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1. POROČILO PREDSEDNICE 

 
Mineva drugo leto vodenja krovne organizacije Zbornice zdravstvene in 
babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in 
zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornice - Zveze). Zaupana vloga ni lahka, a 
želja in volja po nadgrajevanju doseženih rezultatov prejšnjih generacij je 
dovolj velika, da sledimo, skupaj s številnimi posamezniki in skupinami, rdeči 
niti sodelovanja pri razvoju stroke, organizacije, njene prepoznavnosti in skrbi 
za članstvo,  s tem posredno tudi za paciente. Na prvem mestu naj se 
zahvalim zaposlenim v pisarni Zbornice – Zveze, članicam in članom 
Upravnega odbora, številnim posameznikom iz vse Slovenije, ki delujejo v  
delovnih skupin,ah komisijah, nadzornemu odboru, častnemu razsodišču, 
regijskim strokovnim društvom, strokovnim sekcijam in zunanjim strokovnim 
sodelavcem.  
Načrt dela Zbornice – Zveze za leto 2009, ki je bil sprejet na redni letni, delno 
volilni, skupščini, je obsegal enainštirideset točk planiranih aktivnosti. Za 
organizacijo, zlasti za zaposlene v pisarni, posredno pa za vse, velika 
sprememba na bolje prepotrebna selitev v lastne prostore, kar nam je po 
planu uspelo v poletnih mesecih. Drug velik izziv je bilo polletno ukvarjanje z 
Zakonom o zdravstveni dejavnosti, kot ključnim dokumentom naše dejavnosti. 
Prevedba plačnega sistema še vedno močno odmeva tudi pri našem delu s 
članstvom, saj mnogi težko razumejo, da Zbornica – Zveza ni/bila akter na 
tem področju. Po drugi strani z zadovoljstvom ugotavljamo pripravljenost na 
sodelovanje članstva, z razumevanjem sprejemamo kritike, predloge in želje, 
veseli smo kakšne pohvale. Dokument o poklicnih aktivnostih in kompetencah 
je bil vse leto odprt za pripombe, pospešili, praktično na novo smo zastavili 
delo na nacionalnih strokovnih na/vodilih, usmeritvah, ki pomenijo podlago za 
izdelavo strokovnih standardov, na področju javnih pooblastil smo naredili 
korak naprej (zaključili vpis v register, izdali primerno število licenc, priprave na 
specializacije so v polnem teku), vzpostavljen je register specialnim znaj, 
dograjevali smo našo organizacijo v smislu organizacijske kulture, 
prepoznavnosti, iskali skupne vrednote, se ukvarjali s sistemom izobraževanja 
za zdravstveno in babiško nego, urejali področje administrativnih, 
računovodskih in pravnih zadev ter mnogo drugega. Vsakdo, ki je kakorkoli 
prispeval k rasti in razvoju naše stroke in skupne organizacije, zasluži priznanje 
in pohvalo.    
Marca smo izvedli redno letno (delno volilno) skupščino in po potrditvi načrta 
dela vse leto zelo delali. Spremljali smo zdravstveno ni babiško nego in 
njihovih izvajalk/cev na številnih strokovnih področjih, v različnih zdravstvenih, 
socialno varstvenih in drugih zavodih, sodelovali pri razreševanju 
najrazličnejših težav, sodelovali z resornim ministrstvom, spodbujali članstvo k 
večji aktivnosti, homogenosti, prepoznavnosti, še posebej opozarjali na 
problematiko izobraževanja, kot skrbniki EU direktive 36/2005 bdeli nad njo, 
izvajali javna pooblastila, ki nam jih je pol letnem premoru ponovno podelilo 
Ministrstvo za zdravje.  
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Glede na to, da so poročila napisali vsi, ki pokrivajo posamezna področja in 
so zaslužni za realizacijo večine plana dela, se sama omejujem na splošne 
zadeve, ki bi jih želela posebej izpostaviti, tako da bralci lahko sledite 
lanskemu načrtu dela, kot je bil zapisan in sprejet na lanski skupščini:  
Delo v delovnih skupinah, komisijah, delovnih telesih je intenzivno potekalo 
skozi vse leto; številni sklepi Upravnega odbora so dosegljivi v naših arhivih. Od 
delovnih skupin je Delovna skupina za prenovo dokumenta Poklicne aktivnosti 
in kompetence v zdravstveni in babiški negi pristopila k preoblikovanju enega 
ključnih dokumentov naše stroke. Razširili smo Delovno skupino za pripravo 
specializacij in imenovali novo vodjo, delo je skoraj končala Delovna skupina 
za prenovo terminološkega slovarja, enako Delovna skupina za prenovo 
knjižice Moje pripravništvo, z nekaj člani je dopolnjena je Delovna skupina za 
nenasilje. Izjemno veliko dela je imela Komisija za licenčno vrednotenje, ki smo 
jo »ojačali« z dvema članicama,  prav tako Komisija za dodeljevanje sredstev 
iz sklada za izobraževanje, Komisija za zasebno delo in druge. Skozi vse leto je 
Statutarna komisija skrbela za nadgrajevanje in posodabljanje številnih 
pravnih aktov, zlasti pravilnikov in poslovnikov. Z urejeno pravno podlago 
želimo, prispevati h kakovostnejšemu delovanju posameznih področij in 
organizacije kot celote.  
 
Nakup poslovnih prostorov in preselitev vanje je dogodek desetletja, če ne 
stoletja. Precej poguma in zaupanja v članstvo je bilo potrebno, da je 
dozorela ideja o nakupu lastnih prostorov, ki bodo, upajmo, še dolgo služili 
našim potrebam. Prostori so že v prvih mesecih zaživeli v popolni intenziteti 
delovnih srečanj in dogodkov in ocenjujemo, da so bili v novih prostorih že 
skoraj vsi funkcionarji Zbornice – Zveze. Dnevno se dogajajo seje delovnih 
skupin, komisij, izvršnih odborov strokovnih sekcij, tudi večina sej Odbora 
strokovnih sekcij in Odbora regijskih strokovnih društev. Nemalokrat so 
istočasno zasedeni vsi prostori, tudi arhivi se »nevarno« polnijo. To je bil tudi naš 
namen in hvala, da ste jih sprejeli za svoje in da se v njih dobro počutite.  
 
Dokončana je prenova poslovnih procesov in sodelovanje z računovodsko 
hišo Unija d.d. - novim računovodskim servisom, je lepo zaživelo; Unija d.d. je 
dobitnik najprestižnejše nagrade med računovodskimi servisi v Sloveniji za leto 
2009. Izboljševanje poslovanja v skladu s priporočili revizorskega pregleda je 
potekalo skozi vse leto; dodatno je nad pravilnostjo poslovanja skrbel 
Nadzorni odbor in tako po svoje pripomogel k pozitivnemu poslovanju.    
  
Izboljševanje prepoznavnosti in homogenosti organizacije, dodelava celostne 
podobe in delo na organizacijski kulturi so področja, neobhodno potrebna 
za nadgraditev in rast organizacije. Tematika je bila obravnavana na dveh 
posvetih, ki so postali tradicionalna oblika dela z našimi funkcionarji. Članstvo 
smo skozi vse leto javno vabili k oblikovanju vrednot Zbornice – Zveze. S temi 
vsebinami smo se ukvarjali tudi v pisarni.  
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Še naprej smo delali na članskem marketingu, zlasti regijska strokovna društva 
in strokovne sekcije, tudi nekatere izobraževalne institucije, istočasno pa vsi, ki 
skrbimo za stroko in našo skupno organizacijo.   
 
Skrb za strokovni, karierni in osebnostni razvoj zaposlenih v pisarni Zbornice – 
Zveze smo udejanjili z usposabljanjem za področje javnih pooblastil; tako smo 
še tri zaposlene v tem letu opravile izpit iz Zakona o upravnem postopku (ZUP), 
saj so ta znanja pri našem delu nujno potrebna, istočasno pa je to dodana 
vrednost dela. Za zaposlene v pisarni smo s pomočjo Elite d.o.o. izvedli  
delavnico: »Moje delo je ogledalo Zbornice – Zveze«.  
 
