdravstveno dejavnosti (UL RS št. 36/04) in Resolucijo o nacionalnem 
planu zdravstvene varstva 2008-2013. Po elektronski pošti je predsednik delovne 
skupine posredoval direktive EU po splošnem visokošolskem izobraževanju za 
zdravstveno nego (89/48 EEC, 92/51/EEC, 1999/42/EC). Člani delovne skupine. Člani 
delovne skupine bodo do naslednjega sestanka izoblikovali predlog pobude za 
podelitev javnega pooblastila za načrtovanje specializacij in specialističnih izpitov na 
področju zdravstvene nege.  
 
3. sestanek-18.6.2008  
Člani delovne skupine so na podlagi razpoložljivih dokumentov pripravili osnutek 
pobude za podelitev javnega pooblastila za načrtovanje specializacij in specialističnih 
izpitov na področju zdravstvene nege. 
 
4. sestanek-15.9.2008 
Člani delovne skupine so izoblikovali končno obliko/vsebino pobude za podelitev 
javnega pooblastila za načrtovanje specializacij in specialističnih izpitov na področju 
zdravstvene nege in jo posredovali predsednici Zbornice-Zveze Darinki Klemenc.  
 
 
 
asist. Andrej Starc, vodja delovne skupine za pripravo specializacij 
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10. POROČILA O DELU DRUŠTEV V LETU 2008 
 

10.1. DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN 
ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV LJUBLJAN 

 

 

 
 
V letu 2008, ki je za nami, so se v najštevilčnejšem strokovnem in regijskem društvu 
DMSBZT Ljubljana zvrstili številni izobraževalni in interesni dogodki. 
 
UO ( mandat do oktobra 2009) je deloval v sestavi: Irena Buček Hajdarević, 
Jadranka Cerkvenik, Irena Špela Cvetežar, Zdenka Dovč, Olga Grmek, Andreja 
Gruden, Muhamed Husić, Gita Ilič Kačar, Marjana Iskra, Vesna Jarc, Vlasta Kambič 
Poje, Irena Keršič Ramšak, Nataša Kic, Darinka Klemenc, Olga Koblar, Branka Kokalj, 
Peter Koren, Ivica Korinšek, Stanka Košir, Saša Kotar, Andreja Kvas, Gordana 
Lokajner, Jelka Mlakar, Sonja Močnik,Sandra Naka, Vlasta Zajec Pivk, Cilka Potokar, 
Peter Požun, Veronika Pretnar Kunstek, Damjan Remškar,Đurđa Sima, Nada Sirnik, 
Miha Stražar, Ljubica Šavnik, Marina Velepič, Robertina Benkovič, Marija Vidrih, 
Sabina Vihtelič, Majda Zore, Jerica Zrimšek, Zlata Živič in Tatjana Žvanut. 
 
IO (imenovani do 2012) je deloval v sestavi: Darinka Klemenc (predsednica do 
15.10. 2008), Đurđa Sima (predsednica od 15.10. 2008), Peter Požun, podpredsednik 
za splošne zadeve; mag. Andreja Kvas, podpredsednica za področje izobraževanja; 
Zdenka Dovč, podpredsednica za področje interesnih dejavnosti;  Irena Keršič- 
Ramšak, Peter Koren, Jelka Mlakar, Damjan Remškar, Miha Stražar, Marija Velepič, 
Marija Vidrih, Jerica Zrimšek in Robertina Benkovič. 
 
Seje IO so bile: 28.01. 2008, 08.04.2008, 17.09.2008 in 17.11.2008. Seja NO je 
bila 18.02.2009. Seje UO so bile: 27.02.2008, 19.05.2008 in 11.12.2008. Izredni 
volilni občni zbor je bil 15.10.2008. 
 
Strokovno srečanje -  9. simpozij DMSBZT Ljubljana je potekal 27.11. 2008 
s naslovom: 
 »Medicinske sestre spremljamo novosti na področju temeljnih postopkov 
oživljanja«. Udeležilo se ga je več kot 220 prijavljenih. Zavezali smo se, da v letu 
2009 ponovimo strokovno srečanje z enakimi oz. podobnimi vsebinami. Deležni smo 
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bili ustnih pohval  od strani udeležencev in dogodek ocenjujemo kot zelo uspešen, 
več o dogodkih lahko zasledite v poročilu za izobraževanje, raziskovanje in 
založništvo.  
Tako kot leta poprej smo ob izvedbi simpozija podelili srebrne znake, najvišje 
priznanje društva za delo, ustvarjalnost in predanost poklicu kolegicama: Branka 
Jakoš, Vesna Jarc, mag. Andreja Kvas in  Jelka Mlakar.  
Ob tem dogodku smo počastili priznanjem našo stalno strokovno sodelavko društva 
Klaro Ramovš, prejela je priznanje; častni član.   
 
V letu 2008 so se zvrstile številne delavnice iz področja etike, načelno so razdeljene v 
dve skupini; management zdravstvene nege v luči etike in etika v zdravstveni negi. 
 
Splošne zadeve pri DMSBZT Ljubljana 
Na področju splošnih zadev v društvu smo v letu 2008 uspešno izvedli preselitev na 
novo lokacijo, sprejeli dopolnitve statuta društva in ga tudi registrirali na upravni 
enoti. Prav tako smo zaradi odstopa dosedanje predsednice izvedli kandidacijske in 
volilne postopke ter izvedli izredni občni zbor. Po izvolitvi nove predsednice so bili 
izvedeni tudi vsi, zakonsko predpisani postopki registracije zakonitega zastopnika 
društva. 
Na področju finančnega poslovanja smo zaradi sprememb dejavnosti zamenjali 
računovodski servis.                                                      
Peter Požun 
 
RAZISKOVANJE, IZOBRAŽEVANJE IN ZALOŽNIŠTVO   
 
Raziskovalna dejavnost 
Dejavnosti članic Raziskovalne skupine (RS) pri DMSBZT Ljubljana v obdobju od 1.1. 
2008 do 20.9.2008; v manjši sestavi smo se dobile članice RS, 18. januarja 2008. 
Odločile smo se, da nadaljujemo s poglobljenim raziskovanjem medpoklicnega 
sodelovanja, tokrat v kliničnem okolju. V septembra smo se: Darinka Klemenc, Nika 
Škrabl, prof. Majda Pahor, dr. Barbara Domanjko in mag Andreja Kvas dobili z glavno 
medicinsko sestro SPS Kirurška klinika, Zdenko Mrak, ki nas je  predstavila 
predstojniku KO za torakalno kirurgijo. Prof. Pahor mu je na kratko predstavila načrt 
intervencijske študije, ki bi jo izvedli na tej enoti (intervencijska študija zajema: 
opazovanje zaposlenih in paciente, intervjuje z zaposlenimi, analizo dokumentacije – 
vse to traja nekaj mesecev; izvede se intervencija – izobraževanje zaposlenih: 
pogovori, predstavitve, igranje vlog… in na koncu evalvacija).  
Na kongresu WCET, ki je potekal v Ljubljani od 16. do 19. junija 2008, smo članice, 
ki delujemo na raziskovalnem projektu »Kakovost življenja ljudi s stomo v Sloveniji« 
predstavile rezultate omenjene raziskave (kvantitativni del raziskave). Odziv 
udeležencev je bil zelo dober, našo predstavitev je poslušalo veliko naših kolegic in 
kolegov iz Slovenije in od drugod. Še vedno predstavljamo tudi kvantitativne in 
kvalitativne rezultate raziskovalnega projekta Medpoklicno sodelovanje v 
zdravstvenem timu med medicinskimi sestrami in zdravniki (projekt poteka 
vse od leta 2004 dalje) na strokovnih seminarjih, konferencah doma in v tujini. 
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Izobraževalna dejavnost 
 
V letu 2007 smo nadaljevali s komunikacijskimi delavnicami: »Tudi beseda je 
zdravilo«, ki so še vedno sinonim za naše društvo, pri nas smo jih z go. Klaro Ramovš 
pred 12. leti tudi pričeli razvijali. V letu 2008 smo izvedli dve delavnici, in sicer 22. in 
23. aprila. Delavnic se je udeležilo 31udeleženk. Tečaj angleškega jezika poteka v 
prostorih Linkot, kjer se izobražuje 31 udeleženk. V letošnjem letu smo pričeli s 
tečajem nemškega jezika, ki je potekal v društvenih prostorih 2- krat tedensko (sreda 
in četrtek od 15.30 do 18.00 ure). Udeležilo se ga je 10 udeležencev. V juliju smo 
pričeli s pripravami na 9. simpozij, ki je bil  27. novembra 2008 v Ljubljani.  
27. novembra 2008 smo v sodelovanju s Sekcijo medicinskih sester in 
zdravstvenih tehnikov v anesteziologiji, intenzivni terapiji in 
transfuziologiji, Sekcijo reševalcev v zdravstvu, Sekcijo medicinskih sester 
in zdravstvenih tehnikov v urgenci, Sekcijo medicinskih sester in 
zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji in Visoko šolo za 
zdravstvo Univerze v Ljubljani organizirali ter izvedli 9. simpozij z 
naslovom »Medicinske sestre spremljamo novosti na področju temeljnih 
postopkov oživljanja«. Simpozij je potekal na Visoki šoli za zdravstvo 
Univerze v Ljubljani. Lotili smo se aktualne teme, saj se zavedamo pomena 
nenehnega obnavljanja teoretičnega in praktičnega znanja s strokovnega področja, ki 
ga potrebujemo praktično na vseh naših delovnih mestih. Udeležencem simpozija 
smo predstavili osnove temeljnih postopkov oživljanja z notranjega (algoritmi, 
smernice, organizacija/management, stroka, itd.), zunanjega (pravni, etični, 
sociološki in psihološki vidik) in praktičnega vidika (učne delavnice temeljnih 
postopkov oživljanja). Založniška dejavnost- spodbujali bomo ponatis zelo 
iskane knjižice Žepni vodnik za obravnavanje nujnih stanj, člana izvršnega odbora 
društva Damjana Remškarja. 
 Razdelili smo ga na tri tematske sklope: notranji vidiki temeljnih postopkov 
oživljanja, zunanji vidiki temeljnih postopkov oživljanja ter zaključili s praktičnimi 
vidiki temeljnih postopkov oživljanja. Po končanih predavanjih smo udeležence 
razdelili v manjše skupine, kjer so imeli možnost praktično preizkusiti temeljne 
postopke oživljanja odraslih in otrok, uporabo AED in oskrbo dihalnih poti. Simpozija 
se je udeležilo 230 (zaradi učnih delavnic smo morali omejiti število vseh 
udeležencev, zato smo 40 do 50 udeležencev zavrnili). Program je ovrednoten z 
licenčnimi točkami. Udeležba na simpoziju (strokovnem izpopolnjevanju) šteje za 
izpolnitev obveznih vsebin za podaljšanje licence za samostojno delo v zdravstveni in 
babiški negi (10. člen Pravilnika o licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in 
babiške nege, Ur. l. RS 24/07). 
 
 
mag. Andreja  Kvas 
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POROČILO  ZA PODROČJE ETIKE V ZDRAVSTVENI NEGI  
 
 Izvedeni  sta bili dve učni delavnici Management zdravstvene nege v luči etike na 
sedežu društva v Ljubljani (januar in april 2008). Na osnovi priporočila Častnega 
razsodišča Zbornice – Zveze Upravnemu odboru Zbornice - Zveze je bila glede na 
članstvo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Zavoda Prizma iz Vidma 
Dobrepolje 8.3.2008 izvedena učna delavnica na temo spoštovanja pacientovih pravic 
in etične komunikacije. Predavateljici sva bili M. Velepič in V. Štebe.  Na željo vodstva  
DMSBZT Ptuj – Ormož je bil konec marca v Ptuju izveden seminar iz etike v 
zdravstveni negi s prilagojeno vsebino za večje število udeležencev. Predavateljici sva 
bili M. Velepič in S. Naka. Seminarja se je udeležilo okrog 170 medicinskih sester in 
zdravstvenih tehnikov, rezervirali pa so tudi termin za izvedbo seminarja v letu 2009.. 
Na željo DMSBZT Gorenjske smo v maju 2008 v Kranju izvedli seminar iz etike v 
zdravstveni negi s prilagojeno vsebino za večje število udeležencev. Poslušali so 
vsebine o načelih in standardih kodeksa etike v praksi zdravstvene nege, o 
odgovornosti medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, etičnem okolju in nasilju v 
zdravstveni negi. Predavateljice smo bile M. Velepič, S. Naka in I. Š. Cvetežar. V 
avgustu je bil pripravljen dopolnjen program za učno delavnico Management 
zdravstvene nege v luči etike, ki je potekala v oktobru in decembru 2008. 
Pripravljeno in oddano je bilo vse potrebno za ovrednotenje vsebine delavnice glede 
licenčnih točk. Na Komisijo za licenčno vrednotenje Zbornice zdravstvene in babiške 
nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih 
tehnikov Slovenije  smo posredovali predlog za ovrednotenje vsebine te učne 
delavnice in tudi za vse delavnice, ki bodo izvedene v letu 2009. Dodano je 
predavanje z aktivacijo udeležencev z naslovom »Meje mojega jaza so meje mojega 
komuniciranja«, predavateljica je V. Štebe. Čas izvedbe je 12 šolskih ur. Delavnica 
ostaja dvodnevna. V juliju in avgustu so potekali tudi dogovori z vodstvom Sekcije 
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v oftalmološki zdravstveni negi, s 
predsednico Sekcije babic in medicinskih sester v babiški negi ter predsednico 
DMSBZT Nova Gorica o izvedbi seminarjev iz etike v zdravstveni in babiški negi, ki so 
bile izvedene jeseni.   
                                                                                            
Marina Velepič      
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POROČILO DELA NA PODROČJU INTERESNIH DEJAVNOSTI 2008   
 
Tudi v letu 2008 smo uspešno izvajali delavnico Poslušanje planetarnega gonga pod 
vodstvom Zlatke Pražnikar Vrbnjak. Lansko leto je bilo pestro tudi na področju joge. 
Spomladi je joga potekala nemoteno na vseh lokacijah do konca maja. 28. maja smo 
izvedle zaključek joge. Voditeljice in koordinatorice so prejele prisrčno zahvalo za 
opravljeno delo, kot nagrado pa sva z Nado Sirnik organizirali ogled arheološke 
razstave Faraonska renesansa v Cankarjevem domu. Za nadaljevanje joge jeseni pa 
so se pojavile težave s prostorom na Ortopedski kliniki. Ga. Nada Sirnik je vložila 
veliko truda za reševanje tega problema. Rezultat našega prizadevanja, da bi 
približali jogo našim članom, je gotovo nova lokacija izvajanja joge v Idriji, kjer je več 
naših članov čutilo potrebo po njej. Tudi likovna dejavnost je letos še posebej 
aktivna, zato je bilo veliko dogovarjanj z Margerito Ilić-Kačar. Umetnice so imele kar 
nekaj razstav, veliko slik so naredile tudi za različna darila. Svoje kreacije so letos 
ustvarjale v Soriški dolini na likovni koloniji, katere so jim prirasle k srcu. 
Koordinacijsko z izletništvom ni težav, ga. Saša Kotar suvereno vodi to področje. 
Jesenski izlet v Italijo je naletel na izredno dober odziv. V letu 2008 sta bila izvedena 
dva izleta tudi v sodelovanju s Sindikatom delavcev v zdravstveni negi SE KC 
Ljubljana. Tudi glasovi ženskega zbora Florence so bili v letu kar slišni, saj so pele na 
številnih koncertih. Do izteka  leta 2008 smo kot posebnost organizirali delavnico 
Feng Shuija Prisotnost 24 medicinskih sester na Ljubljanskem maratonu, ne štejemo 
za posebnost, tako smo tudi v letu 2008 bile deležne dobrih treningov in rezultatov. 
Iskreno se zahvaljujem vsem, ki ste sodelovali z mano in pripomogli, da naše društvo 
aktivno živi.    
                                                
Zdenka Dovč 
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POROČILO O DELOVANJU GIBALNO – ŠPORTNE VADBE 
 
Tudi letos smo nadaljevali z načrtovanimi obiski Šmarne gore, vsako sredo po 
poletnem in zimskem razporedu za dve uri. Aktivnosti posvečamo članom 
ljubljanskega društva in prebivalcem širšem ljubljanske regije, kar pomeni da že 
nekaj let delujemo v javnem interesu. Ob četrtkih od 17. do 19. ure smo prisotni 
v prostorih društva na Poljanski ul. 14. Merimo srčni utrip, krvni pritisk  in svetujemo 
članom, prijateljem, obiskovalcem Šmarne gore in ponovno prebivalcem Ljubljane in 
širše regije. V zadnjem času nas v naših prostorih  redno obiskujejo varovanci Doma 
starejših občanov, ki so  v naši neposredni soseščini. Letos smo prvič pripravili 
predavanje z zdravstveno vzgojnimi vsebinami za prebivalce Ljubljane, udeležilo se 
ga je skromno število poslušalcev, vendar se zanimanje za aktivnosti  in poznavanje 
delovanja društva krepi. Pohodi: po moravškem hribovju 23. februarja 2008, 
naslednji že v marcu  po Kraškem robu, približno za sedem ur hoje. V aprilu smo šli 
po Parancani, po trasi ozkotirne železnice, ki je povezovala Poreč in Trst. V maju smo 
z združenimi močmi pripravili tri pomembne dogodke:5. maj – Dan odprtih vrat v 
UKC Ljubljana ob mednarodnem dnevu babic in ob mednarodnem dnevu medicinskih 
sester in se posvečali obiskovalcem naše stojnice, ki je bila postavljena v avli UKC- ja, 
pri tej aktivnosti smo sodelovali številni člani upravnega in izvršilnega odbora 
društva, prav tako tudi ostali.  Naslednja aktivnost je bila 10. maja -  tradicionalni 
pohod »Pot ob žici«. Naslednji  dan, 11. maja 2008 na Blegošu, smo v sodelovanju s 
Planinskim društvom Gorenja vas in našo članico upravnega odbora in pobudnico 
sodelovanja Vesno Jarc, tudi letos opravili okoli 500 meritev krvnega sladkorja, 
srčnega utripa in krvnega pritiska. Nepopisna gneča, dela za tri člane tima, kar za 
nekaj ur skupaj. Prvi vikend v septembru nas je zvabil na Bjelolasico, goro na 
sosednjem Hrvaškem, natančneje v Gorskem Kotarju. 20. september 2008, ki jo je 
zaznamoval Tek za upanje. Prisotnost DMSBZT Ljubljana na teku, aktivnosti naših 
članov na stojnici so vsekakor pripomogli, da seznanimo naše članstvo o 
pomembnosti takšnih in podobnih aktivnosti. Prisotnost na stojnici je zvabila veliko 
število udeležencev teka, med drugimi okoli 40 tekačic, naših članic, številne 
udeležence teka in politično elito (predvolilni čas) in številne druge naključne 
obiskovalce, ki so tudi tokrat dobili koristen nasvet;opravili smo jim meritev krvnega 
pritiska, povabili na naše aktivnosti. V oktobru nas je Jerica Zrimšek popeljala na 
načrtovan pohod na Ratitovec, že naslednji mesec je bil na vrsti pohod na Kozjansko,  
Jadranka Cerkvenik in Alenka Mrak sta izbrali poti zgodovine in kulturne dediščine, na 
to je sledil pohod do Podsrede. December smo zaključili s pripravami za leto 2009. 
 
Đurđa Sima 
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POROČILO O DELU INTERESNE DEJAVNOSTI ZGODOVINE 
 
 
Od januarja do septembra 2008 smo v interesni dejavnosti za zgodovino pri DMSBZT 
Ljubljana uresničevali zastavljene cilje. Delovanje so zaznamovale aktivnosti, 
usmerjene v promocijo in dokumentarno filmsko produkcijo iz življenja in dela 
medicinskih sester na Slovenskem. V mesecu marcu (8. marec 2008) smo na 
posredovanje RTV Slovenija (g. Boštjan Romih) sodelovali v oddaji »Na zdravje«, kjer 
so predstavljali poklicne skupine, ki pri svojem delu uporabljajo uniforme. Predstavili 
smo delovno obleko medicinskih sester na slovenskem. V oddaji je bila predstavljena 
delovna obleka od prve medicinske sestre do danes, za oba spola, predstavljen je bil 
razvoj in pomen delovne obleke nekoč in danes ter vizija v prihodnosti. V istem 
mesecu smo snemali prvi dokumentarni film o življenju in delu medicinskih sester na 
Slovenskem, kar je nedvomno velik dosežek. Film predstavlja Angelo Boškin, 
skrbstveno sestro, ki se je šolala na Dunaju in velja za začetnico in utemeljiteljico 
zdravstvene nege na Slovenskem. Snemanje filma »Poti k ljudem« je potekalo na 
Barju pri Ljubljani s scenaristko Metko Jakšič. Film je režirala Petra Hauc. 
Predpremiera filma za vse sodelujoče pri snemanju in širše občinstvo je bila 4. junija 
2008 v kasarni na Stari Savi na Jesenicah, pod okriljem izobraževalnega programa TV 
Slo in Gornjesavskega muzeja Jesenice. Film je bil predvajan  na malih zaslonih 14. 
10. 2008 na drugem programu TV Slo.  Aprila 2008 smo sodelovali s Splošno 
bolnišnico Jesenice, kjer je potekalo 2. strokovno srečanje »Dnevi Angele Boškin«. Iz 
društvenega arhiva smo posodili uniformo A. Boškin in njena priznanja. V juniju 2008 
smo sodelovali na WCET (svetovni kongres enterostomalnih terapevtov) v 
Cankarjevem domu v Ljubljani. Za udeležence kongresa smo predstavili delovno 
obleko medicinskih sester na Slovenskem skozi različna obdobja in področja 
delovanja. Predstavitev je vzbudila veliko zanimanja med udeleženci. Kolegice in 
kolegi, ki so sodelovali v predstavitvi, so si pridobili izkušnje v javnem nastopanju in 
se izkazali za odlične promotorje zdravstvene nege. V mesecu septembru smo na 
posredovanje TV Slovenija in Družbe Hčera krščanske ljubezni (usmiljene sestre) 
sodelovali pri snemanju dokumentarnega filma o usmiljenih sestrah. Usmiljenke so 
imele pomembno vlogo pri strežbi in negovanju bolnikov pred in med drugo svetovno 
vojno. Za potrebe snemanja smo posodili uniformo usmiljenk in predstavili pomen 
dela usmiljenih sester. Pridobili smo partizansko uniformo iz časa druge svetovne 
vojne, ki so jo nosile medicinske sestre. Uniforma je pomembna pridobitev v zbirki 
delovne obleke. Poteka še iskanje partizanske kape. Ko bo uniforma popolna, bo del 
stalne zbirke delovne obleke pri DMSBZT Ljubljana.  Trenutno smo v fazi 
dogovarjanja s kustosinjo Muzeja Cerkno, kjer sodelujemo pri obnovi muzejske zbirke 
za Bolnišnico Franjo, ki je bila uničena v poplavah. Preko celega leta posvečamo skrb 
vzdrževanju zbirke delovne obleke, kajti izkazalo se je, da je to trenutno največja 
zbirka na Slovenskem. Glede na izkazan velik interes po njeni predstavitvi bo 
vzdrževanje le te in pridobivanje nove delovne obleke prednostna naloga interesne 
dejavnosti. Če je v preteklosti veljalo, da za imenovano področje ni večjega 
zanimanja za aktivno delovanje, je potrebno priznati, da so posamezni člani društva, 
ki z veseljem in zavzetostjo prispevajo pomemben delež k ohranitvi kulturne 
dediščine medicinskih sester. Odmevni javni nastopi to samo potrjujejo. 
 
Irena Keršič Ramšak 
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POROČILO O DELU SEKCIJE UPOKOJENIH MEDICINSKIH SESTER PRI 
DMSBZT LJUBLJANA od leta 1997 – do 28. 5. 2008 
 
Bilo je že napisano in bo še napisano: medicinske sestre, ki smo zaključile svojo 
aktivno dobo, ko zapuščamo svoje delovno mesto skrbimo za povezavo in obliko 
druženja že od 10. 6. 1987; takrat je bilo prvo ustanovno srečanje upokojenih 
medicinskih sester Ljubljana pri DMS Ljubljana. Naše dejavnosti so bile vezane na 
redne sestanke Sekcije, kjer smo oblikovali vse letne programe, strokovna 
predavanja in druge oblike druženja. Kot predsednica Sekcije sem se redno udeležila 
seje upravnega odbora DMSBZT Ljubljana. Upam, da smo uresničili ideje in želje 
našega druženja in hodili po skupnih poteh, skladno z matičnim DMSBZT Ljubljana. 
Hvala, da sem bila lahko z vami in izvršilnem odboru Sekcije do tega križišča. Hvala 
za vse velike in drobne stvari, ki so nas povezovale. Zahvaljujem se v imenu Sekcije, 
matičnemu DMSBZT Ljubljana za vso denarno pomoč, udeležbo na vseh aktivnostih 
in delavnicah katere smo deležne tudi upokojene medicinske sestre. Srečno in 
dobrega uspeha želim novo izvoljeni predsednici Sekcije in novemu izvršilnemu 
odboru. Hvala.                                                                              
                                                                                                                               
Cilka Potokar 
 
Po programu Sekcije smo imele 28. maja 2008 redno spomladansko srečanje, ki je 
bilo združeno z izletom in volitvami. Tokrat smo sledile aktualnemu vseslovenskemu 
proslavljanju 500 letnice rojstva Primoža Trubarja in se popeljale na izlet proti 
Turjaku in Raščici in z obiskom njegovega rojstnega kraja počastile spomin nanj. 
Obiskale smo tudi grad Turjak, ki leži le streljaj stran od načrtovane poti. Toda pred 
tem so bile na programu še resne zadeve: Občni zbor Sekcije in izvolitev novega 
odbora in predsednice. Dosedanja predsednica gospa Cilka Potokar se je po 11 letih 
dela poslovila. Bila je izredno skrbna, delavna in prizadevna predsednica, pa tudi 
osebnost, ki nas je na prijeten način povezovala. 28. 5. 2008 je bila na Občnem 
zboru izvoljena za predsednico Sekcije upokojenih medicinskih sester pri DMSBZT 
Ljubljana gospa Olga Marija Koblar. Za člane IO Sekcije upokojenih medicinskih 
sester so bile izvoljene: gospa Anka Čadež, gospa Marija Filipič, gospa Sonja 
Jankovec, gospa Sonja Močnik, gospa Cilka Potokar in gospa Ljubica Šavnik.  
2. 10. 2008 smo imeli strokovno srečanje s predavanjem na Psihiatrični kliniki v 
Ljubljani. Tema predavanja: mag. Radojka Kobentar: Posebnosti komunikacije osebe 
z demenco in gospa Zlata Živič: Ob demenci – kdaj in kam po pomoč. Na drugi seji 
dne 21.10.2008 smo se članice IO Sekcije dogovorile o dejavnostih do konca leta in 
naredile plan aktivnosti za leto 2009. Tako smo dne 1.12.2008 organizirale srečanje s 
pogostitvijo v prostorih DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesti 14 za vse naše jubilantke 
v tem letu (70 in 80 letnice). Na to srečanje smo povabile tudi predsednico DMSBZT 
Ljubljana gospo Đurđo Sima, predsednico Zbornice – Zveze gospo Darinko Klemenc 
in koordinatorko Sekcije upokojenih medicinskih sester gospo Ireno Keršič Ramšak. 
Na koncu srečanja smo ugotovile, da so takšna srečanja prijetna in koristna.  
              
                                                                                                                                 
Olga Koblar 
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POROČILO O DELOVANJU PODRUŽNICE KAMNIK- LITIJA 
 
17. maja 2008 smo naša majska praznika (dan medicinskih sester in dan babic) 
obeležile z učno delavnico »Jaz in moja čustva« in popoldanskim kopanjem v Zrečah. 
Udeležba ni bila ravno zadovoljiva – le 15 medicinskih sester se je udeležilo te 
delavnice. 
13. novembra 2008  smo imele sestanek, na katerem smo obravnavale poročilo o 
dosedanjem delu in sprejele načrt dela za naslednje leto. Sestanka se je udeležila 
tudi nova predsednica Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov 
Ljubljana, gospa Đurđa Sima,  ki je predstavila načrtovane dejavnosti društva v letu 
2009. Sledil je še pogovor s predsednico o perečih težavah, s katerimi se srečujemo v 
naši podružnici. Po sestanku smo si ogledale predstavo Hrup za odrom v KC delavski 
dom Zagorje. Sestanka se je udeležilo 19 članic podružnice Kamnik Litija. 
10. decembra 2008  smo se  v letošnjem letu zadnjič sestali. Kolegica Simona 
Smole je imela predstavitev svojega bivanja v Keniji z naslovom »Delo in življenje 
medicinske sestre v odročnih delih Kenije«. Predavanja se je udeležilo 25 članic 
podružnice Kamnik Litija. 
Preko elektronske pošte smo predstavnice posameznih delovnih organizacij v naši 
podružnici Marto Malus (ZD Kamnik), Ireno Keršič Ramšak (ZUIM Kamnik), Marjeto 
Kotnik (DSO Kamnik) in Katarino Jereb (Dom »Tisje«)   obveščali o vseh dogodkih na 
matičnem društvu, da so o njih seznanile svoje kolegice in jih spodbujale k udeležbi. 
Za obveščenost kolegic v ZD Litija sem skrbela jaz. 
                                                                                                                             
Ivica Korinšek 
 
 
POROČILO O VADBI JOGE V ZASAVJU   
 
V minulem obdobju je jogo obiskovalo 16 kandidatk. Razporejene smo bile v  dve 
skupini. Imele smo novo mentorico (vaditeljico joge), s katero smo bile zelo 
zadovoljne. Znala je prisluhniti našim obremenitvam in razpoloženju, tako da je 
vedno pričela z vajami, ki so nam bile pisane na kožo, na koncu vadbe pa smo že 
uspele izvajati vse vaje. Pod njenim vodenjem smo uspele s sproščanjem odstraniti 
težave tekočega dneva in se osredotočile na trenutno dogajanje okrog sebe. Po vsaki 
vadbi smo se razhajale s pozitivnimi mislimi, rahlo utrujene, bogatejše in si čestitale, 
da smo sposobne si vzeti čas in poskrbeti zase. Želimo si, da z vadbo joge 
nadaljujemo.     
 
Marija Filipič  
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POROČILO O DELOVANJU DMSZTB LJUBLJANA NA IDRIJSKEM 
 
Na Idrijskem smo v letu 2008 nadaljevali z izvajanjem rekreacije za člane DMSZTB 
Ljubljana. Vadba badmintona je potekala enkrat tedensko. Udeleževalo se ga je 12 
članov. V okviru društva smo v mesecu februarju organizirali gibalno športno 
dopoldne, kjer je bila predstavljena nordijska hoja ter merjenje srčnega utripa. 
Predstavitve se je udeležilo 8 članov. Dve članici sta se brezplačno udeležili delavnice 
Management zdravstvene nege v luči etike. 
 
Andreja Gruden    
 
 
V dolgem nizu let, ki so izpisana na predhodnih straneh so poročila globoko 
zaznamovana z osebno noto predhodne predsednice, gospe Darinke Klemenc. 
Priznam, z veseljem sem prebirala njena poročila, občudovala spomin za vse dogodke 
in ljudi znotraj našega združenja. Niso bila zgolj poročila, največkrat tudi odsev in 
odmev našega skupnega delovanja skozi celo koledarsko leto, ali pa tudi več. Z 
dogodki, ki so načrtovani se ukvarjamo, lahko rečemo leto in pol, jih načrtujemo, 
izvajamo in zbiramo zaključke, zato se ob tej priliki zahvaljujem vsem vodjem 
dejavnosti, da so do izteka leta 2008 izvajali in nadzorovali svoje aktivnosti, kot leta 
doslej.  
 
V številnih prispevkih, napisanih v glasilu Utrip, lahko omenim, da smo opisovali 
izobraževalne, slavnostne dogodke pri DMSBZT Ljubljana, odražali smo naše 
zaznavanje na posamezne družbene dogodke, oglašali smo se po številnih pohodih, 
skratka skrbeli za informiranost članstva, tudi po dogodkih.    
 
Gostili smo kolege iz Saveza zdravstvenih radnika Srbije, na 9. Simpoziju DMSBZT 
Ljubljana, na kratko so nas obiskali kolegi iz sosednje Hrvaške, natančneje iz 
Hrvatske udruge medicinskih sestara, v spremstvu naših funkcionarjev Zbornice – 
Zveze. 
Prav tako smo se podali na pot, v dobro znani Zlatibor, zopet na Oktobarske susrete, 
s temami Dora, Svit in Zora. Kmalu po tem so se na pot podale kolegice in na 
Konferenciji za glavne medicinske sestre v Lepenskem viru predstavile izsledke 
raziskav življenja bolnikov s stomo.  
Za dobro obveščenost je neutrudno na spletnih straneh skrbel Peter Koren. 
 
Hvala vsem za realizirane aktivnosti, ideje in pobude. Hvala tudi članstvu za obisk 
aktivnosti, naše  pisarne, ki je zaživela v popolnosti in nazadnje hvala naši tajnici Irmi 
Kiprijanović, za vse drobne in velike korake, ki jih opravlja skupaj z nami v  
ljubljanskem  društvu.    
  
 
 Poročilo pripravila v sodelovanju s sodelavci: 
 Đurđa Sima, predsednica SDMSBZT Ljubljana 
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10.2. DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN 
ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV MARIBOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V letu 2008 smo v Društvu nadaljevali z AKTIVNOSTMI NA PODROČJU 
STATUTARNIH SPREMEMB V DRUŠTVU IN SPREMEMB SEDEŽA DRUŠTVA in 
uspešno realizirali NAKUP DRUŠTVENIH POSLOVNIH PROSTOROV 
(plemenitenje premoženja društva v skladu s 24. členom ZDru, UL RS št. 61- 2567/ 
2006). Za delovanje društva v prihodnje, ko prevzema odgovorno vlogo partnerja v 
procesu strokovnega izpopolnjevanja in vseživljenjskega izobraževanja zaposlenih v 
zdravstveni in babiški negi ter vlogo organizacije, ki bo sistematično razvijala 
možnosti pridobivanja LT ter podpirala svoje člane, je v prihodnje nujno potrebno 
zagotoviti lastne poslovne prostore. 
 
Neodvisnost- samostojnost, ki jo prinaša lastništvo nepremičnine je za društvo 
izjemnega pomena pri izvajanju načrtovanega programa dela na strokovnem 
področju in na področju interesnih dejavnosti. 
 
Izhodišča za nakup lastnih poslovnih prostorov so bila: 

- društvo nima delovno- poslovnih prostorov,  
- zahteve glede strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja zaposlenih v 

zdravstveni in babiški negi se stopnjujejo in so zakonsko regulirane, zaposleni 
so v postopku vpisa v register izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške 
nege ter pridobitve prve licence za obdobje 7- ih let, ki se obnavlja na podlagi 
dokazil o strokovnih usposabljanjih in izobraževanjih, društvo prevzema vlogo 
odgovornega partnerja v procesu vseživljenjskega strokovnega 
izpopolnjevanja in izobraževanja zaposlenih v zdravstveni in babiški negi, 

- ni omogočen dostop članov do predstavnikov v organih društva,  
- spremeniti je potrebno sedež zastopnika društva. 
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Aktivnosti za pridobivanje prostorov so potekale skozi vse leto 2007/ 
2008: 

- sestanek pri direktorju UKC MB v mesecu juliju 2007, 
- dopis direktorju UKC MB z dne 23.09.2007 (predložen na vpogled članom IO), 
- odobritev prostorov direktorja UKC MB, pisni odgovor na dopis z dne 

23.09.2007 (predložen na vpogled članom IO), 
- sprememba namembnosti odobrenega prostora v UKC MB, dopis vodje oskrbe 

in vzdrževanja UKC MB, (predložen na vpogled članom IO), 
- sestanek z vodstvom FZV UM, prošnja za sedež društva na naslovu Fakultete 

do spremembe sedeža društva, vezane na nakup lastnih poslovnih prostorov, 
dopis z dne 16.01.2008 (predložen na vpogled članom IO), 

- sestanek pri podžupanu, gospodu Andreju Verliču, v zvezi s podporo pri 
iskanju prostorov društva in možnih ugodnostih, dopis z dne 30.01.2008 
(predložen na vpogled članom IO), 

- sestanek s sodelavci podžupana, dne 07.02.2008, 
- preverjanje možnih lokacij, ovira postopek Mestne občine Maribor pri prodaji 

nepremičnin- postopek javne dražbe, nedefiniran termin ter izklicna cena le 
teh, 

- preverjanje ponudbe na nepremičninskem trgu, zasledimo primerno lokacijo, 
- ogled poslovnih prostorov v mesecu februarju 2008, 
- poslovni prostori so zanimivi tudi za druge kupce, zato v interesu, obdržati 

možnost nakupa do sklepa na Občnem zboru (predviden dne 06. 03.2008) z 
lastnikom TELEM, inženiring, avtomatizacija, zastopstvo d.o.o. sklenemo 
predpogodbo, v sodelovanju z nepremičninsko agencijo Svet nepremičnin 
(pravno jamstvo za posel), 

- povpraševanje po možnostih kratkoročnega kreditiranja NKB Maribor d.d., 
Raiffeisen banka d.d. ponudba izdelana in predstavljena na Občnem zboru 
društva, dne 06.03.2008. 

 
Nakup poslovnih prostorov: 

- 86,90 m2, sklenitev predprodajne pogodbe DMSBZT MB/ TELEM d.o.o., dne 
11.02.2008, 

- redna seja IO DMSBZT , dne 21.02.2008 (sklep št. 62, 63/08), 
- redni letni občni zbor DMSBZT, dne 06.03.2008 (sklep o nakupu nepremičnine 

poslovnega namena), 
- sklenitev prodajne pogodbe DMSBZT MB/ TELEM d.o.o. za nakup poslovnih 

prostorov, 
- sklenitev pogodbe za dolgoročni kredit DMSBZT/ RAIFFEISEN BANKA d.d., 

(sklep št. 64/08), dne 17.03.2008: trajanje 23.04.2008/ 22.02.2013,  
- sklenitev pogodbe za transakcijski račun RAIFFEISEN BANKA d.d., 24100- 

9052171123/ pogodba za trajni nalog odplačevanja kredita, 
- sklenitev notarskega zapisa o nepremičnini, dne 14.03.2008, 
- vršitev primopredaje nepremičnine (primopredajni zapisnik z dne 17.03.2008), 
- sklenitev pogodbe o dobavi, odjemu in plačilu vode, dne 10.04.2008, 
- sklenitev pogodbe o prodaji in nakupu električne energije ter pogodbe o 

dostopu do distribucijskega omrežja, dne 13.04.2008, 
- sklenitev pogodbe o prodaji plina in uporabi plinovoda; 
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Aktivnosti v poslovnih prostorih: 
- pričetek adaptacijskih del v poslovnih prostorih (obvestilo lastnikom poslovnih 

prostorov v zgradbi, dne 26.04.2008), dela so se vršila med prvomajskimi 
prazniki, 

- rušenje vmesnih sten v delu prostorov, z namenom pridobitve velike 
predavalnice (konferenčna soba, možnost pregraditve po potrebi) po pogodbi 
za izvajanje rušitvenih del, (nastal je predprostor, manjši in večji prostor, ki je 
odprt, na razpolago so sanitarni prostori, ki so skupni z dvema ostalima 
lastnikoma v nadstropju), 

- povpraševanje po premičnih steklenih stenah zaradi boljše funkcionalnosti 
prostorov, 

- nameščanje podpornih nosilcev v prostoru po pogodbi za izvajanje jeklenih 
podpornih nosilcev v prostoru, 

- sklenitev pogodbe z upravnikom poslovne stavbe (VIKTORI d.o.o.), 
- povpraševanje za okna, notranje in zunanje police; 

Razširitev poslovnih prostorov: 
- 68,58 m2, (sklep UO 05.06.2008), 
- predprodajna pogodba DMSBZT MB/ KAREL MLAKAR, dne 08.11.2008, 
- pogodba o KRATKOROČNEM kreditu, dne 20.11.2008: trajanje 28.11.2008/ 

2013, pogodba o transakcijskem računu RAIFFEISEN BANKA d.d., 24100- 
9052171123/ pogodba o trajnem nalogu, 

- notarski zapis o nepremičnini, dne 20.11.2008, 
- primopredajni zapisnik.  

 
Predviden termin za otvoritev poslovnih prostorov društva in pričetek 
uradnih ur dmsbzt mb - maj 2009. 
 
V letu 2007/ 2008 so potekale aktivnosti/ spremembe na področju finančnega 
poslovodenja društva. V skladu s sklepom IO DMSBZT MB 57/07 smo z 
računovodsko organizacijo v letu 2008 uspešno realizirali sklenitev nove 
pogodbe, ki zajema računovodske storitve in finančno- davčno svetovanje. 
Predmet poslovanja zajema tudi postopek fakturiranja in izdajanja računov društva 
(prehod na zavezance za DDV).  
 
Izvolili smo podpredsednico Društva, Tamaro Lubi, (izredno izvoljena med 
mandatnim obdobjem 2006 -2010).  
 