Eno težjih, nikoli končanih del, je ažurno odzivanje na vprašanja, pobude in 
kritike članstva. Nepreštevno število telefonskih klicev, elektronskih sporočil, 
pisem po pošti se je zvrstilo v tem letu; odgovarjali smo na vse mogoče in 
nemogoče želje, zahteve, celo žaljivke. Še vedno ne mine razočaranje nad 
prevedbo plačnega sistema. Tako smo bili priča splošnemu nezadovoljstvu v 
timih, vprašanjem glede kompetenc in preseganja le teh, ne glede na profil 
oz. izobrazbo ali položaj na delovnem mestu izvajalca/ke zdravstvene ali 
babiške nege, šikaniranjem in trpinčenjem na delovnih mestih. Vmes so bile 
tudi pohvale, ideje in predlogi, ki smo jih bili res veseli.  
 
Področje izobraževanja, raziskovanja in publiciranja  
Izvedena so bila planirana strokovna izobraževanja strokovnih sekcij, regijskih 
strokovnih društev, delovnih skupin in krovne organizacije Zbornice – Zveze 
(kjer je bil največji strokovni dogodek kongres Zbornice - Zveze). Novi 
koordinator strokovnih sekcij se je sistematično lotil dela z 31 strokovnimi 
sekcijami in koordinacija dobiva s temi prizadevanji velik pomen. Prav tako 
koordinatorica regijskih strokovnih društev uspešno pokriva enajst društev. O 
sami izvedbi planiranih izobraževanj govorijo najave in poročila posameznih 
dogodkov v Utripu in na spletnih straneh. Pojavljajo se nove oblike 
sodelovanja in organiziranja strokovnih dogodkov, skupaj z drugimi poklicnimi 
skupinami in sodelavci v timih; zlasti je spodbudno sodelovanje na področju 
obveznih vsebin za pridobitev/vzdrževanje licence, med strokovnimi sekcijami 
in regijskimi strokovnimi društvi, ponekod tudi z zdravniškimi združenji; tako 
dokazujemo, da sta zdravstvena in babiška nega del integralne/celostne 
obravnave v zdravstvenih timih. Ko bomo uredili še finančna razmerja in 
obvezno vrednotenje programov različnih organizatorjev, tudi za medicinske 
sestre in babice z licenčnimi točkami, bomo imeli več zadovoljstva, manj 
zapletov in pravičnejšo porazdelitev  sredstev, tudi našo enakopravno 
zastopanost v timih in večjo prepoznavnost. 
 
Med naše naloge spada tudi spodbujanje znanstveno raziskovalnega dela, 
tudi ali predvsem v kliničnih okoljih, kar je dolgotrajen proces, in to področje v 
naši stroki še ni v polni meri zaživelo. Z zanimanjem spremljamo večletni 
raziskovalni projekt DMSBZT Ljubljana, Zdravstvene fakultete v Ljubljani in 
Slovenskega zdravniškega društva o medpoklicnem sodelovanju med 
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medicinskimi sestrami in zdravniki. Prav tako napreduje mednarodni projekt 
Zbornice – Zveze in HUMS o raziskovanju nasilja na delovnih mestih medicinskih 
sester v Sloveniji in na Hrvaškem. Prepričani smo, da je narejenih še več 
raziskav, tudi v kliničnih okoljih (če ne drugače za potrebe diplomskih nalog, 
managementa, magisterijev in kakšnega doktorata), a žal, pregleda nad tem  
področjem nimamo, ker  ni vzpostavljeno sistematično zbiranje podatkov o  
raziskovalnem delu v zdravstveni in babiški negi  na enem mestu.   
 
Oblikovanja strokovnih na/vodil, smernic, priporočil za posamezna strokovna 
področja, ki j ev pristojnosti strokovnih sekcij, je v letu 2009 dobilo nove 
razsežnosti in novega poleta. Strokovne sekcije so se s pomočjo koordinatorja 
in posebne delovne skupine področja lotile sistematično, vzpostavili smo 
sodelovanje s Slovenskim inštitutom za standardizacijo, kar bo zadevo 
nedvomno kakovostno okrepilo. 
 
Prenova najpomembnejšega dokumenta v tem trenutku na področju 
slovenske zdravstvene in babiške nege Poklicnih aktivnosti in kompetenc v 
zdravstveni in babiški negi se je v tem letu pričela s prenovljeno delovno 
skupino, ob tem da smo dvakrat podaljšali rok za oddajo pripomb na stari 
dokument. Delovna skupina se je tudi intenzivno vključevala v vsa področja, 
ki so se dotikala tega dokumenta, česar ni bilo malo; med  drugim smo imeli 
srečanja s  predstavniki Slovenske vojske, delovno skupino za triažiranje, se 
ukvarjali  s predlogi predelanega dokumenta v posameznih zavodih in nivojih 
zdravstvenega varstva 
.    
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 ter mednarodnem dnevu babic – 5. maju je do 
popolnosti uspela. Strokovni prispevki so bili številčni in bogati, ponovno smo 
oživili sodelovanje z razstavljavci, štedili smo pri pogostitvah, kar so nam 
nekateri udeleženci očitali, drugi nas hvalili in namesto zbornika izdali CD, kar 
tudi ni vsem odgovarjalo. Nepozabna je bila osrednja slovesnost v dvorani 
hotela Union in težko jo bo ponoviti z enako odmevnostjo, slavnostni 
pokrovitelj je bil predsednik države. Na kongres nas je prišel nagovoriti tudi 
minister za zdravje Borut Miklavčič. Zaključki kongresa so bili objavljeni v Utripu, 
vsi pa ne realizirani, ker zahtevajo daljše obdobje. Dogodek je bil po naši 
oceni tudi dobro medijsko pokrit.  
 
Glede na podpisani dogovor med vlado, sindikati, delodajalci in nami v 
lanskem letu smo se na Zbornici - Zvezi držali dogovora in pospeševali 
realizacijo treh dogovorjenih nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK). V tem 
letu je potekal le NPK za ortopedskega tehnologa, medtem se ko 
zobozdravstveni asistent in reševalec še nista pričela; zadeva je na strani 
izvajalca UKC Ljubljana. Zapleteni in dolgotrajni postopki realizacije le treh 
NPK nam dokazujejo, da smo se dobro odločili, ko se nismo strinjali z 
množičnim uvajanjem (in izvajanjem) NPK za številna druga strokovna 
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področja, saj jih mnogi zaradi počasnosti in zahtevnosti postopkov ne bi mogli 
kmalu pridobiti, če sploh.  
 
Glasilo Zbornice – Zveze Utrip je bilo izdano v planiranih enajstih številkah (ob 
racionalizaciji prostora za informiranje o strokovnih dogodkih) in štiri številke 
Obzornika zdravstvene nege so z nekaj težavami, tri od teh v drugi polovici 
leta, izšle. Vzporedno so potekala prizadevanja urednice in uredniškega 
odbora za dvig naklade edine naše strokovne revije.   Z elektronsko obliko 
Obzornika so uporabniki spletnih strani zelo zadovoljni in jim je v veliko pomoč.  
 
Od planiranih publikacij je bila realizirana izdaja predstavitvene zloženke 
Zbornice – Zveze v angleškem jeziku; delo na terminološkem slovarju za 
področje zdravstvene in babiške nege je zahtevno in jemlje delovni skupini 
veliko časa, sicer projekt lepo napreduje, publikacije ni bilo mogoče izdati do 
konca leta. Knjižica »Moje pripravništvo« je posodobljena in tik pred izidom, a 
čakamo, kaj bo prinesla nova zakonodaja (Zakon o zdravstveni dejavnosti), 
saj ni povsem jasno, ali bo pripravništvo ostalo.  
 
Proučevali smo možnosti za ustanovitev Centra (nacionalnega središča) za 
vseživljenjsko izobraževanje in učenje v zdravstveni in babiški negi; 
ustanovitev centra je praktično pred realizacijo.  
 
 Prizadevanja za avtonomnost profesije 
Prizadevali smo si za več sodelovanja v organih, telesih in institucijah, kjer smo 
ocenili, da imamo premalo ali sploh nimamo predstavnikov/ic zdravstvene in 
babiške nege ali želimo naše so/delovanje okrepiti. Tako smo realizirali obisk 
na Inštitutu za varovanje zdravja,  Zavodu za zdravstveno varstvo. Na 
Ministrstvu za zdravje smo stalni »gostje« in posebej dobro sodelujemo z 
državno podsekretarko mag. Zdenko Tičar, ki (med drugim) pokriva področje 
zdravstvene in babiške nege. Sodelovali smo na  različnih področjih, posebej 
na področju javnih pooblastil, zdravstvene zakonodaje, zlasti Zakonu o 
zdravstveni dejavnosti (ZZDej). V zvezi s tem zakonom smo bili na posvetu pri 
predsedniku vlade Borutu Pahorju in predsedniku države dr. Danilu Tϋrku,  
nekajkrat na MZ pri pravni službi, z nami so se ukvarjali neposredno tudi 
minister, državni sekretarji in drugi. Kakšen bo »izkupiček« intenzivnega 
sodelovanja, ne moremo oceniti, saj ZZDej še ni sprejet, je bilo pa naporno.  
 
Nismo pričakovali, da nam bo področje izobraževanja za zdravstveno in 
babiško nego  pobralo toliko časa in moči. Skozi vse leto smo se soočali z 
ustanavljanjem novih visokih strokovnih šol, pobudah za izobraževanja na 
drugi  in tretji stopnji bolonjskega sistema, ob tem dajali (ali tudi ne, če nismo 
bili zaprošeni) načelna soglasja k različnim bolonjskim stopnjam izobraževalnih 
programov, dali smo tudi eno negativno, glede na naše dorečeno stališče, 
da bomo podpirali le vertikalni razvoj profesije, saj je izobraževalnih institucij 
dovolj (preveč?). Aktivno smo se vključili v sodelovanje, kjer so na zaprosili oz. 
povabili. Svoje predloge k vpisu za šolsko/študijsko leto 2010/2011 smo poslali 
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na Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in na Ministrstvo za 
šolstvo in šport, bili tudi na Svetu za visoko šolstvo, brez večjega uspeha. Naša 
opozorila, da je potrebno sistematično pristopiti k  ugotavljanju potreb in 
potem ustanavljanju novih in novih šol niso bili uslišani, tudi niso bili upoštevani 
nobeni predlogi o zmanjšanju vpisa v te institucije, razen na eni visoki strokovni 
šoli (Jesenice). V januarju smo sodelovali na strateškem posvetu o 
izobraževanju, ki ga bomo v naslednjem letu nadaljevali, saj bodo zaključki 
del nacionalne strategije razvoja zdravstvene in babiške nege. Prav tako smo 
se odzivali na povabila drugih izobraževalnih institucij (Ljubljana, Celje, Novo 
mesto).    
Skušali smo se čim bolj ažurno odzivati na aktualna dogajanja na področju 
zdravstva v R  Sloveniji, zlasti pri sodelovanju pri oblikovanju zdravstvene 
zakonodaje, reševanju posledic prevedbe plačnega sistema (sodelovali  s 
sindikati), medijsko smo bili tudi aktivni.    
Pri določevanju ključnih elementov,kot so vizija, strategija, vrednote smo nekje 
na sredini dela; največ smo delali na področju spodbujanja iskanja vrednot 
krovne organizacije; tako smo  članstvo vsaj dvakrat povabili k oblikovanju 
vrednot v Utripu, vse leto na spletnih straneh, o tem smo govorili na 2. Dnevih 
Marije Tomšič v Novem mestu. Na posvetu funkcionarjev Zbornice – Zveze 
jeseni na Uniji d.d. smo od številnih udeležencev pridobili zapisane ključne 
vrednote, ki jih bomo sestavili v sistem in zapisali.  Področje strategije razvoja 
profesije smo odprli v plenarnem delu kongresa in bo nastajala postopoma, 
med drugim moramo vanjo umestiti tudi področje izobraževanja in 
raziskovanja.   
S podobo medicinske sestre in babice bomo počakali, tudi zaradi ključnih 
vrednost, ki se bodo izkristalizirale med članstvom. Računamo, da bo 
prenovljena podoba zaživela drugo leto. Smo pa opozarjali na najbolj sporne 
zadeve na tem področju, npr. pojavljanje v medijih in naša profesionalna 
podoba.  
Strokovno in splošno javnosti smo redno obveščali o delu organizacije (v 
Utripu, spletnih straneh, izjavah za javnost, na novinarskih konferencah);  
Postavitev  spletne strani v angleškem jeziku je uspela.   
Prav tako razvijamo področje ohranjanja zgodovinskega izročila zdravstvene 
in babiške nege. Med drugim je bil v letu 2009 izdelan plakat z naslovom: »Od 
skrbstvene sestre do patronažne medicinske sestre«, ki je bil razposlan po vseh 
zdravstvenih domovih po Sloveniji, zlasti patronažnim službam. V novih 
prostorih Zbornice – Zveze smo uredili vitrino z zgodovinsko tematiko; trenutno 
so razstavljena pokrivala medicinskih sester skozi zgodovinska obdobja. V 
Pevmi pri Gorici, rojstnem kraju Angele Boškin, smo se udeležili slovesnosti ob 
izidu knjige Andreje Korenčan: »Življenje in delo Angele Boškin«. Tudi sicer s 
spoštljivostjo hranimo bogastvo originalnih zapisov naših prednic, s selitvijo v 
nove prostore so boljši pogoji tudi za hrambo tega gradiva.     
 Posodobitev informacijskega sistema in izboljševanje varnosti rokovanja 
/shranjevanja podatkov  
Za  večjo varnosti podatkov in zagotovitev dodatnega arhivskega sistema v  
ustreznih ognjevarnih omarah in prostorih, ki so fizično ločeni od strežnika, je 
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bilo poskrbljeno s selitvijo v nove prostore. Zagotovitev sledenja dostopa do 
osebnih podatkov v registrih za potrebe raziskovanja napreduje. Nadgradnja 
sistema »register« z moduli in izpis poročila o licenčnih točkah so v izdelavi. 
Sodelujemo z institucijami  Predvideva se prenos registrov na Inštitut za 
varovanje zdravja, tako da na tem področju sodelujemo z ustreznimi službami 
in institucijami.  
 
Sodelovanje s  sorodnimi področji , organizacijami , ministrstvi 
Z Ministrstvom za zdravje smo bili v stalni povezavi po več poteh; tako smo 
lahko neposredno sodelovali z ministrom Borutom Miklavčičem (ki se je med 
drugim udeležil našega kongresa in Dneva odprtih vrat v novih prostorih, tudi 
neposredno aktivno sodeloval pri naših pripombah na Zakon o zdravstveni 
dejavnosti), z državnim sekretarjem dr. Ivanom Erženom, generalnim 
direktorjem direktorata za zdravstveno varstvo prim. Janezom Remškarjem, 
državno podsekretarko mag. Zdenko Tičar, ki edina pokriva področje 
zdravstvene in babiške nege (ocenjujemo, da je naša zastopanost na MZ zelo 
deficitarna in smo že večkrat predlagali »ojačanje« tega področja, tudi zaradi 
primerjave z drugimi poklicnimi skupinami), pravno službo in drugimi.  
Področje izvajanja javnih pooblastil je bilo zahtevno iz več razlogov, ne 
nazadnje smo se za finančna sredstva, do katerih smo bili upravičeni, tudi ko 
smo že podpisali pogodbo za tekoče leto, »borili« dobesedno do 31. 
decembra, torej smo vse leto črpali sredstva za izvajanje javnih pooblastil iz 
članarine članstva, ki bi jo lahko sproti porabljali za druge, strokovne namene.  
 