V letu 2008 smo izvedli številne aktivnosti na področju Sprememb temeljnega akta- 
Statuta društva, ki so potekale v sodelovanju s Statutarno komisijo društva (glej 
poročilo Statutarne komisije). Uredili smo spremembo sedeža društva: 
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REGISTRACIJA SPREMEMB STATUTA TER SEDEŽA DRUŠTVA: 
- registracija statusnih sprememb: spremembe Statuta, zapisnik OZ z dne 

06.03.2008, Poročiilloo  vverifikacijske komisije, lista prisotnih, 
- vloga za postopek registracije statusnih sprememb in spremembe sedeža 

društva, 
- kupoprodajna pogodba s TELEM d.o.o., 
- 2 izvoda izpisanih sprememb Statuta, 
- zahteva za dopolnitev vloge, dne 27.10.2008, 
- Uskladitev Statuta z 9. členom Zakona o društvih (OZ najvišji organ društva, ki 

se sestaja 1 krat letno, razen Statuta sprejema tudi druge akte društva, zato 
je potrebno vse pravilnike društva sprejeti na OZ), 

- izdana odločba UE Maribor, sedež in naslov društva: ULICA HEROJA 
JEVTIČA 5, MARIBOR (beri odločbo): številka: 215- 421/ 2008 – 4 
(9111), z dne 18.11.2008 

 
Z namenom vrednotenja doseženih ciljev ter izvajanih aktivnosti, v skladu s 
programom dela za leto 2008, se je UO DMSBZT Maribor sestal na: 

- 1. redni seji IO DMSBZT Maribor, ki je potekala v četrtek, dne 21.02.2008 ob 
18.00 uri v predavalnici Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, 
Vošnjakova ulica 2- 4;  

- rednem občnem zboru Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih 
tehnikov Maribor, ki je potekal v četrtek, dne 06.03.2008 ob 17. uri v veliki 
predavalnici Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, Ljubljanska ul. 5, 
Maribor; 

- 2. redni seji UO DMSBZT Maribor, ki je potekala v četrtek, dne 05.06.2008 
ob 16. uri v Zavodu Hrastovec- Trate, v Lenartu, v Slovenskih goricah; 

- 3. redni seji UO DMSBZT Maribor, ki je potekala v petek, dne 28.11.2008 ob 
16. uri v Hotelu Piramida, v Mariboru; 

- prednovoletnem srečanju DMSBZT Maribor (člani UO, častni članici, 
vabljeni člani, člani v organih društva) s kulturnim programom. Član DMSBZT 
MB, Zoran Šteinbauer je predstavil svoj prvenec, roman »Ukradeno sonce«. 
Članom so bile ob prezentaciji fotografij predstavljene aktivnosti v poslovnih 
prostorih; 

 
Obravnavali in sprejeli smo načrt dela ter načrt porabe finančnih sredstev za leto 
2008, v skladu z načrtovanim razvojem dejavnosti Društva. Ob učinkovitih predlogih 
in ob razpravi članov UO smo skrbeli za izvajanje načrtovanih projektov ter za 
sprotno vrednotenje le teh in tako zagotavljali razvoj kakovosti naših storitev na 
omenjenih področjih.  
 
Z razpravo o sklepih in stališčih Odbora regijskih društev (ORD/ ORSD) smo 
vzpostavljali in razvijali sodelovanje Društva z ostalimi regijskimi strokovnimi društvi 
ter z Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije- Zvezo strokovnih društev 
medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.  
 
Udeležili smo se 20. redne volilne skupščine Zbornice- Zveze. Glede na pripadajoča 
mesta je bil seznam poslancev naslednji: Ksenija Pirš, Tamara Lubi, Igor Robert Roj, 
Rosita Makovec, Bojana Zornik, Milena Frankič, Ana Mlakar, Matjaž Križanec, mag. 
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Jadranka Stričević, Anton Koželj, Aleksandra Frangež, Suzana Drevenšek, Zvezdana 
Vražič. 
 
Podprli smo predlog za podelitev Zlatega znaka Zbornice- Zveze, članici mariborskega 
društva, Mileni Frankič (predlagatelj- ZD dr. Adolfa Drolca Maribor). 
 
IZOBRAŽEVANJA in STROKOVNA IZPOPOLNJEVANJA V LETU 2008 
 
Tečaji tujih jezikov: oktober 2007/ junij 2008/ oktober 2008 naprej, neprekinjeno: 

- 2 skupini tečajnikov nemškega jezika »Splošna nemščina za začetnike s 
predznanjem – 60 ur«, »Nemščina za zaposlene v zdravstveni negi – 
strokovni jezik – 60 ur«, nadaljevalna skupina; 

 
- 4 skupine tečajnikov angleškega jezika »Splošna angleščina za prave 

začetnike« / letni program, »Nadaljevalni tečaj angleščine – srednja 
raven (intermediate)« / letni program; 

 
- 12. maj, organiziran prevoz v Lendavo, na nacionalno proslavo ob 

mednarodnem dnevu medicinskih sester in mednarodnem dnevu babic (50 
udeleženih),  

 
- 23. maj, svečana proslava DMSBZT MB s kulturnim programom ob 

mednarodnem dnevu medicinskih sester in mednarodnem dnevu babic, 
strokovno srečanje »Medicinske sestre zagotavljajo kakovostno 
zdravstveno nego tudi v primarnem zdravstvenem varstvu, »Zdrave 
družine so ključ do prihodnosti«, aktivna predstavitev vseh zdravstvenih 
domov v širši mariborski regiji, področja zdravstvene in babiške nege, razvoj 
kakovosti v zdravstveni in babiški negi (Medicinske sestre zagotavljajo 
kakovostno zdravstveno nego v ZD dr. Adolfa Drolca Maribor, A. Krajnc, 
Kolaborativni center SZO za primarno zdravstveno nego se predstavi, T. Lubi, 
Medicinske sestre zagotavljajo kakovostno zdravstveno nego v ZD Slovenska 
Bistrica, S. Mok, Medicinske sestre zagotavljajo kakovostno zdravstveno nego 
v  ZD Lenart, L. Kovačič, Portal za porodnice na spletni strani UKC Maribor, E. 
Marin, Patronažna medicinska sestra v skrbi za zdrave družine, R. Likar; 
Strokovno izpopolnjevanje je vpisano v register strokovnih izpopolnjevanj 
Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije - pod številko 2008/ 55/ 95  
(strokovni program ovrednoten s 4,5 LT, 450 udeleženih), 

 
- podelitev najvišjih priznanj društva Srebrni znak in naziva Častna članica 

društva (glej poročilo Komisije za priznanja), 
 
- 23. - 25. maj »DMSBZT MB v Londonu«, odhod tečajnikov angleškega 

jezika v London, ob spremstvu profesorice Milene Meško ter sodelavca; 
 
- junij, »Kako od delu z drugimi ne pozabiti nase«, enodnevno 

strokovno srečanje v sodelovanju z Akademijo za psihosintezo, 
(Proces nastajanja izgorelosti, sporočilni znaki in posledice izgorelosti, Kako 
obvladamo izgorelost?, Osvajanje tehnike za preprečevanje izgorelosti, Kako 
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ohraniti notranjo stabilnost in ravnovesje, ogled wellness centra Bolfenk po 
želji; Strokovno izobraževanje je vpisano v register strokovnih izpopolnjevanj 
Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije –pod številko 2008 – 4 – 74 
(strokovni program ovrednoten s 7,5 LT, 35 udeleženih); 
 

- september, »Medicinske sestre sodelujejo pri zdravstvenem 
letovanju otrok« – 3 dnevna strokovna ekskurzija v Punat, v 
mladinsko počitniški dom Frankopan (69 članov), z enodnevnim 
strokovnim srečanjem,  (Vloga DMSBZT Maribor pri strokovnem 
izpopolnjevanju in vseživljenjskem izobraževanju zaposlenih v zdravstveni in 
babiški negi, K. Pirš, Predstavitev in organizacija Območnega združenja 
Rdečega križa Maribor pri izvajanju klimatskega zdravljenja in letovanja otrok 
v Punatu na otoku Krku, S. Kovačič, sekretar območnega združenja RK 
Maribor, Zdravstvene in socialne indikacije za klimatsko zdravljenje in 
letovanje otrok, Biti zdravnik v zdravstveni koloniji, M. Korbar, Pedagoško delo 
z otroki v zdravstveni koloniji Punat in vloga pedagoškega vodje, J. Cimerlajt, 
Vloga medicinske sestre pri izvajanju klimatskega zdravljenja in letovanja 
otrok v Punatu na otoku Krku, M. Frankič, Izkušnje večletne strokovne 
obravnave otrok s prekomerno telesno težo v okviru zdravstvene kolonije 
Punat, S. Šarenac, Vloga medicinske sestre iz dispanzerja za pedopsihiatrijo v 
zdravstveni koloniji Punat, T. Lubi, Vloga medicinske sestre v zdravstveni 
koloniji Punat pri otrocih s posebnimi potrebami, I. Limonšek, Ogled prostorov 
počitniškega doma Frankopan Punat in dislocirane ambulante Zdravstvenega 
doma dr. Adolfa Drolca Maribor v Punatu; Strokovno izobraževanje je vpisano 
v register strokovnih izpopolnjevanj Zbornice zdravstvene in babiške nege 
Slovenije – pod številko 120/ 2008 (strokovni program ovrednoten s 6 LT – 
pasivna udeležba, 9 LT aktivna udeležba); 

 
- oktober, »80 let hospitalne ginekologije« - sodelovanje s Kliniko za 

ginekologijo in perinatologijo UKC Maribor- celodnevno strokovno 
srečanje, (strokovno izobraževanje je vpisano v register strokovnih 
izpopolnjevanj Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – pod številko 
2008 – 123 – 122 ter ovrednoteno s 7 LT), aktivna predstavitev DMSBZT MB 
udeležencem mednarodnega simpozija, 

 
- september, oktober, november, december, organizacija in pričetek 

tečajev angleškega jezika (nadaljevanje), 4 skupine tečajnikov angleškega 
jezika »Splošna angleščina za prave začetnike« /letni program, 37 
udeležencev, »Nadaljevalni tečaj angleščine – srednja raven (intermediate)« 
/letni program, 14 udeležencev; 

- september, oktober, november, december, organizacija in pričetek 
tečajev likovne dejavnosti, program za začetnike, 9 udeležencev (40 ur), 
program nadaljevalne skupine, 7 udeležencev (40 ur); 
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PPOORROOČČIILLOO  OO  DDEELLUU  SSTTAATTUUTTAARRNNEE  KKOOMMIISSIIJJEE    
 
V letu 2008 so se člani komisije sestali na 3 rednih sejah, ki so potekale v mesecu 
februarju, marcu, novembru 2008, v naslednji sestavi:  

• Igor Robert Roj, član, 
• Mira Šilec, članica, 
• Tomaž Teran, član, 
• Ksenija Pirš, članica, 
• Bojana Zornik, predsednica komisije. 

 
Prenovljen Zakon o društvih (ZDru, UL RS, št. 61/ 2006) je v zakonodajo prinesel 
številna dopolnila, ki urejajo delovanje društev, prav tako se je spremenila tudi 
davčna zakonodaja na področju davčnih obveznosti društev.  
 
V zvezi z navedenimi spremembami ter v skladu z najsodobnejšimi strokovnimi 
smernicami in usmeritvami na nivoju Zbornice- Zveze ter v skladu z ZDru, odločbami 
DURS-a, potrebami po timskem, projektnem pristopu v društvu, potrebami po 
izboljšanju učinkovitosti organov v društvu, smo prenovili vsebino Statuta DMSBZT 
MB ter predstavili in za sprejem pripravili pravilnike in poslovnik, ki so nujno potrebni 
za usklajeno delovanje društva s pravno in davčno zakonodajo: 
 

- registracija statusnih sprememb: spremembe Statuta ter sedeža društva, 
- predlog  Poslovnika o delu občnega zbora Društva (potrditev na rednem 

OZ DMSBZT MB, marec 2009), 
- predlog Poslovnika o delu upravnega odbora in organov društva, ki 

vsebuje razmejene pravice, dolžnosti in odgovornosti posameznih organov in 
njihovih članov v društvu, (potrditev na rednem OZ DMSBZT MB, marec 
2009), 

- predlog Pravilnika o finančno materialnem poslovanju društva,  ki 
ureja finančno materialno poslovanje društva, (potrditev na rednem OZ 
DMSBZT MB, marec 2009), 

- predlog Pravilnika o uporabi sredstev iz sklada za strokovno 
izpopolnjevanja, (obdavčitev kotizacij, ki jih društvo namenja članom 
društva, plačnik davka je društvo, prejemniki sredstev morajo znesek navajati 
v davčno napoved), (potrditev na rednem OZ DMSBZT MB, marec 2009), 

- predlog Pravilnika o nagradah in prejemkih funkcionarjev in članov 
društva, (potrditev na rednem OZ DMSBZT MB, marec 2009), 

- predlog Pravilnika o organizaciji in delovanju razsodišča, (potrditev na 
rednem OZ DMSBZT MB, marec 2009). 

 
V pripravi sta še: 

- Pravilnik o varovanju osebnih podatkov, 
- Pravilnik o volitvah in imenovanjih v organe 

 
Kot statutarna komisija v regijskem društvu smo pristopili k razlagi in obveščanju 
naših članov o postopku vpisa v register ter postopku pridobivanja prve licence v 
zdravstveni in babiški negi (Pravilnik o registru izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in 
babiške nege, Pravilnik o licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške 
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nege, Pravilnik o strokovnem nadzoru in svetovanju v dejavnost zdravstvene in 
babiške nege Zbornice- Zveze). Ker postopek vpisa izvajalcev zdravstvene in babiške 
nege v register ter pridobivanje licenc poteka izven prvotno opredeljenih časovnih 
rokov, v poteku procesa informiramo članstvo in odgovarjamo na številna vprašanja 
le teh. 
 
V interesu, prispevati k učinkovitosti društva z vidika uporabnikov, naših članov ter 
drugih, bomo tudi v letu 2009 sodelovali z organi znotraj društva v smeri 
vzpostavitve strokovnega, odgovornega in jasno opredeljenega tima kompetentnih 
posameznikov, članov. 
 
 
Predsednica Statutarne komisije 
Bojana Zornik 
e-pošta: bojana.zornik@gmail.com 
 
  
  
PPOORROOČČIILLOO  OO  DDEELLUU  KKOOMMIISSIIJJEE  ZZAA  PPRRIIZZNNAANNJJAA    
 
V letu 2008 so se člani komisije sestali na 3 rednih sejah, ki so potekale 21.01.2008, 
29.04.2008 in 08.05.2008, v naslednji sestavi: 
 

• Ladislava Kovačič, članica,  
• mag. Jadranka Stričević, članica, 
• Jožica Šuran, članica, 
• Liljana Wigele, članica, 
• Milena Frankič, predsednica komisije. 

 
Na seje komisije sta vabljeni tudi predsednica in podpredsednica društva ter 
predsednica Statutarno pravne komisije.  
 
Naloge, ki smo jih načrtovali v skladu s Pravilnikom o priznanjih za leto 2008, smo v 
celoti realizirali: 

 
- objavljen je bil razpis za podelitev priznanja srebrni znak za leto 2008 v 

marčevski izdaji informativnega biltena Utrip, 
- ažurirana je bila adrema za zdravstvene in socialne zavode, 
- v mesecu marcu 2008 je bil poslan razpis za podelitev priznanja Srebrni znak v 

zdravstvene in socialne zavode, 
- v letu 2008 ni bilo potrebno nabavljati srebrnih znakov, ker smo jih imeli (znak 

je odlit v srebru v obliki broške, na kateri je upodobljen logotip društva z 
napisom DMSBZT Maribor), v tisk smo posredovali pisne plakete (zapisano 
področje aktivnosti zdravstvene nege, kjer nagrajenec izvaja poslanstvo 
strokovnjaka zdravstvene nege na edinstven način, ki je zaznamoval njegovo 
posebnost ter 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 smo do 20.4.2008 zbirali vloge, 
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- prispele vloge za pridobitev priznanja Srebrni znak so bile obravnavane na seji 
Komisije za priznanja, dne 29.4.2008, 

- od šestih prispelih vlog so bile tri vloge poslane do predvidenega terminskega 
roka in so ustrezale kriterijem, ki so navedeni v 6. členu Pravilnika o priznanjih 
DMSBZT Maribor, tri vloge so bile zavrnjene, ker so prispele po roku za oddajo 
vlog, 

- svečana podelitev priznanj je potekala v mesecu maju 2008, v prireditveni 
dvorani Hotela Arena, ob regijskem obeležju mednarodnih dni medicinskih 
sester in babic; 

  
Dobitnice Srebrnega znaka v letu 2008 so bile: Manica Lešnik, Danijela 
Pušnik in Marjana Senekovič, naziv častna članica Društva v letu 2008 je 
prejela Majda Šlajmer Japelj. 
 
V junijski številki informativnega biltena Utrip in na spletni strani društva so bili 
objavljeni izvlečki utemeljitev s slikami vseh dobitnic priznanj. 
 
Na zadnji seji komisije za priznanja, ki je bila 13. 01. 2009 je bil sprejet plan dela za 
podelitev priznanja Srebrni znak za leto 2009. Podelitev priznanja častna članica 
Društva v letu 2009 ne bo, saj smo se na Komisiji za priznanja dogovorili, da bo ta 
naziv podeljen vsako drugo leto. 
 
 
Predsednica Komisije za priznanja 
Milena Frankič 
e-pošta: milena.frankic@zd-mb.si 
 
 
 
PPOORROOČČIILLOO  OO  DDEELLUU  KKOOMMIISSIIJJEE  ZZAA  DDOODDEELLJJEEVVAANNJJEE  SSRREEDDSSTTEEVV  ZZAA  
SSTTRROOKKOOVVNNAA  IIZZPPOOPPOOLLNNJJEEVVAANNJJAA    
 
Komisija se je v letu 2008 sestala na osmih rednih sejah in štirih korespondenčnih 
sejah. Redne seje so  potekale enkrat mesečno, glede na prispele vloge in 
razpoložljiva sredstva, v naslednji sestavi: 
 

• mag. Breda Koban, članica, 
• Suzana Drevenšek, članica, 
• Ana Mlakar, članica, 
• Tamara Lubi, članica, 
• Majda Medved, predsednica komisije. 

Komisija je obravnavala 59 vlog, dve vlogi smo posredovali v obravnavo UO društva. 
Ugodno smo rešili 54 vlog, 3 so bile zavrnjene kot nepopolne. Zaradi večje 
porabe sredstev med letom je bilo v sklad potrebno dodeliti dodatna sredstva, ki so 
omogočila delovanje komisije.  
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V letu 2008 smo razpolagali z 12.600 €, med prosilce smo razdelili 12.900 
€ (3.096,00 SIT), (leto 2006- 1.088,00 SIT, leto 2007- 8.700 € / 2.088,00 SIT, leto 
2008- 12.900 € / 3.096,00 SIT). 
 
Komisija je pri svojem delu upoštevala izključno Pravilnik za dodeljevanje sredstev za 
strokovna izpopolnjevanja. 
  
 
Pedsednica Komisije za dodeljevanje sredstev za strokovna izpopolnjevanja 
Majda Medved 
e-pošta: majda.medved@zd-mb.si 
 
 
 
PPOORROOČČIILLOO  VVAADDBBEE  JJOOGGEE  ZZAA  ZZAAPPOOSSLLEENNEE  VV  ZZDDRRAAVVSSTTVVEENNII  IINN  BBAABBIIŠŠKKII  NNEEGGII  
 
Vadba joge je v letu 2008 potekala vsako sredo od 18.00 – 19.30. 
Vadba je potekala v enakih prostorih kot prejšnje leto, na Srednji zdravstveni šoli 
Juge Polak (Trg Miloša Zidanška 3) – prostor za fitnes. Vadba je v letu 2008 
potekala v eni skupi, 2 šolski uri. Ker so v tej skupini bile kolegice, ki so jogo 
obiskovale že prvi semester, je bila zavzetost in motivacija za vadbo nepopisna. 
Posledično je napredek v tej skupini bilo zaznati pri vseh udeleženkah. 
 
V prvem semestru leta 2008 smo imeli 24 vadb. 
 
Intenziteta vadbe je bila prilagojena skupini. Izvajali smo vaje, ki jih zmore vsakdo. 
Korist vadbe je odvisna od vloženega truda. Srečanje je bilo sestavljeno iz 
sproščanja, telesnih (asan) in dihalnih vaj (pranayame). Udeleženci vadbe joge smo 
za vadbo potrebovali udobno oblačilo, podlogo za ležanje (armaflex), tople nogavice, 
pokrivalo (spalna vreča, odeja). Podloga za ležanje je bila na razpolago tudi v 
telovadnici.  
 
Po vadbi joge so bile obvezne »govorne« urice ob čaju ali pa kar na parkirišču. 
Spletla so se nova poznanstva, prijateljstva, obstoječa pa utrdila. Kolegice smo se 
spoznavale v drugačni, prijaznejši luči. V sproščenem duhu je bilo tudi lažje 
razpravljati o zdravstveni negi, delovnih okoljih, velikokrat se je iz razprave našla 
rešitev za še tako zapleteno situacijo. 
 
Hvala kolegicam, da smo v tem ponorelem svetu skupaj uspeli začutiti mir, tišino, 
občutek povezanosti, občutek enosti, občutek polnosti in zadovoljstva. 
 
 
Koordinatorica za vadbo joge 
Aleksandra Frangež 
e-pošta: sasa.frangez@siol.net 
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PPOORROOČČIILLOO  AAKKTTIIVVAA  UUPPOOKKOOJJEENNIIHH  MMEEDDIICCIINNSSKKIIHH  SSEESSTTEERR  
  
Upokojene članice in člani so se v letu 2008 vključevali v interesne dejavnosti in se 
udeleževali strokovnih srečanj Društva.  
 
20 upokojenih članic je obiskovalo redno vadbo joge.  
 
Udeležili smo se osrednje svečane proslave Zbornice- Zveze ob mednarodnem dnevu 
medicinskih sester v Lendavi (pridružili smo se članicam in članom Društva v okviru 
organiziranega odhoda iz Maribora). 
 
V velikem številu smo se udeležili svečane proslave s kulturnim programom in 
podelitvijo Srebrnih znakov ter naziva Častna članica ob mednarodnem dnevu 
medicinskih sester in mednarodnem dnevu babic v regiji ter strokovnega srečanja 
DMSBZT Maribor »Medicinske sestre zagotavljajo kakovostno zdravstveno nego tudi 
v primarnem zdravstvenem varstvu, »Zdrave družine so ključ do prihodnosti«.  
 
V septembru se je nekaj upokojenih članov udeležilo tridnevnega strokovnega 
srečanja v Punatu na otoku Krku, kjer smo se udeležili strokovnega srečanja 
»Medicinske sestre sodelujejo pri zdravstvenem in socialnem letovanju otrok«. 
Ogledali smo si Mladinsko počitniški dom Frankopan Punat in delovanje le tega v 
sklopu Območnega združenja Rdečega križa v Mariboru.  
 
V decembrskem adventnem času smo izvedli predbožično potovanje »Adventni čas v 
Budimpešti« (datum odhoda: 05. december 2008), ki so se mu pridružili tudi drugi 
člani Društva (društvo prispeva finančna sredstva, 45 udeležencev). Ogledali smo si 
znamenitosti Budimpešte. 
 
 
Koordinatorica aktiva upokojenih medicinskih sester 
Ljuba Gergič 
e-pošta: ljuba.gergic@triera.net 
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PPOORROOČČIILLOO  LLIIKKOOVVNNEE  DDEEJJAAVVNNOOSSTTII 
 
V letu 2008 smo pričeli z likovnimi srečanji za začetnike (oblikovanje stalne likovne 
skupine). Srečanja so potekala pod strokovnim mentorstvom akademskega slikarja 
Toplice Ignjatoviča ter ob koordinaciji članice Bože Majcen, ljubiteljske slikarke, ki 
uspešno ustvarja ob njegovem mentorstvu, v obsegu 40 ur- 10 srečanj po 4 ure, 
risanje in slikanje. 
 
Srečanja so potekala po naslednjih tematskih sklopih: risanje- študija roke- risanje 
brez senčenja/ risanje- elementi glave- risanje portreta/ risanje- študija glave- risanje 
s skicami/ risanje- tihožitja- obravnava kompozicijskih elementov/ risanje ulice- 
obravnava perspektive/ slikarske tehnike- izbira tehnike- vse o barvah/ priprava 
kartona, panela in platna za slikanje/ slikanje tihožitja z eno barvo- hromatsko in 
ahromatsko slikanje/ slikanje tihožitja z dvema in več barvami in obravnava 
kompozicije/ slikanje narave- pejsaž/ vrednotenje likovnih srečanj (7 udeležencev). 
 
V mesecu oktobru 2008 je začetna likovna skupina nadaljevala z nadaljevalnim 
programom, v obsegu 40 ur- 10 srečanj po 4 ure, slikarska kompozicija se razdeli na 
kompozicijske elemente: črta ali linija/ smer/ velikost/ oblika/ tekstura/ odtenek- 
valer/ barva/, vrednotenje likovnih srečanj; obravnavani so iz vidika harmonije, 
percepcije, gradacije, kontrasta, psihologije in mešanja barv. 
 
Obstoječi skupini se je na področju likovnega ustvarjanja priključila nova skupina, ki 
je pričela z likovnimi srečanji za začetnike (9 udeležencev). 
 
V mesecu decembru smo člani likovne skupine obiskali razstavo znamenitega slikarja 
Vincenta van Gogha na Dunaju. 
 
V letu 2009 načrtujemo odprtje razstave likovnih del tečajnikov, ki se bo pričela ob 
otvoritvi poslovnih prostorov Društva. 
 
 
Koordinatorica likovne dejavnosti 
Boža Majcen, ERGOMED  d.o.o. 
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ČLANI UPRAVNEGA ODBORA 2006-2010 
Univerzitetni klinični center Maribor 
 
FRANGEŽ Aleksandra, HENTAK Mojca, KRIŽANEC Matjaž, RAZBORŠEK Erika, ROJ 
Igor Robert, PIRŠ Ksenija, PUŠNIK Danijela, STRGAR Gordana/ nadom.: MAJER 
Marjana, ŠTIGLIC Viktorija; 
 
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor 
EDER Jožica, LUBI Tamara, MAKOVEC Rosita, MEDVED Majda, VRTOVEC Andreja, 
ZORNIK Bojana; 
 
Zdravstveni dom Slovenska Bistrica 
MOK Sonja; 
 
Zdravstveni dom Lenart 
FIRBAS Marija; 
 
Sončni dom Maribor 
mag. RIBIČ Tatjana; 
 
Dom upokojencev Danice Vogrinec - enota Pobrežje 
DREVENŠEK Suzana; 
 
Dom upokojencev Danice Vogrinec - enota Tabor 
CAFUTA Danica; 
 
Dom upokojencev dr. Jožeta Potrča Poljčane 
KAPUN Zdenka; 
 
Dom starejših IDILA, Vukovski dol 
HORVAT Majda; 
  
Dom starejših občanov Tezno 
WIGELE Lilijana; 
 
Hospic Maribor 
BRUMEC Majda; 
 
Fakulteta za zdravstvene vede UM 
Anton Koželj, Barbara Donik; 
 
Predstavnik študentov Fakultete za zdravstvene vede UM 
Tina Hercan; 
 
Srednja zdravstvena šola Juge Polak Maribor 
MLAKAR Ana; 
Zavod Hrastovec 
BREZNIK Ivanka; 
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Aktiv upokojenih medicinskih sester 
GERGIČ Ljuba; 
NADZORNI ODBOR 
Andreja Krajnc, predsednica (namestnica: Karolina Sedmak), Ivica Brumec 
(namestnica: Majda Brumec), Milena Pišlar (namestnica: Tatjana Majerič); 
 
RAZSODIŠČE 
dr. Danica Železnik, predsednica, Maja Rusić, Ljuba Gergič, Filipina Poček, Zdenka 
Kapun; 
KOMISIJE 
 
KOMISIJA ZA DODELJEVANJE SREDSTEV ZA STROKOVNA 
IZPOPOLNJEVANJA 
Majda Medved, dipl. m. s., higienik, predsednica komisije  
Člani komisije: mag. Breda Koban, Suzana Drevenšek, Ana Mlakar, Tamara Lubi; 
 
KOMISIJA ZA PRIZNANJA 
Milena Frankič, viš. med. ses., predsednica komisije 
Člani komisije: Ladislava Kovačič, mag. Jadranka Stričević, Jožica Šuran, Liljana 
Wigele; 
 
STATUTARNA KOMISIJA 
Bojana Zornik, predsednica komisije 
Člani komisije: Igor Robert Roj, Mira Šilec, Tomaž Teran, Ksenija Pirš; 
 
 
 
Ksenija Pirš, predsednica SDMSBZT Maribor 
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10.3. DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN 
ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV CELJE 

 

 

 
DMSBZT Celje deluje že od leta 1963 in danes šteje 1580  članov in članic iz širše 
celjske regije. Članstvo izhaja iz vrst aktivnih delavcev na področju zdravstvene in 
babiške nege, veseli pa smo tudi , da z nami ostajajo nekateri upokojeni člani in 
članice. 
 
V letu 2008 se je DMSBZT Celje aktivno vključevalo v vsa dogajanja na področju 
zdravstvene in babiške nege, tako na državnem, kot regionalnem nivoju. Seveda pa 
je društveno delovanje še posebej aktivno na lokalnem nivoju, to je na področju 
zdravstvene in babiške nege v širši celjski regiji. 
 
Društvo deluje v javnem interesu in pa v dobro vseh članov in članic z namenom 
obveščanja, strokovnega izpopolnjevanja in pripadnosti regijskemu društvu.  
IO DMSBZT Celje je imel v letu 2008  4 seje. Na njih smo obravnavali  : 

• Poročanje s sej OSD 
• Pomembnost strokovnih izobraževanj oz. dogajanj na področju zdravstvene in 

babiške nege 
• Razprava in sprejemanje strokovnih stališč k Aneksu h kolektivni pogodbi za 

zaposlene v zdravstveni negi 
• Razprava o podaljšanju izvajanja javnih pooblastil in nastalih težav zaradi 

neodzivnosti MZ R Slovenije 
• Delovanje sekcije študentov zdravstvene in babiške nege 
• Priprave na Skupščino Zbornice – Zveze 
• Priprave in udeležba na svečani akademiji ob 12. maju 
• Priprave in izvedba regijske proslave ob 12. maju 
• Razpravljanje o vrednotenju in ocenjevanju strokovnega izobraževanja za 

zaposlene v zdravstveni in babiški negi 
• Razprava o predlogu  Nacionalnega programa o paliativni oskrbi 
• Aktivno delovanje društva na lokalni in državni ravni 
• Aktivno povezovanje z Zbornico – Zvezo 
• Priprave družabnih dejavnosti za naše članstvo 
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JANUAR – FEBRUAR 
• 2 učni delavnici » OBVLADOVANJE KONFLIKTNIH SITUACIJ » 
• seja IO društva   

 
MAREC – APRIL 

• 3 učne delavnice   » OBVLADOVANJE KONFLIKTNIH SITUACIJ » 
• učna delavnica v sodelovanju s HOSPICEM  » ETIKA SPREMLJANJA 

UMIRAJOČIIH » 
• ogled opere  » CARMEN » v Mariboru 
• seja IO DMSBZT Celje 

 
MAJ – JUNIJ 

• udeležba na svečani akademiji ob 12. maju v Lendavi 
• udeležba na 11. simpoziju zdravstvene in babiške nege » MEDICINSKE 

SESTRE ZAGOTAVLJAJO KAKOVOST TUDI V PRIMARNEM ZDRAVSTVENEM 
VARSTVU » 

• učni delavnici   » OBVLADOVANJE KONFLIKTNIH SITUACIJ » 
• regijska proslava ob 12. maju v Narodnem domu v Celju s podelitvijo  zahval 

upokojenim medicinskim sestram in zdravstvenim tehnikom 
• podelitev Srebrnih znakov    Dragica KNEZ, Ljudmila MARKOVIČ, Adrijana 

OCEPEK 
• izlet upokojenih medicinskih sester na praznik narcis v Avstrijo 
• ogled komedije » ČAJ ZA DVE » v Žalcu 
• volilni občni zbor DMSBZT Celje 
• seja IO DMSBZT Celje 
• 2 dnevni izlet na Kornate in slapove Krke 
• letni koncert vokalne skupine   CVET 

 
SEPTEMBER – OKTOBER 

• učni delavnici   OBVLADOVANJE KONFLIKTNIH SITUACIJ 
• 7 dnevno strokovno potovanje po Nemčiji, Luksenburgu,  Franciji, Švici in 

Italiji 
• strokovno srečanje skupaj z SB Celje   IZOBRAŽEVANJE MEDICINSKIH 

SESTER ZA VARNO IN KAKOVOSTNO ZDRAVSTVENO NEGO 
• strokovno srečanje  » ZDRAVSTVENA NEGA BOLNIKA Z ŽILNIM OBOLENJEM- 

NEGOVALNI PROBLEMI NA ODDELKU ZA ŽILNO KIRURGIJO »v Laškem; 
sodelovanje s SB Celje- Oddelek žilne kirurgija 

• seja IO DMSBZT Celje 
 
NOVEMBER – DECEMBER 

• učni delavnici  OBVLADOVANJE KONFLIKTNIH SITUACIJ 
• Martinova sobota na Notranjskem in Krasu 
• seja IO DMSBZT Celje 
• zaključek leta  in ogled komedije » EILLING » v  SNG Celje (nadomestna 

predstava) 
 
Skozi vse leto skušamo poleg že opisanega omogočiti čim večjemu številu  članstva 
udeležbo na strokovnih srečanjih, seveda, če prošnja pride na naš naslov 



                                      Poročilo o delu organov Zbornice – Zveze za leto 2008 
 

88 
 

 

pravočasno. V letu 2008 smo tako s plačilom cele ali delne kotizacije omogočili 
udeležbo na različnih strokovnih srečanjih doma in v tujini približno 30 članom in 
članicam društva. S prispevkom smo sofinancirali 1 študij ob delu in 2 kolegicama pokrili 
del stroškov diplomskih nalog. Strokovna srečanja in učne delavnice, ki jih organizira naše 
društvo so zastonj in ni plačila kotizacije.   
 
O našem delu poročamo v glasilo UTRIP, sodelovali pa smo pri izdaji dveh zbornikov 
z naših strokovnih srečanj. 
 
Še posebej pa smo v našem  društvu ponosni, da je njegova dolgoletna predsednica , 
gospa Marjana Vengušt za svoje društveno delo prejela ZLATI ZNAK , kot najvišje 
strokovno priznanje na področju zdravstvene nege v naši državi., ki ga podeljuje 
Zbornica – Zveza.  Neutrudna in vedno pozitivno usmerjena v napredek in razvoj 
stroke in s tem tudi dobrega delovanja strokovnega združenja, si to priznanje 
vsekakor zasluži. Še posebej pa moramo poudariti, da zna poskrbeti tudi za prijetno 
počutje članov in članic, pa tudi naših upokojenih kolegov in kolegic z utemeljitvijo, 
da   je potrebno poskrbeti tudi za dobro razpoloženje in prav zato si je kar  nekaj  
naših članov in članic lahko ogleda predstave, ki jih sicer ne bi videli. Udeležili so se 
lahko krajših in daljših izletov, pa tudi kakšen klepet in izmenjav mnenj ob kosilu ali 
večerji je dobrodošel. Tako so se napolnili z optimizmom in pozitivno energijo, ko jo 
razdajajo tako med paciente, sodelavce in svoje domače. In za to zna gospa Vengušt 
res odlično poskrbeti, in zato za zasluženo priznanje gospe predsednici iskrene 
čestitke. ( M. Brložnik ) 
 
 Na koncu pa velja zahvala članom in članicam IO DNSBZT Celje za dobro in plodno 
sodelovanje, prav tako pa tudi vsem članom in članicam našega društva, saj skupaj 
lahko naredimo veliko.  
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DMSBZT Celje -  leto ustanovitve oktober 1963 
Volilni občni zbor  24. 05.2008 
 
 
Predsednik                                 MARJANA VENGUŠT 
Podpredsednik                            JANJA TUŠ 
Tajnik                                        NADICA HERBAJ 
Blagajnik                                  DARINKA PAVLIČ 
 
ČLANI IO 
 
MARTA LASIČ 
IRENA KAJBA MARINC 
BLANKA ANDRENŠEK 
VESNA ŠIPEK 
MATEJ BONČINA 
ZDENKA OBLAK 
POLONA FILIPŠEK 
IRENA VIZLER 
MARIJA JESENIČNIK 
DAMJANA DAMIŠ 
SREČKO ČREP 
 
NADZORNI ODBOR 
 
MARIJA VOŠNJAK 
RUŽA MAVRIČ  
MAGDA BRLOŽNIK 
 
 
Kontakti : Marjana Vengušt, tel. 03 543 45 00,  GSM o51 398 909 
e-meil : marjana.vengust@zd-celje.si                                 
 
 
                                                                                                                                           
Marjana Vengušt, predsednica SDMSBZT Celje 
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10.4. DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN 
ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV GORENJSKE 

 

 

 
V letu 2008 smo se  v DMSBZT Gorenjske trudili in tudi uspeli realizirati program 
aktivnosti, ki ga je sprejel IO društva. Aktivnosti so bile načrtovane pravilno in 
smotrno v korist vsem članom društva in smo tako nadaljevali celostni razvoj članstva 
in tudi društva samega. Poudarek je bil na kakovostnem izobraževanju, ki je bilo  
dobro ocenjeno tudi s strani Komisije za licenčno vrednotenje strokovnih 
izpopolnjevanj Zbornice - Zveze. 
 
Člani IO DMSBZT Gorenjske mandat 2006-2010 
 
KOLEGIJ PREDSEDNIKA 
 

• Marjan Žagar - PREDSEDNIK DRUŠTVA (mandat 2008-2012) 
• Otilija Mertelj: PODPREDSEDNIK ZA SPLOŠNE ZADEVE 
• Jožica Trstenjak - PODPREDSEDNIK ZA IZOBRAŽEVANJE  
• Štefan Duh    ČLAN 
• Ivanka Živič   ČLAN 

 
 
ČLANI IO 
 

• Marija Šlibar -  ZD Radovljica 
• Maja Pelko - ZD Kranj 
• Vasiljka Kokalj – ZD Jesenice 
• Ljuba Ropret – ZD Bled, Bohinj 
• Barbara Stele – ZD Škofja Loka 
• Sabina Traven Pogačar -  Dom upokojencev Preddvor 
• Katica Zlatar – Bolnišnica Golnik – KOPA (sekcija za ustvarjalne delavnice) 
• Nada Legat -  Psihiatrična bolnišnica Begunje 
• Vesna Jenšterle – BGP Kranj 
• Biljana Djakovič – Center slepih Škofja Loka 
• Monika Babič – Dom Petra Uzarja Tržič 
• Merima Mahič – Dom upokojencev Kranj 
• Metka Budinek – Srednja šola Jesenice  
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• Marija Anžič – Patronažno varstvo Kranj – Predstavnica zaposlenih pri 
zasebnikih 

• Stana Štajer – Zobozdravstvena dejavnost 
• Katja Gahona Gliha – predstavnica študentov Visoke šole za zdravstvo 
• Katja Skinder Savič – predstavnica Visoke šole za zdravstvo 
• Dita Pečič – sekcija za pohodništvo 
• Ivana Hartman – sekcija za izletništvo 

 
NADZORNI ODBOR 
 
REDNI:  

•  Ivana Hartman – predsednik 
• Jožica Albinini 
• Jana Božič 
•  

NAMESTNIKI:   
• Judita Eržen 
• Barbara Stele 
• Rozika Špilak 
•  

ČLANI ČASTNEGA RAZSODIŠČA 
• Andreja Peternelj – predsednica 
• Merima Mahič  
• Vida Raztresen 
• Nataša Zakrajšek 
• Dita Perčič 

 
ČLANI STATUTARNE KOMISIJE 

• Ivana Hartman - predsednica 
• Otilija Mertelj 
• Marjan Žagar 
• Vida Raztresen 
• Štefan Duh 

 
ČLANI KOMISIJE ZA DODELJEVANJE SREDSTEV 

• Jožica Trstenjak - predsednica 
• Otilija Mertelj  
• Vasiljka Kokalj 
• Marjan Žagar 
• Nataša Zakrajšek 
•  

ČLANI KOMISIJE ZA PRIZNANJA 
• Jana Božič - predsednica 
• Andreja Peternelj 
• Dita Perčič 
• Nada Legat 
• Monika Babič 
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DELO ČANOV IZVRŠNEGA ODBORA 
 
Člani izvršnega odbora smo imeli v letu 2008 7. sej( 29.1,  20.3,  23.4,  18.9,  12.11,  
11.12.2008) v ožji oziroma razširjeni sestavi. Prisotnost na sestankih je bila dobra. 
Zapisnike sestankov smo posredovali v vse zavode, tudi v tiste, ki nimajo 
predstavnika v izvršnem odboru. Po dogovoru pošiljamo pošto v elektronski obliki 
nekaterim članom IO v obliki stacionarne pošte. Aktivnosti je moč razbrati iz 
zapisnikov sej IO društva Obravnavali smo: 

• poročila s sej, ki  so se jih udeležili predsednik/ca društva in podpredsednica 
društva, 

• obravnavali smo skupščinsko gradivo Zbornice zveze, 
• usklajevali Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov, 
• predstavitev 7 poslancev na 22. redni seji Zbornice- zveze, 
• organizacija treh enodnevnih strokovnih srečanj, 
• organizacija občnega zbora, 
• organizacija in izvedba ustvarjalne delavnice, 
• podali smo predloga za Zlati znak Z-Z, 
• organizacija in izvedba pohoda, 
• seznanitev z delom aktiva upokojenih medicinskih sester, 
• izdaja letnega glasila Utrinki, 
• organizacija in izvedba gledališke predstave, 
• organizacija in izvedba svečane podelitve Srebrni znak DMSBZT Gorenjske ob 

zaključku leta, 
• organizacija in program učenja angleškega jezika. 