Med sodelovanjem z drugimi ministrstvi bi omenila nekaj sodelovanja z 
Ministrstvom za delo,   družino in socialne zadeve, zlasti glede razjasnjevanja 
strokovnih kompetenc med področjem zdravstvene nege in oskrbe in 
socialne oskrbe, ki je nedorečeno, tudi ali predvsem v socialno varstvenih 
zavodih. Razreševali smo primer trpinčenja (mobbinga) na delovnem mestu v 
socialno varstvenem zavodu in ga (zaenkrat) uspešno rešili. Prav tako smo 
nekaj malega sodelovali z obema ministrstvoma za izobraževanje tako za 
visoko kot za srednješolsko, zlasti na področju ustanavljanja novih visokih 
strokovnih šol/fakultet, (pre)velike ponudbe/vpisa v izobraževalne programe 
na obeh nivojih, a naših priporočil niso upoštevali. Posledično je pričakovati 
presežek diplomantov obeh nivojih na tržišču delovne sile, kar se že dogaja, 
da problemov z obremenjevanjem kliničnih okolij, zlasti pacientov in 
mentorjev,  ne omenjam. 
 
Vzpostavili ali nadaljevali smo sodelovanje z drugimi sorodnimi 
organizacijami, npr. Zdravniško zbornico, Slovenskim zdravniškim društvom, 
Lekarniško zbornico, tudi s Centrom za poklicno izobraževanje, vladnimi in 
nevladnimi organizacijami (npr. Društvo SOS telefon za ženske in otroke žrtve 
nasilja); Inštitutom dr. Trstenjak idr.   
 
Sodelovanje s stanovskimi sindikati je bilo zadovoljivo, morda bi bilo občasno 
smiselno razčistiti, kaj kdo pokriva; v mislih imamo izključno področje stroke 



                                                                                                              

Poročilo o delu organov Zbornice –Zveze za leto 2009   
 
 

11 |  

 

zdravstvene in babiške nege. Skupaj smo konstruktivno reševali številne 
zaplete – posledice prevedbe plačnega sistema in problemov še ni konec. Še 
vedno tudi vsi ne razumejo, da se nismo odločili za uvedbo NPK sistema, ker je 
možnosti rednega izobraževanja pri nas dovolj in bi nam certifikatni sistem 
dodatno zapletel stanje in povzročal na delovnih mestih še večje 
nezadovoljstvo.  
 
Izvajanje javnih pooblastil 
 
Poročilo je zajeto tudi v drugih poročilih. Zadovoljni smo, da je končan vpis v 
register, da izdajanje licenc poteka tekoče in po planu, da intenzivno deluje 
Delovna skupina za načrtovanje specializacij in specialističnih izpitov na 
področju zdravstvene nege, ki  sodeluje tudi s pravno službo Ministrstva za 
zdravje. Opravili smo planirano število strokovnih nadzorov s svetovanjem, 
kljub temu, da smo imeli javna pooblastila le dobrega pol leta; resda pa smo 
morali opraviti več izrednih kot rednih nadzorov, ki nam jih je naložilo 
Ministrstvo za zdravje. Trije so bili »pravi« strokovni nadzori s svetovanjem, dva 
(eden dvakrat) pa svetovalna obiska, kjer smo sodelovali na povabilo 
ministrstva. Ob tem velja zahvala vsem, ki sodelujete na teh pomembnih in 
zahtevnih zadevah, ki jih bomo, upajmo, počasi tudi v praksi in 
managementu razumeli kot strokovno pomoč zavodom, preprečevanje 
nesrečnih dogodkov in odklonov in kot izboljševanje kakovosti in varnosti 
našega dela – za paciente.  
Zelo zahtevna je bila prijava na javni razpis ministrstva za kandidiranje za 
javna pooblastila, ki nam je vzela veliko dela in moči tako v pisarni Zbornice – 
Zveze kot tudi našim zunanjim svetovalcem. Ocenjujemo, da so postopki 
prezahtevni in zapleteni.  
V tem letu smo se pripravljali tudi na izdajo originalnih listin, potrdil o licencah, 
ki jih bo mogoče »obesiti na steno«.  
 
Mednarodno sodelovanje 
 
Aktivno smo sodelovali v EFN (European Federation of Nurses Association - 
Evropski federaciji nacionalnih združenj medicinskih sester (in ponekod 
babic),  ICN - International Council of Nurses – Mednarodnem svetu 
medicinskih sester ter babice v ICM - International Confederation of Midwives 
– Mednarodni zvezi babic in EMA (European Midwifery Association – Evropski 
zvezi babic, kamor je bila v letu 2009 v vodstvo izvoljena tudi Anita Prelec. 
Naši predstavniki so se udeležili svetovnega kongresa ICN v Durbanu, kjer je 
Veroniko Pretnar Kunstek zamenjal v vodstvu ICN Peter Požun. Smo tudi stalni 
udeleženci dveh EFN konferenc letno, prav tako so strokovne sekcije 
vključene v veliko število strokovnih združenj tako na evropskem kot 
svetovnem nivoju in aktivno prispevajo strokovne vsebine kot strokovnjake, na 
kar smo ponosni.  
S Hrvaškim združenjem medicinskih sester (Hrvaška udruga medicinskih 
sestara - HUMS) nadaljujemo že utečeno sodelovanje; tako smo v letu 2009 
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izmenjali obiske obeh delegacij (v Sloveniji na Olimju, na Hrvaškem v Lovranu), 
kjer smo po planu delali na posameznih projektih; eden takih je skupno 
raziskovanje ne/nasilja v zdravstveni in babiški negi, pogovarjamo se o 
organizaciji konference regije, imamo precej skupnih točk (tudi nekaj razlik) 
na področju izobraževanja in pri prostem pretoku ljudi v EU, na kar se Hrvaška 
pripravlja.  
 
S  Savezom zdravstvenih radnika Srbije in Društvom medicinskih sestara i 
tehničara Srbije razen posameznih izmenjav oz. obiskov na nacionalnem 
nivoju ni bilo v tem letu toliko aktivnosti (odpadlo je podpisovanje sporazuma 
Savez: Zbornica – Zveza iz objektivnih okoliščin), so pa bile izmenjave na 
strokovnih področjih tako po posameznih strokovnih sekcijah kot regijskih 
strokovnih društvih.  
Pričeli smo tudi sodelovanje s Komoro medicinskih sestara i tehničara Srbije - 
Zbornico medicinskih sester in tehnikov Srbije in imeli eno srečanje v Ljubljani, 
kjer smo izmenjali mnenja in izkušnje z javnimi pooblastili.   
 
Sodelovanje z Avstrijskim združenjem medicinskih sester (Osterreichischer 
Gesundheits und Kranekenpflegeverband) se je pričelo formalno in na 
nacionalni ravni s prvim uradnim obiskom avstrijske delegacije v Ljubljani, kjer 
smo se oboji predstavili, izmenjali izkušnje in poglede na stroko, organizacijo, 
status medicinskih sester v obeh državah članicah EU, sistemih izobraževanja 
za zdravstveno nego, odprli področje nasilja v zdravstvu in drugo.  Na 18. 
kongresu njihovega združenja sta sodelovala dva predstavnika iz Slovenije. 
 
V plan smo za leto 2009 dali tudi ev. vzpostavitev sodelovanja z makedonskim 
združenjem medicinskih sester (ZMSTAM), a ponovno ni z njihove strani prišla 
nobena pobuda.  
  
Obisk Royal Colleage of Nursing in Nursing and Midwivery Council v Angliji se 
ni časovno izšel in smo zadevo prestavili na naslednje leto. 
  
Hvala vsem, prijazno priporočilo k sodelovanju za naprej.  
 