 
STROKOVNA IZOBRAŽEVANJA 
 
V letu 2008 smo imeli tri strokovna izobraževanja za katere smo pridobili ustrezno 
soglasje in vrednotenje Komisije za licenčno vrednotenje strokovnih izpopolnjevanj 
zbornice zveze. 
 
ZDRAVJE - VREDNOTA VSAKE ŽENSKE,  Bled,  27. 3. 2008 
Udeležilo se ga je 170 udeleženk, ki so bile izjemno zadovoljne s programom, ki jim 
je bil ponujen. Pritisk za udeležbo je bil tako velik, da smo morali omejevati število 
udeleženk, kljub temu da je bila to ponovitev jesenskega srečanja. 
ETIKA IN ZDRAVSTVENA NEGA,  Kranj, 22. 5. 2008 
V sodelovanju z DMSBZT Ljubljana smo organizirali strokovno srečanje o etičnih 
načelih v zdravstveni negi, tudi v počastitev 12. maja Mednarodnega dneva MSBZT. 
KAKOVOSTNA SKRB ZA DRUŽINE,  Kranj,10. 10. 2008 
Prenos znanja medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov in drugih 
strokovnjakov je bilo vodilo pri organizaciji srečanja o kakovostni skrbi za družine 
skozi njeno celotno obdobje življenja. Udeležilo se ga je 110 medicinskih sester,babic 
in zdravstvenih tehnikov. 
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OBČNI ZBOR DRUŠTVA 
 
Predstavili smo aktivnosti v preteklem letu in tudi program aktivnosti za to leto 2008. 
Izvolili smo novega predsednika društva in razrešili dosedanjo predsednico. Poslovali 
smo dobro, kar nam je omogočilo realizirati program v letu 2008. Izdali smo glasilo 
Utrinki v nakladi 1000 izvodov. Občni zbor je tudi potrdil vsa poročila in aktivnosti za 
preteklo obdobje in skupaj smo načrtovali delo za prihodnje obdobje. 
 
PUBLIKACIJE  

• Zdravje - vrednota vsake ženske-zbornik predavanj (naklada 200  izvodov), 
• Kakovostna skrb za družino - zbornik predavanj (naklada 200 izvodov), 
• Utrinki glasilo DMSBZT Gorenjske (naklada1000 izvodov). 

 
 
ČLANKI V UTRIPU 

• Kako ohraniti notranje ravnovesje in Zdravje vrednota vsake ženske, 
• Svečano ob zaključku leta 2007 tudi na Gorenjskem, 
• Sproščanje v kuharski delavnici, 
• Kje so naši zagovorniki, 
• Delavnica za dušo in telo - delavnica orientalskega plesa, 
• Gorenjci v Parizu, 
• Etika in zdravstvena nega, 
• Izlet upokojenih medicinskih sester DMSBZT Gorenjske v Posavje, 
• Kakovostna skrb za družine, 
• Srčne, profesionalne in predane - članek v sodelovanju z Gorenjskim glasom. 

 
DELAVNICE 
Organizirali smo dobro obiskano plesno delavnico orientalskega plesa. 
 
DRUŽABNE AKTIVNOSTI 

• organiziran in izveden pohod na Matajur, 
• organizirana in izvedena gledališka predstava.  

 
 
AKTIV UPOKOJENIH MEDICINSKI SESTER 
 
Duša upokojenih medicinskih sester je še vedno gospa Ivanka Živič. Redna udeležba 
na aktivnostih društva, druženje na izletih pohodih kaže na vztrajnost in pripadnost 
poklicu tudi po končani poklicni karieri. 
 
PRIZNANJA 
 
V Lendavi je ob praznovanju 12. maja Mednarodnega dneva medicinskih 
sester, babic in zdravstvenih tehnikov,  prejela Zlati znak Zbornice - zveze 
dolgoletna predsednica DMSBZT Gorenjske gospa Monika Ažman. 
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DMSBZT Gorenjske pa je na svečani podelitvi 6. decembra 2008 podelila štiri 
najvišja priznanja medicinskim sestram, babicam in zdravstvenim tehnikom  na 
Gorenjskem. Priznanja so prejele: 

• Lidija Arlič iz Splošne bolnišnice Jesenice, 
• Anči Bizjak iz Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj, 
• Ida Hafner iz Bolnišnice Golnik-KOPA, 
• Nuša Tulipan iz Zdravstvenega dom v Radovljici. 

Vse obrazložitve so bile objavljene v Utripu Januar, 2009. 
 
V letu 2008 smo uspeli zadržati  visok nivo sestankov IO in dejavnosti, ki so bile 
zastavljene v letu 2008. Tudi v letu 2009 se obetajo v društvu spremembe. Prihajajo 
nove moči z novimi idejami in upam, da se bo nivo dela v našem društvu samo še 
razvijal.  Zahvaliti se moram kolegiju predsednika in IO društva za veliko podporo in 
pomoč v letu mojega vodenja društva. 
 
 
Marjan Žagar, predsednik SDMSBZT Gorenjske 
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10.5. DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN 
ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV NOVO MESTO 

 

 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Novo mesto trenutno 
šteje 1001 član.  
 
Izvršilni odbor se je v enaki zasedbi sestajal do aprila, ko smo imeli občni zbor in 
volitve predsednice in izvršilnega odbora. Ponovno je bila potrjena predsednica Jožica 
Rešetič, ki je sprejela funkcijo, prav tako pa je bil potrjen tudi stari izvršilni odbor, 
razen predstavnice iz ZD Trebnje, ki je zamenjana, vse ostale članice so sprejele in 
potrdile svojo funkcijo. V odbor je bila izvoljena še članica iz Zdravilišča Dolenjske 
Toplice. Sedanji IO sestavljajo: predsednica Jožica Rešetič, podpredsednica Marta 
Kavšek, tajnica Milanka Markelič, blagajničarka Valentina Vajovič, vodja izobraževanja 
Karmen Janežič, Marica Parapot, Bojana Zupančič, Natalija Bergant, Barbara Špilek- 
za arhiv, Marija Račič, Ljubica Glucks, Sonja Seničar, Zvonka Verdnik, Kristina Novak, 
Mira Brodarič, Alenka Vipavec Mahmutović, Romana Skrabl, Marjeta Berkopec – za 
sodelovanje z mediji, Mira Gal- izletniška dejavnost, Vlasta Curhalek, Renata Gril, 
Stanka Majerle, Bruner Petra, Sonja Jakše. Odbor je bil izvoljen za 4 leta. IO se je 
sestal na osmih rednih sejah in sicer: 12. 02., 31.03., 26.05., 05.09., 02.10., 06.11., 
03.12. in 16.12. 2008  ter na eni izredni seji 17.04. 2008. 
 
V letu 2008 smo organizirali 8 strokovnih srečanj. Naše prvo srečanje je potekalo v 
prostorih Visoke šole za zdravstvo Novo mesto. Tema tega srečanja je bila Enteralna 
prehrana kroničnega in onkološkega bolnika.  
 
Predstavljeni so bili problemi, ki nastajajo pri onkološkem bolniku v zvezi s 
prehranjevanjem in tudi osnovno boleznijo. Pristop k vsakemu takemu bolniku mora 
biti individualen  in povsem prilagojen temu bolniku, saj vsak odreagira na svojo 
bolezen drugače. V nadaljevanju je dietetičarka predavala o osnovni in dopolnilni 
prehrani kroničnega in onkološkega bolnika. V vsaki fazi bolezni je potrebna ustrezna 
in zadostna prehrana. Bolnika ne smemo pustiti, da postane kahektičen zato, ker ne 
more uživati hrane. Pomembno je, da najdemo ustrezno prehransko zamenjavo in jo 
prilagodimo bolniku. Predstavnica podjetja Abbott ga. Andreja Dolenc nam je 
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predstavila vlogo enteralne prehrane in prehranska dopolnila. Na koncu pa se je 
predstavil še bolnik s plazmocitomom, ki nam je opisal svoje težave, premagovanje 
le-teh in svoj način življenja, ki se mu je po odkriti bolezni povsem spremenil. 
Srečanja se je udeležilo 192 udeležencev. Zaradi zelo velikega zanimanja smo 
seminar v februarju ponovili, udeležilo se ga je 170 udeležencev. 
 
Naše tretje strokovno srečanje je imelo naslov »Profesionalna komunikacija v 
sodobnem zdravstvu«.  Predavatelj tega srečanja je bil g. Željko Čurić, dr. med., ki 
se ukvarja s svetovanjem, izobraževanjem in treningom klinične psihoterapije. 
Namen tega srečanja je bil spoznati sodobne komunikacije, oblike komuniciranja, 
načine in komunikacijska področja edukacije in treninga. S tem smo želeli, da bi 
udeleženci srečanja pridobili informacije in poglobili znanje na področju 
komuniciranja v sodobnem zdravstvu. Srečanja se je udeležilo 267 udeležencev. 
 
Aprilsko srečanje, z naslovom »Sladkorna bolezen in delo s sladkornim bolnikom«, 
smo organizirali v Novem mestu. Predavanje so pripravile kolegice iz specialistične 
diabetološke ambulante SB Novo mesto. Predstavile so nam oskrbo bolnika z 
diabetesom, od začetka preko edukacije o dietni prehrani in načinu življenja, 
zdravilih, zdravljenju do morebitnih zapletov bolezni. Posebej je bila predstavljena 
oskrba diabetičnega stopala. Ga. Živa Kavčič, dr. med., spec. diabetologinja  nam je 
predavala o zdravljenju bolnikov z insulinom. Na koncu pa smo imeli še učno 
delavnico s prikazom aplikacije insulina in uporabo penov. Udeležba je bila 226 
članov. 
 
V aprilu smo imeli še eno srečanje na katerem smo izpeljali občni zbor in volitve 
predsednice društva in izvršilnega odbora. Ob tej priložnosti smo podelili naziv 
častnega člana društva g. Jožetu Colariču, ki se decembra lani ni mogel udeležiti 
srečanja. 
 
V nadaljevanju smo imeli seminar z naslovom » Temeljni postopki oživljanja« , na 
katerem so nam predavatelji predstavili univerzalni algoritem oživljanja, pristop, 
pravilne temeljne in dodatne postopke oživljanja ter uporabo avtomatskih 
defibrilatorjev. Predstavljen je bil način izobraževanja na področju oživljanja v 
bolnišnici Novo mesto, na koncu pa tudi prikaz primerov. Tudi to srečanje je bilo 
dobro obiskano, saj se ga je udeležilo 269 udeležencev. 
 
V mesecu maju smo imeli srečanje z naslovom »Ljubezen, trpljenje in smisel«, ki je 
bilo nadaljevanje teme iz lanskega leta, ki je imelo naslov Smiselnost dela z 
onkološkim bolnikom. Predavanje je imela doc.dr.Zdenka Zalokar Divjak , specialistka 
logoterapije in nam je predstavila obravnavo usodnih stanj, smiselnost z vidika 
logoterapije in posebnost dela z onkološkimi bolniki (odnos in komunikacija). Svojo 
izkušnjo pa nam je predstavil tudi bolniški duhovnik p. Marko Novak, ki je s svojim 
predavanjem, kateremu je dal naslov  »Srce in uho ob bolniški postelji«, poudaril 
pomen poslušanja in potrebe po bližini tistih neozdravljivo ali hudo bolnih, za katere 
težko najdemo besede tolažbe, pomiritve ali vzpodbude. Srečanja se je udeležilo 191 
udeležencev. 
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Drugi majski seminar je bil namenjen pomenu znanja za delavcev Zdravstveni negi in 
razvoju kariere. Predaval nam je profesionalni predavatelj g. Brane Gruban, ABC iz 
podjetja Dialogos, ki se profesionalno ukvarja s komunikacijskim managementom, 
managementskim svetovanjem in odnosi z javnostjo. Njegova specialnost je 
strateško upravljanje komunikacij, interno in krizno ter konfliktno komuniciranje, 
obvladovanje sprememb in predvsem razvoj kompetenc managerjev. Predstavil nam 
je, kakšnega pomena je obvladovanje stresnih situacij in način komuniciranja v 
našem poklicu, obenem pa je poudaril, kako pomembno je, da se v današnjem času 
redno in kvalitetno izobražujemo, hkrati pa da znamo svoje znanje tudi koristno 
uporabiti v praksi.  Tega srečanja se je udeležilo 105 članov. 
 
Jesenski del strokovnih srečanj smo začeli s temo Transfuzijska dejavnost in register 
kostnega mozga. Namen tega predavanja je bil spoznati transfuzijsko dejavnost, kar 
so nam predstavile kolegice iz  transfuzijskega oddelka. Mag. Miha Tonejc, dr.med. 
spec. transfuzijske  dej., pa nam je predstavil odvzem kostnega mozga, register 
kostnega mozga in samo delovanje le- tega. Ob tej priložnosti smo lahko poglobili in 
dopolnili svoje znanje in spoznali novosti na tem področju. Pridobili smo tudi 
informacije o tem, kdo je lahko darovalec, kako se lahko vpišeš v register dajalcev 
kostnega mozga, kako poteka postopek in samo darovanje kostnega mozga.  Na 
koncu nam je kolegica predstavila še pomen in način avtotransfuzije. Na tem 
srečanju se nas je zbralo 219 udeležencev. 
 
Novembrsko srečanje  je imelo naslov  »Ultrazvočna preiskava srca». Predaval nam 
je prim. Iztok Gradecki, dr. med., spec. interne med., evropski kardiolog, ki nam je 
na zelo razumljiv način predstavil različne ultrazvočne  preiskave srca. Prikazal nam 
je tudi nazorne slike zaradi lažje predstave. Kolegica Maja Martinšek, dipl.m.s., pa 
nam je predstavila vlogo in naloge medicinske sestre pri ultrazvočnih preiskavah srca. 
Udeležba je bila 273 članov. 
 
Pohodniška sekcija je letos pod vodstvom ge. Vide Novak  pripravila dva pohoda in 
sicer septembra na Kamniško Bistrico, novembra pa na Hmeljčič in Trško goro. 
Povprečna udeležba je bila okoli 20 udeležencev. 
 
Izletniška dejavnost je v mesecu juniju organizirala tridnevni izlet na Boromejske 
otoke. Ostali izleti, ki so bili planirani, so zaradi premalo prijav odpadli. 
Naše članice redno sodelujejo s svojimi prispevki na različnih seminarjih, kongresih in 
simpozijih, tudi z mednarodno udeležbo. 
 
Uspešno nadaljujemo sodelovanje pri delu s  prostovoljci, kjer so še vedno udeleženi 
dijaki srednje zdravstvene šole in njihove mentorice, s katerimi ves čas dobro 
sodelujemo. Kolegici Milanka Markelič in Sabina Jordan sta sodelovali na bazarju 
nevladnih organizacij, ki se je odvijal 24. septembra 2008 v Novem mestu. Na svoji 
stojnici sta predstavili naše društvo, nato pa merili krvni sladkor in pritisk ter določali 
krvno skupino na ploščici vsem udeležencem bazarja, ki so to želeli. Stojnica je bila 
zelo dobro obiskana in je požela veliko pohval. 
 
Naše članice so mentorice študentom Visoke šole za zdravstvo Novo mesto, kjer je 
letos začela študij 1. generacija rednih in tudi izrednih študentov. Ob tem pa še 
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vedno prihajajo na klinične vaje tudi študentje iz Visoke šole za zdravstvo Ljubljana 
in Maribor.   
Ob letošnjem dnevu medicinskih sester je za svoje delo prejela zlati znak Zbornice – 
Zveze predsednica našega društva Jožica Rešetič, zaposlena na kirurškem oddelku 
Splošne bolnišnice Novo mesto, kjer opravlja dela in naloge glavne sestre oddelka. 
Ob tej priložnosti smo se udeležile slovesne prireditve ob dnevu medicinskih sester in 
podelitve zlatih znakov v Lendavi.  
 
Objavljeni članki v glasilu Utrip letos so bili: 
Berkopec M. Podelitev srebrnih znakov v DMSBZT Novo mesto. Utrip št. 1, januar 
2008. 
Berkopec M. Častni član dolenjskega Društva. Utrip št. 1, januar 2008. 
Berkopec M. Imam raka, kaj pa zdaj?  Utrip št. 3, marec 2008 
Berkopec M. Bolnik je kralj. Utrip št. 3, marec 2008. 
Berkopec M. Ponovno izvoljeno vodstvo. Utrip št. 5, maj 2008. 
Berkopec M. Kri kot neprecenljivo darilo. Utrip št. 11. november 2008  
Berkopec M. Ultrazvočna preiskava srca. Utrip št. 12. december 2008 
Leto smo tudi letos zaključili na Prepihu, kjer smo štirim najzaslužnejšim kolegicam 
podelili srebrni znak društva, spomnili pa smo se tudi tistih, ki so v letošnjem letu 
odšli v zaslužen pokoj. 
 
 
 
Karmen Janežič 
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10.6. DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN 
ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV NOVA GORICA 

 

 
Ob koncu leta je potrebno opraviti pregled aktivnosti, delovanja in uresničitve 
zastavljenih si ciljev in nalog, ki smo si jih zadali na začetku leta. Člani Društva 
medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Nova Gorica, predstavniki delovnih 
sredin in člani izvršnega odbora smo z opravljenim delom zadovoljni. 
 
OBČNI ZBOR DRUŠTVA 
 
Občni zbor društva je potekal 20. 5. 2008 s sledečim dnevnim redom: - izvolitev 
delovnega predsedstva, - poročilo o delovanju društva v letu 2007, - plan dela in 
dejavnosti v letu 2008, - poročilo nadzornega odbora ter krajši kulturni program. 
 
NADZORNI ODBOR 
 
Člani nadzornega odbora so na svoji seji pregledali finančno poslovanje društva ter 
se seznanili z poročilom o delovanju društva v letu 2007. 
 
IZVRŠNI ODBOR DRUŠTVA 
 
5. seja IO dne11. 4. 2008: pregled zapisnika zadnje seje, poročilo s sej ORSD, 
poročilo delegatov iz 19. in 20. skupščine,poročilo o delovanju in poslovanju društva 
v letu 2007, poročilo o delovanju društva med obema sejama, priprave na redni letni 
občni zbor, 11. simpozij zdravstvene in babiške nege, aktivnosti društva v naslednjih 
mesecih, razno. 
11. 6. 2008 smo medse povabili vodstvo Zbornice – Zveze in spregovorili o aktualnih 
dogajanjih. 
6. seja IO dne 18. 9. 2008: pregled zapisnika zadnje seje, poročilo s seje ORSD, 
poročilo o delovanju društva med obema sejama, priprave na strokovni seminar 
»medicinska sestra in etične dileme«, aktivnosti društva v naslednjih mesecih, razno. 
7. seja IO dne 30. 9. 2008: aktualni dogodki in problematika v zvezi s prevedbo 
plač,aktualna dogajanja na Zbornici – Zvezi, razno. Medse smo povabili ga. Moniko 
Ažman in ga. Boženo Istenič. 
Sklicani sta bili tudi dve korespondenčni seji. 
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STROKOVNA SREČANJA IN OSTALE AKTIVNOSTI DRUŠTVA 
 
MAJ: V velikem številu smo se udeležili 11. simpozija zdravstvene in babiške nege in 
svečanosti ob 12. maju ki sta potekali v Lendavi. 
31. maja smo organizirali pohod po dolini Loške koritnice. 
JUNIJ: Organizirana je bila strokovna ekskurzija v Univerzitetni klinični center v 
Mariboru. 
OKTOBER: Organizirali smo strokovni seminar »Medicinska sestra in etične dileme« 
ter izdali tudi zbornik predavanj. 
Podali smo se tudi na pohod po dolini Glinščice. 
NOVEMBER: Leto smo zaključili z skupnim druženjem in se zabavali ob predstavi 
»Ljubezen svet vrti«. 
 
Prepričana sem, da je še veliko dela skritega v ozadju, posebno udejstvovanja 
vsakega člana društva pri posameznih dogodkih. 
 
Izvoljeni za mandatno obdobje 2006-2010 
 
Predsednica: Renata Trampuž 
Podpredsednica: Klara Bavčar 
Tajnica: Darja Pangerc 
Blagajničarka: Rada Skočir 
 
Člani nadzornega odbora: Nelida Casarsa, Majda Dren, Irena Gerbec, Božena Istenič, 
Friderik Tratnik 
 
Članice izvršnega odbora: Judita Vrtovec, Matjaž Ferfolja, Sabina Rojc, Marčela 
Krpan, Slavica Babič, Irena Vidmar, Darja Lampret, Marinka Šorli, Aleksandra 
Besednjak, Sonja Planko, Vesna Žele 
 
Članice razsodišča: Irma Rijavec, Valentina Lazovski, Dragica Čuk, Barbara Marc, Mira 
Čuk 
Nadomestne članice razsodišča: Andrejka Krapež, Vida Volk, Vlasta Bizjak, Metka 
Špacapan 
 
Kontakt: Renata Trampuž 031 590 487, e-pošta: renata.trampuz@zd-ajdovscina.si , 
info@drustvo.mszt-novagorica.si 
 
 
 
Renata Trampuž, predsednica SDMSBZT Nova Gorica  
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10.7. DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN 
ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV PTUJ – ORMOŽ  

 

 

Predsedstvo se je sestalo na 4. rednih sejah in sicer: 
 
-4.1.- obravnavali vpis v register,ter podrobneje proučili pravilnik o dodeljevanju 
licenčnih točk. Posebej kaj pomeni ta za nas kot pooblaščenega organizatorja 
- 15.4. –izgubili 5% sistemskih sredstev, ki smo jih prepustili strokovnim sekcijam 
-24.9.- ukinili fond za izobraževanje, ni bilo odmevov iz delovnih sredin na plan 
zdravstvenega varstva do leta 2012. Društvo bo podprlo posameznike, ki bi želeli 
sodelovati na 7. kongresu zdravstvene in babiške nege prihodnje leto. 
-11.12.- sprejeli sklep, da izdamo brošuro v pisni obliki. Smo v fazi izdelave 
internetne strani, bili gostitelji seje ORSD v Primusu. Veliko negodovanja je bilo 
zaradi prekinitve izdajanja javnih pooblastil s strani Zbornice- Zveze. Precej kolegic le 
teh še nima. Prav tako ni bilo odmevov na predlog paliativne oskrbe. 
  Seje predsedstva so dobro obiskane,kolegice smo precej negodovale ob prevedbi v 
plačne razrede. Najbolj veseli podatek, da zmoremo tudi same pripraviti kvalitetna 
predavanja. 
-Sodelovali smo na vseh sejah ORSD 
 - izvedli tri strokovna izobraževanja: 
- meseca marca v sodelovanju z DMSBZT Ljubljana- Etika v zdravstveni in babiški 
negi- 146 udeležencev. Aktualna tema, dobro obiskana, sodelujoči udeleženci. Ob 
tem izvedli redni občni zbor. 
- meseca septembra Bolezni sodobnega časa- poskrbimo za zdrav življenjski slog, 
pripravljeno v sodelovanju z Bolnišnico Ptuj- 148 udeležencev. Predavale so naše 
kolegice, udeleženci so bili navdušeni nad prestavljeni temami. 
-meseca novembra Zdravstvena nega matere in otroka v sodelovanju z Bolnišnico 
Ptuj, 156 udeležencev. Dobro pripravljeno, razdelili anketni vprašalnik, ki je to potrdil. 
- letos smo se udeležili simpozija ob 12. maju v Lendavi,predavala je naša kolegica.  
Okrepljena ekipa se je udeležila večerne svečanosti. 
-V Utripu objavili nekaj člankov o naših kolegicah, o izletu na Goričko in predavanju 
Bolezni sodobnega časa 
- meseca junija je bil izveden pohod po Goričkem skupaj z otroci 
- meseca februarja smo si ogledali gledališko predstavo Hamlet 
-leto smo zaključili v Kidričevem s predstavo Janko in Micka  
                                

 

 

 

 

 

DDrruuššttvvoo    
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ORGANI DRUŠTVA v mandatu  2007- 20010(december): 
 
Predsednik- Vesna Krof 
Podpredsednik- Dragica Golob 
Blagajnik- Marija Kokol 
Tajnik- Gregor Rubin 
Bolnica Ptuj- Irena Skledar, Tanja Ribič- Vidovič, Vanja Vičič, Suzana Klampfer, Irena 
Galun 
Zdravstveni dom Ptuj- Karmen Panikvar- Žlahtič, Majda Feguš, Brigita Mlinarič 
Dom upokojencev Ptuj- Dragica Golob 
Zdravstveni dom Ormož- Vida Zadravec 
Psihiatrična bolnišnica Ormož- Vesna Krof, Gregor Rubin 
Center starejših občanov Ormož- Marija Kokol 
Zavod M. Borštnarja Dornava- Ljudmila Fošnarič, Jožica Lozinšek 
Terme Ptuj- Jelka Voda 
Zaposlene pri zasebnikih- Irena Klasinc 
 
Častno razsodišče: Lirija Zemljarič, Petra Dovečar, Ivezič Jasmina, Majda Zupanič, 
Silva Mešič. 
Nadzorni odbor: Boštjan Viher, Metka Rašl, Ida Emeršič. 
 
   

                  
Vesna Krof, predsednica SDMSBZT Ptuj - Ormož      
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10.8. DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN 
ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV KOPER 

 

 

 
V SDMSBZT Koper je v letu 2008 včlanjenih 1028 članov, od tega 909 aktivnih 
(zaposleni), 86 študentov in 33 upokojenih medicinskih sester. Število članov v 
našem strokovnem društvu se vztrajno povečuje. Eden od razlogov za povečanje 
števila članov je tudi ta, da strokovno društvo dela dobro in da se na strokovnih 
predavanjih, ki jih, organiziramo pridobijo licenčne točke z minimalno kotizacijo, ki 
smo jo uvedli konec leta.  
 
Naše strokovno društvo ima še eno pridobitev to je naša spletna stran. Na spletni 
strani: http://www.dmsbzt-koper.info/ lahko člani preberejo vse kar jih zanima o nas.  
 
V letošnjem letu praznujemo v našem društvu 40 let organiziranega delovanja. Ob tej 
priložnosti pripravljamo zbornik o delovanju društva. Vendar nam brez pomoči naših 
članov ne bo uspelo, zato vabimo vse, ki ste delovali v društvu, da nam pomagate pri 
pripravi zbornika. 
 
Strokovna srečanja SDMSZT Koper 
 
Prvo strokovno srečanje je bilo 19. februarja 2008 ob 18,00 uri v Portorožu 
– Bernardin. 
Tema: Predstavitev novega plačnega sistema za javne uslužbence in predstavitev 
Aneksa h kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi. 
Ko smo se dogovarjali za termin predavanja o predstavitvi novega plačnega sistema 
in dosežkov stavkovnega odbora sindikata, je bil interes članov izredno velik. Žal pa 
sama udeležba na predavanju ni bila tako številčna kot smo pričakovali, saj se je 
termin sovpadal z zimskimi počitnicami. Prisotnih je bilo 67 članov. Člani društva, ki 
so se predstavitve udeležili, so bili zadovoljni, saj so dobili informacije in odgovore na 
vprašanja, ki so jih zanimala. Generalni sekretarki SDZNS ga. Flory Banovac se 
zahvaljujemo za pomoč pri organizaciji in dogovarjanju s predavatelji za predavanje. 
 
Drugo strokovno srečanje je bilo 6. marca 2008 ob 18,00 uri v Portorožu. 
Tema: Novosti s področja ortopedije.  
Novosti s področja ortopedije je bila tema, ki je pri članih vzbudila zelo veliko 
zanimanje. Predavanje so nam pripravile kolegice iz Ortopedske bolnišnice Valdoltra. 
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Velikemu zanimanju za temo je sledila tudi velika udeležba, saj se je predavanja 
udeležilo 245 članov društva. 
 
Tretje strokovno srečanje je bilo 11. decembra 2008 ob 17,00 uri 
Bernardin Portorož. 
Tema: Predstavitev estetske kirurgije klinike Fabjan  
Zanimanje za predavanje je bilo enormno. Prijavljenih je bilo 350 članov. Samega 
predavanja se je udeležilo 308 članov. Estetska kirurgija je področje, ki je zanimivo 
za vsakogar ne glede na področje dela. Tako so nam zaposleni na Estetiki Fabjan 
d.o.o. – Plastična kirurgija Fabjan po strokovnem predavanju pripravili praktični 
prikaz ''Botox za pogumne''. Praktični prikaz aplikacije botox in polnila za gube je bilo 
zelo zanimivo za udeležence in za kolegice, ki so bile prostovoljke za demonstracijo. 
Po zaključenem strokovnem predavanju je sledilo družabno srečanje in komedija 
Gledališke skupine Dekani ''Sreča iz Salamonovega oglasnika''. 
 
Društvena družabna srečanja 
 
Počastitev 12. maja – Mednarodnega dne medicinskih sester 15. maj 2008, 
Bernardin Portorož: 
Letošnjo slovesnost ob Mednarodnem dnevu medicinskih sester smo proslavili 
delovno tako kot predhodna leta. Imeli smo občni zbor za sprejem dopolnitev Statuta 
društva in nadomestnih članov v IO društva. Po zaključku smo imeli kulturni program 
za počastitev 12. maja – Mednarodnega dne medicinskih sester. 
 
Izletniški program DMSZT Koper 
 
Od 24. aprila do 29. aprila – 6-dnevni izlet v Turčijo. Izlet v Turčijo je bil pravo 
doživetje. Od skrivnostne Troje do romantičnega Assosa, od zgodovinsko bogate in 
danes pisane Burse do veličastnega Carigrada. Potopili smo se v davno preteklost in 
občudovali živahno sedanjost. Po vseh ogledih in prečudovitih doživetjih nam je 
ostalo še malo časa za doživetja na bazarjih – orientalsko barantanje ob kavici, čaju, 
pisanih stojnicah in še in še. Vsi, ki smo se izleta udeležili, smo si bili enotnega 
mnenja, da se bomo v Turčijo še vračali. 
 
15. november – jesenski enodnevni izlet v Goriška Brda 
Kot vsako leto smo se tudi letos odpravili na enodnevni izlet. Letošnji enodnevni izlet 
se je sovpadal z Martinovanjem. Avtobus nas je popeljal preko jesenskega Krasa do 
prvega postanka, ki je bil na Sveti Gori z ogledom znamenitosti. Nato smo se zapeljali 
v Goriška Brda. Na Dobrovem smo si ogledali vinsko klet, kjer smo degustirali 
dobrote (takšne in drugačne). Kosilo smo imeli v osmici VRBAN v Šmihelu (pri našem 
poklicnem kolegu), kjer so nas razvajali z domačimi dobrotami. Pozno popoldne smo 
se polni lepih vtisov odpravili domov. 
 
Redna srečanja Izvršnega odbora DMSZT Koper 
 
Srečevali smo se na devetih rednih sejah IO društva(16.1.2008; 4.3.2008; 26.3.2008; 
18.6.2008; 4.9.2008; 24.9.2008; 15.10.2008; 19.11.2008; 12.12.2008) in eni izredni 
seji (12.9.2008). 
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Februarja in marca smo imeli dva strokovna predavanja in v marcu smo pripravili 
predlog za podelitev Zlatega znaka Zbornice – Zveze. Med letošnjimi dobitnicami 
Zlatega znaka Zbornice – Zveze ni bilo članice našega društva. 
Aprila in novembra smo potovali in uživali v skupnih druženjih.  
Maja smo imeli proslavo ob Mednarodnem dnevu medicinskih sester.  
V decembru smo imeli strokovno predavanje in družabno srečanje ob zaključku leta.  
O vseh aktivnostih, ki smo jih izvajali v IO, smo redno obveščali člane našega 
društva, sedaj  tudi preko spletne strani. Članice IO društva smo imele veliko dela za 
izvajanje vseh nalog. 
 
Članice IO SDMSZT Koper do 17. maja 2009 
Marina Čok, podpredsednica; Tadeja Bizjak, tajnica; Mira Peroša, blagajnik; Bojana 
Baričič, Virginija Benigar, Tina Furlan, Tatjana Kastelic, Mirsada Osmani, Boja Pahor, 
Rosana Škvarč Isovski in Vlasta Belič. 
Članice nadzornega odbora SDMSBZT Koper do 17. maja 2009 
Alenka Šav, predsednica, članice: Slavica Vojska, Slavica Pipan, Diana Koren in Beisa 
Žabkar. 
Članice častnega razsodišča SDMSBZT Koper do 17. maja 2009: Nataša 
Kocjan, predsednica, članice: Kastelic Hermina, Bogdana Satler, Ariela Bucaj in 
Radmila Keča. 
 

 
Boja Pahor, predsednica SDMSBZT Koper  
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10.9. DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN 
ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV VELENJE 

 

 

 
Društvo deluje na področju savinjsko-šaleške regije, šteje 270 članov in članic,število 
članov se iz leta v leto povečuje. 
 
Zavedamo se velike odgovornosti,ki nam jo nalaga naše delo, zato se izobražujemo 
na vseh področjih, postajamo bolj učinkoviti, prepoznavni in usmerjeni k našim 
uporabnikom bolnikom. Z internimi predavanji na našem društvu izmenjujemo 
primere dobre prakse, ki so nastali v naših delovnih okoljih. Krepimo prijateljske vezi 
in si pomagamo pri premagovanju izzivom,ki so postali naša stalnica.  
 
Ko bomo močnejši na enem področju, bomo ugotovili, da so nam postala obvladljiva 
tudi druga. In naslednja stvar, ki jo bomo opazili, je ta, da rastemo iz sadike v veliko 
drevo, ki ima korenine zasidrane globoko v zemljo. Z drugimi besedami, uspeli bomo 
v celovito, čudovito, skrivnostno in neprimerljivo stvar. 
 
Skozi  leto so se odvijala predavanja in zabavna srečanja, ki so obogatila našo 
poklicno pot. 
Članice in člani so vestno obiskovali naša srečanja in pokazali, da jim stanovsko 
druženje veliko pomeni. 
 
V letu 2008  je naše društvo organiziralo številna predavanja in razvedrilna 
srečanja:  
 
20.02.2008(Občina Velenje)-predavanje 
Naravna zdravila in prehranska dopolnila v tretjem življenjskem okolju 
-predavala Vesna Titan,mag.farm. 
 
25.03.2008(Zdravstveni dom Velenje)-predavanje 
Novosti pri zdravljenju revmatoidnih bolezni 
-predavala Marjana Predikaka,dr.med.spec.int.med. 
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12.05.2008-proslava  
Ob mednarodnem dnevu medicinskih sester smo se udeležile svečane prireditve v 
Lendavi, 
kjer je naša kolegica Katjuša Mravljak prejela zlati znak kot najvišje priznanje 
Zbornice- zveze. 
20.05.2008 (Dom za varstvo odraslih Velenje)-predavanje,proslava s kulturnim 
programom,ogled doma in pogostitev  
Poslušati še ne pomeni slišati 
-predavala Karmen Petek-Zakošek,dipl.med.s. 
Proslava  V tem letu so se predstavile medicinske sestre zaposlene v domu.  
 
25.05.2008(Dom Kulture Velenje)-komedija 
Ogled predstave HAMLET 
Hamlet je duhovita predstava, polna preobratov v stilu stand up komedije ...– en sam 
igralec za  vse gledalce. Tadej Toš sam odigra igro vseh iger; kratko, atraktivno in 
jedrnato. 
 
2.10.2008(Zdravstveni dom Velenje)-učne delavnice 
Kako vzpostaviti empatičen odnos in hkrati preprečiti svojo izgorevnaje 
-delavnico vodila Marina Sučić Vuković,dr.med.spec.soc.med. 
delavnica je potekala tri šolske ure,namenjena je bila za boljšo kakovost življenja. 
 
18.10.2008-izlet 
Organizirali smo izlet v nacionalni park na Brione,kjer smo uživali v neokrnjeni naravi. 
Na poti po Istri smo obiskali eno tamkajšnjih najstarejših mest Motovun,prijazni 
domačini so nam pripravili okusno degustacijo tartufov in vin. V poznih večernih urah 
smo se zadovoljni vrnili domov. 
 
21.11.2008(Zdravstveni dom Velenje)-predavanje 
Zdravljenje z imunoterapijo 
-predavala Nika Lalek,dr.med. 
 
12.12.2008(hotel Paka)zaključek leta 
Ogledali smo si gledališko predstavo Pacient v čakalnici,po predstavi smo podelili 
srebrne znake za leto2008,to leto sta srebrna znaka prejeli Brigita Putar in Darinka 
Ermenc obema iskreno čestitamo in želimo še naprej veliko delovnih uspehov. 
Srečanje smo zaključili ob večerji v prijetni družbi,kjer smo še enkrat podoživeli, kar 
smo v iztekajočem letu lepega doživeli.   
Izvršilni odbor društva se je sestal na štirih rednih sejah,kjer smo obravnavali 
aktualne probleme. 
 
V letu 2008 smo imeli 4 sestanke izvršnega odbora(15.01.08.,10.04.08.,09.09.08 in 
11.11.08). 
Obravnavali smo poročila s sej ORD,načrtovali in izvedli aktivnosti,ki so zaznamovala 
utrip v našem društvu. Določili smo poslanki,ki sta sodelovali na skupščini.  
 
"Uspeh ni končan,neuspeh ni poguben. Pogum,da nadaljuješ-to je kar šteje!"                             
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Volilni občni zbor: 16.12.2006 
Mandat:16.12.2006-16.12.2009 
Predsednica: Lidija Časl 
Podpredsednica: Katjuša Mravljak 
Tajnik: Urška Bandalo 
Blagajnik: Suzana Lipnik 
 
Člani IO DMSZT Velenje 
Tjaša Repenšek, Darja Kramar, Aleš Stropnik, Erat Frančiška,  Vlasta Rednak, Mira 
Turner, Jožica Koren Skornšek, Melita Brodnik, Darinka Bošnak, Metka Petermanec, 
Špela Hofinger Mihelič, Jožica Bakija. 
Disciplinska komisija: Darinka Poljanšek, Marina Cerjak, Brigita Putar, Marija 
Zagoršek, Marija Krt. 
Nadzorni odbor: Gertruda Berdnik, Darja Kramar, Tjaša Repenšek, Tatjana Vrhovnik, 
Mateja Čas.   
 
 
 
Lidija Časl, predsednica SDMSZT Velenje 
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10.10. DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN 
ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV POMURJA 

 

Poročilo o aktivnostih 2008 
V letu 2008 smo izvedli mnoge aktivnosti, kot so predavanja, delavnice, seminarji in 
strokovna srečanja.  
 
S programom društva in temami, ki jih obravnavamo, želimo prispevati h kakovostni 
zdravstveni negi in s tem h kakovosti storitev, oskrbe bolnikov, ki vodi v bolnikovo 
varnost ter dobro počutje. Prav tako želimo s svojimi aktivnostmi prispevati k 
pozitivni delovni klimi izvajalcev zdravstvene nege in ostalih sodelavcev. 
 
Društvo MSZT Pomurja deluje že 48 let. S svojimi 1060 člani, ki delujejo na različnih 
področjih in v različnih zavodih, želimo prispevati k čim boljši zdravstveni oskrbi v 
pomurski regiji. 
 
Člani društva so iz vseh zdravstvenih zavodov, socialnih zavodov v Pomurju, s 
področja zdravstvene nege v privatnem sektorju, upokojene medicinske sestre ter 
medicinske sestre zaposlene drugje.  
 
Društvo deluje regijsko v javnem interesu ter v dobrobit članov društva z namenom 
druženja, strokovne rasti, pripadnosti in v korist pomurskemu človeku. 
 
V DMSZT Pomurja smo v letu 2008 izpeljali naslednje aktivnosti: 
 
Izvršilni in nadzorni odbor društva sta se redno sestajala na svojih sejah osem krat. 
Skupaj smo načrtovali, usklajevali in izvrševali naslednje aktivnosti. 
 
ČAS AKTIVNOSTI VRSTA AKTIVNOSTI in TEMA KRAJ 
15. 2. 20008  
 

delavnica Supervizija - preventiva pred 
izgorevanjem in izčrpavanjem 

Spl. boln. MS 

20. 5. 2008 predavanje Multidisciplinarni pristop – 
paliativa 

Spl. boln. MS 

 
3. 4. 2008  

predavanje Odvisnost in virusni 
hepatitis. 

Ajda v Termah 3000 v 
Moravskih toplicah 

marec 2008 loncert pevskega zbora ob materinskem 
dnevu 

Murska Sobota 

april 08 Novosti na področju diabetesa -
predavanje in delavnica 

dom starejših Rakičan 

16. 3. in 15. 4. 2008 predavanje in delavnice Preprečevanje 
bolnišničnih infekcij 

dom starejših G. Radgona 
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6. 4. 2008 predavanje in delavnice Naredimo si 
breme lažje 

Splošna bolnišnica Murska 
Sobota 

april 2008  pohod ob svetovnem dnevu zdravja -
Otok ljubezni 

DMSZT Pomurja je 
soorganizator prireditve 

28. 4. 2008 izlet – Medžugorje  
maj 2008 revija pevskih zborov – M. Sobota ženski zbor društva Žarek 

sodeluje na reviji 
12. 5. 2008 mednarodni  dan medicinskih sester, 

simpozij ZN, 
osrednje srečanje medicinskih sester in 
zdravstvenih tehnikov Slovenije, 
podelitev Zlatih znakov 

Lendava, DMSBZT 
Pomurja in Zbornica - 
Zveza sta soorganizatorja 
srečanja 

maj 2008 tečaj računalništva LUMS 
zadnja nedelja v maju spominski kolesarski maraton Beltinci, 

Rakičan, Tešanovci, Bogojina, 
Gančani, Beltinci 

start: beltinski grad 

10. 6. 2008 strokovna ekskurzija v SB Novo Mesto 
in skupnost Cenakolo Škocijan  

 

11. 6. 2008 predavanje Krepitev imunskega 
sistema pri rakavih obolenjih in vloga 
prehranskih dopolnil 

Hotel Diana MS 

junij pevski zbor Žarek- revija zborov Stična  
10. 9. 2008 koncert Hodil po zemlji sem naši Kulturna dvorana Beltinci 
26. in 27. 9. 2008 strokovna ekskurzija društva v 

Műnchen 
Nemčija 

21. 9. 2008 kolesarski maraton  Beltinci 
2.-5. 10. 2008 Medžugorje  
21. 10. 2008 Koroška in ogled SB Sl. Gradec  
12. 11. 2008 Naredimo si breme lažje, predavanje in 

delavnice 
SBMS 

15. 10. 2008 seminar Kakovostne storitve za varnost  
pacientov 

Kulturna dvorana Beltinci 

19. 11. 2008 urgentna zdravstvena nega bolnika  z 
učnimi delavnicami 

Splošna bolnišnica Murska 
Sobota 

21. 11. 2008 osrednje srečanje pomurskih 
medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov; podelitev srebrnega znaka in 
priznanj, srečanje upokojenih MSZT 
Pomurja 

VIVAT Moravske Toplice 

21. 11. 2008 volilni občni zbor DMSZT Pomurja 
 

DMSZT Pomurja 

okt., nov., dec. 2008 tečaj angleščine SBMS 
6. in 13. 12. 2008 predbožični Bad Ischl in Wolfgangsee  
6. 12. 2008 srečanje voditeljic in članov skupin za 

samopomoč 
Lipovci 
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V letu 2008 je priznanje Zlati znak Zbornice Zveze dobila naša članica Zdenka 
Tratnjek, dipl. med. s. zaposlena na internem oddelku, kar nas posebej veseli. 
Na novembrskem srečanju smo podelili tudi priznanja in srebrne znake našim najbolj 
zaslužnim članom društva. Prejemniki srebrnih znakov v letu 2008 so: Marjana 
Vidonja, šolana terenska babica iz zdravstvenega doma Gornja Radgona; Jožica 
Hozjan, glavna medicinska sestra doma starejših Lendava; Evgen Kuzma, višji 
zdravstveni tehnik perioperativnega oddelka SB MS; Vida Pirling, glavna medicinska 
sestra zdravstvenega doma Murska Sobota, Zdenka Tratnjek, diplomirana med. 
sestra zaposlena na internem oddelku v diabetični ambulanti in odgovorna 
medicinska sestra za specialistično ambulantno dejavnost.  
Na prireditvi so poleg srebrnih znakov podelili tudi priznanja posebej zaslužnim 
sodelavcem na področju stroke zdravstvene nege, in sicer: Zdenki Burnik, srednji 
medicinski sestri na internem oddelku, intenzivna terapija; Veri Novak, nekdanji 
glavni medicinski sestri na ušesnem in očesnem oddelku in sedanji vodji čistilne 
službe; Olgi Fartelj, vodji pralnice; Rozaliji – Zinki Pušenjak, odgovorni medicinski 
sestri pljučnega oddelka; Dušici Vukan, glavni medicinski sestri ginekološko 
porodnega oddelka, Zdenki Tratnjek, diplomirani medicinski sestri na dializi, 
odgovorni medicinski sestri dialize. 
 
Članice društva vodijo že 10 let Skupine za samopomoč.  
Društvo podpira delovanje teh skupin, ki pomagajo pri kakovosti življenje starejših in 
invalidov. 
Preko programa rekreacije so se nekateri naši člani udeležili spominskega maratona 
in še drugih rekreativnih dejavnosti, ki so bile organizirane v naši okolici.  
Posameznih naših predavanj in seminarjev se udeležuje od 150 do 200 naših članov. 
Predavanja in seminarji so za udeležence člane brez kotizacije. K posameznim 
predavanjem smo povabili tudi naše zdravstvene in nezdravstvene sodelavce ter 
prostovoljce. 
 
Društvo pri svojem delovanju sodeluje z drugimi regijskimi stanovskimi društvi v 
Sloveniji, z Zbornico - Zvezo zdravstvene nege Slovenije, s Sindikatom delavcev v 
zdravstveni negi v naši pokrajini, z drugimi društvi (Društvom za boj proti raku, 
Rdečim križem, župnijskimi Karitas, Društvom osteoporoze Murska Sobota, 
invalidskimi društvi), z Združenjem za socialno gerontologijo in gerantogogiko 
Slovenije, s skupinami za samopomoč, z lokalnimi skupnostmi, z zdravstvenimi zavodi 
v Pomurju, s Srednjo zdravstveno šolo Murska Sobota, z domovi za starejše. 
 
Dejavnost dela DMSZT Pomurja bogati ženski pevski zbor Žarek, ki šteje 23 članic in 
deluje 14 let. Članice zbora pojejo in gojijo kulturno bogastvo ter pod vodstvom 
glasbene pedagoginje Anke Suhadolnik s svojim lepim petjem razveseljujejo 
strokovna srečanja, obogatijo kulturne dogodke in prirejajo božične ter druge 
koncerte. Sodelovali smo na reviji pevskih zborov v Murski Soboti. Trikrat smo izvedli 
božični koncert. Sodelovali smo na drugih prireditvah. Udeležili smo se  srečanja 
pevskih zborov v Stični. Z dejavnostjo našega stanovskega zbora dajemo našim 
članom, pacientom in širši pomurski populaciji bogastvo zborovskega petja in 
delujemo na kulturnem področju. 
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Mnoge naše članice delujejo kot prostovoljke v RK, Karitas, skupinah za samopomoč 
in kot koordinatorke pri projektu Živimo zdravo in pri drugih zdravstveno vzgojnih 
akcijah v pomurskem prostoru. 
 
V Murski Soboti deluje skupina za samopomoč upokojenih medicinskih sester, ki s 
svojim druženjem in prostovoljnim delom razvijajo prostovoljstvo in zdravstveno 
vzgojno delo. Dobivajo se vsako prvo sredo v mesecu, kjer imajo druženje in 
zdravstveno vzgojno svetovanje tistim, ki jih obiščejo.  
Na spletni strani društva na naslovu www.drustvo-mszt-pomurja.si je predstavljeno 
delovanje društva ter vse pomembne informacije. Elektronsko pošto sprejemamo na 
naslov: milka.kavas@gmail.com 
Leto 2008 smo tako zaključili s številnimi dejavnostmi: 

- predavanj in seminarjev se je udeležilo 1550 članic in članov ter 200 drugih 
zdravstvenih sodelavcev; 

- predavanj strokovnih sekcij, simpozija, drugih strokovnih prireditev, ki jih je 
financiralo društvo, se je udeležilo 45 naših članov;  

- strokovne ekskurzije društva v Munchen se je udeležilo 38 članov; 
- bolnišnico Novo mesto in skupnost si je ogledalo 48 članov; 
- Koroško in bolnišnico Slovenj Gradec si je ogledalo 35 članov; 
- predbožični Bad Ischl in Wolfgangsee si je ogledalo 120 članov društva; 
- Medžugorje je obiskalo 75 članov; 
- pri skupinah za samopomoč je 25 medicinskih sester voditeljic ali sovoditeljic; 
- skupino za osebnostno rast obiskuje 6 naših članic. 

 
Društvo se financira s članarino ter s finančnimi sredstvi, pridobljenimi s 
kandidaturami na razpisih posameznih občin, ter s pomočjo donatorstva in 
sponzorstva drugih organizacij. 
 
S programom smo si želeli približati novosti na področju zdravstvene nege ter na 
drugih strokovnih področjih medicine, psihologije, fizioterapije, veščin komunikacije, 
odnosov, delavne klime, skrbi za lastno zdravje, kakovosti. Z izvedenimi predavanji in 
številom prisotnih udeležencev, ki jih je bilo 1750, nam je to dobro uspelo. Vsa ta 
spoznanja, veščine in znanja pa uspešno prenašamo na bolnike in druge uporabnike 
zdravstvenih storitev v pripravljanju strokovnih standardov, smernic, protokolov, 
projektov in izvedbi storitev. Z vsem tem nedvomno prispevamo h kakovosti 
zdravstvenih storitev in zdravstvenega sistema, kar najbolj prispeva k boljši varnosti 
za bolnike. 
 
Tudi v prihodnje si s svojim programom želimo slediti razvoju stroke ter tako 
prispevati h kakovosti dela za varnost naših bolnikov in zadovoljstvo zaposlenih.  
 
 

                    
Emilija Kavaš, predsednica strokovnega SDMSBZT Pomurja  
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10.11. DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN 
ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENJ GRADEC  

 
 
V Društvu medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenj Gradec, smo se 
v letu 2008 aktivno vključevali in sodelovali pri mnogih aktivnostih Zbornice – Zveze. 
Da bi Društvo v regiji delovalo uspešno, smo svoje obnašanje bolj kot kdajkoli prej 
podredili željam, potrebam in pričakovanjem članov in članic društva. Skupaj smo 
postavljali cilje za naše skupno dobro. Interese smo smiselno opredelili, jih 
prednostno razvrstili in jih skušali po najboljših močeh uresničiti. Zadovoljni lahko 
ugotovimo, da smo z večjo odprtostjo dosegli določen napredek. 
 
V letu 2008, smo dali več poudarka povezovanju, sodelovanju in usklajevanju. 
Takšno delovanje je pritegnilo sposobne posameznike, česar se v društvu veselimo. 
To sicer spodbuja trdo delo v prihodnje, kar pa je nujno za načrtovanje velikih 
podvigov in doseganje jasno zastavljenih in merljivih ciljev.  
 
Člani Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenj Gradec so 
vodenje zaupali: 
Predsednici: Petri ŠTIGL 
Podpredsednici: Bojani ZEMLJIČ 
Tajnici: Aleksandri HORVAT 
Blagajničarki: Kristini PUR 
 
Člani izvršnega odbora so: Rezar Andreja, Plesec Marjana, Kuhelnik Milena, Mlinar 
Andreja, Ileršič Kac Marija, Gliebe Tatjana, Keuc Sonja, Šumečnik Frančiška, 
Pečovnik Dalija, Ladinik Fanika, Španovič Marija, Mežnar Klavdija, Vogel Anica, Šoštar 
Lah Marija, Topler Majda, Petrič Metoda, Kordež Peter, Tandler Ivan, Marsel Rajko. 
 
Člani nadzornega odbora so: Knapp Danica, Tomaž Anita, Perše Ana, Miglič 
Silvija, Spanžel Jana. 
 
Člani disciplinske komisije so: Trebičnik Andreja, Balaban Olga, Spanžel Jana, 
Čekon Tina, Krenker Katarina. 
 
Sestali smo se na 4 sejah IO, DK in NO in občnem zboru, ki so potekali: 
1.seja: 24.01.2008 
2.seja: 19.03.2008 
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3. LETNI OBČNI ZBOR – 05.06.2008 
4.seja: 08.10.2008 
5.seja: 03.12.2008 
Kaj smo počeli: 
- Redno smo spremljali in se konstruktivno vključevali v aktivnosti Zbornice – 

Zveze, 
- Aktivno smo sodelovali z ostalimi regijskimi društvi ter se udeležili številnih 

predavanj in seminarjev, ki so jih organizirali, 
- Svetovali in pomagali smo pri pridobivanju informacij ob nejasnostih v zvezi z 

licencami,  
- Uspešno smo organizirali strokovna predavanja in seminarje, 
- Udeležili smo se proslave ob 12. maju, 
- Dejavni smo bili v širšem lokalnem okolju, udeležili smo se Kongresa 

enterostomalnih terapevtov, 
- Z aktualnimi informacijami smo opremili internetno spletno stran.  
 
Naša dolžnost je, da spremljamo razvoj stroke, ki se stalno spreminja. V Društvu se 
zavzemamo in spodbujamo izobraževanje članov in članic. Komisija za 
dodeljevanje in uporabo sredstev iz sklada za izobraževanje, je ugodila 
prošnjam treh članic in jim s finančno podporo vsaj nekoliko olajšala študij 
specializacije in magisterija. 
 
Strokovna srečanja, ki smo jih organizirali in izvedli  v letu 2008: 
  

1. Poučevanje bolnika s srčnim popuščanjem – standard – KLADNIK MAJDA, 
dipl.m.s. – 30.01.2008 (59 Udeležencev) 

2. Postavljanje standarda za oskrbo kronične rane – FLIS ADOLF, dipl.zn. – 
05.03.2008 (48 udeležencev) 

3. HPV – Humani papiloma virus – Prim.asist.mag.LUŽNIK MARJAN,dr.med., 
spec.ginek.in porod. – 30.09.2008 (67 udeležencev) 

 
Organizirali smo delavnice na temo: KOMUNIKACIJA IN OBVLADOVANJE 
KONFLIKTOV:  

 
1. 28.06.2008– Boštjan Polutnik in Danila Mokorel Omerovič ( 20 udeležencev) 
2. 12.12.2008– Boštjan Polutnik in Danila Mokorel Omerovič ( 19 udeležencev) 

 
V mesecu decembru smo izvedli učno delavnico: »JAVNO NASTOPANJE« - 
Boštjan Polutnik (20 udeleženk). 
 
Sekcija za pohodništvo je organizirala dva pohoda, na Krn in na Dobračo.  
 
Objavili smo članke v UTRIPU na temo: 
 
Komunikacija in obvladovanje konfliktov – iz seminarja  
Pravljica o razjedi zaradi pritiska, ki to ni - zanimivosti 
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Podelitev srebrnih znakov za leto 2007 – kjer smo za uspešno delo v Društvu in na 
področju zdravstvene nege nagradili štiri članice Društva: Anito TOMAŽ, Ireno 
SOVINC, Cveto BELIŠ, Jano SPANŽEL. Članke je pripravila Aleksandra Horvat. 
 
Žal nam zaradi premajhnega števila prijav, ni uspelo realizirati izleta, ki smo ga za 
člane organizirali skupaj s sindikalno enoto zaposlenih v zdravstveni negi.  K 
manjšemu zanimanju je botrovalo nezadovoljstvo ob prevedbi plač. 
 
S povsem drugačno, enostavnejšo vizijo, z zavzemanjem za skupinsko strokovno 
delo, z iskanjem in razumevanjem drugačnih stališč, z aktivnim poslušanjem članov 
društva bomo v prihodnje skušali zagotoviti več zadovoljstva na obeh straneh. 
Mnenja smo, da so tudi najboljši cilji  nekoristni, če jih ne dosežeš, zato se bomo 
zavzemali za primerno odmerjene cilje tako po obsegu kot po vsebini, predvsem pa 
za usklajenost delovanja za dosego teh. Odnos do članov/članic društva bomo v letu 
2009 nadaljevali v konstruktivnem dialogu. Odpiramo vrata dobrodošlice vsakomur, 
ki želi dodati svoj delček v mozaik skupnega.  
 
 
 
Tajnica: Aleksandra Horvat                                                                    
Petra Štigl, predsednica SDMSBZT Slovenj Gradec 
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11. POROČILA O DELU STROKOVNIH SEKCIJ ZA LETO                 

2008 
 
11.1. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 

medicini dela, prometa in športa 
 
Izvršilni odbor sekcije medicinski sester in zdravstvenih tehnikov v medicini dela, 
prometa in športa se je v letu 2008 sestal trikrat, predvsem zaradi organizacije 
strokovnega srečanja.  
 
V letu 2008 je naša sekcije organizirala seminar Spirometrija                      , ki je bil 
6. junija na Zemonu pri Vipavi Otočcu. Udeležba je bila lepa, več kot 150 
udeležencev. Predavateljice, večinoma z ZD Ajdovščina iz ambulante medicine dela, 
so bile zelo izčrpne in z veliko praktičnimi nasveti za testiranje pljučnih funkcij v 
medicini dela.  
 
Na seminarju je bil izpeljan tudi volilni občni zbor in za mandatno obdobje do 
1.6.2011 je bila ponovno izvoljene Ana Nuša LAVRIH.  
 
VOLILNI OBČNI ZBOR 1. junij 2007   (mandat predsednice do 22.10.2011)                      
 
 
PRIIMEK , IME 
 

 
SEDEŽ 

 
FUNCIJA 

 
MANDAT 

 
LAVRIH Ana Nuša 

 
MNZ RS POLICIJA 

 
predsednica 

 
1.6.2007 – 1.6. 2011 

 
ŠESTAN Nevenka  

 
KIMDPŠ 

 
podpredsednica 

 
12.5.2006-12.5-2010 

 
FICKO Sonja 

 
ZD GORNJA RADGONA 

 
članica   IO 

 
12.5.2006-12.5-2010 

 
ŠUŠTAR Irena 

 
ZD Jesenice 

 
članica   IO 

 
12.5.2006-12.5-2010 

 
FRBEŽAR GOSTIŠA 
Dunja 

 
ZD Ajdovščina 

 
članica   IO 

 
12.5.2006-12.5-2010 

 
LIČAR Vesna 

 
ZD Maribor 

 
članica   IO 

 
12.5.2006-12.5-2010 

 
TERBOVC Barbara 

 
ZD Celje 

 
članica   IO 

 
12.5.2006-12.5-2010 

 
ĐOGIĆ Bernarda 

 
ZD Ljubljana Center 

 
članica   IO 

 
12.5.2006-12.5-2010 

 
ERPE Vanda 

 
ZD Novo mesto 

 
članica   IO 

 
12.5.2006-12.5-2010 

 
 
Ana Nuša Lavrih, predsednica strokovne sekcije 
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11.2. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
psihiatriji 

 

 

 
V Sekciji medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji je v začetku leta 
prišlo do zamenjave v vodstvu. Dotedanja predsednica sekcije gospa Vesna Čuk je 
zaradi osebnih razlogov odstopila z mesta predsednice. Mesto vodenja Sekcije je zato 
prevzela dotedanja podpredsednica gospa Barbara Možgan. Gospa Vesna Čuk še 
naprej aktivno sodeluje v Izvršilnem odboru sekcije kot podpredsednica. 
 
Izvršilni odbor Sekcije se je na delovnih sestankih sestal štirikrat ( 12. 3, 23.6.,22.9 in 
27.11 2008 ). Sestanke smo vedno združili s sestanki Stalne delovne skupine glavnih 
medicinskih sester psihiatrični zdravstveni negi. Izvedli pa smo tudi več krajših 
korespondenčnih posvetovanj ob tekoči problematiki. 
 
Sekcija je v letu 2008 organizirala in izvedla dve enodnevni strokovni srečanji, ki sta 
bili programirani za to leto.    
 
Prvo strokovno srečanje je bilo organizirano v mesecu aprilu na temo Obravnave 
bolnika odvisnega od prepovedanih drog. Na srečanju je bila obravnavana 
problematika uživanja prepovedanih drog z različnih strokovnih področij in obravnava 
pacientov in njihovih družin ob vstopu v program zdravljenja in po njem.  Glede na 
število udeležencev in aktivno ter živahno sodelovanje in diskusijo na srečanju, smo 
ugotovili, da nam znanja na to temo manjka in, da potrebujemo še več tovrstnih 
izobraževanj.  
 
Drugo strokovno srečanje je bilo v mesecu oktobru v Ormožu z naslovom Kjer se 
duševna manjrazvitost in duševna motnja prepletata. Strokovno srečanje je bilo 
odlično organizirano, s kvalitetnimi strokovnimi prispevki. Obravnavali smo področje, 
kjer se, kot pravi naslov prepletajo različne veje medicinske, negovalne in socialne 
problematike pri ljudeh, ki so v družbi med najbolj ranljivimi. Na obeh srečanjih je 
bilo veliko udeležencev, ki ne delajo v psihiatrični zdravstveni negi, vendar 
potrebujejo znanje z obravnavanih področij, kar nas še posebej veseli. 
 
Ob obeh srečanjih smo izdali Zbornike prispevkov, Obravnava odvisnega od 
prepovedanih drog z naklado 200 izvodov in  Ko se duševna manjrazvitost in 
duševna motnja prepletata… z naklado 250 izvodov.  Zborniki so prav tako 
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objavljeni na spletni strani sekcije ( www.sekcijapsih-zn.si ), ki smo jo postavili v letu 
2007  in je počasi zaživela. V glasilu Utrip je bilo objavljeno poročilo z obeh 
strokovnih srečanj. 
V preteklem letu smo izdelali dve strokovni smernici; Zdravstvena nega pacienta pri 
sprejemu v psihiatrično bolnišnico in Zdravstvena nega pacienta s stalnim nadzorom. 
 
Kolegij glavnih medicinskih sester psihiatričnih bolnišnic in posebnih socialnih 
zavodov se je preimenoval v Stalno delovno skupino glavnih medicinskih sester v 
psihiatrični zdravstveni negi. Skupino vodi gospa Jožica Peterka Novak, pomočnica 
strokovnega direktorja PK Ljubljana za področje zdravstvene nege. Na enem od 
sestankov smo tudi soglasno sprejeli poslovnik o delu stalne delovne skupine. Vse 
sestanke Izvršnega odbora Sekcije smo združili s sestanki Stalne delovne skupine, 
ker se tako lažje izvajajo usmeritve Sekcije in lažje rešujejo problemi. Na  pobudo 
članic Stalne delovne skupine smo v Sekciji napisali Argumente za ohranitev 
intenzivnih oddelkov v psihiatričnih bolnišnicah, ki so z novo sistemizacijo delovnih 
mest in zakonom o plačah v javni upravi izničeni. Dopis smo poslali na vse naslove, ki 
se jih ta problematika tiče in, ki jo lahko rešijo. Aktivno smo sodelovali tudi pri 
nastajanju dokumenta Poklicne aktivnosti in kompetence v zdravstveni in babiški 
negi. 
 
Stalna delovna skupina za negovalne diagnoze v psihiatrični zdravstveni negi je 
končala svoje delo. Zbrani material bomo poslali strokovnim recenzentom. Po 
opravljeni recenziji pa imamo v načrtu delo izdati v knjižni obliki. 
 
V letu 2009 načrtujemo dve strokovni srečanji. Prvo bo na aprila na temo Zakon o 
duševnem zdravju , Zakon o pacientovih pravicah in mesto zdravstvene nege. Drugo 
pa v mesecu novembru z naslovom Nasilno vedenje v duhu novih praks. 
 
V letu 2009 Sekcija medicinski sester in zdravstvenih tehnikov praznuje tudi 
štirideseto letnico delovanja. Načrtujemo obeležitev tega dogodka s slovesnostjo. 
 
Sekcija poslovno leto zaključuje pozitivno. 
 
Izvršni odbor v letu 2009 sestavljajo: predsednica Barbara Možgan, podpredsednica 
Vesna Čuk, tajnik Branko Bregar in članice: Jana Zupan, Viktorija Štiglic, Marija 
Imerovič, Radojka Kobentar, Jožica Peterka Novak, Ljubica Horvat in Stanka 
Komazec.    
 
Leto 2009 je v Sekciji medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji volilno 
leto. 
 
 
Barbara Možgan, predsednica strokovne sekcije 
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11.3. Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju 
 

 
 
 
Poročilo Sekcije medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju za leto 2008 
 
Sekcijo medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju od 1.1.2008 vodi nova 
predsednica, sedež sekcije je na Srednji zdravstveni šoli Ljubljana.  
 
Sklicani so bili trije sestanki Odbora strokovne sekcije (9.1.2008, 2.4.2008 in 24.11 
2008). V odboru strokovne sekcije je sodelovalo 10 članov. 
 
Predvideni sta bili dve strokovni srečanji z naslovom:  
 
Kako učiti zdravstveno nego za jutri  (12.4.2008) in 
Povezovanje znanja zdravstvene nege v precepu teorije in  prakse (27.11.2008). 
 
Prvi seminar je bil izveden 12.4.2008. Udeležba na seminarju  je bila dobra. 
Predavalo je deset predavateljev.  Iz anketnih vprašalnikov je bilo razbrati, da je bila 
ocena seminarja - odlično. 
Po končanem prvem seminarju se je aktivnost usmerila v ponovno vzpostavitev 
internetne strani, ki deluje v okviru Zbornice – Zveze. Želje po vzpostavitvi 
interaktivnostne strani, za enkrat še niso uresničene, ker sekcija za to nima finančnih 
sredstev. 
 
Drugi seminar z naslovom: POVEZOVANJE ZNANJA ZDRAVSTVENE NEGE V PRECEPU 
TEORIJE IN PRAKSE, ki je bil planiran 27.11.2008 je zaradi premajhnega števila 
prijavljenih odpadel. S strani predsednice in odbora strokovne sekcije so bile 
izvedene vse aktivnosti, ki so potrebne za izvedbo seminarja (objava v Utripu, pisna 
vabila na vsako šolo, E-pošta, pridobili licenčne točke,..). 
 
V novembru in decembru je bil v Utripu objavljen razpis za volitve za novo 
predsednico/predsednika, ker sedanja predsednica odhaja na drugo delovno mesto, 
ki ni  v povezavi z izobraževanjem. 
 
Predsednica se je redno udeleževala vseh sestankov OOS-a in prenašala novosti v 
svojo  sredino in z njimi seznanjala člane odbora. 
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Glede na plan, ki si ga je zadalo novo vodstvo in odbor, ter tudi glede na zelo kratek 
čas sodelovanja, smo z izvedenim zadovoljni. 
 
 
 
Zdenka Vogrič , predsednica strokovne sekcije 
                                                       

                       
 
 
 
 
11.4. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
anestezilologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji 
 
 

 
 
Delovni sestanki  
V letu 2008 je sekcija realizirala 4 sestanke delovnih skupin za anesteziologijo in 
intenzivno terapijo. Seje članov izvršilnega odbora so potekale istočasno s sestanki 
delovnih skupin za anesteziologijo in intenzivno terapijo. 
 
Prvi sestanek je potekal 7. 3. 2008 v Ljubljani. Gospa Bernarda Hrovat, dipl.m.s. iz 
SB Novo mesto je prisotnim predstavila vsebino in raziskavo iz specialističnega dela z 
naslovom “Izobraževanje MS pri anesteziji- primerjalno v Sloveniji in Evropi.” Prisotni 
so prejeli izvleček predstavitve, celotno specialistično delo so prejeli po e pošti. 
Predstavnika podjetja Interpart d.o.o. g. Bojan Koltaj in ga. Maja Bogataj sta 
predstavila antimikrobne obloge in endotrahealne tubuse Mallinkrodt. 
 
Drugi sestanek strokovne sekcije je potekal 23. 5. 2008 na Ptuju. Ga. Romana Jokič, 
dipl.m.s. je prisotnim predstavila sodobni način oskrbe CVK. Prisotni so prejeli po e – 
pošti povzetek predavanja.   
Predstavnica podjetja Johnson&Johnson ga. Mojca Švoger je prisotnim predstavila 
antibakterijske obloge Biopatch, ki se uporabljajo za zmanjševanje pojavljanja 
sistemskih in lokalnih infekcij pri uporabi žilnih in ostalih perkutanih naprav. Prisotni 
so prejeli tudi promocijski material. 
 
Tretji sestanek je potekal 17.10.2008 na Jesenicah. Ga. Helena Lindič, dipl.m.s. je 
predstavila Vodenje akutne pooperacijske bolečine . V nadaljevanju pa je ga. Nataša 
Selan, dipl.m.s. predstavila še Predstavitev službe za lajšanje akutne pooperacijske 
bolečine v Splošni bolnišnici Jesenice .  Prisotni  so prejeli izvlečke obeh predavanj.  
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Predstavnica podjetja Medis ga. Maja Rems  je prisotnim predstavila Optiplan 
vozičke. Prisotni so prejeli promocijski material.  
 
Četrti sestanek  je potekal 5. 12. 2008 v hotelu Mons v Ljubljani. G. Andrej Bračič, 
dipl.zn. je predstavil predavanje in rezultate raziskave »Varnost in doslednost pri 
dajanju zdravil«, ki jo je izvedel na KO za kirurgijo srca in ožilja Univerzitetnega 
kliničnega centra Ljubljana. Prisotni so prejeli izvleček predavanja.  
Predstavnik podjetja  Pharmamed Mado d.o.o. g, Mirko Stojanović je prisotnim 
predstavil prednosti  novega supraglotičnega pripomočka za oskrbo dihalne pote » I 
GEL«.   
 
 
 
Strokovni seminarji 
V letu 2008 smo organizirali 43. strokovni seminar naslovom z naslovom »VARNOST 
BOLNIKA PRED, MED IN PO ANESTEZIJI«, ki je potekal od 16.-17. maja 2008 v 
Hotelu Dobrava v Zrečah.  Na strokovnem  seminarju so bila predstavljena 
predavanja o postopkih in posebnosti zdravstvene nege glede varnosti bolnika pred, 
med in po anesteziji. Strokovni seminar je bil namenjen medicinskim sestram in 
zdravstvenim tehnikom, ki sodelujejo pri obravnavi pacientov pred, med in po 
anesteziji v  bolnišničnem zdravljenju in rehabilitaciji. 
Strokovnega seminarja se je udeležilo 124 udeležencev (115 s kotizacijo in 9 brez 
kotizacije – vabljeni gostje). Seminarja so se udeležili tudi 3 predstavniki Hrvatskog 
društva medicinskih sestara anestezije, reanimacije, intenzivne skrbi i transfuzije ter 
predsednica in 2 predstavnika Udruženja medicinskih sestara intenzivnih njega i 
anestezije Srbije.   
Udeleženci seminarja so prejeli anketni vprašalnik o organizaciji seminarja. Vprašanja 
so se nanašala na organizacijo strokovnega seminarja, na kvaliteto prispevkov in na 
ocena zbornika. Udeleženci so ocenjevali posamezne kategorije od 1(zelo slabo) do 6 
(odlično). Povprečna ocena predavanja je znašala 3,9, organizacije 5,1 in zbornika 
predavanj 5,3. 
 
Ostale aktivnosti 
Na vseh sestankih delovnih skupin in IO sekcije smo poleg strokovnih tem 
obravnavali tudi organizacijske probleme in rešitve na svojem strokovnem področju, 
se seznanjali z aktivnostmi Zbornice – Zveze, Razširjenega strokovnega kolegija za 
zdravstveno nego in aktualnimi zadevami na področju zdravstvene nege in zdravstva 
nasploh. 
 
Skupina je poslala pobudo na Zbornico – Zvezo za začetek klinične specializacije za  
ZN. V delovno skupino Zbornice – zveze, ki bo pripravljala utemeljitve za pridobitev 
navedenega javnega pooblastila je bila imenovana ga. Zorica Kardoš 
 
Na spletnih straneh Zbornice – Zveze je zaživela spletna stran strokovne sekcije. 
Koordinatorica za izdelavo spletnih strani naše strokovne sekcije je ga. Bernarda 
Hrovat, ki je  po postavitvi strani tudi njihova skrbnica 
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Komisiji za priznanja smo posredovali predlog za podelitev Zlatega znaka za gospo 
Margareto Keuc, vendar žal tudi letos nismo bili uspešni s kandidaturo, ki jo je 
predlagala  sekcija.  
 
Skupina je poslala  na Zbornico – Zvezo predlog zdravstvenega tehnika za 
imenovanje člana v  Upravni odbor, vendar žal naš predlog oz. kandidat ni bil sprejet. 
 
Na Zbornico – Zvezo smo oddali pripombe na Pravilnik o delu strokovnih sekcij . 
 
Delovna skupina strokovne sekcije je oblikovala dve strokovni smernici za delo v 
zdravstveni negi in sicer Postopek ugotavljanja primernosti krvodajalca za odvzem 
polne krvi za transfuzijo in Priporočila za delo z epiduralnim katetrom . Obe strokovni 
smernici  sta bile posredovane na Zbornico – Zvezo.  
 
Na Zbornico – Zvezo smo podali strokovno mnenje, ki jo je na Zbornico – Zvezo 
naslovila Služba zdravstvene nege in oskrbe Doma starejših občanov Ljubljana 
Bežigrad in se nanaša na zagotavljanje 24 urne zdravstvene nege bolnika z 
endotrahealno kanilo na umetni ventilaciji . 
 
Zelo smo bili aktivni za vzpostavitev in pri pripravi  kataloga strokovnih znanj in 
spretnosti  
za Nacionalne poklicne kvalifikacije za področje intenzivne terapije. Na Zbornico – 
Zvezo smo poslali sklepe glede vstopnih pogojev, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki 
želi pridobiti NPK intenzivna medicinska sestra ter kadrovske normative za zaposlene 
v zdravstveni negi  v enotah intenzivne terapije III.  
 
Ga. Zorica Kardoš se je udeležila rednega sestanka IFNA, ki je potekal od 3. do 9. 
junija 2008 v Tunisu. Na omenjenem sestanku je kot nacionalna predstavnica zelo 
uspešno predstavila kandidaturo Slovenije za organizacijo svetovnega kongresa za 
leto 2012, saj je bila posledično prav  Slovenija – Ljubljana izbrana za organizatorja 
kongresa IFNA.    
 
Predsednica sekcije je prejela povabilo iz strani predsednika HDMSARIST Adriana 
Friganovića za aktivno sodelovanje na 1. Simpoziju o medicinski etiki v Zagrebu v 
začetku aprila. Sodelovala je s predavanjem z naslovom » Etična vprašanja pri 
zdravljenju pacientov v enotah intenzivne terapije ». 

 
Dobili smo povabilo za sodelovanje na 1.mednarodnem kongresu HDMSARIST, ki je 
potekal v Šibeniku od 21. 4. do 24. 4. 2008. Kongresa so se udeležile tri članice naše 
strokovne sekcije.  
 
Udeležile smo se tudi mednarodnega 3. kongresa  European federation of Critical 
Care Nurses associations (EfCCNa), ki je potekal od 9. do 11. oktobra 2008 je v 
Firencah (Italija).   
 
Na povabilo predsednice UINARS ( Udruženje MS – tehničara intenzivnih nega, 
anestezije i reanimacije  Srbije) smo se udeležili v mesecu novembru Mednarodnega 
simpozija  v Vrnjački Banji – Srbija . 
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Konec novembra smo aktivno sodelovali pri organizaciji Simpozija  društva  MS, babic 
in ZT Ljubljana z  naslovom  Medicinske sestre spremljamo novosti na področju TPO.  
 
 
Delovna skupina za transfuziologijo  
Delovna skupina za transfuziologijo je v letu 2008 realizirala tri delovne sestanke. Vsi 
sestanki so potekali v prostorih Zavoda RS za transfuzijsko medicino v Ljubljani. 
 
Prvi sestanek je potekal dne 9.4.2008. To je bil tudi volilni sestanek  transfuzijskega  
dela sekcije. Za naslednje štiriletno obdobje so bili izvoljeni člani izvršilnega odbora: 
Cvetka Gregorc (ZTM Ljubljana), Marina Kos (CTM Maribor), Lejla Lampret (SB Nova 
Gorica). Koordinatorki delovne skupine za transfuziologijo Andreji Nunar Perko se je 
podaljšal mandat še za štiri leta. 
Imenovani  so bili člane delovne skupine za priprave nacionalne poklicne kvalifikacije 
za medicinske sestre s srednjo stopnjo izobrazbe (Cvetka Gregorc, Katarina Primar, 
Nevenka Šmuc, Cvetka Bombek, Nada Arnež). 
Sestanek je bil zaključen s poročilom Cvetke Gregorc in Lejle Lampret o strokovnem 
izobraževanju: Evropska šola transfuzijske medicine, ki je bil v Španiji, v San 
Sebastianu od 28.11. do 2.12.2007.  
 
Drugi sestanek je potekal dne 5.11.2008. Prisotni so se seznanili s potekom priprave 
nacionalne poklicne kvalifikacije za medicinske sestre s srednjo stopnjo izobrazbe.  
Andreja Nunar Perko je poročala o kongresu EFCCNA, ki je bil v Firencah. od 9. 
do11.10. 2008. 
Sestanek je bil zaključili s predavanjem: Transfuzija trombocitov, ki ga je pripravil 
mag. Marko Cukjati. 
 
Tretji sestanek je potekal 17.12.2008. Namenjen je bil predvsem seznanjanju o tem, 
kaj je bilo doseženega na področju priprave nacionalne poklicne kvalifikacije za 
medicinsko sestro/zdravstvenega tehnika v transfuzijski medicini.  
Sestanek je bil zaključen s predavanjem dr. Dragoslava Domanovića, dr.med. in 
Polonce Mali, dr. med., z naslovom: Krvodajalci in zdrav življenjski slog v Romuniji, 
Sloveniji in Italiji; Poročilo o izsledkih mednarodne raziskave; Demografski podatki za 
Slovenijo. 
 
Na vseh sestankih so člani skupine poleg strokovnih tem obravnavali tudi težave in 
probleme, s katerimi se v času reorganizacije transfuzijske dejavnosti srečujemo na 
Zavodu, na oddelkih in centrih.  
 
Člani skupine so sodelovali pri pripravi predloga poklicnih aktivnosti in kompetenc v 
zdravstveni in babiški negi na področju transfuzijske dejavnosti, ki so bile objavljene 
v skupnem dokumentu »Poklicne aktivnosti in kompetence v zdravstveni in 
babiški negi.«. Ob pregledu končnega dokumenta je bilo ugotovljeno, da sta 
izpuščeni predlagani aktivnosti:  

• transfuzijske laboratorijske preiskave za krvodajalce, paciente in nosečnice, 
• zdravstvena nega krvodajalcev in pacientov pred, med in po odvzemu krvi za 

transfuzijo. 
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V letu 2008 je bil uspešno zaključen, od junija 2006 trajajoči projekt priprave 
dokumentov za nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) »medicinska 
sestra/zdravstveni tehnik v transfuzijski medicini«.  
Članice delovne skupine so bile aktivne tudi pri pripravi nacionalne smernice “Posegi, 
postopki in pristojnosti ZN v procesu zdravljenja s krvnimi pripravki”. Skupina je 
predlagala dopolnitve pravilnika »Pravilnik o transfuzijskih preiskavah in postopkih ob 
transfuziji« (Ur.l. RS, št. 9/2007) iz katerih je razvidno za izvedbo katerih posegov in 
postopkov ob transfuziji zdravnik lahko pooblasti medicinsko sestro, ki je 
podiplomsko usposobljena in izobražena za sodelovanje z zdravnikom v postopkih 
zdravljenja s krvjo. 
 
Organi strokovne sekcije  
 
Na 5. sestanku, dne 23.5.2008 na Ptuju so bile opravljene volitve članov za IO 
strokovne sekcije. V skladu s Pravilnikom o delovanju strokovnih sekcij IO sekcije 
šteje do 9 članov. Na predlog predsednice so bili za člane Izvršilnega odbora za 
mandatno obdobje 2008 – 2012 soglasno imenovani: 
Biserka Lipovšek, SB Celje, Irena Nerad, SB Murska Sobota; Jernej Košak, SB Celje; 
Sonja Trafela, SB Izola; Cvetka Gregorc, Zavod Republike Slovenije za tranfuzijsko 
medicino Ljubljana; Lejla Lampret, SB Nova Gorica in Marina Kos, SB Maribor. 
Koordinatorji delovnih skupin ostajajo Zorica Kardoš – anestezija, Vida Vitek – 
intenzivna terapija in Andreja Nunar Perko – tranfuziologija.  
 
MANDATNO OBDOBJE  2007-2011  
• Predsednica sekcije: Asja Jaklič  UKC Ljubljana 
• Podpredsednica sekcije: Irena Buček Hajdarević  UKC Ljubljana 
  
MANDATNO OBDOBJE  2008-2012  
• Izvršilni odbor sekcije:   
Anestezija Jernej Košak  SB Celje  
 Sonja Trafela  SB Izola  
intenzivna terapija Biserka Lipovšek  SB Celje  
 Irena Nerad SB Murska Sobota 
transfuzija Cvetka Gregorc ZRS za transfuzijsko 

medicino  Ljubljana 
 Lejla Lampret SB Nova Gorica   
 Marina Kos SB Maribor 

 
● Koordinatorji delovnih skupin:   
anestezija Zorica Kardoš UKC Ljubljana 
intenzivna terapija Vida Vitek UKC Maribor 
transfuzija Andreja Nunar Perko ZRS za 

transfuzijsko 
medicino  Ljubljana

 
Asja Jaklič, predsednica strokovne sekcije 
Andreja Nunar Perko, koordinatorka delovne skupine za transfuziologijo 
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11.5. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
patronažni dejavnosti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izvršni odbor (IO) strokovne sekcije je bil imenovan Na strokovnem srečanju, ki je 
bilo 10.11.2005 v Murski Soboti. Njegove članice so izbrane po regionalnem principu 
in pokrivajo vsa patronažna varstva v svoji regiji. Za  veliki regiji, tako po številu 
prebivalcev, kot je Ljubljanska in po obsežnem teritoriju, kot je Primorska, sta  
izvoljeni po dve predstavnici. Patronažne medicinske sestre zasebnice imajo v IO 
prav tako svojo predstavnico. Zaradi odhodov v zasebništvo in drugih razlogov se je 
sestava izvršnega odbora sekcije spreminjala. Prav tako je v letu 2008 predsednica 
strokovne sekcije prosila za razrešitev s te funkcije. Po sklepu IO je 29.10.2008 
prevzela vodenje strokovne sekcije, kot v.d. za obdobje enega leta, Martina Horvat. 
Za podpredsednico je bila imenovana Polona Kutin. 
 