Poročilo pripravila: 
 
Darinka Klemenc 
Predsednica Zbornice-Zveze 
  

 

 

2. POROČILO O DELU STROKOVNIH SLUŽB 
 
Delo skupnih služb Zbornice – Zveze v letu 2009 bi lahko razdelili na dva dela, 
če bi delo merili glede na to, kje se izvaja. V prvi polovici leta smo se še gnetli 
v najetih prostorih Univerzitetnega kliničnega centra, na Vidovdanski 9. S 
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poletjem pa je nastopilo tudi za naše strokovno združenje novo obdobje. 
Obdobje, ko smo se preselili v svoje lastne prostore. Strokovnjaki pravijo, da je 
selitev eno bolj stresnih dejanj, ki lahko doletijo človeka. V kolikor se seliš na 
bolje, je to zagotovo pozitiven stres, ki pa je od vseh zaposlenih  v naši pisarni 
ravno tako zahteval veliko mero organiziranosti. Več kot 150 škatel arhiva in 
računalniške opreme smo prepeljali v nove prostore v dobrih dveh dnevih. 
Tako hitro pa ni potekalo urejanje novih prostorov. Kljub temu smo ostali brez 
telefonske in računalniške povezave le dobrih 48 ur in le za toliko je zastalo 
sprotno delo. Več kot dve desetletji domovanja, ustvarjanja in delovanja na 
Vidovdanski 9 ni mogoče kar tako pozabiti. Zlasti naši člani in poslovni 
partnerji so bili na začetku nekoliko zmedeni, ker se nova lokacija združenja ne 
nahaja v strogem centru mesta. Je pa toliko bolj prijazen dostop do novega 
naslova Ob železnici 30 a, zaradi 12 lastnih parkirišč, ki nudijo možnost 
parkiranja prav vsem, ki nas obiščejo. Do uradne otvoritve prostorov v 
mesecu decembru smo uredili tudi že vse podrobnosti in  se v prostorih 
dodobra udomačili. 
 
V pisarni se od zadnjega poročila ni spremenilo število zaposlenih. 
Predsednica Darinka Klemenc opravlja svojo funkcijo od preteklega leta pol 
profesionalno, 40 odstotkov delovnega časa je zaposlena v UKC Ljubljana. 
Bojana Bučar, poslovna sekretarka, ostaja povezovalna nit med članstvom in 
oddelki v pisarni. Mojca Čerček, glavna knjigovodkinja, je odgovorna za 
knjigovodstvo, povezave z računovodskim servisom Unija ter za področje 
članarin. Na porodniški dopust je odšla Urša Bolta, ki je od začetka podelitve 
javnih pooblastil pokrivala oddelek registra in licence. Njeno delo je prevzela 
Sabina Urbanija, ki je bila v preteklem letu še v vlogi njene pomočnice, s 
statusom študentke. Vse leto so v pisarni veliko dela opravile še tri 
nepogrešljive študentke: Špela Hočevar, Silva Kralj in Karmen Petaci. Vse tri so 
v letu 2009 opravile veliko administrativnega dela tako za potrebe javnih 
pooblastil (predvsem licenčnega vrednotenja) kot za potrebe članstva. 
Koordinacija aktivnosti v pisarni pripada izvršni direktorici Moniki Ažman, ki je v 
letu 2009 sodelovala z velikim številom izvajalcev najrazličnejših del in storitev, 
da je delo v novih prostorih nemoteno steklo. Z novimi prostori se je 
razmahnila tudi naša skupna dejavnost. Še bolj so postale aktivne delovne 
skupine in komisije. Z veliko sejno sobo smo pridobili tudi prostor, ki je 
namenjen  sestankom izvršnih odborov strokovnih sekcij in regijskih strokovnih 
društev. V preteklem letu je potekalo v naših skupnih prostorih preko 30 
delovnih sestankov, od tega več kot polovica v novih prostorih.  
Predsednica Zbornice –Zveze je v letu 2009 sklicala deset (10) rednih  in štiri (4) 
korespondenčne seje Upravnega odbora, na katerih so člani sprejeli 165 
sklepov. Za realizacijo le teh so bili zadolženi tako funkcionarji kot  zaposleni in 
več kot tri četrtine vseh sklepov je bilo uspešno izvedenih. 
 
 
 
ODDELEK RAČUNOVODSTVO IN KNJIGOVODSTVO  
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Število 
dokumentov 

knjiženje članarine                                                                                                          353544 

knjiženje bančnih nakazil                                                                                                        254 

izdaja računov za storitve, kotizacije, sponzorstva                                                               2116 

obračuni strokovnih  dogodkov                                                                                                 48 

donatorske pogodbe                                                                                                           82 

obračun in izdaja vračil                                                                                                             73 

izdaja avansnih računov                                                                                                      308 

izdaja dobropisov                                                                                                               126 

2 x letno izstavitev računov članom (upokojeni, študenti)                                                  1153 

izdaja opominov članarine                                                                                                      289 

 
Obzornik zdravstvene nege 

 
Število 
dokumentov 

vpis  naročnikov Obzornika zdravstvene nege                                      1962 

Izpis  naročnikov Obzornika zdravstvene nege                                                                      130 

2 x letno izstavitev računov  - naročnina                                                        2103 

knjiženje plačil                                                                                                             1952 

izdaja opominov naročnikom                                                            355 

 
Ostalo 

 
Število 
dokumentov 

Prejeti računi 1038 

Avtorske in podjemne pogodbe                                                                                             880 

Potni nalogi                                                                                                                            888 

 
 
 
 ODDELEK  REGISTER IN LICENC  
 
V mesecu maju 2009 smo ponovno prejeli veljavno odločbo Ministrstva za 
zdravje o izvajanju javnih pooblastil. Glede na to, da smo imeli za izdajo 
odločb o vpisu v register izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege 
(v nadaljevanju: register) ter odločb o podelitvi prve licence izvajalcem v 
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dejavnosti zdravstvene in babiške nege (v nadaljevanju: licenca), samo osem 
mesecev, smo lahko zelo zadovoljni s številom vseh izdanih odločb v relativno 
kratkem obdobju. 
 
Omenjena odločba in Zakon o upravnih taksah je vsem vlagateljem določil 
tudi plačilo upravne takse. Posledično je bilo v našem oddelku potrebno 
pripraviti in odposlati 10.558 obvestil za plačilo upravne takse. Od tega 8066 
obvestil za plačilo upravne takse za izdajo odločbe za vpis v register in 2492 
obvestil za plačilo upravne takse za izdajo odločbe za pridobitev licence.  
Prejeli smo 2.889 vlog za vpis v register ter za pridobitev licence. Kot je 
navedeno v preglednici ob koncu poročila, smo od vključno 05.05.2009, ko je 
postala pravnomočna odločba Ministrstva za zdravje za podaljšanje izvajanja 
javnih pooblastil, izdali 5864 odločb o vpisu v register ter 2232 odločb o 
podelitvi prve licence. V navedenem obdobju je bilo izdanih 11 negativnih 
odločb o vpisu register, 24 vlog smo zavrgli, od tega 3 za pridobitev licence. 
Na Zbornici – Zvezi smo od 01.01.2009 do 05.05.2009, ko še nismo imeli 
pravnomočne odločbe o izvajanju javnih pooblastil s strani Ministrstva za 
zdravje, ves čas nemoteno opravljali delo in vnašali vloge v program ter po 
potrebi pozivali izvajalce k dopolnitvi posameznih vlog. Zaradi neizvajanja 
javnih pooblastil smo se soočali s povečanim obsegom dnevno prejetih 
elektronskih sporočil in dopisov. Na vsa zastavljena vprašanja smo skušali 
ažurno odgovarjati in bili na voljo tudi preko telefonskega komuniciranja ter 
osebno v času uradnih ur. 
 