Aktualne članice IO  za mandatno obdobje 2005 do 2009 so: 

• HORVAT MARTINA,  ZD Murska Sobota,  POMURJE:   v.d. predsednice   
• ZALAR MAJDA, zasebnica, Škofljica: tajnica, blagajničarka        
• KUTIN POLONA,  ZD Ljubljana - Center,  LJUBLJANA MESTO; VERBIČ LILJANA 

ZD Ljubljana Bežigrad, LJUBLJANA MESTO, nadomestna članica 
• SAVNIK MIRA, ZD Domžale,  LJUBLJANA  REGIJA         
• SIRK DANICA, ZD Maribor, MARIBOR 
• JEHART DORICA, ZD Radlje, KOROŠKA 
• BRLOŽNIK MAGDA,  ZD Celje, CELJE 
• KORDIŠ TOMICA, ZD Laško, OSREDNJA ŠTAJERSKA 
• BOŽIČ JANA,  ZD Jesenice, GORENJSKA 
• TRAMPUŽ RENATA, ZD Ajdovščina, SEVERNA PRIMORSKA 
• PEROŠA MIRA, ZD Koper, PRIMORSKA NOTRANJSKA   
• SEVER TANJA, ZD Novo mesto, DOLENJSKA 
• PETAK SONJA, zasebnica, ZDRUŽENJE ZASEBNIH PATRONAŽNIH 

MEDICINSKIH SESTER                                                                   
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Izvršni odbor se je v preteklem letu sestal na dveh sejah, 26. 3. in 29. 10. 2008. Na 
seji sta bili vabljeni tudi direktorica Kolaborativnega centra SZO za področje primarne 
zdravstvene nege  Tamara Lubi in Darinka Zavrl Džananović z Inštituta za varovanje 
zdravja republike Slovenije.  

• Sodelovali smo v Delovni skupini za pripravo dokumenta  »Poklicne aktivnosti 
in kompetence v zdravstveni in babiški negi«, strokovno sekcijo je zastopala 
Magda Brložnik. Zaradi posebnosti dela na terenu smo si v strokovni sekciji 
ves čas prizadevali, da bi področje patronažne zdravstvene nege imelo svoje 
poglavje, kar nam žal ni uspelo. V celoti je izpuščeno tudi eno od treh 
najpomembnejših področij našega dela. 

• Magda Brložnik je bila v preteklem mandatnem obdobju tudi članica 
Razširjenega strokovnega kolegija za zdravstveno nego pri Ministrstvu za 
zdravje. O delu kolegija nas je obveščala na sejah IO. 

• Delovna skupina za prenovo statističnega poročila o delu patronažnega 
varstva, katere delo koordinira Darinka Zavrl Džananović z Inštituta za 
varovanje zdravja RS, je svoje delo nadaljevala in skoraj končala.  

• Pripravili smo pripombe na dokument Resolucija o nacionalnem planu 
zdravstvenega varstva 2008-2013 »Zadovoljni uporabniki in izvajalci 
zdravstvenih storitev« (ReNPZV), ki so bile v veliki meri upoštevane in nas 
tako zavezujejo k temu, da povečamo svojo aktivno vlogo v sistemu 
zdravstvenega varstva. 

• Prav tako smo pripravili pripombe na Nacionalni program paliativne oskrbe, ki 
je še v fazi dopolnjevanja in v njih poudarili pomen in vlogo patronažne 
zdravstvene nege v paliativni oskrbi. 

• 6. 2. 2008 smo imeli sestanek članov Upravnega Zbornice zdravstvene in 
babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in 
zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornice – Zveze), IO Strokovne sekcije 
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti  in IO 
Združenja zasebnih patronažnih medicinskih sester.  Namen sestanka je bil 
povezati izvajalke patronažne zdravstvene nege in začrtati povezovanje in 
sodelovanje na projektih, ki so pomembni za razvoj stroke. 

• 23.10. 2008 se je Martina Horvat udeležila posveta v Državnem svetu z 
naslovom Sistemske spremembe na področju institucionalnega varstva 
starejših v Sloveniji. 

• Združenje zasebnih patronažnih medicinskih sester je 4.11. v Žalcu priredilo 
zelo odmevno strokovno srečanje Patronažna zdravstvena nega nosečnice, 
otročnice, novorojenčka in dojenčka. Na srečanje je bila povabljena tudi 
Martina Horvat, kot v.d. predsednice strokovne sekcije.  

• 13. 11. smo organizirali posvet vodij patronažnih služb zdravstvenih domov, ki 
so se ga udeležile tudi predstavnice Združenja zasebnih patronažnih 
medicinskih sester. Velika udeležba je pokazala, kako zelo so taka srečanja 
potrebna, saj se v državi trenutno odvija veliko pomembnih aktivnosti prav na 
področju stroke patronažne zdravstvene nege. Sklepi posveta bodo 
pomemben del programa dela strokovne sekcije za leto 2009. 

• 24.11.2008 so se predstavniki Zbornice – Zveze srečali z vodstvom ZZZS. 
Sestanka se je udeležila tudi v.d. predsednice strokovne sekcije Martina 
Horvat. 
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• Strokovna sekcija se skupaj z Društvom za oskrbo ran Slovenije že več let 
trudi, da bi z ZZZS dosegli dogovor o oskrbi pacientov s sodobnimi oblogami. 
V ta namen je bil 9.12.2008 organiziran sestanek z vodstvom ZZZS, katerega 
se je udeležila v.d. predsednice strokovne sekcije Martina Horvat. Na sestanku 
se je reševanje tega problema obrnilo v pozitivno smer. Rešitev se lahko 
pričakuje že s sprejetjem Splošnega dogovora za leto 2009. 

• Nadaljevali smo z kategorizacijo na področju patronažne zdravstvene nege.  
• Preko svojih članic smo aktivno sodelovale v regijskih strokovnih društvih in se 

povezovale z drugimi strokovnimi sekcijami 
• Aktivno smo sodelovale na strokovnih srečanjih, ki so jih prirejale druge 

strokovne sekcije in združenja. 
• O našem delu smo poročale v glasilu Utrip 
• V letu 2008 nismo izvedli  nobenega strokovnega srečanja, kar pomeni, da 

nismo imeli nobenih prihodkov s tega naslova. Na računu strokovne sekcije je 
sicer pozitivno stanje zaradi prihrankov iz preteklih let.  

                                                                                      
       
                                                                                                                                                                              
Martin Horvat, v.d. predsednice strokovne sekcije 
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11.6. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
operativni dejavnosti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leto 2008 je bilo zahtevno leto, predvsem z vidika delovnih obremenjenosti 
operacijskih medicinskih sester, razvrščanja v plačne razrede ter izvajanja nalog, 
bodisi skupnega pomena v zdravstveni negi Slovenije kot tudi specifičnih nalog 
operacijskih medicinskih sester. Dogovarjanje in izmenjava mnenj je potekala s 
pomočjo elektronske pošte, izvedli smo štiri seje IO, eno strokovno ekskurzijo » 
Ogled operacijskega bloka in centralne sterilizacije« v Novo mesto, delavnico 
»Kirurgija roke« na Bledu ter dvodnevni strokovni seminar na Bledu »Vseživljenjsko 
izobraževanje operacijskih medicinskih sester«. Vse oblike izobraževanj so bile 
obiskane v velikem številu. Aktivne so bile članice komisije za pripravo »nacionalnih 
poklicnih kvalifikacij«. Delegatki EORNA sta se udeležili dveh sej združenja in sicer v 
Genevi ter Tel - Avivu. Aktivnosti EORNA so bile usmerjene v pripravo na Evropski 
kongres 2009, ki bo 17. do 19. aprila v Copenhagenu. V nacionalnem izboru smo 
izbrali prispevke in jih posredovali komisiji za izbor vsebine kongresa. Ponosni smo na 
izbrano predavanje Sanje Arnautovič iz UKC Ljubljana ter na pet izbranih poster 
predstavitev operacijskih medicinskih sester iz UKC Ljubljana, UKC Maribor in SB 
Novo mesto. Prav tako bosta delegatki Slovenije aktivni voditeljici posameznih 
sklopov predavanj. 
 
V letu 2008 smo obravnavali veliko gradiv. Zakon o pravicah bolnikov, Nacionalni 
program zdravstvenega varstva RS, Poklicne kompetence, Nacionalne poklicne 
kvalifikacije, so le del gradiva, ki nam ga je posredovala Zbornica- Zveza v pregled in 
obravnavo. Nova razvrstitev v plačne razrede ni naletela na posebno odobravanje – 
nasprotno - ponovno se je izkazalo, da imamo v ustanovah različne pristope in 
vrednotenje operacijskih medicinskih sester, tako po izobrazbi kot vrednotenju 
našega dela. Sekcija in Zbornica - Zveza sta aktivno pristopili k razreševanju 
problemov, seveda v okviru svojih kompetenc- dajanju strokovnega mnenja.  
 
Na jesenskem seminarju »Vseživljenjsko izobraževanje operacijskih medicinskih 
sester« smo med strokovno kakovostnimi prispevki ponovno poudarili potrebo po 
urejenem izobraževanju ter poenotenju statusa oziroma sistemizacije operacijskih 
medicinskih sester v Sloveniji. Vsebina predavanj je zbrana v Zborniku XXIV. srečanja 
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in objavljena na spletni strani www.soms.si  Delo operacijske medicinske sestre je 
specifično, kar pa mora biti razvidno tudi v »poklicnih kompetencah«. Tudi v 
prihodnje nas čaka veliko dela, saj so prav zapisane  poklicne kompetence živ 
dokument. Razvoj perioperativne zdravstvene nege nakazuje potrebo po pridobivanju 
specialnih znanj s tega področja, kakor tudi širjenju delokroga nalog in opravil za 
delo v perioperativnem okolju. Razvoj kadrov ter omogočanje kariernega razvoja 
zaposlenih v perioperativnem okolju bo zraven osnovne naloge izobraževanja še 
naprej aktivnost sekcije v prihodnje. 
 
Planiran program izobraževanj v letu 2008 smo v celoti izpolnili. 
 
Predsednica Sekcije: Manica Rebernik Milić 
 
Članice Izvršilnega odbora: 
Zorica Šuligoj, Alenka Slak, Tatjana Požarnik, Marija Fabjan, Marija Brezovec, Tanja 
Štubelj 
 
Delegatki v EORNA: Sanja Arnautovič, Andreja Kušter 
 
 
 
Manica Rebernik Milić, predsednica strokovne sekcije 
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11.7. Sekcija medicinskih sester in babic 
 
 

 
 
 
V letu 2008 smo bili zelo dejavni in smo realizirali v veliki večini začrtani program 
vmes so se nam ponudile priložnosti, ki smo jih sprejeli in pomagali realizirati.  
 
V letu 2008 se je razširjeni izvršni odbor sestal dvakrat ožji Izvršilni odbor pa trikrat. 
Zaradi tekoče problematike smo se o perečih vprašanjih dogovarjali korespodenčno. 
Na sejah smo sprejemali nove naloge in reševali perečo problematiko. 
 
Naše prvo strokovno srečanje je bilo kot delavnica 25.1.2008, Odvzem popkovne 
krvi, ki smo ga ponovili še enkrat, 22.02.2008, tako da smo približno vsi ki se z tem 
ukvarjamo lahko udeležili seveda tudi vsi ostali, ki so si to želeli. 
 
Naslednje srečanj smo organizirali 11.04.2008 v Postojni na temo Šole za starše 
znanje za prihodnost. 
  
Proslavili smo tudi 5. maj Mednarodni dan babic na Šmarni gori. Skupaj z Zbornico 
Zvezo smo organizirali strokovno srečanje in proslavo za 12. maj v Lendavi. 
 
Konec maja je za nas bil zelo pomemben, ker smo se odpravili na Mednarodni 
kongres babic (ICM) v Glasgow na Škotskem. Naši udeleženci so se zelo izkazali in 
smo imeli štiri predavanja od tega eno plenarno, ki je bilo zelo zanimivo. 
 
V jesen smo organizirali 7.11.2008 strokovno srečanje z volilno skupščino na Bledu, 
kar je bilo strokovno uspešno. Na skupščini smo izvolili nov Izvršilni odbor. 
 
Primopredaja z razširjenim izvršilnim odborom je bila 09.12.2008. z novimi člani in 
našim sklepom o razširjenem strokovnem odboru. Izvršni odbor Sekcije medicinskih 
sester in babic je nekoliko drugačen, ker ima 20 članov. Želja vseh porodnišnic je da 
imajo po enega člana v IO. Ta razširjeni odbor je sestavljen iz 9 članov  ožjega IO, ki 
so se sami prijavili na razpis in dodatnih članov, ki jih je imenovala njihova okolica. 
 
Redno se udeležimo sestankov evropskega (EMA) in mednarodnega (ICM) združenja, 
ki so organizirana različno po Evropi. 
Izvoljeni člani se redno udeležujemo tudi sej in sestankov, ki jih organizira Zbornica 
Zveza.  
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Izvršilni odbor v tej sestavi je začel z delom 07.12.2008 
 
Člani izvršilnega odbora: 
Anita Prelec – predsednica in člani: Anže Čeh, Renata Nahtigal, Angelca Petaci 
Cimperman, Ana Polona Mivšek, Lirija Zemljarič, Lojzka Lipovšek, Marija Adamič, 
Gordana Njenjić, Katja Logar, Tjaša Kodermac, Irena Maguša, Cvetka Podkrižnik, 
Anka Grmič, Nata Kocjan, Helena Berič, Barbara Čadež, Metka Kovačič, Mateja 
zakrajšek Groznik, Štefka Rajšp.  
 
 
                                                                                  
Poročilo napisala; Gordana Njenjić 
Anita Prelec, predsednica strokovne sekcije 
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11.8. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
pulmologiji 

 
V letu 2008 se je izvršilni odbor Pulmološke sekcije  sestal trikrat, dne 21.3.2008, 
31.5.2008 in 16.12.2008 in enkrat na korespondenčni seji dne 21.10.2008.  
Večkrat so potekala usklajevanja in dogovori po e-pošti.  
 
Sestanki so bili v glavnem organizacijske  narave za pripravo dvodnevnega seminarja 
na Ptuju z naslovno temo »Razvoj zdravstvene nege pulmološkega pacienta  po 
procesni metodi«. Seminar je obiskalo 120 udeležencev, večinoma iz pulmološke 
dejavnosti. Udeležile so se ga tudi patronažne medicinske sestre, tudi zasebnice, MS 
in ZT v socialnih zavodih in iz celotne internistične dejavnosti. Namen strokovnega 
izobraževanja je spremljanje in izvajanje  kontinuirane  zdravstvene nege, 
vključevanje pacienta in njegovih svojcev kot partnerja in uporabnika naših storitev. 
Izdali smo tudi zbornik predavanj v nakladi 120 izvodih. 
Na zadnji seji izvršilnega odbora sekcije smo sprejemali in načrtovali plan dela za leto 
2009. 
.  
Na sestankih so se članice izvršilnega odbora seznanile s pestrim dogajanjem na 
Zbornici – Zvezi in kot nalogo sprejele informirati baze v regijah, katere zastopajo.  
Objavile smo poročilo iz dvodnevnega seminarja v našem glasilu Utrip.  
Obnovili smo spletno stran in objavili zgodovinski razvoj sekcije MS in ZT v 
pulmologiji. 
Izpolnili smo tudi sklep skupščine Zbornice – Zveze, da strokovna sekcija pripravi dva 
strokovna  priporočila. Naša sekcija jih je pripravila štiri. 
Sekcija je tudi pozitivno poslovala. 
 
Izvršilni odbor Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji;   
 
1. MARIJA ŠPELIČ – predsednica - UKC Ljubljana, Center za pljučne bolezni in 

alergijo 
2. LOJZKA PRESTOR - Bolnišnica Golnik  
3. CERJAK MARINA – Bolnišnica Topolšica  
4. SANJA PLANINEC-zasebna ambulanta dr. ZALOKAR 
5. FILIPČIČ ALEKSANDRA – Splošna bolnišnica Maribor 
6. VERTIČ ALBINA – ZD ATD Ptuj 
7. NATALIJA VIČAR – Bolnišnica Murska Sobota 
8. NADA POGAČAR – ZD ATD Koper 
9. ANICA TOMŠIČ  – ZD ATD Novo mesto 
 
 
Marija Špelič, predsednica strokovne sekcije 
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11.9. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
pediatriji 

 
Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji je v letu 2008 uspešno 
delovala tako na strokovnem kot finančnem področju. Članice izvršilnega in 
razširjenega odbora Pediatrične sekcije smo imele 2 sestanka in nekaj posvetov po 
elektronski pošti predvsem pri oblikovanju izdanih sklepov. 
 

- 15.01.2009 smo izdale sklep za plan dela v letu 2008 in za strokovno srečanje 
na Visoki šoli za zdravstvo v Jesenicah z naslovom Jaz in moja kariera. Plan 
dela je vseboval sledeče:v letu 2008 bo sekcija sodelovala na 2 strokovnih 
srečanjih in organizirala dva strokovna srečanja. Prvo v zavodu Dornava v 
maju in drugo oktobra v Portorožu. Takrat se zaključi štiri letni mandat in v 
kolikor se bo delo sekcije nadaljevalo od ustanovitve se bo sedež sekcije 
preselil v Slovenj Gradec. Strokovnega srečanja dne 25.01.2008 v Jesenicah 
se je udeležila Beisa Žabkar. Dne 22.01.2008 ob 15.00 uri smo pregledale 
finančna sredstva in v okviru tega predvideli porabo sredstev letu 2008. 
Predlagale smo, da nam računovodska služba Zbornice – Zveze mesečno 
poroča o priliv in odlivih sekcije. To bi nam izboljšalo poslovanje in morebitne 
investicije.  

- Dne 12.02.2008 smo izdale sklep za sestanek na Visoki šoli za zdravstvo 
Ljubljana zaradi izvedbe magistrskega in specialističnega študija za področje 
pediatrične zdravstvene nege. Sestanek je bil zelo uspešen in podane so bile 
smernice študija, ki na žalost v praksi še ni zagledal svet. V letu 2008 smo se 
trudile uveljaviti in prikazati pediatrično zdravstveno nego kot posebno 
specialistično področje v zdravstveni negi. Sekcija je podprla in omogočila 
udeležbo desetim kolegicam na 10. Ljubljanskem simpoziju pediatrične in 
neonatalne intenzivne terapije. Ponovno smo se strinjale o mesečnem 
finančnem poročilu sekcije. Zaradi stroškov bi bilo zaželeno v prihodnosti 
poslovanje po elektronski pošti. 

- 07.03.2008 smo izdale sklep za ponovno imenovanje delovne skupine 
dosedanjih članic Nacionalne poklicne kvalifikacije: Beisa Žabkar, Doroteja 
Dobrinja, Jelka Zorec, Ivica Brumec, Darje Treer in novo članico Majdo Oštir, 
ki je zaposlena na Pediatrični kliniki UKC Ljubljana. Strinjale smo se, da se 
krije 1. Dan kotizacija za udeležbo na XVIII. SREČANJE PEDIATROV IN V. 
SREČANJE MEDICINSKIH SESTER V PEDIATRIJI, 11 in 12. 04.2008 iz IO in RO 
sekcije MS in ZT v pediatriji. Strinjale smo se s pričetkom priprave programa 
za specialistični študij iz pediatrične zdravstvene nege.  

- Članice izvršilnega in razširjenega odbora sekcije smo imele sestanek dne 
04.04.2008 ob 15.10 uri v hotelu Habakuk. Gospa Jelka Zorec je predstavila 
prenovljen program pediatrične zdravstvene nege izobraževanja Srednjih 
zdravstvenih šolah. Po predstavitvi programa smo bile nič kaj zadovoljne saj 
smo ugotovile, da naši podani predlogi niso bili upoštevani. Pogovarjale smo 
se o specialističnem študiju iz pediatrične zdravstvene nege katerega zelo 
podpiramo saj v praksi se je izkazalo, da je uvajalno obdobje na novo 
zaposlenih na pediatričnih oddelkih predolgo. Poleg tega pa ne izpolnjujemo 
pravice otrok in staršev, ki pravi da otroci in mladostniki imajo pravico, da za 
njih skrbi ustrezno izobražena in usposobljena pediatrična medicinska sestra. 



                                      Poročilo o delu organov Zbornice – Zveze za leto 2008 
 

134 
 

 

Kolegice so predlagale, da se čim prej izvede nacionalna poklicna kvalifikacija 
saj so prav na pediatričnih oddelkih v nekaterih bolnišnicah in zdravstvenih 
domovih zaposlene srednje medicinske sestre, ki izvajajo kompetence in dela 
diplomiranih medicinskih sester in za to delo nimajo pooblastil in niso 
nagrajene. 

- Članice izvršilnega odbora Pediatrične sekcije smo imele sestanek dne 
30.04.2008 ob 15. uri. Pregledale smo program za strokovni seminar, ki bo 
potekal 09.05.2008 ter približne finančne stroške. Beisa Žabkar je pripravila 
osnutek dokumenta za utemeljitev specialističnega študija v pediatriji. 
Dokument smo pregledale, predlagale spremembe in posredovalnice na 
Zbornico-Zvezo.   

- V četrtek 23.10.2008 se je pričel Simpozij otroka in mladostnika s stomo. Na 
to strokovno srečanje smo še posebej ponosni. Priprave za izvedbo simpozija 
so potekale približno eno leto. Organizirale smo ga skupaj s Sekcijo 
medicinskih sester v enterostomalni terapiji. V imenu naše sekcije se jim 
zahvaljujemo za odlično sodelovanje in priemr dobre prakse. Na simpoziju smo 
združili ugledne strokovnjake z različnih poklicnih skupin. Predavale so nam 
medicinske sestre, zdravstveni tehniki, zdravniki, enteroastomalne  terapevtke, 
fizioterapevti, predavateljice in uporabniki zdravstvenih storitev – starši otrok s 
tovrstno problematiko.  Predavateljice s cele države in iz tujine, gostoli smo 
enterostomalno terapevtko iz  Kanade. Louis Forest - Lalande nam je namenila 
tri predavanja, ki so zajela oskrbo otrok s stomo od fizičnih potreb do 
psiholoških sprememb, ki spremljajo mladostnika s stomo. Z izvedbo simpozija 
smo dosegli velik napredek na znanstvenem področji enterostomalne terapije 
v obdobju otroka in mladostnika.  
Naša sekcija je imela sestanek ob 13.30 uri v Kongresnem centru St. 
Bernardin, Portorož. Pogovarjale smo se o 30. obletnici delovanja sekcije, kje 
smo bile , kje smo in kam si želimo. Na srečanje smo povabile vse dosedanje 
predsednice sekcije, da se jim zahvalimo za delo, saj brez preteklosti ni 
sedanjosti in ne prihodnosti. Imele smo tudi volitve in si zastavile delo sekcije 
glede na statut katerega narekuje Zbornica –Zveza. V prihodnosti bo tudi naša 
sekcija delovala tako kot vse ostale. Imele bomo samo izvršilni odbor in 
ukinjamo razširjeni odbor. Izrazile smo podporo kolegici Majdi Oštir za 
dosedanje delo v sekciji in za magistrski študij zdravstvene nege. Ocenjujemo, 
da je sekcija v 30. letih delovanja uspela razvijati pediatrično zdravstveno 
nego in v ta namen smo izdale zloženko. Namen zloženke je prikaz 
dosedanjega dela in promocija sekcije. S predlogom organizacijskih sprememb 
delovanja sekcije smo se strinjale, prav tako z razdelitvijo nalog.  
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IZVRŠILNI ODBOR SEKCIJE ZA MANDAT 2009 – 2012 
 
Anica Vogel-predsednica sekcije, 
Ivica Brumec –podpresednica sekcije, 
Majda Oštir-blagajničarka in delo s financami sekcije, 
Beisa Žabkar-tajnica, vodi zapisnike in ostale zapise v zvezi z delovanjem, 
Gordana Rožman- urednica zbornika, 
Andreja Černetič-urednica zbornika in do sedaj je to zelo uspešno vodila, 
Doroteja Dobrinja- vodenje prijav in odgovornost za registracije, kolegicam bo 
svetovala kako je bilo to izvedeno do sedaj in kako bo potekalo naprej, 
Gabrijela Gabor- vodenje prijav in odgovornost za registracije, 
Andreja Doberšek- vodenje prijav na strokovna srečanja in odgovornost za 
registracije na strokovnih srečanjih, 
Jožica Trstenjak- bo organizirala in poskrbela za strokovne nadzore v pediatrični 
zdravstveni negi, 
Minja Petrovič- bo imela področje Specialnih znanj v pediatrični zdravstveni negi, 
Ivanka Limonšek- nas bo informirala vse v zvezi z otrokom s posebnimi potrebami, 
predlagala teme in sodelovala pri izvajanju strokovnih srečanj.  
 
FINANČNO POROČIL 
V mandatu od 2004 do 2008 je sekcija uspela poslovati pozitivno. Finančno stanje 
sekcije dne 28.08.2008 je bilo: SKUPAJ PRESEŽEK: 20.308,73.  
SKUPAJ PROSTA SREDSTVA: 24.031,95. 
Arhiv sekcije je bil predan kolegici Anici Vogel dne 25.10.2008 in preko e-pošte do 
sredine novembra vse preostale dokumente, ki so povezani z delovanjem sekcije. 

 
SODELOVANJE V EVROPSKEM ZDRUŽENJU PEDIATRIČNIH MEDICINSKIH 
SESTER 
V letu 2008 se nismo udeležile sestankov Evropskega združenja pediatričnih 
medicinskih sester saj do sedaj nismo uspele izpolniti nalog katere le ta narekuje. 
Prav tako nismo uspele izvesti sestanek pri nas. S predsednico združenja sva 
komunicirale po elektronski pošti in vse želene dokumente katere smo potrebovale 
nam je posredovala. Dejstvo je, da se pri nas pravno formalni razvoj pediatrične 
zdravstvene nege zelo počasi premika. 
 
 

 
Beisa Žabkar, predsednica strokovne sekcije 
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11.10. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
splošni medicini 

 
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov si je tudi v letu 2008, kot tudi vsa 
leta doslej, prizadevala opravljati kvalitetno delo in organizirati strokovna 
izobraževanja svojih članov. 
 
V Sloveniji je več kot sedemdeset zdravstvenih domov in poleg tega tudi veliko 
koncesionarjev, kjer so zaposlene medicinske sestre v ambulantah S/D medicine, ki 
se povezujejo v Sekcijo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov. Zastopanost 
članic IO sekcije je s celotnega slovenskega prostora. Članice so iz vseh regij, zato je 
včasih velik problem  časovno uskladiti in organizirati  sestanek IO sekcije. Prav 
zaradi tega so naši sestanki  redkeje in jih običajno izvedemo v sklopu poteka 
strokovnega seminarja. Se pa zato večkrat povezujemo s korespondenčnimi sejami.  
 
V letu 2008 se je zatorej IO sekcije sestal trikrat. Prvi sestanek IO sekcije je bil 
29.januarja.2008. Na tem sestanku smo določili  aktivnosti posameznih članic v zvezi 
z organizacijo skupnega strokovnega seminarja s Katedro družinske medicine, ki je 
potekal 25.  in 26. maja 2008 v Ljubljani. 
 
Drugi sestanek IO je potekal 25.05.2008 v Ljubljani, kjer  smo se dogovorili glede 
organizacije jesenskega strokovnega seminarja. Članice IO sekcije so bile  tudi 
seznanjene s tem, da nam konec leta poteče mandatno obdobje 2004-2008.  Nekaj 
članic se je odločilo, da ne bodo več kandidirale, zato je bilo potrebno iskati nove 
kandidatke za IO sekcije. Aktivnosti v zvezi z pridobivanjem novih članic je prevzela 
dosedanja predsednica sekcije, ki se je osebno angažirala pri pridobivanju novih 
članic IO.  
 
Predsednica sekcije je s korespondenčno sejo konec meseca oktobra dosedanje 
članice seznanila o svoji osebni odločitvi ponovne kandidature za predsednico sekcije 
in o novih imenih kandidatk za IO sekcije.  
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Volilna skupščina je potekala  04.decembra. 2008 na Bledu v hotelu Kompas, ob 
koncu prvega dne strokovnega seminarja. Prisotnih je bilo 67 udeležencev volilne 
skupščine. Kandidatke za IO sekcije so bile naslednje; 
 
 
Božena Istenič                               predsednica sekcije                          ZD Tolmin 
Marjana Kugonič                            podpredsednica                                 ZD Celje 
 
Jožica Eder                               članica                                               ZD Maribor 
Valerija Božičko                         članica                                                   ZD Ptuj 
Danica Repas                            članica                                               ZD Slovenj 
Gradec 
Irena Vidmar                            članica                                            ZD Ajdovščina 
Suzana Šukler                           članica                                                ZD Murska 
Sobota 
Vida Raztresen                        članica                                                      ZD Tržič 
Irena Dolšak                           članica                                                ZD Ljubljana 
Zlatka Kužnik                          članica                                             ZD Novo Mesto 
 
Predlagane kandidatke so bile izvoljene z 67 glasovi za nobenega proti. Novo izvoljeni 
IO sekcije se je po volilni skupščini sestal na prvem sestanku IO sekcije in hkrati 
tretjem v letu 2008. Ta sestanek IO je potekal, že z novo izvoljenimi članicami . 
Dogovorili smo se o aktivnostih in organizaciji seminarjev. Planirani so trije strokovni 
seminarji v letu 2009. Seminar v mesecu maju  bo že tradicionalno v soorganizaciji s 
Katedro S/D medicine v Ljubljani.  
 
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v splošni medicini je v letu 2008 
organizirala dva zelo uspešna seminarja. Prvi je potekal v Ljubljani v skupni 
organizaciji s Katedro S/D medicine z naslovom »Celostna obravnava bolnikov v 
ambulanti S/D Medicine«. kjer je bilo udeleženih preko osemdeset medicinskih sester 
in zdravstvenih tehnikov. Seminar je bil tudi ovrednoten z licenčnimi točkami.  
Drugi seminar je bil posvečen »Bolnemu otroku in njegovi obravnavi v ambulantah 
S/D medicine«. Seminar je bil zelo dobro ocenjen, saj smo obravnavali teme s 
katerimi se velikokrat srečujemo tudi v ambulantah S/D medicine. Popoldanski del 
seminarja je potekal v obliki delavnic  kjer so udeleženci tudi aktivno pridobivali nova 
znanja. Ob koncu drugega dne se je seminar zaključil z »okroglo mizo«, na več kot 
aktualno temo v tem času »plače v javnem sektorju«. Na »okrogli mizi« so sodelovali 
tako predstavniki Zbornice –Zveze; predsednica ga Darinka Klemenc in ga Monika 
Ažman izvršna direktorica Z-Z,  kot tudi predstavnica SDZNS ga. Jelka Mlakar. Sledila 
so burna obtoževanja in nezadovoljstva s strani udeležencev seminarja. »Okrogla 
miza« se je nato vendarle sprevrgla v kulturni dialog z veliko informacij, tako s strani 
predstavnikov Z-Z kot tudi sindikalne strani. 
 
Koncem leta 2008 se je Sekcija nehote srečevala še z  velikim nezadovoljstvom, ki jo 
je v stroko zdravstvene nege vnesel zakon o sistemu plač v javnem sektorju, ki je 
stopil v veljavo z izplačilom avgustovske plače. Nezadovoljstva zaposlenih v 
zdravstveni negi, predvsem zaposlenih v ambulantah S/D medicine so bila več kot 
očitna. Vodstvo Zbornice-Zveze in tudi predsednica sekcije smo bili deležni zelo 
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nekulturnih in nizkotnih napadov s strani kolegic medicinskih sester, ki so vso jezo in 
nezadovoljstvo z novim zakonom o sistemu plač v javnem sektorju stresale na nas. 
To je lep dokaz, da je potrebno v ZN še veliko narediti na področju etike, 
komunikacije in osebne kulture in pomeni za Sekcijo izziv v pripravljanju strokovnih 
seminarjev v tej smeri. 
 
Ministrstvo za zdravje je vodstvo Zbornice-zveze, in vodstvo  SDZNS v mesecu 
oktobru povabilo na skupni sestanek na ministrstvu. Sestanka sem se na povabilo 
izvršne direktorice Zbornice-Zveze udeležila tudi predsednica Sekcije medicinskih 
sester in zdravstvenih tehnikov v splošni medicini. Na sestanku nam je bilo 
»naloženo«, da pripravimo opis vseh del, ki jih opravljajo medicinske sestre in 
zdravstveni tehniki v ambulantah S/D medicine.  
 
Upravni odbor Zbornice-Zveze  je na podlagi »naložene« naloge Ministrstva s 
sklepom imenovalo tričlansko delovno  skupino(DS) v sestavi ga. Karmen Panikvar 
Žlahtič  dipl.m.s., ki je članica komisije za strokovni nadzor, ga. Irene Vidmar 
viš.med.ses.,ki je s strani RSKZN imenovana kot koordinator za uvajanje 
kategorizacije pacientov v ambulantah S/D medicine in ga Božena Istenič dipl.m.s., ki 
je predsednica Sekcije MS in ZT v splošni medicini. Delovna skupina je pripravila  
dokument z naslovom »Izvajanje zdravstvene nege v ambulanti splošne/družinske 
medicine,  ki ga je uradno sprejel in potrdil Upravni odbor Zbornice-Zveze. Dokument 
je bil tudi že predstavljen na Ministrstvu za zdravje in na ZZZS.   
 
V mesecu novembru je Zdravniška zbornica s svojimi predstavniki s področja 
splošne/družinske medicine, izrazila željo po skupnem sodelovanju z Zbornico-Zvezo 
medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. Skupnega sestanka smo se 
udeležili g. Peter Požun podpredsednik Z-Z, ga Monika Ažman izvršna direktorica Z-Z 
in ga. Božena Istenič predsednica sekcije. Na sestanku smo si zadali skupni cilj in 
sicer doseči boljši kadrovski normativ za ambulante S/D medicine, saj se obseg dela v 
omenjenih ambulantah povečuje tudi na račun državnih programov zdravstvene 
vzgoje in preventive in drugih dejavnosti, ki jih zdravnikom in s tem posredno tudi 
zdravstveni negi nalagajo iz sekundarnega nivoja. Enotni smo si bili, da z obstoječim 
kadrovskim normativom ni mogoče opravljati kvalitetnega in varnega dela tako s 
strani zdravstvene nege kot tudi s strani zdravnikov. Dogovorili smo se o aktivnostih, 
ki jih bomo vodili na tem področju. 
Sekcija si je za leto 2009 zadala veliko dela, tako na področju izobraževanja, kot tudi 
za doseganje novih kadrovskih normativov v ambulantah S/D medicine v sodelovanju 
s predstavniki Zdravniške zbornice. 
 

 
 

Božena Istenič, predsednica strokovne sekcije 
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11.11. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
oftamologiji 

 
V letu 2008 smo pripravili dva strokovna seminarja. 
V Termah Zreče je sekcija 14.-15. marca 2008 organizirala seminar z motom 
Diagnostične metode v oftalmologiji-koraki h kakovostni obravnavi v oftalmološki 
zdravstveni negi. Predstavili smo naslednje preiskave: perimetrija in mikroperimetrija, 
adaptometrija in Hess Lancaster, preiskave s katerimi ocenjujemo barvni vid in 
patologijo barvnega vida, fluoresceinska angiografija, indocianinska angiografija, 
optična koherenčna tomografija (OCT). Predstavili smo zdravstveno vzgojno nalogo 
medicinske sestre pri izobraževanju pacientov o varnem nošenju kontaktnih leč, vizijo 
razvoja optometrije v Sloveniji, diabetično stopalo in obravnavo takega pacienta v 
domačem okolju, kakovost življenja slepega in slabovidnega v domačem okolju, 
motne spanja,  prednosti in slabosti za medicinsko sestro v  javnem in zasebnem 
sektorju.  
 
Sledil je volilni občni zbor, ki ga je vodila Đurđa Sima. Dosedanji predsednici sekcije 
Đurđi Sima, ki je Sekcijo MS in ZT v oftalmologiji vodila od leta 1999-do marca 2008, 
je potekel dvojni štiriletni mandat. Prav tako je dvojni štiriletni mandat potekel 
naslednjim članicam IO: Mileni Suhadolnik, Divni Eržen, Nadici Komes. Daša 
Liehteneger pa je sprejela novo zaposlitev. Naj se jim ob tej priložnosti zahvalimo  za 
njihovo požrtvovalno in strokovno delo. Po predstavitvi predlaganih novih kandidatov 
in predstavitvi programa za obdobje 2007-2011 je volilno telo soglasno sprejelo in 
izvolilo predlagane kandidate: 

• Bernarda Mrzelj  dipl.m.s.– predsednica - 1. mandat 
• Marta Blažič dipl.m.s. – članica - 2. mandat 
• Marina Lampret srednja m.s. – članica – 2. mandat 
• Alenka Strgar dipl.m.s. – članica – 1. mandat 
• Saša Mohar dipl.m.s. – članica – 1. mandat 
• Lucija Grudnik dipl.m.s. – članica – 1 .mandat 
• Urška Fertin z.t. – članica – 1. mandat 

V okviru sekcije deluje tudi delovna skupina za izobraževanje v sestavi:  
• Divna Eržen 
• Nadica Komes 
• Tatjana Nendl in 
• Đurđa Sima. 

 
Drugi dan strokovnega seminarja smo namenili kakovostni obravnavi v oftalmološki 
zdravstveni negi: obvladovanje medicinske opreme v okviru standarda ISO 9001, 
izboljšanje zadovoljstva odjemalcev, standardizacije postopkov, znižanje stroškov, 
obvladovanje dokumentacije in vlogo in naloge medicinske sestre za kakovost na 
Očesni kliniki. Izdali smo tudi zbornik predavanj. Strokovni seminar  je imel 119 
udeležencev. Saša Mohar in Lucija Grudnik sta  v aprilski številki Utripa 2008 objavili 
prispevek o tem strokovnem srečanju. 
 
V mesecu novembru 2008 smo v sodelovanju z Društvom medicinskih sester, babic in 
zdravstvenih tehnikov Ljubljana, pripravili strokovni seminar z naslovom Očesna 
zdravstvena nega v luči etike. Strokovni seminar je obiskalo 80 udeležencev.  
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Izvršilni odbor se je v letu 2008 sestal trikrat. Člani IO smo se sestali 24. januarja 
2008 v Mariboru in si ogledali nov Očesni oddelek v UKC Maribor. Nova ekipa 
izvršilnega odbora pa se je sestala dvakrat v Ljubljani  in sicer 17.06.2008 in 
21.10.2008. Istočasno z izvršilnim odborom se sestaja tudi delovna skupina za 
izobraževanje. Seje so namenjene pripravam strokovnih izobraževanj in pregledom 
dogodkov in aktualnih tem na Zbornici-Zvezi. 
 