ODDELEK  ČLANARINA 
 
Tudi v letu 2009 se je članstvo v Zbornici – Zvezi mesečno povečevalo. Na prvi 
dan meseca februarja 2010 šteje strokovno združenje 16.153 članic/ov. 
Povprečno je bilo na mesec 42 novih vpisov v članstvo, pri čemer jih največ 
beležimo v mesecu marcu, ko je številka vpisov v mesecu znašala 78 in v 
mesecu oktobru, ko je številka vpisov znašala 65. V letu 2009 smo pripravili 
1.153 položnic za plačilo članarine za upokojene člane in študente, ki imajo 
fiksni znesek letne članarine.  Vsak član 10. v mesecu prejme brezplačni izvod 
revije Utrip, ki ga razpošiljamo na domove člani cin članov preko Pošte 
Slovenije. Zaradi pogostih selitev in s tem menjav stalnih in začasnih naslovov 
članic/ov mesečno v povprečju prejmemo 28 zavrnjenih Utripov, ki jih 
evidentiramo in posamezniku izvod posredujemo v delovno organizacijo 
hkrati z dopisom, v katerem ga zaprosimo, da nam sporoči morebitni novi 
naslov oziroma razloge za nedostavljeno pošiljko. 
ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST 
 
Zbornica – Zveza članstvu kot tudi drugim možnost nakupa različnih knjižic, 
bodisi za opravljanje pripravništva bodisi za pridobitev dodatnih znanj. 
Posameznik/ca jo dobi na sedežu Zbornice – Zveze. Z naročilnico, objavljeno 
na spletni strani, je možnost tiskanega gradiva tudi po povzetju. Posamezniku 
izstavimo račun z navedbo plačila. V primeru, da knjižice naroča delovna 
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organizacija, nam le ta posreduje naročilnico, ki jo vnesemo v evidenco, 
izstavimo račun in hkrati pošljemo tudi število naročenih knjižic. V letu 2009 je 
bilo prodanih,  in s tem tudi izdanih računov iz naslova prodaje, 1040 izvodov 
knjižic. Število le teh bi bilo lahko znatno večje, če bi bila že na voljo 
prenovljena knjižica »Moje pripravništvo za tehnika zdravstvene nege«, ki je 
pripravljena za tisk. Tisk pa je odvisen od (ne)umestitve pripravništva v nov 
Zakon o zdravstveni dejavnosti. 
 
Tabela:  Preglednica izvedenih postopkov v letu 2009 
 

REGISTER IN LICENCE:   
Št. prejetih vlog 2889 
Št. izdanih registrskih odločb od 05.05.2009 5864 
Št. izdanih licenčnih odločb od 05.05.2009 2232 
Št. negativnih odločb od 05.05.2009 11 
Št. zavrženih vlog od 05.05.2009 24 
Št. zavrnjenih zahtev od 05.05.2009  

ČLANARINA:  
Št. vpisov v Zbornico - Zvezo 504 
Št. izpisov iz Zbornice - Zveze 318 

PRODAJA KNJIG:  

Št. prodanih knjižic 1040 
 
 
SPLETNA STRAN ZBORNICE - ZVEZE www.zbornica-zveza.si 
 
V letu 2009 smo dopolnjevali spletno stran Zbornice – Zveze z novimi 
vsebinami in informacijami ter vzpostavili angleške spletne strani z 
najpomembnejšimi informacijami o združenju, dejavnosti zdravstvene in 
babiške nege v R Sloveniji, poklicu, kompetencah, revijah, registru in licencah. 
Obisk na straneh prikazujemo v statistiki obiskov: 
 
Število obiskovalcev v letu 2009  76.350 
Število različnih obiskovalcev:  (po IP številkah) 33.700 
Povprečno število obiskovalcev na dan:  209 
Povprečni čas na strani: 3 min 28 sek. 
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Obiskovalci v celotnem obdobju / dan povprečje: 209,16/dan 
 

 
 
 
 
 
Obiskovalci po urah v dnevu 
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Obiskovalci po mesecih:  
 

 
 
 
 
 
Obiskovalci iz … 
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Najbolj brane vsebine (Default.aspx in / je vstopna, prva stran) 
 

 
 
 
Rezultati anket: 
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Uporabljeni iskalniki, preko katerih so prišli obiskovalci na stran: 
 

 
 
 
Iskane ključne besede, preko katerih so prišli obiskovalci: 
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SPLETNA STRAN V ANGLEŠKEM JEZIKU 
  
Število obiskovalcev v letu 2009  1.798 
Število različnih obiskovalcev:  (po IP številkah) 1.197 
Povprečni čas na strani: 1 min 
Od tega je 584 obiskovalcev izven Slovenije. 
 
Najbolj brane vsebine: 
 

 
 
 
Poročilo pripravila: 
 
Monika Ažman 
Izvršna direktorica Zbornice - Zveze 
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3. POROČILO 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, izkazanih pri doseganju ciljev in v izvajanju nalog 
skupnega pomena za stroko zdravstvene in babiške nege ter njene izvajalce.  
Ob aktualnih dogajanjih so regijska strokovna društva (v nadaljevanju RSD) 
izvajala izjemno pomembno nalogo združevanja številnega članstva. Iz 
strokovnega, poklicno-stanovskega in družbenega vidika je bila ta vloga 
neprecenljivega pomena pri informiranju, koordiniranju in usklajenem 
sodelovanju regij tako z Zbornico – Zvezo kakor pri delovanju zaposlenih v 
zdravstveni in babiški negi v posameznih regijah v Sloveniji.  
V ORSD smo si tudi v letu 2009 prizadevali za prepoznavnost zdravstvene in 
babiške nege ter oskrbe v sistemu zdravstvenega varstva, nadaljevali smo z 
utečeno koordinacijo regijskih strokovnih društev in načinom komunikacije 
med ORSD, OSS in UO Zbornice – Zveze.  
 
Regijska strokovna društva so organizirano sodelovala na osrednji svečanosti 
ob mednarodnih dneh babic in medicinskih sester ter na 7. kongresu 
zdravstvene in babiške nege, ki je potekal od 11. do 13. maja 2009 v Ljubljani, 
ko so koordinirala udeležbo številnih članov.  
 
Udeležili smo se regijskih obeležij ob mednarodnem dnevu medicinskih sester 
ter obeležij ob visokih jubilejih posameznih RSD, spodbujali delovanje regijskih 
strokovnih društev na področju razvoja strokovnih vsebin ter interesnih 
dejavnosti (kakovost življenja zaposlenih v zdravstveni in babiški negi), o 
čemer zgovorno pričajo posamezna poročila regijskih strokovnih društev.  
Posebej velja poudariti, da smo v ORSD skrbno spremljali usklajevanje 
strokovnih vsebin posameznih RSD 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 sodelovanje s strokovnimi sekcijami, s številnimi 
pobudami pri organizaciji strokovnih srečanj v posameznih regijah, pa tudi pri 
snovanju programov dela za leto 2009, ko smo pri načrtovanju strokovnih 
izpopolnjevanj izhajali iz splošnih, strokovnih in 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 
prinaša največjo dodano vrednost izobraževanj, ki v regijah predstavljajo 
dostopna, sodobna, sistematična, ciljana potrebna znanja.  
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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 je 5 % odvedenih 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 lastnih članov, članov Zbornice – 
Zveze, zato je nemara v prihodnje treba iskati skupne sinergije posameznih 
organizatorjev – najtesnejših »sodelavcev« pri izvajanju storitev izobraževanj in 
strokovnih izpopolnjevanj pri Zbornici – Zvezi, regijskih strokovnih društvih in 
strokovnih sekcijah ter ostalih. Vrednost, ki izhaja iz sodelovanja različnih 
organizatorjev, iz strokovno utemeljenih razlogov, kjer zmorejo združevati svoje 
zmožnosti (intelektualne, organizacijske), je projektno delo, ki konkurenčnih 
prednosti ne izključuje, temveč jih sešteva.  
 
V letu 2009 smo se sestali na treh rednih sejah, 2. redni seji ORSD, dne 3. 
marca 2009 (v sodelovanju z DMSBZT Koper), 3. redni seji ORSD, dne 16. junija 
2009 (v sodelovanju z DMSBZT Celje), 4. redni seji ORSD, dne 13. oktobra 
(prostori Zbornice – Zveze).  
 
Marca 2009 je potekala 2. seja ORSD, ki jo je v sodelovanju z odborom 
organiziralo DMSBZT Koper, v primorskem okolju, ob bogatem izročilu 
vinorodne kraške pokrajine, kjer se je po končani seji nadaljevalo družabno 
srečanje. Na seji je bila prisotna novoizvoljena predsednica DMSBZT 
Gorenjske, Judita Slak. Po poročanju s sej UO (10. seja UO, z dne 29. 10. 2008, 
11. seja UO, z dne 19. 11. 2008, 3. korespondenčna seja UO, ki je potekala po 
e-pošti od 2. do 5. 12. 2008, 12. seja UO, z dne 10. 12. 2008 – svečan podpis 
mednarodnega dogovora o strokovnem sodelovanju med strokovnima 
združenjema HUMS in Zbornice – Zveze, z dne 17. 12. 2008, 13. seja UO, z dne 
14. 1. 2009, 14. seja UO, z dne 4. 2. 2009, 15. seja UO, z dne 25. 2. 2009) smo 
razpravljali o obveznih vsebinah iz 10. člena PRAVILNIKA o licencah izvajalcev 
v dejavnosti zdravstvene in babiške nege (Uradni list RS, št. 24/2007 z dne 20. 
03. 2007), poklicni etiki, zakonodaji s področja zdravstva in temeljnih postopkih 
oživljanja. Predsednica Zbornice – Zveze, Darinka Klemenc, je predsednice 
RSD seznanila z aktivnostmi na področju podaljšanja javnih pooblastil Zbornici 
– Zvezi ter postopkom javnega razpisa Ministrstva za zdravje. Ob številnih 
vprašanjih sta bila na seji znova obravnavana 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). Predsednice RSD so potrdile spremembe 
Pravilnika o delu ORSD Zbornice – Zveze, ki so jih usklajevale v času med 1. in 
2. redno sejo ORSD. Razprava se je nadaljevala v zvezi s pripravami na 21. 
redno volilno skupščino Zbornice – Zveze (30. 3. 2009), imenovanjem 
poslancev (število poslancev glede na število članstva v posameznem 
društvu). Seznanili smo se z vsebinami (organiziranost, pravni, finančni vidiki 
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delovanja, optimizacija računskega poslovanja) 1. izobraževalnega dne za 
funkcionarje Zbornice – Zveze, ki je potekal 6. 3. 2009 (Unija d. d., 
računovodski servis). Posveta so se udeležile vse predsednice RSD. 
Posredovana je bila informacija v zvezi z razpisom za podelitev zlatih znakov 
Zbornice – Zveze za leto 2009.  
 
16. junija 2009 je potekala 3. seja ORSD, ki jo je v sodelovanju z odborom 
organiziralo DMSBZT Celje. Po končani seji je sledil ogled hiše skladateljev 
Ipavcev, nato pa druženje v idiličnem ambientu vasi nad Šentjurjem, kjer je 
čutiti zgodovinski pridih nedotaknjene meščanske arhitekture tistega časa. Na 
seji so bila posredovana poročila s sej UO (16. seja UO, z dne 12. 3. 2009, 17. 
seja UO, z dne 8. 4. 2009, 18. seja UO, z dne 6. 5. 2009, 19. seja UO, z dne 3. 6. 
2009, 6. korespondenčna seja, z dne 12. 6. 2009). Nadaljevali smo razpravo z 
2. seje ORSD v zvezi s podaljšanjem javnih pooblastil, ki jih je Zbornica – Zveza 
ponovno prejela, ter o spremembi pri izdajanju odločb, ki izhaja iz Zakona o 
upravnem postopku (vsak taksni zavezanec plača upravno takso v vrednosti 
14,18 evra na odločbo): vodenje registra izvajalcev zdravstvene dejavnosti, 
vodenje registra za zasebne izvajalce, izdaja potrdil o vpisu in izbrisu iz registra, 
izvajanje strokovnih nadzorov s svetovanjem, izdajanje, podaljšanje in odvzem 
licence izvajalcev s področja zdravstvene dejavnosti, načrtovanje 
specializacij in specialističnih izpitov. Predsednice RSD so bile pozvane k 
sodelovanju pri pripravi podlag za klinične specializacije (potrebe kliničnih 
okolij; v nabor prejemnikov vprašalnika so bile vključene predsednice 
strokovnih sekcij, regijskih strokovnih društev ter pomočnice direktorjev za 
področje zdravstvene nege splošnih bolnišnic in drugih zavodov). Na seji smo 
se seznanili s sklepom UO Zb – Zv v zvezi z obveznimi strokovnimi vsebinami za 
podaljševanje licenc s področja poklicne etike in zakonodaje s področja 
zdravstva, ki naj bodo izvajane v organizaciji regijskih strokovnih društev in 
Zbornice – Zveze, vsebine temeljnih postopkov oživljanja in strokovne vsebine 
pa v organizaciji regijskih strokovnih društev v sodelovanju s strokovnimi 
sekcijami oziroma strokovne sekcije in Zbornica – Zveza. Predsedujoča je 
povabila predsednice RSD k sodelovanju ob mednarodnih dneh babic in 
medicinskih sester ter 7. kongresu zdravstvene in babiške nege (11. do 13. maj 
2009, Ljubljana).  
 
Po izteku mandata članice ORSD v UO Zbornice – Zveze, Renate Trampuž, 
predsednice DMSBZT Nova Gorica, smo izvedli volitve in imenovanje člana 
ORSD v UO Zbornice – Zveze (19. člen Pravilnika o volitvah in imenovanjih z 
dne 28. 3. 2008, imenovanje volilne komisije, prijava kandidatur, volitve). Za 
obdobje 2009–2013 smo za članico ORSD v UO Zb – Zv izvolili in imenovali Bojo 
Pahor, predsednico DMSBZT Koper.  
 
Oktobra 2009 je potekala 4. seja ORSD v prostorih Zbornice – Zveze. ORSD je 
ob odprtju novih prostorov Zbornice – Zveze čestital vodstvu ter dogodek 
obeležil s poklonom simbolnega umetniškega dela ljubiteljske slikarke, članice 
RSD. Na seji je bilo posredovano poročilo z 20. seje UO, z dne 15. 9. 2009. 
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Predsednice RSD so bile obveščene o pričetku dela treh novih članov v UO 
Zbornice – Zveze: ORSD – Boja Pahor, OSS – mag. Tamara Štemberger Kolnik, 
Jože Prestor, predsednik strokovne sekcije reševalcev v zdravstvu, koordinator 
OSS.  
 
Seznanili smo se z vsebinami 2. izobraževalnega dne za funkcionarje Zbornice 
– Zveze, ki je potekal 14. novembra 2009 (Unija d. d., računovodski servis). 
Posveta so se med drugimi funkcionarji udeležile predsednice RSD.  
Razpravljali smo o planih dela regijskih strokovnih društev za leto 2010 
(koordinacija z OSS, Plan dela Zbornice – Zveze za leto 2010). Predsednice RSD 
so poudarile potrebo po odzivanju RSD na izkazane potrebe članstva, izrazile 
številna prizadevanja za sodelovanje s strokovnimi sekcijami in poudarile 
načelo dostopnosti za številno članstvo v posameznih regijah. Dogodke med 
članstvom v Zbornici – Zvezi predsednice prepoznavajo kot odziv na mnoge 
spremembe v okolju zdravstvenega varstva, na vseh ravneh delovanja, na 
zmanjševanje števila zaposlenih, zmanjševanje sredstev za izobraževanja 
zaposlenih v zdravstveni in babiški negi, širjenje obsega dela in posledično 
naraščajoče potrebe po znanjih in veščinah zaposlenih v zdravstveni in 
babiški negi ter mnoge druge spremembe.  
 
Ob številnih aktivnostih regijskih strokovnih društev, ki se v skladu z aktualnimi 
zahtevami na področju vseživljenjskega izobraževanja in strokovnega 
izpopolnjevanja intenzivno razvijajo, postaja delovanje regijskih strokovnih 
društev vse bolj prepoznavno, odmevno v strokovni javnosti, v medijih, pri 
oblikovanju področne zakonodaje; delovanje postaja vse bolj družbeno 
pomembno, v javnem interesu. Na področju pridobivanja novih znanj za 
strokovno, odgovorno 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 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, 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.  
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Članicam in članom Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveze 
strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 
– hvala za zaupanje.  
 