 
 
Bernarda Mrzelj, predsednica strokovne sekcije 
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11.12. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
kirurgiji 

 
Strokovna sekcija je v preteklem letu v celoti realizirala plan dela. Organizirali smo en 
dvodnevni seminar z naslovom »Kirurška zdravstvena nega v Splošni 
bolnišnici Slovenj Gradec« v Termah Zreče – 3. in 4. aprila 2008, kjer so bila 
v prvem dnevu celovito in multidisciplinarno predstavljena predavanja s področja 
obravnave bolnice z rakom dojke, poglavje o stomah, rane, ter urološki bolnik. 
Sledile so učne delavnice na temo – stres. Drugi dan izobraževanja je bil namenjen 
seznanitvi z novostmi pri zdravljenju in zdravstveni negi travmatološko – 
ortopedskega bolnika, ter zelo zanimivi temi – Bariatriča kirurgija – zdravljenje 
prekomerne telesne teže. 
V Ljubljani smo 18.12.2008 organizirali enodnevni seminar, ki je bil 
namenjen srečanju travmatološko – ortopedskih medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov  z nosilno temo« Zdravstvena nega poškodovanca s poškodbo 
hrbtenice«. Seminar je bil zelo dobro obiskan, saj so se predavatelji iz KO za 
Travmatologijo zelo izkazali in potrudili že v letu 2007, ko je bil celoten seminar 
posvečen prav temi – poškodbe in se je že takrat pokazal velik interes po obnovitvi 
posameznih sklopov predavanj o  poškodbah. 
V juniju smo se 3 članice IO sekcije udeležile mednarodnega kongresa ET v 
Ljubljani. 
V letu 2008  je imel IO sekcije 2 sestanka in sicer : 1. sestanek je bil 4.4.2008 
v Zrečah v sklopu seminarja. Obravnavali smo tekočo problematiko , ki se nanaša 
na delo ZZBN, ter samo delo Sekcije. 2. sestanek IO je bil v Ljubljani 
26.9.2008, kjer smo se dotaknili perečih političnih problemov  naše stroke, 
problema zaposlovanja v ZN, vrednotenja našega dela. 
Obravnavale smo tudi strokovne smernice za delo v ZN, katere je potrebno izdelati za 
posamezno strokovno področje. Izdelale smo plan dela za leto 2009, ter se seznanile 
s poslovanjem Sekcije. Sekcija je v letu 2008 poslovala zelo dobro. Leto smo zaključili 
s pozitivnim prilivom, zaradi česar smo lahko omogočili, da je bil enodnevni seminar 
in srečanje Travmatološko – ortopedskih MS in ZT v Ljubljani brez kotizacije. 
Do roka, ki je bil postavljen s strani ZZBN, smo tudi oddali 2 strokovni 
smernici – standarda. 
Kot predsednica sekcije sem se v letu 2008 udeležila vseh sej OSS, ki so bile sklicane 
in na njih tudi konstruktivno sodelovala. 
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kirurgiji je bila 
ustanovljena 1. oktobra 1982. Pobudnica za ustanovitev ter prva 
predsednica sekcije je bila ga. Greta Zver. 
Zadnji občni zbor in volilna seja sekcije je bila na Otočcu 23.9.2005. Od 
takrat smo imeli kar nekaj problemov sestavi IO, saj se je pomanjkanje kadra v ZN in 
velika fluktuacija  le tega , ki je pereč problem naše stroke na celotnem področju 
države, izražala tudi v delu našega IO. 
Člani sekcije : 
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Predsednica sekcije je :   Irma Rijavec – SB Nova Gorica 
Člani IO sekcije so:   Slavka Baržić – SB Novo mesto 
      Sandra Naka – KC Ljubljana 
               Slavica Lepoša – SB Murska Sobota 
      Branka Šket – SB Celje 
      Vida Volk – DSO Nova Gorica 
      Jana Majcen - Jurović – SB Ptuj  
     Vesna Dobnik – SB Maribor  
      Lili Paradiž – SB Slovenj Gradec  
     Milana Štibelj – Blok – SB Jesenice 
 
Sedež sekcije in kontakti:     SB »Dr.Franca Derganca« Nova Gorica 
            Ul. Pdlih borcev 13a ; 5290 Šempeter pri Gorici 
                     Tel. 05 3301611 ali 053301610 
              E- pošta: irma.rijavec@bolnisnica-go.si 
 
 
 
Irma Rijavec, predsednica strokovne sekcije 
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11.13. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
rehabilitaciji in zdraviliški dejavnost 

 

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v rehabilitaciji in zdraviliški 
dejavnosti  zadnji dve leti ni organizirala strokovnega srečanja. Razlog neaktivnosti 
gre iskati zgolj v neodzivnosti kolegic, ki so zaposlene v slovenskih zdraviliščih. V 
vlogi predsednice je bila aktivnost prepuščena meni osebno. 

 Medicinske sestre in zdravstvene tehnike s katerimi sem v preteklosti dobro 
sodelovala sem večkrat pozvala naj predlagajo teme strokovnih srečanj, toda odziva 
ni bilo. V Moravskih toplicah – Moravci 3000, sem želela organizirati tudi sestanek 
izvršilnega odbora kjer bi se pogovorili o problemih znotraj sekcije. Žal sem bila 
grobo zavrnjena s strani vodstva zdravilišča, ki se je glasno spraševalo s kakšnimi 
pooblastili sklicujem sestanek in kakšna je moja funkcija. Ena izmed kolegic, ki je 
želela sodelovati in biti aktivna v tej smeri, je bila  celo šikanirana in premeščena na 
drugo delovno mesto 

Glede na neodzivnost kolegic, ki so zaposlene na področju zdraviliške dejavnosti in 
nerešen status zaposlenih v zdravstveni negi v zdraviliški dejavnosti, sem predlagala 
sestanek s kolegicami, ki so zaposlene na področju rehabilitacije, konkretno s 
kolegicami z Inštituta RS za rehabilitacijo v Ljubljani. Vesela sem njihovega odziva, 
saj so v prihodnjem letu pripravljene prevzeti vodenje strokovne sekcije. V mesecu 
aprilu 2009 načrtujemo sklic IO strokovne sekcije in izvedbo volilnega občnega zbora 
sekcije ter organizacijo strokovnega srečanja. Ob tej priložnosti bomo v svojo sredino 
povabili tudi vodstvo Zbornice – Zveze in skupaj začrtali program dela za naslednje 
leto.  

Glede na Pravilnik o delu strokovnih sekcij je neaktivnost strokovne sekcije eden od 
tehtnih razlogov, da se strokovna sekcija ukine. Vodstvo Zbornice – Zveze pozivam, 
da strokovne sekcije zaradi zadnjih dveh let neaktivnosti ne ukine. Predsednica 
strokovne sekcije sem bila dva mandata. Iz poročil preteklih let je razvidno, da je 
strokovna sekcija dobro delovala. Med tem pa so se stvari na področju zdraviliške 
dejavnosti zelo spremenile in je bilo delo skorajda nemogoče. Prepričana sem, da bo 
strokovna sekcija  pod novim vodstvom spet zaživela. Tudi zato, ker so kolegice z 
Inštituta RS za rehabilitacijo polne novih idej in načrtov in imajo tako voljo kot 
znanje, da bo sekcija spet delovala kot nekdaj. Morda bomo ob novem vodstvu  
sekcije postale bolj homogene tudi kolegice, ki smo zaposlene v zdraviliški dejavnosti. 
Seveda obstajajo tudi na tem področju izjeme, ki se jim globoko opravičujem, če sem 
jih s poročilom prizadela. 
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Ocenjujem, da sem skoraj polna dva mandata sekcijo uspešno vodila. Čeprav sem 
bila večkrat bolj sama svoj tim, mi delati zares ni bilo težko. V vsakem mojem 
poročilu pa sem opozarjala, da odzivnosti ni. 

Vsem s katerimi sem sodelovala, ki so mi pomagali in s katerimi smo vendarle izvedli 
tudi nekatere dejavnosti na področju zdravstvene nege v zdraviliški dejavnosti se 
iskreno zahvaljujem. Ob tem verjamem, da bo strokovni sekciji dana še ena možnost, 
da sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v rehabilitaciji in zdraviliški 
dejavnosti ponovno zaživi. Kolegice, ki imajo znanje in energijo si to zaslužijo. Prav 
tako pa tudi vsi tisti, ki obravnavo s področja  rehabilitacije in zdraviliške dejavnosti 
potrebujejo za samostojno življenje. Zato je prav, da razvijamo zdravstveno nego 
tudi na tem področju. 

 

Jelka Voda, predsednica strokovne sekcije 
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11.14. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
onkologiji   

 
 

 
 
Mandat izvršilnega odbora v naslednji sestavi:  
predsednica Denis Mlakar Mastnak,  
podpredsednica Katarina Lokar in  
ostali člani odbora: Mira Logonder, Marjana Bernot, Peter Koren, Danijela Pušnik, 
Vesna Ostrožnik, Biserka Petrijevčanin, Ivanka Kržišnik.  
Mandat se je predsednici, podpredsednici in članom izvršilnega odbora pričel 29. 09. 
2006.   
Člani izvršilnega odbora smo se sestali na štirih sestankih, in sicer:  
27. 2. 2008; 7. 5. 2008; 4. 9. 2008 in 19. 12. 2008. 
 
 
1. Priprava nacionalnih smernic za poenotenje temeljnih negovalnih in medicinsko-

tehničnih postopkov v onkološki zdravstveni negi - prvo poročilo podano Zbornici-
Zvezi  decembra 2008  
 

V letošnjem letu smo v Sekciji medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
onkologiji  zaključili nacionalno raziskavo z naslovom »Raziskava o zaščiti medicinskih 
sester in zdravstvenih tehnikov pri ravnanju s citostatiki in z biološkimi zdravili.«. 
Temelji raziskave segajo v leto 1998, ko je skupina medicinskih sester iz Onkološkega 
inštituta skupaj z zdravniki ocenila takratno stanje na tem področju. Osnovni namen 
omenjene raziskave v letu 1998, je bil ugotoviti teoretična znanja in praktično 
uporabo zaščitnih ukrepov medicinskih sester v Sloveniji, pri ravnanju s citostatiki. 
Skupina je takrat podala poročilo o prostorih, pripomočkih in zaščiti medicinskih 
sester, ki ravnajo s citostatiki, o varnostnih ukrepih za zaščito okolja ter priporočila za 
varovanje zdravja oseb, ki ravnajo s citostatiki. Ugotovitve raziskave so bile do danes 
edini vir podatkov o stanju varnega dela s citostatiki v Sloveniji. 
V letu  2007 smo na sestanku upravnega odbora Sekcije medicinskih sester in 
zdravstvenih tehnikov v onkologiji sklenili, da ponovno, po desetih letih, preučimo 
kakšno je stanje na tem področju. V začetku leta 2008 smo raziskavo zaključili 
(podrobnejša metodologija in zaključki bodo podani v nadaljevanju poročila), 
oblikovali ponoven pregled stanja za primerjavo rezultatov in stanje kritično 
analizirali. Rezultate raziskave smo predstavili na seminarju Sekcije medicinskih 
sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji, ki je potekal v mesecu marcu istega leta 
na Rogli. 
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• Standardne sheme citostatskih terapij se po posameznih zdravstvenih zavodih 
dajejo različno. Prav tako imajo tudi lekarne za to različne standarde. 

• Negovalna dokumentacija ni enotna in v nekaterih zdravstvenih zavodih ni razvita. 
• Priporočil in standardov za primere ekstravazacije še vedno ne poznajo vsi, ki 

dajejo citostatike. 
Na podlagi ugotovljenega stanja smo oblikovali strategijo oziroma plan dela Sekcije 
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji, katere osnovni cilj je na 
nacionalni ravni poenotiti temeljne negovalne  in medicinsko tehnične postopke v 
onkološki zdravstveni negi. Primarni cilji te strategije obravnavajo področje 
medicinsko tehničnih in negovalnih postopkov v onkološki zdravstveni negi pri 
sistemskem zdravljenju: 
• Poenotenje standardnih citostatičnih shem.  
• Razvoj enotnega obrazca negovalne dokumentacije, ki ga bo lahko posamezen 

zdravstveni zavod dopolnil glede na svoje potrebe in posebnosti.  
• Pripravo nacionalnih smernic za primer ekstravazacije citostatika.  
• Pripravo zdravstveno-vzgojnega gradiva za paciente z rakom na sistemskem 

zdravljenju. 
• Pripravo smernic za pravilno uporabo materialov pri pripravi citostatikov, pripravo 

enotnih priporočil za delo in ostala gradiva. 
 
Na sestanku upravnega odbora Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
onkologiji smo sklenili, da bomo v namen doseganja predstavljenih ciljev, oblikovali 
delovne skupine za: 
• Poenotenje standardiziranih načinov aplikacije citostatičnih shem (koordinatorica 

delovne skupine Snežana Umičević, dipl.m.s.); 
• Pripravo nacionalnih smernic za primer ekstravazacije citostatika (koordinatorica 

delovne skupine Marjana Bernot,  dipl.m.s.); 
• Poenotenje dokumentacije onkološke ZN (koordinatorica delovne skupine Danijela 

Pušnik, dipl.m.s.). 
Vodje zdravstvene nege zdravstvenih zavodov, ki so bili leta 2008 vključeni v 
raziskavo, smo povabili, da v delovne skupine vklučijo svoje predstavnike. Delo vseh 
treh delovnih skupin že poteka, prvo poročilo in zaključke delovnih skupin, bomo 
oblikovali predvidoma v mesecu februarju 2009. 
 
V letu 2009 se bomo nadalje usmerili na področje medicinsko tehničnih in negovalnih 
postopkov v onkološki zdravstveni negi pri: 

• zdravljenju z elastomerskimi črpalkami; 
• postopkih zdravstvene nege pri bolniku s stomatitisom. 

 
 
2. Izobraževalne aktivnosti v Sekciji medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 

onkologiji 
 
2.1 Organizacija dvodnevnega strokovnega seminarja 

 
V letu 2008 smo na Rogli 22. in 23.3. organizirali dvodnevni strokovni seminar z 
naslovom "VARNOST BOLNIKOV IN OSEBJA V ONKOLOGIJI IN ONKOLOŠKI 
ZDRAVSTVENI NEGI". Seminarja se je udeležilo 144 udeležencev.   
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Poglavitni namen strokovnega izobraževanja je bil seznaniti medicinske sestre, 
zdravstvene tehnike in druge zdravstvene sodelavce z vseh področij in nivojev 
zdravstvenega varstva, z novostmi v zagotavljanju varnosti tako onkoloških bolnikov 
kot osebja v sodobni onkološki zdravstveni negi.  
Cilj strokovnega izobraževanje je bil s pomočjo strokovnjakov na seminarju najprej 
opredeliti pojem varnosti. Definirali smo ga kot “kompleksen in temeljni dejavnik 
kakovosti v zdravstveni negi” in poudarili pomen vodenja v zagotavljanju varnosti ter 
pomen zagotavljanja pacientovih pravic. 
Področje varnosti smo s predavanji razčlenjevali na tri temeljna področja, ki so: 
• Zagotavljanje varnosti onkoloških pacientov, predvsem z vidika, kakovostnega 

informiranja in z vidika varnega izvajanja različnih postopkov zdravstvene nege, 
tako v bolnišnični obravnavi pacientov, kot tudi v ambulantni obravnavi in v 
obravnavi v domačem okolju. 

• Naslednje področje je bilo zagotavljanje varnosti osebja, predvsem v zaščiti 
zaposlenih pri varnem delu s citostatiki, pred ionizirajočem sevanjem. Osvetlili smo 
tudi, danes še vedno zapostavljen problem zaposlenih, kot je mobing. 

• Zadnje področje pa je bilo zagotavljanje in vzdrževanje varne oskrbe s pitno vodo 
na onkoloških oddelkih in varovanje okolja pred onesnaženjem z onkološkimi 
odpadki.  

Področje varnosti smo tako osvetlili iz fizičnega, kot tudi iz psihičnega, 
zdravstvenega, socialnega, organizacijskega, okoljevarstvenega vidika. 
Pri oblikovanju programa so sodelovale medicinske sestre, zdravniki in drugi 
zdravstveni sodelavci Onkološkega inštituta Ljubljana, Bolnišnice KOPA Golnik, 
Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana in Univerzitetnega kliničnega centra 
Maribor in drugih zavodov.  
V okviru seminarja smo izdali tudi obsežen zbornik predavanj. Izvode Zbornika smo 
poslali v NUK, na Zbornico - Zvezo, na vse visoke in srednje zdravstvene šole v 
Sloveniji in v knjižnico Onkološkega inštituta Ljubljana.  
Vsem, ki so nam pomagali pri oblikovanju programa izobraževanja, njegovi izvedbi in 
vsem udeležencem se v imenu Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
onkologiji iskreno zahvaljujem in vabim k nadaljnjemu sodelovanju. 
 
2.2 Ostale izobraževalne aktivnosti 
 
S službo zdravstvene nege Onkološkega inštituta Ljubljana smo sodelovali pri pripravi 
in izvedbi izobraževalnega programa z naslovom »Zdravstvena nega in zdravljenje 
pacientov z zaviralcem VEGF – žilnega rastnega dejavnika«, ki je potekal jeseni v letu 
2008. 
 
2.3 Planiranje izobraževanj v letu 2009 

 
V letu 2008 smo pričeli s pripravami na prihodnji dvodnevni seminar z naslovom 
»PODPORNA ONKOLOŠKA ZDRAVSTVENA NEGA IN ZDRAVLJENJE«, ki bo potekal na 
Rogli, 2.4. in 3.4. 2009. 

 
3.3 Udeležbe na izobraževanjih v tujini: 

 
• Aktivna udeležba »Spring convention« EONS-a, ki je potekala spomladi 2008. 
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• Udeležba na srečanju posvetovalnega organa EONS-a v Bruslju v mesecu 
novembru 2008. 

 
 
3.  Ostale aktivnosti Sekciji: 

• V sekciji smo pripravili in na Zbornico-Zvezo posredovali pripombe in predloge 
na predlog - Poklicne aktivnosti in kompetence v zdravstveni negi. 

• V sekciji smo pripravili in na Zbornico-Zvezo posredovali pripombe in predloge 
k 
Državnemu programu obvladovanja raka v Sloveniji. 

• V sekciji smo pripravili in na Zbornico-Zvezo posredovali pripombe in predloge 
na Nacionalni program paliativne oskrbe. 

• V sodelovanju s službo zdravstvene nege Onkološkega inštituta Ljubljana smo 
sodelovali pri  pripravi predlogov tem za obravnavo v okviru EONS - a. 

• Sodelovali smo pri pripravi proslave ob dnevu medicinskih sester, ki je 
potekala na Onkološkem inštitutu Ljubljana v mesecu maju 2008. 

• Sodelovali smo na sejah OSS - a. 
• Sodelovali smo z EONS - vse dopise in obvestila pomembna za področje 

onkološke zdravstvene nege so bila posredovana po elektronski pošti naprej 
članom odbora in ustanovam, ki bi jim podatki koristili.  

• Podali smo predlog za podelitev zlatega znaka zaslužni kolegici gospe Katarini 
Lokar, ki ga tokrat žal ni prejela. 

• S službo zdravstvene nege na Onkološkem inštitutu Ljubljana smo sodelovali 
pri pripravi in izvedbi izobraževalnega programa z naslovom »Zdravstvena 
nega in zdravljenje pacientov z zaviralcem VEGF – žilnega rastnega 
dejavnika«. 

 
 

4. Finančno in materialno poslovanje v letu 2008 
 

Finančno in materialno poslovanje je bilo v skladu z možnostmi. Finančno poročilo je 
bilo predstavljeno na sestankih izvršilnega odbora . Finančna sredstva so bila 
porabljena v skladu s sklepi Izvršilnega odbora Sekcije, ki so bili posredovani na 
Zbornico - Zvezo. V skladu s sprejetimi sklepi smo poravnali stroške v zvezi z: 
• Pripravo in izvedbo seminarja, lektoriranjem, urejanjem in tiskanjem Zbornika 

predavanj, avtorskimi honorarji, potnimi stroški, idr. 
• Članarino EONS - u (European Oncology Nursing Society) za leto 2007. 
• Članici posvetovalnega odbora EONS - a so bili plačani stroški letalske vozovnice 

in nočitev za udeležbo na srečanju posvetovalnega organa EONS-a v Bruslju v 
mesecu novembru 2008. 

           
                  

Denis Mlakar – Mastnak, predsednica strokovne sekcije 
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11.15.  Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji 
      
                                                     

 
 

Leto 2008 je v sekciji potekalo v znamenju 17. Svetovnega kongresa enterostomalne 
terapije v Ljubljani. Kot prvi svetovni kongres zdravstvene nege, ki je bil organizirana 
v Sloveniji, smo organizatorji orali ledino na tem, izzivov polnem, področju. Za 
uspešno izvedbo gre zahvala številnim kolegom in kolegicam, tako ET kot tudi 
drugim, ki so sodelovali v Organizacijskem in Strokovnem odboru ali pa kako drugače 
pripomogli, da je bil kongres uspešno izpeljan.  Zahvala gre tudi sodelavcem 
kongresne dejavnosti Cankarjevega doma. 
 
Kongresa se je udeležilo preko 1400 udeležencev iz 51 držav sveta. Strokovni 
program je bil sestavljen iz  283 aktivnih prispevkov; od tega 122  posterjev in 161 
predavanj. Poudarek programa je bil na oskrbi stom in ran ter na izobraževanju in 
dokumentiranju oz. objavljanju prispevkov vezanih na strokovno področje dela 
enterostomalnih trapevtov. 
 
Na otvoritveni slovesnosti je prisotne pozdravil predsednik države  Danilo Turk, ki je 
kasneje tudi uradno sprejel predsednico svetovnega združenja WCET  Elizabeth 
English in predsedujočo kongresa  Darinko Klemenc. Poskrbeli smo tudi za druženje 
udeležencev in sicer z Nacionalnim večerom, organiziranem na Gospodarskem 
razstavišču ter ogledom Postojnske jame in družabnim srečanjem na prostem. 
 
V okviru priprav na kongres smo redno objavljali prispevke v Utripu in  v strokovni 
literaturi svetovnega združenja WCET Journal. S pomočjo Biserke Meden smo 
pripravili tiskovno konferenco, na kateri smo predstavili dejavnost enterostomalne 
terapije in organizacijo kongresa širši javnosti. Novico so povzeli tudi različni poljudni 
časniki ( Večer, Delo, Dnevnik ) in nekatere televizije v svojih oddajah. V reviji 
Zdravje je bil objavljen intervju o življenju s stomo z Tamaro Štemberger Kolnik in 
Suzano Majcen Dvoršak. 
 

1. Nacionalna raziskava o kakovosti življenja oseb s stomo v Slovenji : 
V okviru priprav na kongres smo izvedli Nacionalno klinično študijo o Kakovosti 
življenja s stomo v Slovenji. Študija je bila pripravljena in izvedena v sodelovanju 
DMSZT Ljubljana in Sekcije medicinskih sester v enterostomalni terapiji, v njej pa so 
sodelovale ET in kolegice iz raziskovalne skupine DMSZT Ljubljana. V raziskavi je 
sodelovalo 1000 oseb s stomo iz registra ZZZS.  Vprašalnik je bil sestavljen iz dveh 
delov. Prvi del je bil prilagojen za slovensko področje, drugi del pa omogoča 
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mednarodno primerjavo kakovosti življenja oseb s stomo. Na osnovi raziskave je bilo 
pripravljenih več predavanj, ki so bila predstavljena na kongresu. Raziskava je bila, v  
mesecu oktobru, predstavljena na 1. Konferenci o raziskovanju v zdravstveni negi na 
Bledu in v mesecu novembru na Oktoberskih susretih, strokovnem srečanju glavnih 
in odgovornih sester Srbije, v Lepenskem viru. Na osnovi rezultatov raziskave 
pripravljamo  priročnik z informacijami in priporočili  za življenje s stomo. 
Pripravljamo tudi članke za tematsko številko Zbornika zdravstvene nege. Sredstva za 
raziskavo smo pridobili s prijavo projekta, ki ga je razpisala ZZZS. 
 

2. Seminar: Mala šola za zdravstveno nego izločalnih stom  
Enodnevno srečanje namenjeno vsem, ki so se želeli naučiti osnov glede oskrbe 
stome. Seminar je potekal v Ankaranu v Mladinskem zdravilišču in letovišču debeli 
rtič. Organiziran je bil teoretični uvod in učne delavnice. Udeležencev je bilo približno 
90. 
 

3. Simpozij enterostomalne terapije v obdobju otroka in mladostnika 
Prvič v zgodovini smo združile moči dve sekciji in skupaj organizirale tri dnevni 
simpozij. Potekal je v Grand hotel Emona v Bernardinu. Gostili smo Louse Forest 
Lalande, kolegico medicinsko sestro, enterostomalno terapevtko iz Kanade, ki nam je 
velikodušno pripravila tri predavanja. V okviru simpozija smo izdali zbornik s 
strokovnimi članki, saj so ga recenzirali trije recenzenti. Devet vabljenih predavateljev 
in 22 predavateljic in predavateljev je strnilo znanje in izkušnje na področju 
enterostomalne terapije otroka in mladostnika. 
 

4. Smernice (standardi) na področju enterostomalne terapije 
Na zbornico zvezo smo oddali osnutke za štiri standarde oziroma smernice: 

• standard zdravstvene nege pacienta s črevesno stomo 
• standard intervencije zdravstvene nege pri pacientu z ileostomo  

- menjava kožne podloge in vrečke  
• standard intervencije zdravstvene nege pri pacientu z ileostomo - 

praznjenje ileo vrečke 
• standard intervencije zdravstvene nege pri pacientu s črevesno 

stomo - aplikacija odvajalne klizme v stomo 
Izdelala jih je Boža Hribr, dipl.m.s.;ET 
 
 

5. V okviru Zbornice zveze smo: 
• podali predloge in pobude na osnutek Resolucije o nacionalnem planu 

zdravstvenega varstva 2008 -2013, 
• podali predloge in pobude na osnutek zakona o delovanju sekcij, 
• sodelovali v komisiji za pripravo pravilnika o specialnih znanjih, 
• dali predloge in pobude na osnutek zakona o paliativni oskrbi pacientov. 
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6. Aktivnosti v ECET 
V mesecu februarju se je predstavnica odbora ECET-a udeležila delovnega 
sestanka v Bruslju. Poročilo s sestanka je bilo objavljeno v Utripu. V času 17. 
Svetovnega kongresa enterostomalnih terapevtov smo gostili sestanek 
izvršilnega odbora ECET-a v Cankarjevem domu. Naša predstavnica je 
napisala prispevek za spletno stran ECET. 
 

7. Aktivnosti mednarodne delegatke 
V času 17. Svetovnega kongresa enterostomalnih terapevtov je v Cankarjevem 
domu potekal sestanek mednarodnih delegatk enterostomalnih terapevtov s 
celega sveta. Tudi naša delegatka se je sestanka udeležila. 
 
 

mag. Tamara Štemberger Kolnik, predsednica strokovne sekcije 
Suzana Majcen Dvoršak 
Boža Hribar 
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11.16. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
endokrinologiji 

 
V okviru Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije  v 
Endokrinologiji smo organizirali 3. slovenski endokrinološki kongres medicinskih 
sester in zdravstvenih tehnikov z mednarodno udeležbo, ki je potekal 16, 17 in 18 
oktobra 2008 v Postojni. Kongresa se je udeležilo okrog 120 slušateljev iz cele 
Slovenije vseh strok, ki se pri svojem delu srečujejo z endokrinološkim bolnikom ali 
se želijo za to področje dodatno izobraziti, bodisi v ambulantah za sladkorne bolnike, 
splošnih ambulantah, bolnišnicah ali domovih starejših občanov ali v  šolah. Hkrati 
smo ob tem slovesno proslavili dvajseto obletnico delovanja strokovne sekcije 
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov- ob tem smo prijeli priznanje s strani 
Zbornice zdravstvene nege. 
 
Vodilni moto kongresa je bil » Endokrinološke bolezni- problem sodobne družbe«. Cilj 
in namen 3. slovenskega kongresa je prenos znanja, razvoj stroke in pridobitev 
novega  strokovnega znanja na področju zdravstvene nege in zdravstvene vzgoje pri 
oskrbi endokrinološkega bolnika. 
 
Na že 3. slovenskem endokrinološkem kongresu medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov Slovenije je s svojimi aktivnimi prispevki s predavanji, ter tremi plakati 
sodelovalo 35 slovenskih in nekaj tujih mednarodno priznanih strokovnjakov, 
medicinskih sester, zdravnikov in strokovnjakov, ki s svojim delom pokrivajo področje 
endokrinologije, diabetesa in presnovnih bolezni. V treh dneh se je zvrstilo ogromno 
tem, ki so si vsebinsko sledile: veliko novosti s področja diabetologije- zdravljenje z 
inkretinini, novosti s področja zdravljenja osteoporoze, izbrane teme s področja 
zdravljenja bolnikov iz pediatrije, nekaj o prehranskih navadah Slovencev, teme za 
boljši življenjski slog in s tem preprečevanje nastanka socialnih sodobnih bolezni, 
nekaj tem o motivaciji sladkornih in drugih bolnikov za boljše zdravljenje, nekaj 
pomembnih napotkov s strani pravnika glede informiranosti sladkornega ali drugega 
bolnika in predstavitev podiplomskega izobraževanja medicinskih sester s področja 
zdravstvene vzgoje sladkornega bolnika v ambulanti za sladkorne bolnike. 
 
Ob strokovnem srečanju-kongresu je potekal sestanek članic izvršnega odbora 
strokovne sekcije, ki je sprejel nekaj pomembnih strokovnih sklepov za uspešno 
delovanje strokovne sekcije tudi v prihodnje. 
 
Za plan strokovnega dela sekcije v letu 2009 je bil sprejet sklep, da bo strokovno 
dvodnevno srečanje- sekcija potekala 22 in 23 oktobra 2009 v Kranjski gori. Člani 
organizacijsko-programskega odbora so se že sestali. Poudarek tokratnega srečanja 
bo diabetes med nosečnostjo in uspešna komunikacija s sladkornim bolnikom. 
Strokovna sekcija bo imela 22.05.2009 tudi enodnevni seminar, kjer bo vodilna nit 
motivacija sladkornega bolnika. Organizacija za to srečanje že poteka. 
 
Ga. Jana Klavs- članica izvršnega odbora strokovne sekcije je predstavila delo 
delovne skupine,( katere članica je), ki pripravlja akcijski načrt za bodoči nacionalni 
program za zdravljenje sladkornih bolnikov.  
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Članice izvršnega odbora se strinjajo, da se znotraj strokovne sekcije ustanovi 
razširjena  delovna skupina za edukacijo, ki bo zastopana regijsko po posameznih 
delih po Sloveniji. Delovna skupina za edukacijo je ustanovljena zaradi težnje po 
intenzivnejšem strokovnem delu v smislu edukacije sladkornega bolnika. Kompetence 
delovne skupine za edukacijo se bodo nanašale na celostno izvajanje edukacije, ki 
zajemajo vsebinsko,časovno, programsko, prostorsko, kadrovsko in organizacijsko 
področje edukacije sladkornega bolnika. Skupina za edukacijo je delovno telo Sekcije 
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji. Skupina se je sestala že 
dvakrat. 
 
Na strokovni sekciji je bil predstavljen nov učni pripomoček-Uravnotežena prehranska 
piramida, avtorice Klare Peternelj. Podjetje Novonordisk bo pripravilo distribucijo 
piramid in izročkov piramide po diabetoloških ambulantah celi Sloveniji. Piramida bo 
prevedena tudi v angleškem jeziku. 
 
 
 
Mateja Tomažin Šporar, predsednica strokovne sekcije 
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11.17. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
nefrologiji, dializi in transplantaciji 

 
Sekcija medicinskih sester za  nefrologijo, dializo in transplantacije je izvedla   
strokovni program, ki  ga je I O načrtoval za leto 2008: 
 
Aktivnosti , ki smo jih  v okviru IO  načrtovali  v okviru strokovnih delovnih skupin, 
katerih organizatorji so medicinske sestre in  zdravstveni tehniki člani sekcije iz  vseh 
centrov za dializo v Sloveniji. 
 
1. 16.02. 2008 smo organizirali in izvedli strokovni seminar z učnimi delavnicami o 
prehrani pacientov v nadomestnem zdravljenju z dializo in transplantacijo ledvice. 
Seminarja so se  udeležile medicinske sestre, ki v Centrih za dializo v Sloveniji, ki  
izvajajo svetovanje o prehrani pacientom. 
Seminar je redni del programa, ki spremlja razvoj in izboljšave na področju 
svetovanja o prehrani, ki je za paciente v programu nadomestnega zdravljenja 
pomemben del obravnave in zdravljenja.  
 
2.  13. in 14. 06.2008 smo izvedli dvodnevni seminar iz dialize in transplantacije 
ledvice in ledvice in trebušne slinavke in (pankreasa). Na seminarju smo posebno 
pozornost posvetili posebnosti obravnave kroničnih bolnikov zdravljenih z dializo. 
 
3. Delovna skupina za pripravo standardov iz področja peritonealne 
dialize(PD)  je aktivno delovala in so se člani delovne skupine sestali 3x in 
obravnavali pripravo standardov. 
 
4. 09.12.2008  smo izvedli seminar in predstavili standarde , ki smo jih pripravljali 
ter na seminarju končali 6 standardov iz PD, ki smo jih posredovali 
koordinatorici SS, na ZZBNS. 
 
Preostalih 5 standardov , ki so izobraževalni standardi  iz PD bomo končale v letu 
2009. 
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Člani strokovne delovne skupine, ki so sodelovali pri izdelavi omenjenih standardov 
so: 
                                                                       
             Alenka Bitežnik, Center za dializo, SB Šempeter  
             Barbara Savitski- Ponikvar, KON-UKC  Ljubljana 
             Benedikta Lipičar, Kovšca Center za dializo, SB  Šempeter 
       
Darja Ramšak , Center za dializo,KL.Center, Maribor 
Darinka Đurić Pediatrična klinika, , Center za dializo otrok, UKC Ljubljana 
Darjan Marič, Center za dializo, SB  Murska Sobota 
Marica Parapot,  Center za dializo, SB Novo mesto              
Mojca Frajzman, Center za dializo,UKC Maribor 
Mojca Zavolovšek , Center za dializo ,SB Celje  
Mirjana Čalić organizator –predsednica sekcije in aktivno, KON-UKC               
Ljubljana   
Mirjana Rep, podpredsednica sekcije , Center za dializo ,SB Celje 
Sonja Pečolar Center za dializo, SB  Sl. Gradec 
Jože Lavrinec, Jesenice 
Zdenka Tratnjek, Center za dializo Murska Sobota                 
           
 

Darja Plank ,SB  CELJE svetovanje in pomoč pri  izdelavi standardov   
                  

5. Aktivnosti članic strokovne sekcije se nadaljujejo  v  evropskem združenju za 
dializo in  transplantacijeEDTNA/ERCA :  
10.09. 2008  na  kongresu EDTNA / ERCA v Pragi  smo kot člani  bili povabljeni za 
izvedbo skupne raziskave » VIOLENCE& AGRESSION« , katera poteka v vseh centrih 
za dializo v Sloveniji. 

 
6. Zastopništvo v EDTNA/ERCA s ključnim članom iz Slovenije je trenutno odprto in 
smo na IO sekcije pridobili privolitev da bo Sonja Pečolar Ky member za Slovenijo Za 
naslednje mandatno obdobje. 
 
7. Strokovno sodelovanje z sestrskim združenjem  za dializo in transplantacijo Srbije  
in aktivna  udeležba članic sekcije z s tremi predavanji na kongresu za  dializo in 
transplantacijo  v Oktobru 2008. 
 
 
Člani  skupine za strokovni nadzor pri ZZNS  za področje delovanja sekcije: 
      
                       1. Stojana Vrhovec 
                       2. Liljana Gaber 
                       3. Marica Parapot 
                       4. Mirjana Čalić 
                 5. Zdenka Tratnjek 
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Sekcija MS in ZT v nefrologiji, dializi in transplantaciji  
 Predsednic: Mirjana Čalić 10.12. 2003 mandat do novembra 2008                        
V decembru  2008 leta Mirjana Rep ,  prevzame funkcijo predsednice sekcije, 
 Mirjana Čalić pa bo podpredsednica sekcije za naslednji mandat. 
 
 
Izvršilni odbor: 

1.   Mirjana Čalić predsednica do novembra 2008 
2. Mirjana Rep-podpredsednica prevzame predsedovanje decembra 2007 
3. Liljana Gaber 
4. Sonja Pečolar 
5. Helena Fluher-  UKC Maribor 
6. Alenka Bitežnik 
7. Marica Parapot 
8. Mateja Perko 
9. Stojana Vrhovec 
10. Zdenka Tratnjek (član razš. I. O.) 
11. Vesna Žitnik 
12. Marija Mesojedec član ( razšir. I.O.). 

 
 

 
Mirjana Čalić, predsednica strokovne sekcije (november 2008) 
 
 
 

11.18. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
endoskopiji 

 
 
Delovanje doma 
IO sekcije se je sestal trikrat.  
Na prvem sestanku, v januarju mesecu, smo planirale program za 2. 
Gastroenterološki kongres, ki je bil hkrati naš 2. kongres Sekcije medicinskih sester in 
zdravstvenih tehnikov v endoskopiji. Pogovarjali smo se tudi o socialnem statusu 
endoskopske medicinske sestre oz. zdravstvenega tehnika. Zadolžena sem bila, da se 
ustno in pisno pri Sindikatu zdravstvene nege potegujem za razred, ki ga ima 
operacijska medicinska sestra. To nam je za enkrat z nekaj težavami uspelo, vendar 
na seznamu plačnih razredov še vedno nimamo svoje alineje. 
 
Od 10. marca do 15. aprila 2008 je v sodelovanju s UKC Ljubljana, Bolnišnico Golnik 
in firmo Olympus potekalo 90 urno Funkcionalno izobraževanje za MS in ZT v 
endoskopiji, ki ga je končalo 16 kolegic in kolegov. Udeleženci so bili zelo zadovoljni 
in so rekli, da ga bodo priporočili drugim kolegom. V bodoče ga bomo poskušali 
razširiti, kot bo to zahteval pravilnik o specialnih znanjih. 
 
2. kongres Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji z 
mednarodno udeležbo je potekal 3. in 4. oktobra na Bledu. Največ smo govorili o 
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raku debelega črevesa in danke. Sodelovali sta kolegici iz Anglije in kolegica iz 
Hrvaške. Domači predavatelji so bili odlični. Kongres je bil zelo uspešen.  
 
Drugi sestanek razširjenega odbora sekcije je bil na 2. kongresu na Bledu. Planirale 
smo naslednje srečanje. Želeli smo sodelovati na kongresu endoskopske kirurgije, 
vendar nam je bilo to zaradi datuma, ki sovpada s kongresom zdravstvene nege 
onemogočeno. Predstavila sem tudi NPK za zdravstvene tehnike. Vsi so se strinjali, 
da se želijo izobraževati pod pogojem, da izobraževanje ne bo predrago. Kot vemo 
sedaj, smo bili z NPK zavedeni in upamo, da bomo našli nov način izobraževanja, ki 
bo pripomogel tudi k dvigu osebnega dohodka. 
 
Tretji sestanek smo imeli decembra2008. Določile smo nov datum seminarja, 19. 
strokovni seminar in hkrati 20 obletnica sekcije bo v Velenju 23. in 24. aprila 2009 v 
hotelu Paka. Program bo pester, izvedli bomo delavnice, ki so bile dobro sprejete že 
pred dvema letoma. Članice IO niso mogle razumeti dejstva, da izdajanje licenc ne 
poteka. Zelo sem se trudila, da jim razložim, da je zadeva v rokah ministrstva. 
 
Poročala sem o  sprejetju obnovljenega Pravilnika o delovanju strokovnih sekcij. V 
njem je po novem člen o možnosti nagrajevanja kolegic za njihov prispevek k 
napredovanju stroke. Soglasno smo sklenile, da bo v skladu s pravilnikom o 
nagradah dobila prvo priznanje Avguština Rajić.  
 
Članice IO sekcije Petrinec Primožič Marija in Lučka Kočevar sta sodelovali pri pripravi 
in izvedbi izobraževanja v zdravstveni negi urološkega pacienta in zdravstveni negi 
pacienta na področju pulmologije.  
 
Sodelujemo v Koordinaciji strokovnih sekcij in se trudimo dokazati pomembnost 
stroke za naše specialno področje in tudi za celotno združenje. 
 
Mednarodno delovanje 
Od 30. maja do1. junija 2008 sem se udeležila dvodnevnega delovnega srečanja 
Evropske skupine za izobraževanje pri Evropskem združenju medicinskih sester v 
endoskopiji (ESGENA). Začeli smo delati na projektu: Priročnik za izvajanje praktičnih 
delavnic v endoskopiji. Govorili smo tudi o možnosti izobraževanja članic ESGENA v 
drugih bolnišnicah znotraj Evrope.  
 
Od 18. do 20. oktobra 2008, sem se udeležila 12. Konference Evropskega združenja 
medicinskih sester v endoskopiji, ki je potekala na Dunaju. S pomočjo donatorjev se 
je konference udeležilo še nekaj članic sekcije. Slovenija je aktivno sodelovala na treh 
področjih: Tatjana Gjergek kot mentor – tutor v delavnicah, jaz pa kot predavatelj in 
moderator ter aktivna članica predsedstva evropskega združenja. Na generalni 
skupščini sem ponovno kandidirala v predsedstvo in bila tudi izbrana. Spletna stran 
ESGENA - e je: www.esgena.org. 
 
Ocenjujem, da delamo dobro, kot dober usklajen tim. Ves naš trud na področju 
izobraževanja delavcev, ki izvajamo zdravstveno nego pacientov v endoskopiji, je 
namenjen izvrševanju zahteve po vseživljenjskem učenju za kakovostno zdravstveno 
nego pacientov in za svojo profesionalno rast. 
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V imenu predsedstva sekcije se vsem kolegicam za sodelovanje in pomoč iskreno 
zahvaljujem. 
 
 
  
Stanka Popovič, predsednica strokovne sekcije 
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11.19.  Sekcija reševalcev v zdravstvu 

 

 
 
 
Leto 2008 je bilo za Sekcijo reševalcev v zdravstvu (Sekcija) delovno. Aktivnosti so 
bile poleg skrbi za strokovni napredek usmerjene tudi k poslovni stabilnosti. Sekcija 
je poleg sprejetega programa strokovnih dogodkov organizirala dodatno delavnico 
Imobilizacije hrbtenice, ki je bila izvedena v skladu s pridobivanjem znanja in veščin 
za pridobivanje certifikata nacionalne poklicne kvalifikacije zdravstveni reševalec – 
zdravstvena reševalka. 
 
V letu 2008 je Sekcija v samostojni organizaciji pripravila dve strokovni srečanji in 
eno učno delavnico s preverjanjem znanja: 
1. od 18. do 19. aprila 2008 je Sekcija izvedla dvodnevni seminar v Moravskih 

toplicah z naslovom »Opekline, amputacije, blast in crush poškodbe v 
predbolnišničnem okolju«. Aktualne teme in dober izbor predavateljev je 
seminar zaznamovala zelo visoka 218 udeležencev. Namesto klasičnih delavnic 
so inštruktorji za udeležence pripravili tri demonstracije pravilnega pristopa 
ekipe NMP k obravnavanim stanjem k politravmatiziranem, opečenemu 
pacientu in poškodovancu pri blast in crush sindromu.  

2. 24. oktobra je Sekcija izvedla enodnevni seminar v Žalcu in na poligonu varne 
vožnje v Vranskem  z naslovom »Modra luč«. 131 udeležencev seminarja se je 
posvetilo temi, ki je sekcija v svoji dejavnosti še ni podrobno osvetlila – vožnji 
reševalnega vozila in vloga reševalca pri zagotavljanju varnosti v cestnem 
prometu. Predstavljena je bila tudi kakovostna študija reševalca R. Škrjanec, 
za katero je prejel Prešernovo nagrado. Raziskoval je usposobljenost 
slovenskih reševalcev za vožnjo reševalnih vozil. 

 
Z vsebino in organizacijo strokovnih srečanj so bili zadovoljni organizatorji in 
udeleženci (izvedene ankete). Na obeh strokovnih srečanjih sta bila izdana Zbornika 
predavanj, ki sta katalogizirana pri Narodni in univerzitetni knjižnici (CIP oz. ISBN 
številka).  
3. 19. aprila je Sekcija izvedla v Moravskih toplicah izvedla učno delavnico s 

preverjanjem znanja z naslovom »Imobilizacija hrbtenice«. Udeležba na 
delavnici je bila zaradi izvedbe delavnic omejena na 60 udeležencev, skupaj z 
izvajalci se je srečanja udeležilo 80 udeležencev. Nekaj jih je ostalo po 



                                      Poročilo o delu organov Zbornice – Zveze za leto 2008 
 

160 
 

 

dvodnevnem seminarju »Opekline, amputacije, blast in crush poškodbe v 
predbolnišničnem okolju«, večji del se jih je udeležilo zgolj delavnice. 

 
Učno delavnico je Sekcija izvedla v sklopu priprav na začetek izvajanje certifikatnega 
programa nacionalne poklicne kvalifikacije Zdravstveni reševalec. Verificirano potrdilo 
o vsebini ter preverjanju usposobljenosti in znanja predstavljajo primerno potrdilo za 
priznanje obveznih vsebin za nacionalno poklicno kvalifikacijo Zdravstveni reševalec. 
Ob izvedbi delavnice je bila izdana zgoščenka s prispevki in predstavitvami 
katalogizirana s CIP certifikatom.    
 
Poleg izvedbe samostojnih seminarjev je Sekcija že tradicionalno v sodelovanju s 
Sekcijo MS in ZT v urgenci sodelovala pri pripravi in izvedbi 15. mednarodnega 
simpozija o urgentni medicini v Portorožu od 11. do 14. junija 2008. Glavni 
organizator srečanja je Slovensko združenje za urgentno medicino, Sekcija 
reševalcev v zdravstvu je sodelovala in bila soodgovorna pri pripravi in izvedbi 
programa za medicinske sestre in zdravstvene tehnike.  
 
V decembru je Sekcija sodelovala še v obsežnem strokovnem projektu na povabilo 
Strokovnega društva MSBZT Ljubljana, kjer so v pripravi in izvedbi programa 9. 
Simpozija društva sodelovale še Sekcija MSZT v urgenci, Sekcija MSZT v 
anesteziologiji, intenzivni medicini in transfuziologiji ter Sekcija MSZT v kardiologiji. 
Člani Sekcije reševalcev v zdravstvu so predstavili dva referata in z enajstimi 
inštruktorji sodelovali pri izvedi delavnic.  
 
Izvršilni odbor (IO) Sekcije reševalcev v zdravstvu se je v letu 2008 sestal dvakrat.  
35. redno sejo je imel IO 18. aprila v okviru seminarja v Moravskih toplicah. 36. 
redna seja 05. decembra je bila verjetno zadnja v trenutnem mandatu, zato je bila 
vsebinsko zelo bogata. IO je sprejel pomembnih 11 sklepov, ki urejajo kratkoročno 
delovanje strokovnega združenja, načrtovane volitve in zarisujejo pot razvoja sekcije 
v naslednjih mandatih. Poleg dveh rednih sej je predsednik v letu 2008 sklical kar pet 
korespondenčnih sej (17. januar, 13. april, 31. julij, 12. september, 19. oktober), na 
katerih je IO sprejemal pomembne sklepe za izvajanje dejavnosti sekcije in za 
potrditev pooblastil predsedniku sekcije za izvedo potrebne aktivnosti. Izvršilnemu 
odboru se je na 36. redni seji pridružila podskupina za izobraževanje, ki je sodelovala 
predvsem pri vsebinskih izhodiščih za nadaljnji razvoj strokovnega združenja.  
 
Izvršilni odbor Sekcije reševalcev v zdravstvu v letu 2008 so sestavljali: 

Jože Prestor, dipl.zn., predsednik in predstavnik gorenjske regije, 
Anton Posavec, dipl.zn., predstavnik ljubljansko – notranjske regije, 
Igor Crnič, zt, predstavnik obalno kraške regije,  
Erik Hrast, zt, predstavnik primorske regije,  
Janez Kramar, dipl.zn., predstavnik savinjsko – koroške regije,  
Boštjan Polenčič, zt, predstavnik štajerske regije,  
Zoran Petrovič, zt, predstavnik prekmurske regije, 
Matej Bončina, zt, predstavnik dolenjske regije, 
David Drčar, zt, predstavnik zasebnih izvajalcev reševalnih prevozov. 
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Predsednik in člani izvršilnega odbora so bili izvoljeni na volilni seji 12. maja 2005 s 
štiriletnim mandatom (do 11. maja 2009). Prvotna usmeritev nove zasedbe na čelu 
Sekcije je še vedno strokovna rast in napredek reševalcev in reševalne stroke, 
prizadevajo pa se tudi za krepitev pripadnosti poklicni skupini in prepoznavnosti 
delovanja sekcije in njenih članov navzven. 
 
Podskupina za izobraževanje, ki deluje v okviru IO sekcije se je v letu 2008 sestala 
dvakrat. Na 10. delovnem sestanku so se sestali 19. Aprila v Moravskih toplicah, 11. 
srečanje pa so imeli v sklopu 36. Redne seje IO Sekcije. Poleg začrtanega povečanja 
intenzitete objavljanja strokovnega gradiva s preteklih let je podskupina za 
izobraževanje kritično spremljala tudi uvajanje licenc za izvajalce zdravstvene nege. 
Sprejet je bil načelen sklep, da se bo sekcija s svojimi organi skušala prilagoditi 
novim izzivom in ponudila tudi katero od obveznih vsebin za obnovitev veljavnosti 
licence, na primer seminar ali delavnico s področja temeljnih postopkov oživljanja. 
Testna delavnica s preverjanjem znanja je bila uspešno izvedena v Moravskih 
toplicah, podobna delavnica iz temeljnih postopkov oživljanja je predvidena za 
pomlad 2009.  
 
Podskupino za izobraževanje sestavljajo člani: 
      Andrej FINK, univ.dipl.org., RP KC Ljubljana (predsednik sekcije 1993 - 1997) 
      Darko ČANDER, dipl.zn., CNMPRP Maribor (predsednik Sekcije 1997 - 2001) 
      Anton POSAVEC, dipl.zn., RP KC Ljubljana (predsednik Sekcije 2001 - 2005) 
      Jože PRESTOR, dipl.zn., PHE ZD Kranj (predsednik sekcije 2005 - ) 
      Janez KRAMAR, dipl.zn. PHE ZD Velenje 
      Branko KEŠPERT, dipl.zn. PHE ZD Celje 
 
V letu 2008 je izšla še ena številka spletnega časopisa Reševalec, ki je imela dve 
bogati prilogi. Uredništvo spletnega časopisa se srečuje s podobnimi problemi, kot 
pestijo strokovne revije s področja zdravstvene in babiške nege – pomanjkanjem 
kakovostnih prispevkov za objavo. Ker bodo kot priloga časopisa izhajali digitalni 
zborniki preteklih strokovnih srečanj, je izbor prispevkov poleg svežih prispevkov 
omejen na že izdane prispevke članov Sekcije reševalcev v zdravstvu na drugih 
strokovnih srečanjih ali revijah. 
 
Uredniški odbor spletnega časopisa Reševalec sestavljajo člani: 

Igor CRNIĆ, zt, odgovorni urednik 
    Andrej FINK, univ.dipl.org., član 
       Jože PRESTOR, dipl.zn., član 
       Branko KEŠPERT, dipl.zn. član 
 
V letu 2008 so se nadaljevala prizadevanja za izvajanje nacionalnega poklicnega 
standarda (NPK) zdravstveni reševalec, za katerega  je izbrana RP KC Ljubljana kot 
učna baza in izvajalec programa. Trenutno so v postopku pridobivanja licenc za 
izpraševalce pri CPI in ACS (zdravnikov in reševalcev), kar je pogoj za začetek 
izvajanja. Sekcija načrtuje, da bo v letu 2009 objavila prvi razpis za pridobitev 
certifikata NPK Zdravstveni reševalec – zdravstvena reševalka. 
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Predsednik Sekcije je bil izbran za člana komisije za licenčno vrednotenje pri Zbornici 
zdravstvene in babiške nege Slovenije. Delovanje v komisiji pomeni praktično 
prednost pri spoznavanju sistema licenčnega vrednotenja, ki je tudi v korist 
strokovnemu združenju. V letu 2008 ni bilo veliko sej Odbora strokovnih sekcij pri 
Zbornici – Zvezi, katerih se je predsednik udeleževal in skušal kreativno sodelovati 
tudi pri delu te strokovne skupine. Žal so možnosti večjega vpliva strokovnih sekcij 
na politiko in delovanje ZZBNS - ZDMSBZTS dokaj omejene. Po sklepu IO in 
podskupine za izobraževanje je predsednik posredoval koordinatorici strokovnih 
sekcij izdelana splošna priporočila za imobilizacijo hrbtenice, kot se je glasilo navodilo 
vodstva Zbornice – Zveze. 
 
Jeseni je Sekcija reševalcev v zdravstvu izvedla skupni projekt s Slovenskim 
združenjem za urgentno medicino in pobudnikom – Zdravstvenim domom Slovenske 
Konjice. Na področju Rogle so 25. in 27. septembra 2008 so že drugič izvedli 
tekmovanje ekip nujne medicinske pomoči Slovenije. Ekipe v sestavi zdravnika in 
dveh reševalk, reševalcev, ki so bili ponovno postavljeni pred več zahtevnih 
strokovnih primerov na terenu in v kabinetu. Znanje so morali dokazati tudi na 
preverjanju znanja, da pa so bile razmere na terenu bolj realistične, je tudi letos 
poskrbel mraz, dež, veter, sneg in toča. Tekmovanja se je udeležilo 14 ekip iz 
Slovenije in ena iz tujine. 
 
Strokovna sekcija je bila aktivna tudi pri organiziranju in podpori druženja poklicne 
skupine izven strokovnih seminarjev. 16. januarja 2008 je organizirala srečanje 
članov na Rogli, kjer so se pomerili že na četrtem tekmovanju reševalcev v zdravstvu 
v veleslalomu. Kljub slabemu vremenu se je zbralo preko 100 članov sekcije in 
vabljenih gostov, ki so športno merjenje moči in spretnosti kmalu sprostili v prijetnem 
druženju. Sekcija je bila ponovno eden od pokroviteljev četrtega srečanja slovenskih 
služb nujne medicinske pomoči v Ribnem pri Bledu, ki so ga organizirali člani iz 
reševalnih postaj Gorenjske. Aktivni člani Sekcije reševalcev v zdravstvu so celo leto 
tudi pridno skrbeli za spletni portal združenja in urejali forum, ki je dostopen vsem 
zainteresiranim osebam, ki iščejo koristne informacije ali zgolj prebirajo objave. 
 

 
 

Jože Prestor, predsednik strokovne sekcije  
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11.20.  Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
zobozdravstvu 

 
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v zobozdravstvu uspešno deluje 
že 15 let. Vsako leto pripravimo en dvodnevni strokovni seminar ali dva enodnevna. 
 
V letu 2008 smo izvedli dvodnevni strokovni seminar v Dolenjskih toplicah s 
sodelovanjem ZD Novo mesto, z naslovom KAKOVOSTNA ZDRAVSTVENA NEGA V 
ZOBOZDRAVSTVU, ki je bil strokovno in poslovno uspešen. Udeležilo se ga je 148 
članic in članov Zbornice – Zveze, ki so bili z organizacijo in izvedbo ter strokovnostjo 
zelo zadovoljni. V mesecu oktobru smo organizirali strokovno ekskurzijo v Milano na 
dentalno razstavo 
 
Med letom smo imeli veliko dela z obveščanjem o vpisu v register in podelitvi licenc 
in razvrstitve v nove plačne razrede, saj pokrivamo področje, ki je najbolj raznoliko, 
glede poklicev in smo že ves čas opozarjali Zbornico-Zvezo, da je potrebno nekaj 
urediti. 
 
Če pogledamo nazaj, se lahko pohvalimo, da smo z združenimi močmi dvignili 
strokovnost in popestrili naša srečanja s pestrim izborom predavanj, ki jih bomo 
nadaljevali tudi v letu 2009, v katerem predvidevamo dvodnevni seminar v Mariboru 
v maju, strokovno ekskurzijo, sodelovanje na seminarju Stomatološke sekcije v 
Portorožu. Prizadevali si bomo tudi na področju izobraževanja za vse, ki nimajo 
ustrezne izobrazbe in delajo na področju zobozdravstva. 
 
V letu 2008 smo imeli sedem sej IO, na katerih smo obravnavali dogajanja na 
Zbornici – Zvezi in na OSS-u, največ dela pa smo imeli s pripravami na seminar. 
 
V delo sekcije so bile vključene vse članice IO in še članice in člani sekcije na lokalni 
ravni, zato se zahvaljujem vsem, ki so karkoli prispevali za uspešnost in strokovnost 
naše sekcije. 
                                                                      
 
 
Članice IO: Dora Masten  ZD Nova Gorica, Maja Kodila  ZD Murska Sobota, Marina 
Čok   ZD Izola, Milena Gliha  Stomatološka klinika Ljubljana, Zvonka Debenak  ZD 
Maribor, Sonja Bernot  ZD Kamnik, Stanislava Štajer OZE   Zobna poliklinika Kranj 
Andreja Turk ZD Novo Mesto.    
 
 
 

                  
Marija Miklič, predsednica strokovne sekcije 
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11.21. Sekcija študentov zdravstvene in babiške nege 
 
Leto 2008 je bilo za Sekcijo študentov zdravstvene in babiške nege kljub pretresom v 
delovanju pestro.   
 
Na začetku leta smo izvedli predstavitve Sekcije po Visokih zdravstvenih šolah v 
Sloveniji, v namen pridobivanja novih članov in promoviranja našega dela.   
 
V mesecu marcu smo pripravili in gostili  tridnevno delovno srečanje izvršnega 
odbora Evropskega združenja študentov zdravstvene nege (ENSA) v Ljubljani.  
 
Aprila meseca nas je presenetila odstopna izjava predsednika sekcije Jana Orešnika 
in dveh članov izvršnega odbora (IO) Selimirja Copića in Blaža Primožiča. Vsi so 
odstopili iz osebnih razlogov. Za vršilca dolžnosti predsednika sekcije študentov je bil 
na korespondenčni seji imenovan Miha Stražar. Delo preostalih dveh članov IO, ki sta 
podala odstopno izjavo so prevzeli ostali člani IO. 
 
V mesecu maju smo aktivno sodelovali pri izvedbi prvega svetovnega kongresa 
zdravstvene nege v Sloveniji.  
 
Meseca julija smo se udeležili letnega srečanja študentov zdravstvene nege Evrope 
(ENSA) v Edinbourghu,  kjer je bil eden izmed vabljenih predavateljev iz Slovenije. 
Na srečanju je potekalo več razprav o bodočem delovanju študentov, tudi v luči 
bolonjske reforme.  
 
Meseca septembra smo v sekciji pričeli z  aktivnostmi usmerjenimi k nekaterim 
spremembam v Sekciji študentov in predvsem pridobivanju novega članstva.  
 
Načrt sekcije je bil predstavljen na upravnem odboru Zbornice zveze in na sestanku 
predsednic strokovnih regijskih društev v mesecu oktobru. Oba organa sta ga 
podprla. 
 
Načrt zajema naslednje aktivnosti: 
‐ Predstavitev sekcije študentov  študentom zdravstvene in babiške nege Slovenije 

na vseh visokih šolah zdravstvene in babiške nege v Sloveniji ob začetku 
študijskega leta. Aktivnosti za to: 

o Sestanek s predsednicami društev Ljubljana, Maribor, Koper, Gorenjska, 
Novo Mesto, Celje, Slovenj Gradec in predstojniki oddelkov Z/B nege  
visokih šol  v začetku septembra, 

o Zagotovitev prostora na visokih šolah in primernega termina ter  
informiranja študentov.  

o Na promocijskem sestanku sodelujejo člani IO sekcije in predsednica 
regijskega društva. 

o Predlagan promocijski material je USB ključ (s trakom za okoli vratu z 
logotipom in nazivom Zbornice zveze) s predstavitvijo zbornice zveze in 
sekcije študentov, oktobrski Utrip ter promocijski material regijskega 
društva in pristopna izjava. 

‐ Ureditev spletne strani in izdelava novega logotipa sekcije.  
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‐ Organiziranje strokovnega srečanja študentov zdravstvene in babiške nege 
Slovenije v okviru Kongresa Zdravstvene nege Slovenije v mesecu maju 2009.  

‐ Vsaka številka Utripa bo vsebovala študentsko zadevo.  
‐ V mesecu februarju bodo na visokih šolah ob informativnih dneh potekale skupne 

promocijske aktivnosti.  
‐ Zagotoviti dostop do spletnih strani ICN student network in ENSA preko spletne 

strani sekcije. 
‐ Konsolidiranje finančnega stanja sekcije: predlog, da UO Zbornice – Zveze 

sprejme sklep, da se do nadaljnjega zbrana članarina študentov ohranja na SM 
študentske sekcije – 5% za sklad za izobraževanje. 

 
Za vršilca dolžnosti predsednika in izvršni odbor je to zadnje leto vodenja študentske 
sekcije. V času do zaključka mandata želimo izpolniti aktivnosti navedene v programu 
ter vodenje strokovne sekcije predati. Želimo jo predati  naslednikom, ki bodo sledili 
viziji združevanja študentov in predstavljanja njih na domačem, evropskem in 
svetovnem področju zdravstvene nege!   
 
 
 
Miha Stražar, v.d. predsednika Strokovne sekcije 
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11.22.  Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v   
sterilizaciji 

 

 
 
Organizacija strokovnih srečanj 
 
1. 17. in 18. april 2008 v Laškem »Varni in ekonomični postopki dela v sterilizaciji«, 

na katerem je bila največja udeležba doslej. V naslovu srečanja smo želeli združiti 
več pomembnih vidikov razmišljanja, ki so pomembni pri obvladovanju  in 
izboljševanju sterilizacijske stroke. Priča smo nenehnemu razvoju in vedno novim 
zahtevam uporabnikov sterilnih izdelkov. Zato se dnevno soočamo z novimi 
strokovnimi vprašanji iz področja izvajanja postopkov obdelave kontaminiranega 
materiala. Ob vsem pa ne smemo pozabiti dodati poudarek pomena učinkovite 
organiziranosti dela in zavedanja pomena dobre komunikacije v timu, ki je osnova 
za ustvarjanje pozitivne delovne klime. 

      Program strokovnega seminarja je obsegal teme iz področja preprečevanja 
bolnišničnih okužb, pomen učinkovitega čiščeja uporabljenih instrumentov in 
ostalega materiala, spremembe na področju standardov, skrb za ohranjanje 
funkcije instrumentov ter pomen medsebojnih odnosov. V treh delavnicah smo 
obravnavali preprečevanje napak v reprocesiranju materiala, pravilno uporabo 
indikatorjev v praksi in pakiranje materiala pred izvedbo sterilizacijskega 
postopka.   

 
2.  28. 11. 2008 v prostorih podjetja Sanolabor Ljubljana »Nadzor parne sterilizacije   

danes.« 
      Strokovno izobraževanje je bilo namenjeno vodjem enot sterilizacij, medicinskim 

sestram higienikom in inspekcijskim službam. Na povabilo se je odzvalo približno 
40 vabljenih. Obravnavali smo teme o uporabi indikatorjev za nadzor parne 
sterilizacije, problematiko iz prakse, predstavitev predloga standarda Bowie & 
Dick test in  dopolnjene dokumentacije za tehnični nadzor delovanja parnih 
sterilizatorjev.  

       
Druge aktivnosti sekcije 
 
1.  V letu 2008 smo imeli člani izvršilnega odbora tri sestanke v prvi polovici in pet 

sestankov v drugi polovici leta. Na sestankih smo obravnavali poročila s sestankov 
OSS, tekočo problematiko sekcije, problematiko s katero se srečujemo med 
vsakdanjim delom, snovanje načrtov za delo v prihodnjem letu in pripravo 
programa strokovnega seminarja. Članice IO smo sprejele enoten sklep, da bomo 
v letu 2009 pripravile vsebine funkcionslnega izobraževanja za delo v sterilizaciji. 
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2.  V jesenskem času smo pričeli s pripravo priporočil oz. strokovnih smernic za delo 

v sterilizaciji.  
      Izdelali smo dve priporočili : 

- Bowie & Dick test – procesno priporočilo za preverjanje penetracije pare v 
notranjost  zavoja,  
-  Dokumentacija za nadzor delovanja in tehnično vzdrževanje parnih 
sterilizatorjev, kamor se vpisuje podatke o delovanju parnega sterilizatorja.  

 
3. Udeležili smo se kongresa, ki obravnava tematiko s področja sterilizacije in ga 

vsako leto prireja  Wfhss in smo tudi člani organizacije. Letošnji svetovni kongres 
je bil organiziran v Milanu. Slišane informacije skušamo po skuni razpravi in 
izmenjavi mnenj, uveljaviti v praksi. 

 
Izvršilni odbor v letu 2008 smo sestavljali:  
Andreja Žagar - predsednica,  
Irena Istenič -  podpredsednica,  
Milena Belšak - blagajničarka,  
Albina Gabrovšek – članica, 
Nataša Zakrajšek – članica, 
Darja Kukovič – članica, 
Nataša Piletič – članica, 
Lilijana Tominec – članica, 
Sandra Čarni in Edo Sotošek – redno vabljena sodelavca. 
 
 
Andreja Žagar, predsednica strokovne sekcije 
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11.23.  Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
hematologiji 

 
V okviru sekcije MS in ZT v hematologiji je bil v letu 2008 organiziran 3. kongres 
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v hemato-onkologiji z mednarodno 
udeležbo. Kongres je potekal 2 dni od 11. do 12. april 2008 v Termah Olimia, 
Podčetrtek . 
 
Program je prvi dan vseboval proste teme, predstavitev diplomskih nalog ter 
hemofilijo in zdravstveno nego bolnika s hemofilijo. 
 
Drugi dan pa so bile teme posvečene predvsem transfuziji krvi in krvnih pripravkov. 
 
Srečanja kongresa se je udeležilo okoli 80 slušateljev.  
 
03. in 04. oktobra 2008 je v Kranjski Gori,  potekalo strokovno srečanje na temo 
»Kemoterapija in stranski učinki pri bolnikih s hematološkimi obolenji«.  
Prvi dan smo obravnavali posamezne stranske učinke kemoterapije ter zdravstveno 
nego bolnika, ki prejema kemoterapijo. 
Drugi dan pa je bil posvečen bolnikom in njihovim svojcem, kjer so se je predstavilo 
Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi in Slovensko združenje bolnikov z limfomom in 
levkemijo L&L. 
 
Predstavili so se priznani strokovnjaki:  

- Specialist klinične psihologije 
- Specialist ginekologije 
- Strokovnjakinja klinične prehrane 

 
Na tem srečanju so bolniki lahko spregovorili o svojih težavah, različnih vprašanjih, ki 
se pojavljajo po zdravljenju v bolnišnici.  
 
Srečanja se je udeležilo okoli 60 slušateljev.  
 
Člani sekcije MS in ZT v hematologiji:  
Predsednica: Alenka Dobrovoljc, od leta 2003 dalje.  
Podpredsednica: Branka Založnik. 
Člani: Marjanca Rožič, Pediatrična klinika, Marinka Purkart, Pediatrična klinika, Meta 
Ražman, Splošna bolnišnica Maribor, Dragica Šepetavec, Splošna bolnišnica Celje, 
Milena Drnovšek, Splošna bolnišnica Novo mesto, Stanko Rovtar, Splošna bolnišnica 
dr.F.Derganca, Šempeter pri Novi Gorici.  
Sodelavci s posebnimi zadolžitvami: Marjana Božjak, Irena Katja Škoda Goričan 
– urejanje zbornika, recenzija prispevkov, Jože Faganel- lektoriranje, Darja Ovijač – 
računalniška projekcija.  
 
 
Alenka Dobrovoljc, predsednica strokovne sekcije 
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11.24. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
urgenci 

 
   

 

 

 

 
 
V  letu 2008 je sekcija aktivno delovala in izpolnila številne strokovne in 
organizacijske projekte. Delovanje sekcije je bilo usmerjeno v strokovna 
izobraževanja znotraj Slovenije, skrbeli pa smo tudi za povezavo s tujino. V ozadju 
teh aktivnosti je delo velikega števila ljudi iz ožjega in razširjenega strokovnega 
odbora. Dane so bile številne pobude, potekala so dogovarjanja in usklajevanja.  
 
Med pomembnejšimi dogodki v delovanju sekcije pa lahko navedemo naslednje: 
 
Na sestanku razširjenega izvršilnega odbora 25.1.2008  v Ljubljani smo  pregledali 
delovanje sekcije v letu 2007 in  načrtovali aktivnost za leto 2008.  
 
V januarju  je bil zaključen izredni strokovni nadzor v splošni bolnišnici Celje. V 
nadzorni komisiji je sodelovala ga. Draga Štromajer.  
 
Prvi izmed strokovnih dogodkov pri katerem smo sodelovali  je bil 1. mednarodni 
kongres hrvaškega združenja medicinskih sester anestezije, reanimacije, intenzivne 
nege in transfuziologije,  aprila v Šibeniku. Na vabilo društva so seminar obiskali  naši 
predstavniki Vida Bračko, Tina Gros in Drago Satošek. G. Satošek je predstavil 
predavanje »Hitna pomoć i trijaža u humanitarnoj misiji u Africi«. 
 
M. Brvar se je udeležila sestanka Evropske federacije  združenj  za oskrbo življenjsko 
ogroženega pacienta ( EfCCNe) v Firencah. Glavne aktivnosti sestanka so bile 
usmerjene v pripravo  3.  konference   oktobra v Firencah. Potekali so tudi dogovori 
o izvedbi študije  E - LINK o nivoju znanja MS, ki delajo v intenzivni terapiji.  
 
Ena izmed tradicionalnih aktivnosti sekcije je tudi sodelovanje pri  simpoziju urgentne 
medicine v Portorožu. Z Zdravniškim združenjem za urgentno medicino Slovenije in 
Sekcijo reševalcev smo oblikovali in izvedli program 15.simpozija.  Nosilna tema 
simpozija so bile množične nesreče. Ostala tematika je bila: kakovost v urgentni 
zdravstveni negi, pediatrična zdravstvena nega v urgentni medicini, ter vedno 
zanimivi prikazi primerov in proste teme.  Simpozija se je na povabilo sekcije udeležil 
tudi  g. Jos M. Latour iz Nizozemske, raziskovalec na področju zdravstvene nege 
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življenjsko ogroženih bolnikov. Simpozij je potekal od 11.-14.6.08 in bil kot vedno 
dobro obiskan.  
 
V oktobru smo organizirali obisk  3. kongresa ( EfCCNa) v Firencah. Pri pripravi 
strokovne ekskurzije smo sodelovali s Sekcijo  MS in ZT v anesteziji, intenzivni negi in 
terapiji ter transfuziologiji, pridružili pa so se nam tudi kolegi iz Hrvaške.  Na 
kongresu je bilo preko  2000 udeležencev iz različnih evropskih držav. Opazno je bila  
dobra udeležba predstavnikov iz Slovenije. Glavne teme kongresa so bile klinične poti 
in možnosti izboljšave, izobraževanje medicinskih sester, tehnološki napredek, stiki s 
svojci   bolečina in analgezija, zdravstvena  nega kritično bolnega otroka.  Strokovne 
teme so podpirale moto kongresa »naredimo skupaj – naredimo več«.Gospa Maruša 
Brvar je sodelovala pri sami pripravi kongresa, na kongresu pa je predstavila klinično 
pot bolnika z akutnim koronarnim sindromom z vidika zdravstvene nege 
 
Letošnji seminar sekcije je potekal pod naslovom  Urgentni bolnik- strokovni izziv. 
Seminar je potekal od 23.- 24.10.2008 v  Termah Čatež. Seminarja se je udeležilo 
preko 250 udeležencev. Glavne teme so bile: izobraževanje za reanimacijo, prosta 
dihalna pot in ventilacija, skrb za varnost, urgentna stanja v urologiji in nefrologiji. 
Predstavljene so bile tudi proste teme. Udeležencem seminarja smo ponudili tudi 
možnost praktičnega izobraževanja v učnih delavnicah o reanimaciji, oskrbi dihalne 
poti, uporabi pripomočkov za terapevske imobilizacije. Članki predavateljev so bili 
objavljeni v zborniku predavanj. Seminar smo zaključili s sestankom razširjenega IO 
in interesnih članov sekcije. 
 
Sekcija je podala predlog, da se za člana upravnega odbora Zbornice – Zveze 
imenuje g. Miha Okrožnika. Predlog je bil sprejet in g. Okrožnik je bil  v upravnem 
odboru Zbornice Zveze imenovan  na mesto zastopnika zdravstvenih tehnikov in 
medicinskih sester. 
  
Večletno prizadevanje in delo   članov skupine ortopedskih tehnologov se je odrazilo 
v razpisu  nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Pobuda je bila dana že 2003 in vse do 
letos so potekale  strokovne in organizacijske priprave programa. 12.12.2008 je bil 
na podlagi Pravilnika o načinu in postopku preverjanja nacionalnih poklicnih 
kvalifikacij  objavljen postopek za pridobivanje nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) 
za poklic ortopedski tehnolog. Prva skupina kandidatov je že vstopila v izobraževalni 
program NPK. Gre za prvo tovrstno  poklicno kvalifikacijo na področju zdravstva.  
 
Sekcija je oblikovala in oddala dve smernici: standard opremljenosti reanimacijskega 
vozička  v splošni ambulanti  in protokol izvedbe elektrokonverzije. Prvo je oblikovala 
skupina za splošno nujno medicinsko pomoč, drugo internistična in skupina za 
življenjsko ogroženega. 
 
Od 12. do 14. Novembra 2008 se je g. Drago Satošek, kot predstavnik sekcije v 
združenju  WfCCNa  udeležil  5. kongresa WfCCN z  nslovom 5th World Congress of 
Critical Care and Emergency Nursing. Za kongres je pripravil predavanji z naslovom 
“Acute Coronary Syndrome – Management and Nursing responsibilities in the Cath 
Lab” (soavtorki Rozman S. in Klančar S.) ter “Transfusion–Related Acute Lung Injury” 
(soavtorja Juvan B. in Nagode Z.). 
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Novembra je sekcija sodelovala z Ljubljanskim društvom  pri pripravi  simpozija: 
Medicinske sestre spremljamo novosti na področju temeljnih postopkov oživljanja. 
Simpozij je potekal na VŠZ 27.11.2008. Na simpoziju so člani sekcije sodelovali s 
predavanji in kot inštruktorji učnih delavnic. Simpozij je bil  dobro obiskan in deležen 
številnih pohval. 
  
Naštete so aktivnoasti, ki so le končni odraz številnih dogovarjanj po telefonu, el. 
pošti, osebnih  stikov.  Izvršilni odbor se je sestal 6x,  razširjeni izvršilni  odbor pa 2x. 
 
Strokovno delovanje smo uspešno in po pričakovanjih izpolnili. Finančno poslovanje 
sekcije je bilo uspešno. 
Pri pregledu delovanja ugotavljamo, da smo naloge, ki smo si jih zadali za to leto, 
uspešno realizirali.   
 
Izvršilni odbor in svetovalci sekcije: 
Majda Cotič Anderle -predsednica 
Vida Bračko-podpredsednica 
Silva Mahnič-blagajničarka 
Mojca Homar-tajnica 
Vodje strokovnih skupin: 
Maruša Brvar -  internistična strokovna skupina 
Tanja Vraneševič - strokovna skupina za SNMP 
Drago Satošek - strokovna skupina za življenjsko ogroženega bolnika 
Miha Okrožnik- strokovna skupina  ortopedskih tehnologov 
Draga Štromajer -  kirurška strokovna skupina 
Strokovni svetovalci Sekcije: 
Slavica Klančar  - za delo s tujino 
Melanija Plančak  -za kakovost 
Rozana Prešern -   za medregijsko sodelovanje) 
Vojko Anderle  -   za področje katastrofne medicine 
Sandra Naka -    za področje pedagoške in raziskovalne dejavnosti 
In številni drugi,  ki  niso uradno imenovani. 
 
 
 
Majda Cotič Anderle, predsednica strokovne sekcije 
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11.25. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov 
dermatovenerologiji 

 
Leto 2008 smo v Sekciji MS in ZT v dermatovenerologiji pričeli z vestjo, da bo 
predsednica Simona Muri povila detece in bodo njene aktivnosti v Sekciji malo 
počakale. Vendar pa naše delo in sodelovanje ni imelo predaha. Njeno mesto je 
začasno prevzela Mojca Vreček, podpredsednica Sekcije in s pomočjo ostalih članic 
IO speljali načrt, ki smo si ga zadali že v letu 2007. 
 
Sekcija MS in ZT v dermatovenerologiji je v letu pripravila strokovno srečanje, ki je 
bilo že 15. po vrsti ter strokovno ekskurzijo z zelo bogatim programom. Obe srečanji 
sta bili zelo dobro obiskani, saj so bile teme zanimive in uporabne pri vsakdanjem 
delu. 
 
Strokovno srečanje - Sodobni načini zdravljenja v Dermatovenerologiji ter ZN je bilo 
enodnevno srečanje, kjer se je udeležilo 73 poslušalcev. Teme so bile razdeljene v 
dva sklopa predavanj:  

• biološka zdravila, ki se uporabljajo tako v dermatovenerologiji kot tudi (bolj ali 
manj povezano) v revmatologiji, gastroenterologiji, pediatriji ter obravnava 
zdravstvene nege; klinična uporaba imunomodulatorja imikvimoda in 
zdravstvena nega, 

• aktualne teme (mobing, novi pristopi v izobraževanju). 
 

Poleg strokovnih predavanj so s prispevki sodelovali tudi sponzorji s predstavitvijo 
novih izdelkov oz. novostmi, katerih informacije so izrednega pomena pri sami 
uporabi izdelkov/proizvodov. Glede na pregled anketnih listov o zadovoljstvu 
udeležencev z izbiro tematike in kakovostjo podanih predavanj so bili udeleženci zelo 
zadovoljni. 
 
V oktobru 2008 smo organizirali tudi strokovno ekskurzijo v Specialno bolnišnico za 
rehabilitacijo v Naftalan (Ivanić-Grad na Hrvaškem), katere se je udeležilo 27 
udeležencev. Poleg strokovnih predavanj, ogleda bolnišnice ter njihove dejavnosti 
smo si ogledali tudi okraj Naftalan, kjer so nas resnično prijetno presenetili z 
gostoljubjem. 
 
V letu 2008 smo redno sodelovali z Zvezo – Zbornico ter čim bolj skušali slediti in  
izpolnjevati dolžnosti, ki jih je nalagala. Vsekakor, pa ni lahko slediti vsem tem 
spremembam,  katerim je ravno leto 2008 botrovalo. 
 
V letu 2009 bomo skušali dosežke preteklega leta izpolniti ali celo preseči. V planu 
imamo: 

• 16. strokovno srečanje, 3.4.2009 v Mariboru, 
• 17. strokovno srečanje, 2/2 septembra  v Ljubljani ter 
• strokovno ekskurzijo v Trst (Cattinara), oktober/november 2009. 
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Cilji strokovne sekcije v letu 2009 ostajajo isti: dobro medsebojno sodelovanje, prikaz 
našega dela članom drugih sekcij, izmenjava izkušenj in druženje. Seveda pa to ni 
mogoče brez dobrih sodelavcev in članov sekcije ter Zveze -Zbornice, ki podpirajo 
naše delo in so vedno pripravljeni pomagati. Vsem še enkrat hvala za sodelovanje! 
 
Člani izvršnega odbora: 
 

Dermatovenerološka klinika Ljubljana 
• Simona Muri-predsednica sekcije, 1. mandat 
• Mojca Vreček-podpredsednica sekcije, 1. mandat 
• Nataša Čermelj-tajnik,  
• Marina Valentič-blagajnik 
 
Splošna bolnišnica Maribor-Oddelek za kožne in spolne bolezni 
• Zdenka Špindler – članica, 1. mandat 
• Liljana Kralj – članica, 1. mandat 
 
Splošna bolnišnica Celje- Dermatovenerološki oddelek 
• Zdenka Kolar-Jerič- članica 
• Mojca Koštomaj- članica, 1. mandat 
 
Splošna bolnišnica Novo Mesto - Dermatovenerološki oddelek 
• Janja Šurla- članica 
 
Dermatologija Bartenjev-Rogl 
• Martina Zupančič – članica 

 
Število in datum sej izvršilnega odbora: 
 

1.    4. april 2008, Terme Zreče 
1. 20. november 2008, Gostišče Trojane 

 
Publikacije, članki 2008: 
 

• Vreček M., Muri S. Sodobni načini zdravljenja v dermatovenerologiji in 
zdravstvena nega. Zbornik predavanj 15. strokovnega srečanja Sekcije 
Medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v dermatovenerologiji, Zreče 4. 
april 2008. Zbornica zdravstvene in babiške nege, Zveza društev medicinskih 
sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije; 2008 – naklada120 kosov 

• Vreček M. Sodobni načini zdravljenja v dermatovenerologiji in zdravstvena 
nega. Utrip. Leto XVI, št. 9, september 2008:59 

 
 
 

Poročilo pripravila: Mojca Vreček 
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11.26. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na 
internistično-infektološkem področju 

 
Izvršilni odbor sekcije je imel v letu 2008 tri sestanke na katerih smo obravnavali 
tekoče zadeve, veliko pozornosti je bilo namenjenih aktualnim dogodkom na Zbornici 
– zvezi. Nismo pa mogli niti mimo novega plačnega sistema za zaposlene v ZN. IO 
sekcije je v letu veliko komuniciral preko elektronske pošte in tako usklajeval 
določena stališča in predloge. Odzivali smo se na vprašanja oz. dokumente, ki smo 
jih prejeli s strani Zbornice – Zveze kolikor je bilo v naši moči.  
 
Doživeli smo nekaj menjav v sami sestavi IO sekcije: Iz Splošne bolnišnice Murska 
Sobota so po upokojitvi gospe Helene Horvat predlagali novega člana za v IO sekcije 
gospoda Jožeta Gjurana, ke je bil tudi potrjen kot novi član IO sekcije. V novembru 
je potekal tudi volilni sestanek sekcije kjer je bila kot predsednica ponovno izvoljena 
Jolanda Munih. 
 
V prvi polovici leta smo pripravili pregled delovanja sekcije od ustanovitve do danes. 
Pripravljen tekst je bil posredovan na Zbornico- zvezo in je tudi objavljen na 
prenovljenih spletnih straneh sekcije. 
 
IO sekcije je v  sodelovanju z Strokovnim kolegijem zdravstvene nege 
Interne klinika, Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, predlaga 
dolgoletno predsednico in eno od ustanoviteljic naše sekcije ERNO KOS 
GRABNAR, viš.med.ses, glavno medicinsko sestro Univerzitetnega 
kliničnega centra Ljubljana za podelitev zlatega znaka Zbornice – Zveze. 
Zlati znak ji je bil v naše veliko zadovoljstvo tudi podeljen. 
 
Sekcije MS in ZT na internistično – infektološkem področju je v letu 2008 organizirala 
strokovno srečanje na temo »Zdravstveno vzgojno delo na področju internistične 
zdravstvene nege«. Seminar smo izvedli v Slovenj Gradcu v sodelovanju z 
medicinskimi sestrami in SB Slovenj Gradec. Udeležilo se ga je skupno 105 MS in ZT 
iz cele Slovenije. Na strokovnem srečanju je aktivno sodelovalo 20 MS in ZT in 1 
zdravnik. Na začetku strokovnega srečanja sta nas pozdravila župan mesta Slovenj 
Gradec gospod Matjaž Zanoškar in strokovni direktor SB Slovenj Gradec, gospod 
Rajko Golobinek in glavna MS Bojana Zemljič. Izdan je bil zbornik strokovnih 
predavanj (naklada 250 kom): Zdravstveno vzgojno delo na področju internistične 
zdravstvene nege, urednici: Tanja Hovnik Markota in Jolanda Munih. 
 
Planirali smo izvedbo še enega strokovnega srečanja, ki ga žal nismo uspeli 
organizirati. 
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Oblikovali smo dve delovni skupini za pripravo strokovnih smernic: 
• Prva delovna skupina dela na strokovni smernici na temo: 

PREPREČEVANJE PADCEV. Skupino vodita Vesna Korat in Tanja 
Hovnik Markota. Prva verzija smernice je bila oddana na Zbornico – 
Zvezo. 

• Druga delovna skupina dela na strokovni smernici: DAJANJE ZDRAVIL PO 
NAZOGASTRIČNI SONDI. Skupino vodita Avrea Šuntar Erjavšek in Jolanda 
Munih. 

 
V planu imamo, da obe smernici še dodelamo v skladu novimi strokovnimi spoznanji 
in tudi navodili s strani Zbornice – Zveze. 
 
Sekcija planira vsaj dva sestanka izvršnega odbora v letu 2008 in 
večkratno korespondenčno usklajevanje in dogovarjanje. 
Prav tako si bomo prizadevali, da bi v prihodnosti motivirali čim več MS za aktivno 
strokovno delo, izmenjavo mnenj in javno prikazovanje našega dela in njegovega 
pomena.   
 
 
 
Jolanda Munih, predsednica strokovne sekcije  
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11.27. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
socialnih zavodih 

 
Kljub kratki časovni prehojeni poti smo dokazali, da je s timskim delom in 
konstruktivnim vodenjem  možno Sekcijo pripeljati v uspešno strokovno združenje v 
katerem se ,da  marsikaj urediti. Ugotavljamo, da  je naše delo iz leta v leto bolj 
kakovostno, ki se kaže v organizaciji strokovnih srečanj, promociji  zdravstvene nege 
starostnika aktivnem sodelovanju   na kongresih , znanstvenih konferencah, 
simpozijih, ki jasno govorijo o problematiki in viziji razvoja zdravstvene nege v 
socialnih zavodih. 
 
Usmeritev delovanja sekcije je tudi  v letu  2008 na  iskanju  konstruktivnih  
predlogov  in rešitev,  na področju  dela zaposlenih v zdravstveni negi v socialno 
varstvenih zavodih, ter zagotavljanju kakovosti in razvoju stroke. Predvsem je 
preteklo leto zaznamovala obdobje pogajanj za umestitev vodij služb ZN  v 
namestnike direktorjev ob uvedbi novega plačnega sistema. Še vedno nimamo 
poenotenih razlag, kljub jasni opredelitvi v Aneksu k kolektivni pogodbi za javne 
uslužbence. Seveda pričakovanja ostalih zaposlenih so bila delno zadovoljenja.  
 
1. Dvodnevni  strokovni seminar » Ginekološka obolenja v starosti in 
Medosebni odnosi«, ki je potekal 27-28.03.2008 V Portorožu, nam je spet 
dalo volje in energije, da se dobro delati izplača.  Ocene o organizaciji seminarja, o 
izbiri  teme in priprave programa  so nas vodile, da smo seminar, ki je bil predviden 
za jesenski termin lažje pripravili. Seminar  je bil namenjen vsem zaposlenim na 
področju zdravstvene nege in oskrbe, ki  jih zanima problematika starostnic iz vidika 
ginekoloških bolezni in  nege . Udeležba je bila še boljša od preteklih let, tako da smo 
že na IO v spomladanskem roku se dogovorili, da je potrebno poskusiti z organizacijo 
kongresa zdravstvene nege starostnika v socialnih zavodih ter nadalje  graditi vizijo 
razvoja zdravstvene nege v socialnih zavodih. Povprečna  udeležba na naših 
strokovnih srečanjih je v letu 2008 je  beležila 170 oseb.  
 
2. Dvodnevni  strokovni seminar »Nevrološka obolenja v starosti«, je 
potekal  07. in 08.10.2008 v Termah Ptuj. 
Na dvodnevnem strokovnem srečanju smo vsebino prvega dela  razdelili na 
Nevrološka obolenja, rehabilitacijo nevrološkega bolnika, uvajanju NGS, ZN po 
življenjskih aktivnostih 
Pravilen  princip priprave in prehrane nevrološkega bolnika, dotaknili smo se etičnih 
dilem pri obravnavi starostnika do praktične izvedbe delavnic. Seveda navdušenja 
nad praktičnim prikazom hranjenja po NGS IN PEG ni bilo konca. Ugotavljali smo v 
kakšnih okoliščinah nudimo oskrbo i nevrološkem bolniku v domu  v primerjavi  z 
bolnišnico. Drugi dan strokovnega srečanja je bil posvečen komunikaciji s 
starostnikom z vidika zdravstvene nege, spregovorili smo o pomenu neverbalne 
komunikacije zaposlenih v domovih pri starostniku z nevrološkim obolenjem in 
nazadnje zelo temeljito predstavili najpogostejše okužbe starostnika z nevrološkim 
obolenjem. 
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Izvršilni odbor Sekcije se je v letu 2008 sestal 3 krat. Imel je tudi 2 dopisni  seji. 
Nadaljevali smo tudi študijo  izdelave Podrobnejših standardov za razvrščanje 
stanovalcev  v oskrbe in istočasno  zahtevali spremembe na področju obstoječih Meril 
za razvrščanje starostnikov v kategorije zdravstvene nege. Dela je bilo ogromno, 
nešteto svetovalnih pogovorov, pisanja odgovorov in še bi se našlo. Na srečanju 
Aktiva vodij služb zdravstvene nege sem predstavila Pravilnik o licenci  in kolegice 
pozvala, da je njihova skrb , kot vodij, da zagotovijo dovolj sredstev za 
izobraževanje. Spregovorila sem tudi o tem, da je napočil čas, ko je potrebna 
 aktivna udeležba na vseh srečanjih. Na drugem srečanju Aktiva sem kolegice 
pozvala, da pristopijo k oblikovanju kongresa , ki bo v letu 2009. Spregovorili smo 
raziskovanju in sodelovanju z izobraževalnimi institucijami. Daleč nazaj se 
socialnovarstveni zavodi niso mogli vključevati v proces izobraževanja. Danes ob 
demografski sliki, ki govori o naraščanju starostnikov smo lahko pomembni tudi 
socialni zavodi kot klinično okolje.  
 
Mandat izvoljenih članov za obdobje 2005-2009: 
 Predsednica:Mag. Ljiljana Leskovic, Dom upokojencev Center,Ljubljana 
 Podpredsednica:   Stanka Majerle, Dom starejših občanov Novo Mesto, 
 Tajnica:                 Karmen Wirth, Dom starejših občanov Celje, 
 Članica:                 Jelka Črnivec, Dom starejših občanov, Maribor, 
 Članica:                 Jožica Hozjan, Dom starejših občanov, Lendava, 
 Članica:                 Judita Eržen, Dom starejših občanov, Tržič, 
 Članica:                 Sonja Planko, Dom starejših občanov , Gradišče, 
 Članica:                 Slavica Vojska, Dom starejših občanov, Sežana. 
 

                                                                                            
                                                                                    

  Mag. Ljiljana Leskovic, predsednica strokovne sekcije   
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11.28. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
kardiologiji in angiologiji 

 
 

 
 
 
V Izvršilnem odboru (IO) Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
kardiologiji in angiologiji je 8 članic in 1 član iz različnih slovenskih regij: Prekmurje 
(Metka Pavlinjek, Tanja Kukovec), Štajerska (Bernarda Medved), Koroška (Katjuša 
Mravljak), Gorenjska (Refik Havzija) in Osrednje slovenska (Alenka Ostanek, Irena 
Trampuš; Andreja Kvas). V IO imamo tudi članico, ki prihaja iz Pediatrične klinike v 
Ljubljani (Alenka Ostanek) in pokriva področje pediatrije. Za lažje delovanje 
strokovne sekcije imamo še tajnico sekcije (Tanja Žontar – Gorenjska, v letu 2008 jo 
je zaradi porodniškega dopusta nadomeščala kolegica Katica Zlatar) in koordinatorico 
za sodelovanje s tujino (Urška Hvala – Ljubljana; v drugi polovici leta 2008 je odšla 
na porodniški dopust).  
 
ČLANI IZVRŠILNEGA ODBORA 
 
Predsednica: mag. Andreja Kvas – Univerza v Ljubljani Visoka šola za zdravstvo; 
pričetek mandata: 28. oktober 2005 (v letošnjem letu mi poteče mandat). 
 
Člani (pričetek mandata, 28. oktober 2005):  

• Irena Trampuš (podpredsednica) – Univerzitetni klinični center Ljubljana, 
Interna klinika, Klinični oddelek za kardiologijo; 

• Alenka Ostanek – Univerzitetni klinični center Ljubljana, SPS Pediatrična 
klinika; 

• Katjuša Mravljak – Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Oddelek za interno 
medicino, Odsek za kardiologijo in angiologijo; 

• Tanja Kukovec – Splošna bolnišnica Murska Sobota, Interni oddelek, Odsek za 
kardiologijo; 

• Bernarda Medved – Univerzitetni klinični center Maribor, Klinični oddelek  za 
interno medicino, Oddelek za kardiologijo in angiologijo; 

• Metka Pavlinjek – Zdravilišče Radenci, Specialistična ambulanta – kardiološka 
ambulanta 

• Refik Havzija – Splošna bolnišnica Jesenice, Interni oddelek, Oddelek za 
intenzivno interno medicino 
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DRUGE FUNKCIJE 
  
Tajnica sekcije:  

• Tatjana Žontar – Splošna bolnišnica Golnik, Klinični oddelek za pljučne bolezni 
in alergijo (v letu 2008 jo je nadomeščala Katica Zlatar – Splošna bolnišnica 
Golnik, Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo).  

 
Koordinatorica za sodelovanje s tujino:  

• Urška Hvala (na porodniškem dopustu od pomladi 2008) – Univerzitetni 
klinični center, Interna klinika, Klinični oddelek za žilne bolezni. 

 
Organizacija srečanj – priprava vsega materiala za strokovna srečanja, kotizacija, 
potrdila o udeležbi, anketa za udeležence ipd.: 

• Sonja Skubic – Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični oddelek za 
kardiologijo 

• Irena Planko – Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični oddelek za 
kardiologijo 

 
V letu 2008 smo imeli tri sestanke IO sekcije; 21. februarja 2008 (Ljubljana), 31. 
maja 2008 (Radenci) in 14. novembra 2008 (Bled) ter tri korespodenčne seje: 17. 
april, 16. maj in 29. oktober 2008. Na sestankih in korespodenčnih sejah smo 
pripravljali organizacijske in programske načrte strokovnih srečanj za tekoče leto, 
pripravljali programe strokovnih srečanj, razpravljali o višini honorarjev za 
predavatelje, vodje učnih delavnic in članice organizacijskega odbora strokovnih 
srečanj (njihove naloge so bile: priprava vsega materiala za strokovna srečanja, 
dokončna izdelava potrdila za udeleže strokovnih srečanj, pobiranje kotizacije, 
priprava različnih seznamov za učne delavnice, zbiranje anket udeležencev ipd.), 
reševali tekočo aktualno problematiko, se dogovarjali o načinih iskanja sponzorjev, 
razpravljali o možnih temah strokovnih srečanj v letu 2009 in pripravi smernic za 
zdravstveno oskrbo srčno-žilnih bolnikov. Poleg rednih sestankov IO sekcije in 
korespodenčnih sej, veliko problemov sproti rešimo s pomočjo e-pošte in telefonskih 
pogovorov. Vse članice (in člana) IO sem sproti obveščala o delu Odbora strokovnih 
sekcij (OSS).  
 
Nadaljevali smo s permanentnim seznanjanjem in učenjem medicinskih sester in 
zdravstvenih tehnikov o novostih na področju kardiologije in angiologije (teorija in 
praksa). Še naprej se trudimo za sodelovanje in povezovanje med vsemi tremi 
ravnmi zdravstvenega varstva pri nas, kakor tudi v tujini. Pri organizaciji strokovnih 
srečanj smo vključevali različne strokovnjake, ki so potrebni za kakovostno 
zdravstveno obravnavo bolnikov/varovancev in njihovih svojcev; medicinske sestre, 
patronažne medicinske sestre, specialiste s področja paliativne oskrbe, zdravnike, 
fizioterapevte, dietetike, psihologe in pedagoge.  
 
V letu 2008 smo organizirali dva strokovna srečanja in en seminar z učnimi 
delavnicami. Sodelovali pa smo tudi pri organizaciji in izvedbi 9. simpozija Društva 
medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana. Spomladi (30. in 31. 
maja 2008) smo se dobili na dvodnevnem strokovnem srečanju v Radencih na temo 
Zdravstvena oskrba srčno-žilnega bolnika z napredovalo boleznijo. Namen 
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našega druženja je bil izpopolniti, osvežiti, izmenjati in nadgraditi znanje, spretnosti 
in veščine s področja obravnave srčno-žilnega bolnika z napredovalno boleznijo. Na 
strokovnem srečanju so sodelovali različni strokovnjaki, ki najpogosteje delujejo v 
paliativnem timu (medicinska sestra, zdravnik, psiholog in dietetik). Najprej smo se 
seznanili z načini zdravljenja srčno-žilnega bolnika z napredovalo boleznijo, s 
vključevanjem paliativne oskrbe bolnika z napredovalo boleznijo, etičnimi dilemami 
pri oskrbi bolnika v intenzivni enoti, dilemami zdravljenja terminalnega srčno-žilnega 
bolnika, zdravstveno nego srčno-žilnega bolnika z napredovalo boleznijo v urgentni 
oskrbi, zdravstveno nego srčno-žilnega bolnika z napredovalo boleznijo na domu, o 
sožitju otroka z napredovalim srčno-žilnim obolenjem in medicinske sestre, 
psihološkimi značilnostmi bolnikov z napredovalim srčnim popuščanjem, žalovanjem, 
vlogo fizioterapevta pri bolniku z napredovalim srčno-žilnim obolenjem in prehransko 
podporo srčno-žilnih bolnikov z napredovalo boleznijo. Strokovno srečanje smo 
zaključili z dvema učnima delavnicama. V prvi smo teoretično in praktično obnovili in 
nadgradili temeljne postopke oživljanja in intubacijo. V drugi delavnici pa smo na 
različnih primerih iz prakse, reševali etične dileme ob oživljanju. Udeleženci so 
strokovno srečanje ocenili (anketiranje) kot zelo dobro, zadovoljni so bili s 
programom, z organizacijo in s predavatelji. Strokovnega srečanja se je udeležilo 146 
udeležencev iz vse Slovenije. Vsi udeleženci so prejeli zbornik predavanj (naklada: 
150 izvodov), ki je dosegljiv tudi na spletni strani Zbornice – Zveze. Na začetku 
strokovnega srečanja smo s ponosom čestitali članici IO, Katjuši Mravljak, za prejeti 
Zlati znak. Katjuša, zelo veseli in ponosni smo, da delamo s tabo, saj imaš vedno 
veliko dobrih idej in predlogov za konkretno reševanje problemov v praksi.  
 
Na jesenskem strokovnem srečanju, 14. novembra 2008 na Bledu smo obravnavali 
temo Kakovostna vseživljenjska rehabilitacija srčno-žilnih bolnikov. Namen 
strokovnega srečanja je bil obnoviti in nadgraditi znanja s področja kakovostne 
vseživljenjske rehabilitacije srčno-žilnih bolnikov v Sloveniji (multidisciplinarna 
obravnava). Sodelovali so različni strokovnjaki s področja vseživljenjske rehabilitacije 
srčno-žilnih bolnikov: zdravniki, medicinske sestre, fizioterapevti, člani Koronarnega 
kluba Ljubljana, specialistka psihologije in profesorica zdravstvene vzgoje. Seznanili 
smo se: z diagnostiko in zdravljenjem bolnika z akutnim miokardnim infarktom, z 
zdravstveno nego bolnika ob koronarografiji in primarni perkutani koronarni 
intervenciji, z informiranjem bolnika pred invazivnim posegom, z zdravstveno vzgojo 
bolnika po AMI, z ambulantno rehabilitacijo srčnih bolnikov, z vlogo medicinske 
sestre in fizioterapevta pri ambulantni rehabilitaciji srčno-žilnih bolnikov, z 
dejavnostmi Koronarnih klubov po Sloveniji, s psihičnih motnjah in koronarni bolezni, 
z načini ugotavljanja zdravstvene pismenosti bolnikov s srčnim popuščanjem, z 
zdravstveno obravnavo bolnikov z vensko trombozo v dnevni bolnišnici in z 
zdravstveno vzgojo bolnikov v antikoagulacijski ambulanti. Strokovnega srečanja se 
je udeležilo 165 medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov in študentov zdravstvene 
nege iz vse Slovenije. Vsi udeleženci so prejeli zbornik predavanj (naklada: 170 
izvodov). Opravljeno je bilo tudi anketiranje vseh udeležencev. Rezultati so bili 
spodbudni. Dobre ocene, tako organizacije, kot programa in izvajalcev. 
 
22. novembra 2008 smo skupaj z Združenjem kardiologov Slovenije – Delovno 
skupino za srčno popuščanje organizirali seminar z učnimi delavnicami, z naslovom 
Obravnava bolnika v ambulanti za srčno popuščanje, v prostorih farmacevtske 
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firme Roche d.o.o. Srečanje je bilo namenjeno medicinskim sestram, ki delujejo v 
ambulantah za srčno popuščanje in na kardioloških oddelkih slovenskih bolnišnic (na 
seminarju je bilo 36 udeležencev/k). Namen seminarja z učnimi delavnicami je bil: 
seznanitev medicinskih sester o novostih na področju zdravljenja bolnikov s srčnim 
popuščanjem, diagnostičnimi postopki, nefarmakološkim zdravljenjem, timskim 
delom v ambulanti za srčno popuščanje ter osvojitev veščin in spretnosti za 
kakovostno obravnavo bolnikov s srčnim popuščanjem, s pomočjo kliničnih primerov 
(učne delavnice). Seznanili smo se z: epidemiologijo in patogenezo srčnega 
popuščanja, diagnostičnimi postopki v obravnavi bolnikov s srčnim popuščanjem – 
farmakološki del, zdravljenjem bolnikov s srčnim popuščanjem – nefarmakološki del, 
zdravljenjem napredovalega srčnega popuščanja, organizacijo ambulante za srčno 
popuščanje pri nas in v Evropi, s sodelovanjem zdravstvenih delavcev in bolnika v 
ambulanti za srčno popuščanje, andragoško-didaktičnim pristopom pri zdravstveni 
vzgoji bolnikov s srčnim popuščanjem, vlogo medicinske sestre v ambulanti za srčno 
popuščanje in s predstavitvijo programa CHF v bolnišnici Slovenj Gradec. V učnih 
delavnicah smo na kliničnih primerih (case report) reševali probleme v zvezi z 
zdravstveno oskrbo bolnikov v ambulanti za srčno popuščanje. Tudi v učnih 
delavnicah smo poudarjali pomen timske obravnave omenjenih bolnikov. Na koncu 
smo opravili še test za preverjanje znanja (10 vprašanj) in evalvacijo seminarja. 
Udeleženke in udeleženci so dobile/i potrdila o strokovnem izpopolnjevanju s strani 
Zbornice – Zveze (strokovno izpopolnjevanje je vpisano v register strokovnih 
izpopolnjevanj pri Zbornici – Zvezi; 165/2008). 
 
27. novembra smo sodelovali pri organizaciji 9. simpozija Društva medicinskih sester, 
babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana skupaj s Sekcijo medicinskih sester in 
zdravstvenih tehnikov v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji, Sekcijo 
reševalcev v zdravstvu, Sekcijo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci 
in Visoko šolo za zdravstvo Univerze v Ljubljani (230 udeležencev). Naslov simpozija 
je bil Medicinske sestre spremljamo novosti na področju temeljnih 
postopkov oživljanja. V prvem delu so bili predstavljeni notranji vidiki temeljnih 
postopkov oživljanja (TPO); splošni algoritmi TPO, obravnava bolnika po primarnem 
srčnem zastoju, oskrba življenjsko ogroženega poškodovanca, prisotnost svojcev ob 
oživljanju, komunikacija s svojci težko poškodovanih, oživljanje novorojenca v 
porodni sobi in reševanje nosečnice in otroka v času nosečnosti in poroda. V drugem 
delu pa so bili predstavljeni zunanji vidiki TPO, kjer so sodelovali različni strokovnjaki: 
psiholog, pravnik, zdravnik, diplomirani zdravstvenik; profesor zdravstvene vzgoje in 
policist. Prestavili so nam: bolnikova vnaprej izražena volja – dilema zdravnika ob 
oživljanju, etični vidik izvajalcev zdravstvene nege pri temeljnih postopkih oživljanja, 
dolžnosti zdravstvenega osebja pri temeljnih postopkih oživljanja , policisti na kraju 
nesreče, od pomoči do odločanja: dejavniki vedenja v kritičnih razmerah in 
altruistični vidik dajanja prve pomoči. Na koncu smo izvedli še učne delavnice, ki so 
jih vodili inštruktorji (s posebnimi znanji za TPO); uporaba in vloge AED pri TPO, TPO 
otroka in oskrba dihalne poti. 
 
V glasilu Zbornice – Zveze, Utrip-u, smo objavili dve poročili: 

• Ob deseti obletnici delovanja Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov v kardiologiji in angiologiji (avtorica. Andreja Kvas). Utrip, leto XVI, 
št. 9, september 2008; 
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• Zdravstvena oskrba srčno-žilnega bolnika z napredovalo boleznijo (avtorici: 
Katjusa Mravljak, Andreja Kvas). Utrip, leto XVI, št. 11, november, 2008. 

 
Ena izmed pomembnih nalog strokovne sekcije je bila, da v letu 2008 izdelamo vsaj 
dve smernici ali standarda na področju zdravstvene nege srčno-žilnega bolnika. V 
mesecu decembru smo oddali na OSS dva standarda postopkov (tako jih poimenujejo 
v praksi) in en sestavek (ki delno ustreza zahtevam smernice). Standard postopka: 
»Standardni načrt zdravstvene nege pri bolniku s PAOB za rentgensko kontrastno 
slikanje perifernega ožilja (arterijografija)«, ki so ga pripravile kolegice iz Klinični 
oddelek za žilne bolezni Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, leta 2007 in 
»Standardni načrt zdravstvene nege pri bolnikih za perkutano transluminalno 
angioplastiko ožilja (PTA)«, ki so ga prav tako pripravile kolegice iz Klinični oddelek 
za žilne bolezni Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, leta 2007 ter 
»Zdravstvena nega bolnika ob koronarografiji in primarni perkutani koronarni 
intervenciji« (delno ustreza zahtevam smernic). Omenjena smernica je bila prvotno 
izdelana na Kliničnem oddelku za kardiologijo UKC Ljubljana, v letu 2008 pa jo je 
Miha Kralj, dipl. zd. na osnovi pregleda literature in dejanskega stanja v klinični 
praksi nekoliko dodelal.  
 
V mesecu maju 2008 smo na Zbornico – Zvezo poslali vse zbornike predavanj, ki smo 
jih izdali od leta 2006 naprej (v mojem mandatu) in jih prosili, da jih objavijo na 
njihovi spletni strani. Od takrat dalje so vsi naši zborniki predavanj dosegljivi na 
spletni strani Zbornice – Zveze v pdf obliki pod rubriko Društva in sekcije. Zelo veseli 
smo, da smo s tem dejanjem pritegnili tudi nekaj drugih sekcij za objavo zbornikov 
na spletni strani Z-Z. Vsi člani IO naše sekcije spodbujamo širjenje znanja tudi med 
tiste kolegice in kolege, ki se ne morejo udeležiti strokovnih srečanj. Z objavo 
zbornikov na spletni strani Zbornice – Zveze imajo tudi oni možnost vsaj prebrati 
prispevke in tako pridobivati, nadgrajevati ter obnavljati svoje znanje – zavedanje 
pomena procesa vseživljenjskega učenja.  
 
 

                      
Mag. Andreja Kvas, predsednica strokovne sekcije 
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11.29. Sekcija medicinskih sester v managementu 
 
Sekcija medicinskih sester v managementu deluje pod okriljem Zbornice-Zveze od 
leta 2000. Skozi osemletno delovanje je bil poudarek izvršnega odbora sekcije na 
strokovnem izobraževanju menedžerjev zdravstvene in babiške nege in to ostaja tudi 
v naslednjem obdobju.   
 
Skoraj dva mandata je sekcijo uspešno vodil g. Peter Požun, ki je v letu 2008 predal 
vodenje sekcije novo izvoljenemu predsedniku sekcije g. Borisu Mihi Kaučiču. 
 
V obdobju od 01. 01. 2008 do volilne seje v mesecu novembru sta potekali dve seji 
izvršnega odbora, na katerih so potekala usklajevanja za novembrsko strokovno 
srečanje v Podčetrtku in sprejem programa dela sekcije za leto 2009. 
 
5. in 6. novembra 2009 je potekalo dvodnevno strokovno srečanje z naslovom Ali 
potrebujemo spremembe na področju vodenja zaposlenih v zdravstvu? 
Novi izzivi. Sekcija medicinskih sester v managementu je ob tej priložnosti izdala 
tudi zbornik predavanj z zunanjo recenzijo v nakladi 100 izvodov. Strokovnega 
srečanja se je udeležilo 84 medicinskih sester.  
 
V mesecu novembru 2008 je potekala v Podčetrtku volilna seja Sekcije medicinskih 
sester v managementu. Za mandatno obdobje 05. 11. 2008 – 04. 11. 2012 je bil 
izvoljen naslednji izvršni odbor: 

 Boris Miha Kaučič, Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice  
predsednik sekcije 

 Nataša Vidnar, Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor 
podpredsednica sekcije 

 Peter Požun, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zbornica-Zveza 
član izvršnega odbora 

 dr. Bojana Filej, Fakulteta za zdravstvene vede, Univerza v Mariboru 
članica izvršnega odbora  

 Suzana Majcen Dvoršak, Valencia Stoma Medical d.o.o. 
članica izvršnega odbora 

 Duška Drev, Psihiatrična bolnišnica Vojnik 
članica izvršnega odbora 

 mag. Hilda Maze, Splošna bolnišnica Celje 
članica izvršnega odbora 

 Daniela Morec, DSO Rakičan 
članica izvršnega odbora 

 Irma Antončič, Psihiatrična klinika Ljubljana 
članica izvršnega odbora 

V letu 2008 je Sekcija medicinskih sester v managementu prenovila informacije na 
spletni strani Zbornice-Zveze in omogočila e-dostop do zbornika.  
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Za leto 2009 je izvršni odbor sprejel naslednji program dela:  
 
OBLIKOVANJE IN VODENJE TIMOV  Terme Olimia, marec 2009, enodnevno 

srečanje. 
PREPREČIMO, DA NAS STRESE 
STRES NA DELOVNEM MESTU –  
v sodelovanju z Društvom medicinskih 
sester, babic in zdravstvenih tehnikov 
Ljubljana 

Ljubljana, september 2009, enodnevno 
srečanje. 
 
 

CILJNO VODENJE (MBO) IN 
OBVLADOVANJE ČASA (Time 
management) 

Terme Olimia, november 2009, enodnevno 
srečanje 

 
OBLIKOVANJE IN VODENJE TIMOV  
Spoznanja zadnjih let kažejo, da samo uspešni posamezniki težko premaknejo voz 
naprej. Moč razvoja in uspeha so dobri timi. V timu veljajo določena pravila in 
zakonitosti. Ali je skupina uspešnih posameznikov, ki jih sestavimo v tim, zagotovilo, 
da bo tim uspešno deloval? Na kakšne težave lahko naletimo pri oblikovanju in 
delovanju timov? Kaj lahko izboljšamo?  
Ko ljudje delajo skupaj, to še ne pomeni, da so tim. Večkrat se zgodi ravno 
nasprotno: namesto timskega delovanja se razvijajo konflikti zaradi zavisti, 
nasprotujočih interesov posameznikov in tekmovalnosti. Tim torej ni nekaj 
samoumevnega. Če ga hočemo imeti, ga je treba ustvariti in vzdrževati. Formula 
uspešnih timov je 1+1>2! 
 
PREPREČIMO, DA NAS STRESE STRES NA DELOVNEM MESTU 
Ali se vam dogaja, da težko dohajate vsakodnevni delovni ritem? Ali občutite, da na 
delovnem mestu vodja od vas zahteva preveč? Vam zmanjkuje rešitev za številne 
probleme? Ali imate občutek, da vas zdeluje stres? Ne obupujte – niste sami. 
Pomagali vam bomo, da preprečite, da vas strese stres na delovnem mestu. 
 
CILJNO VODENJE (MBO) IN OBVLADOVANJE ČASA (Time management) 
Tako v osebnem kot v poslovnem življenju si postavljamo cilje. Jasno opredeljeni cilji, 
postavljeni na pravi način in ob pravem času, so osnova za njihovo uspešno 
uresničevanje. Spoznajte metodo SMART za učinkovito postavljanje ciljev. 
V drugem delu delavnice bodo udeleženci spoznali, kakšen vpliv imajo delovni stili na 
doživljanje in obvladovanje časa in načine obvladovanja časa v povezavi z ustrezno 
skrbjo zase. 
 
Aktualni projekti v letu 2009: 

- izdelava zaščitnega znaka (logotipa) sekcije, 
- oblikovanje poslanstva, vizije in vrednot sekcije, 
- raziskovalni projekt,  
- sodelovanje na kongresu ENDA – Evropskem združenju direktorjev 

zdravstvene nege, 
- sodelovanje v programskem odboru 7. kongresa zdravstvene in babiške nege 

Zbornice – Zveze. 
Boris Miha Kaučič, predsednik strokovne sekcije                                                                    
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11.30. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
nevrologiji 

 

 
 
 
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nevrologiji je v letu 2007 
organizirala dve strokovni srečanji.  
 
1. Dne 8.5.2008 smo organizirali strokovno ekskurzijo v Graz. Na povabilo glavne 
medicinske sestre  Landeskrankenhaus- Universitatklinikum Graz smo se udeležili 
dneva odprtih vrat. Kolegice iz graške klinike so nam predstavile organizacijo in 
delovanje klinike in nas popeljale po posameznih oddelkih klinike. Največ časa smo 
posvetili ogledu Nevrološke klinike, kjer so nas še podrobneje seznanili z delovanjem 
službe zdravstvene nege, organiziranostjo, uporabo dokumentacije ter sodobnimi 
pristopi zdravstvene nege in rehabilitacije nevrološkega bolnika. 
Ekskurzije se je udeležilo 50 članic . 

 
2. Dne 28. novembra 2008 smo pripravili 8. strokovno srečanje MS in ZT naše sekcije 
z naslovom Skrb za kakovost in varnost nevrološkega bolnika- izzivi in priložnosti 
zdravstvene nege- nadaljevanje. Potekala je v prostorih Medisa d.o.o. v Ljubljani. 
Strokovnega srečanja se je udeležilo 70 MS in ZT celotne Slovenije. Predavateljev s 
področja zdravstvene nege je bilo deset, iz ostalih strokovnih področij pa pet.  
  
Izvršni odbor sekcije se je imel 4.seje . Na sejah smo obravnavali aktualno 
problematiko na področju zdravstvene nege, pripravili predlog plana strokovnih 
srečanj za leto 2008 in opravili analizo strokovnega srečanja in dela v preteklem letu. 
Sprejeli smo sklep, da se Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
nevrologiji včlani v mednarodno organizacijo EANN  European association  of 
Neuroscience Nurses in izvedli administrativne postopke v zvezi s tem. 
 
Z delom v preteklem letu smo zadovoljni tako s strokovnega kot poslovnega vidika. 
Strokovne ekskurzije in strokovnega srečanja so se udeležile številne kolegice. 
Analiza vprašalnikov je pokazala, da smo pripravili aktualne in zanimive vsebine 
strokovnih srečanj.   
Dosegli smo dobro sodelovanje in povezovanje med kolegicami na področju 
zdravstvene nege nevrološkega bolnika v Sloveniji in  navezali stike s kolegicami iz 
tujine.  
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Predsednica sekcije: Helena Tušar ( UKC Ljubljana, Nevrološka klinika)  
Podpredsednica sekcije: Maja Medvešček Smrekar (Nevrološka klinika Ljubljana ) 
Članice: 
Senada Žunič (UKC Ljubljana , Nevrološka klinika  ) 
Bojana Zobavnik (UKC Ljubljana ,Nevrološka klinika  ) 
Štefka Sršen (UKC Maribor, Nevrološki oddelek ) 
Renata Orosel (UKC Maribor, Nevrološki oddelek)  
Barbara Sitar (Splošna bolnišnica dr.Franca Derganca, Šempeter, Nevrološki oddelek) 
Irma Kumer( Splošna bolnica Novo Mesto, Nevrološki oddelek ) 
 
 
 
Helena Tušar, predsednica strokovne sekcije 
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12. PROGRAM DELA ZBORNICE – ZVEZE V LETU   
2009 

 

I.  SPLOŠNO 

1. izvedba redne letne (delno volilne) skupščine Zbornice – Zveze (marec 
2009);  

2. delo v delovnih skupinah, komisijah, delovnih telesih, 
ustanovitev/ukinjanje po potrebi (člani Upravnega odbora, drugi); 

3. posodabljanje, dopolnjevanje, oblikovanje ustanovitvenih in drugih aktov, ki 
bodo pripomogli k večji prepoznavnosti in učinkovitosti dela v organizaciji 
(Statutarna komisija, druge delovne skupine - stalno); 

4. nakup poslovnih prostorov in preselitev v nove prostore (poletje 2009: 
zaposleni v pisarni, zunanji izvajalci);  

5. prenova poslovnih procesov in dokončna vzpostavitev sodelovanja z Unija 
d.d. - novim računovodskim servisom (izvršna direktorica, zaposleni v pisarni – 
stalno); 

6. izboljševanje poslovanja v skladu s priporočili revizorskega pregleda 
(pristojni); 

7. skrb za prepoznavnost, homogenost organizacije, dodelava celostne 
podobe in delo na organizacijski kulturi (posvet za funkcionarje Zbornice – 
Zveze (marec), drugo – stalno;  

8. skrb za strokovni, karierni in osebnostni razvoj zaposlenih v pisarni Zbornice 
– Zveze (izobraževanje za potrebe opravljanja zahtevanih nalog iz 
ustanovitvenih aktov (pisarniško poslovanje, delo s strankami - stalno); 

9. ažurno odzivanje na pobude, predloge, ideje in kritike članstva (stalno). 
 

II. IZOBRAŽEVANJE, RAZISKOVANJE, PUBLICIRANJE 

10. planirana strokovna izobraževanja strokovnih sekcij, strokovnih regijskih 
društev, delovnih skupin, drugo (različni izvajalci);  

11. spodbujanje  raziskovanja v kliničnih okoljih in  povezovanja sorodnih 
strokovnih področij;  

12. nadaljevanje oblikovanja strokovnih navodil, smernic, priporočil za 
posamezna strokovna področja (po dve vsaka strokovna sekcija); 

13. razvijanje, dopolnjevanje, promocija in implikacija v prakso Poklicnih 
aktivnosti in kompetenc v zdravstveni in babiški negi (delovna skupina, 
drugi); 

14. organizacija 7. kongresa zdravstvene in babiške nege v Ljubljani od 11. 
do 13. maja in izvedba slavnostne akademije ob mednarodnem dnevu 
medicinskih sester 12. maju in mednarodnem dnevu babic – 5. maju 
(organizacijski in strokovni odbor); 

15. pospeševanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij na strokovno 
prepoznavnih področjih;  
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16. redno izdajanje Utripa (enajst številk) in Obzornika zdravstvene nege 
(štiri številke, aktivnosti za registracijo angleškega imena) (uredniška odbora);  

17. izdajanje drugih strokovnih in informativnih publikacij, med drugim: 
•  prenova/posodobitev predstavitvene zloženke Zbornice – Zveze (do 

konca delovna skupina), 
• izdaja terminološkega slovarja (do konca leta, delovna skupina), 
• posodobitev knjižice »Moje pripravništvo« (do konca leta, delovna 

skupina); 
 

      18. proučevanje možnosti za ustanovitev Centra (nacionalnega središča) za 
 vseživljenjsko izobraževanje in učenje v zdravstveni in babiški negi. 

  

 III. PRIZADEVANJA ZA AVTONOMNOST PROFESIJE 

19. prizadevanja za več sodelovanja v organih, telesih in institucijah, kjer imamo 
premalo ali sploh nimamo predstavnikov/ic zdravstvene in babiške nege ali 
želimo naše so/delovanje okrepiti (IVZ, ZZZS, MZ, drugo – stalno, pristojni 
posamezniki); 

20. tesnejše sodelovanje z institucijami, ki izobražujejo za zdravstveno in 
babiško nego  in aktivno sodelovanje pri strategiji izobraževanja za 
zdravstveno in babiško nego (po potrebi, pristojni posamezniki);   

21. odzivanje na aktualna dogajanja na področju zdravstva v R Sloveniji 
(stalno, pristojni),  

22. posodobitev in dodelava vizije, strategije, mota, vrednot Zbornice – 
Zveze (delovna skupina, začetek razprave  na kongresu, maja);  

23. posodobitev podobe medicinske sestre in babice (delovna skupina, 
pričetek jeseni). 

24. seznanjanje strokovne in splošne javnosti o delu organizacije (stalno);  
25. postavitev  spletne strani v angleškem jeziku (prevajalec, zunanji izvajalec) 

(do konca leta),  
26. skrb za ohranjanje zgodovinskega izročila zdravstvene in babiške nege 

(posamezniki, stalno). 
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IV. POSODOBITEV INFORMACIJSKEGA SISTEMA IN IZBOLJŠEVANJE 
VARNOSTI ROKOVANJA /SHRANJEVANJA PODATKOV  

27.   zagotovitev večje varnosti podatkov in zagotovitev dodatnega arhivskega 
sistema v         ustreznih ognjevarnih omarah in prostorih, fizično ločeno od 
strežnika, 

28. zagotovitev sledenja dostopa do osebnih podatkov v registrih, 

29. nadgradnja sistema »register« z moduli: izpis poročila o licenčnih točkah, 
statistični  modul (zunanji strokovnjaki, zaposleni v pisarni, stalno). 

 

 V. SODELOVANJE S SORODNIMI PODROČJI, ORGANIZACIJAMI, 
 MINISTRSTVI 

30. z Ministrstvom za zdravje: javna pooblastila, drugo (stalno,  posamezniki);  
31. z drugimi ministrstvi (delo, družino in socialne zadeve, visoko šolstvo, znanost 

in tehnologijo, drugimi: področje sociale, izobraževanja) (po potrebi, 
posamezniki) 

32. s sorodnimi organizacijami drugih poklicnih skupin v zdravstvu (strokovna 
združenja, zbornice, pristojni posamezniki); 

33. s stanovskimi sindikati (po potrebi); 
34. s prepoznanimi drugimi (po potrebi) . 

 

 

VI. IZVAJANJE JAVNIH POOBLASTIL 

Nadaljevanje izvajanja javnih pooblastil (vpis v register, izdajanje licenc, vloga 
za podelitev javnega pooblastila za načrtovanje specializacij in specialističnih 
izpitov na področju zdravstvene nege), redni (pet (5) in ev. izredni strokovni 
nadzori s svetovanjem po naročilu MZ, prijava na javni razpis MZ, preverjanje 
ugotovitev strokovnih nadzorov iz leta 2008 pričetek izdaje licenčnih listin 
imetnikom dokončnih odločb o podeljeni prvi licenci (stalno, pristojni 
posamezniki). 

 

VII. MEDNARODNO SODELOVANJE 

35. sodelovanje v EFN,  ICN in ICM; udeležba na dveh konferencah EFN in 
kongresu ICN, na ICM babice (posamezniki - stalno); 
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36. nadaljevanje sodelovanja s HUMS – Hrvatsko udrugo medicinskih sestara 
(raziskovalni projekt: nenasilje v zdravstveni in babiški negi, konferenca regije, 
drugo) (Raziskovalna skupina, posamezniki- stalno);  

37. sodelovanje s Savezom zdravstvenih radnika Srbije in Društvom 
medicinskih sestara i tehničara Srbije (Upravni odbor, drugi); 

38. pričetek sodelovanja s Komoro medicinskih sestara i tehničara Srbije 
(Upravni odbor, drugi) (februar, srečanje v Ljubljani);  

39. sodelovanje na 18. kongresu avstrijskega združenja medicinskih sester 
(Osterreichischer Gesundheits und Kranekenpflegeverband) (junij, dva 
predstavnika iz Slovenije);   

40. ev. vzpostavitev sodelovanja z makedonskim združenjem medicinskih 
sester (ZMSTAM) (do konca leta, posamezniki); 

41. obisk Royal Colleage of Nursing in Nursing and Midwivery Council v 
Angliji in seznanitev z njihovim delovanjem (pričetek aktivnosti do konca leta, 
zadolženi posamezniki).  

 

Darinka Klemenc, v sodelovanju s člani Upravnega odbora Zbornice – 
Zveze, 

Sprejeto na seji UO Zbornice – Zveze 25. 2. 2009.  

 

 

 