Poročilo pripravila: 
 
Ksenija Pirš 
Koordinatorica Odbora regijskih strokovnih društev  
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4. POROČILO ODBORA STROKOVNIH SEKCIJ  
 
Za uresničevanje strokovnih interesov je pri Zbornici – Zvezi ustanovljenih 31 
strokovnih sekcij. Za usklajeno delo in koordinacijo strokovnih sekcij se 
predsedniki združujejo v odbor strokovnih sekcij (OSS). Delo OSS v letu 2009 je 
zaznamovala zamenjava več predsednic in predsednikov strokovnih sekcij: 

• Branko Bregar, predsednik Sekcije MS in ZT v psihiatriji, je zamenjal 
dosedanjo predsednico Barbaro Možgan; 

• Martina Horvat je postala predsednica Sekcije medicinskih sester in 
zdravstvenih tehnikov v patronaži, pred tem je bila vršilka dolžnosti; 

• Natalija Kopitar, predsednica Sekcije MS in ZT rehabilitaciji in zdraviliški 
dejavnosti, je zamenjala dosedanjo predsednico Jelko Voda; 

• Katarina Lokar, predsednica Sekcije MS in ZT v onkologiji, je zamenjala 
dosedanjo predsednico Denis Mlakar Mastnak; 

• Željko Malić, predsednik Sekcije študentov zdravstvene in babiške 
nege, je zamenjal dosedanjega predsednika Miha Stražarja; 

• Lucija Matič, predsednica Sekcije MS in ZT v vzgoji in izobraževanju, je 
zamenjala dosedanjo predsednico Zdenko Vogrič; 

• Matjaž Mrhar je postal predsednik novoustanovljene Sekcije MS in ZT 
za področje otorinolaringologije; 

• Majda Oštir, predsednica Sekcije MS in ZT v pediatriji, je zamenjala 
dosedanjo predsednico Anico Vogel; 

• Lojzka Prestor, predsednica Sekcije MS in ZT v pulmologiji, je zamenjala 
dosedanjo predsednico Marijo Špelič; 

• Mirjana Rep, predsednica Sekcije MS in ZT v nefrologiji, dializi in 
transplantaciji, je zamenjala dosedanjo predsednico Marijano Čalić; 

• Tanja Žontar, predsednica Sekcije MS in ZT v kardiologiji in angiologiji, 
je zamenjala dosedanjo predsednico mag. Andrejo Kvas. 
 

Mandat je potekel tudi članici v upravnem odboru s strani OSS Mirjani Čalić. 
Ker je Marija Špelič predala vodenje strokovne sekcije, ni bila več članica 
odbora strokovnih sekcij, zato so bile istočasno, na 16. seji odbora strokovnih 
sekcij 8. 6. 2009, izvedene volitve koordinatorja OSS in člana upravnega 
odbora Zbornice – Zveze. Izvoljena sta bila mag. Tamara Štemberger Kolnik, 
za članico upravnega odbora, in Jože Prestor za koordinatorja odbora 
strokovnih sekcij.   
Odbor strokovnih sekcij se je v letu 2009 sestal štirikrat. Poleg rednih sej so se 
člani OSS udeležili tudi dveh izobraževalnih dni na sedežu računovodske hiše 
Unija in na dnevu odprtih vrat Zbornice – Zveze pred novim letom.  
OSS se je pri svojem delu trudil slediti naslednjim ciljem: 

• Organizirati redne seje predstavnikov strokovnih sekcij in izmenjavo vseh 
pomembnih informacij med UO Zbornice – Zveze, strokovnimi sekcijami in 
ostalimi telesi Zbornice – Zveze ob spodbujanju dobre udeležbe na sejah. 

• Spodbujanje povezovanja strokovnih sekcij sorodnih interesnih področij 
ZN in pri skupnih strokovnih projektih. 
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• Zastopanje interesov strokovnih sekcij v Zbornici zdravstvene in babiške 
nege Slovenije. 

• Sodelovanje z ORSD, vključevanje v skupne projekte kot enakopraven 
partner. 

• Sodelovanje z organi in delovnimi telesi Zbornice – Zveze. 
• Prizadevati si za izboljšanje pogojev delovanja strokovnih sekcij s ciljem 

zagotavljanja visoke strokovnosti članov Zbornice – Zveze in s tem 
prispevati k ugledu izvajalcev zdravstvene in babiške nege v javnosti. 

• Priprava in objava splošnih strokovnih smernic (oblikovanje strokovnega 
telesa za izdelavo dokumenta – strokovne smernice). 

• Aktivni pristop k oblikovanju Pravilnika za specializacije ter vsebinskih 
programov za posamezno klinično specializacijo na specialnem 
področju ZN. 

• S posvetovalno-svetovalno funkcijo sodelovati s telesi Zbornice – Zveze s 
ciljem zagotavljanja ustrezne strokovnosti (komisija za licenčno 
vrednotenje). 

• Aktivni pristop k prenovi dokumenta Aktivnosti in kompetence v 
zdravstveni in babiški negi, aktivni pristop k prenovi nabora strokovnjakov 
Zbornice – Zveze za področje strokovnih nadzorov, recenzij ... 

• Usklajevanje strokovnih dogodkov, ki jih organizirajo strokovne sekcije in 
strokovna društva. 

• Skrb za spletne strani posamezne strokovne sekcije. 
 
Na svojih sejah je OSS obravnaval več aktualnih tem, med drugim tudi 
problem financiranja strokovnih sekcij. Vodilna naloga strokovnih sekcij je 
vsekakor razvoj posameznega ozkega strokovnega področja zdravstvene in 
babiške nege, do česar lahko privede le aktivno delo članov. Razvoj stroke 
temelji na raziskovalni dejavnosti in na izmenjavi izkušenj strokovnjakov s 
področno različnih delovnih okolij, kar privede sekcije do sodelovanja v 
različnih predelih Slovenije, Evrope in Sveta. Spodbujamo raziskovalno 
dejavnost, saj smo v Sloveniji gostili prvi svetovni kongres in se v kratkem 
pripravljamo na drugi svetovni kongres ozkega strokovnega področja 
zdravstvene nege. Za razvoj raziskovalne dejavnosti v okviru strokovne sekcije 
je potrebno prizadevanje strokovnjakov, ki v večini sodelujejo prostovoljno. 
Dolgoročno to ni mogoče, ker je vsako delo neizbežno povezano s 
financiranjem. Iz raziskovalne dejavnosti bodo strokovne sekcije prav tako 
oblikovale dokument strokovnih smernic v zdravstveni in babiški negi.  
 
Financiranje strokovne sekcije je vezano le na profitno dejavnost. Manjši del 
sredstev strokovna sekcija pridobi s pomočjo donatorjev, sponzorjev, s 
projektnim delom, največji dohodek pa so kotizacije na strokovnih 
izobraževanjih. Ostanek sredstev od kotizacij ne more zagotoviti pokritja 
stroškov raziskovalnega dela. Na slednje so predstavniki OSS opozarjali 
vodstvo Zbornice – Zveze. Predsednice strokovnih sekcij so bile seznanjene z 
alternativnimi viri zagotavljanja teh potrebnih sredstev. Na 15. seji OSS 15. 
februarja je mag. Tamara Štemberger Kolnik predstavila način priprave in 
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izvedbe kandidature na razpis za raziskovalne projekte pri vladnih in 
nevladnih institucijah. Izpolnjevanje razpisne dokumentacije pa zahteva svoj 
čas in prizadevanje posameznika, ki v okviru sekcije z veliko dobre volje 
pripravi projekt, pri katerem je ponavadi zahtevano, da sekcije določen 
odstotek sredstev za izvedbo še vedno namenijo iz lastnih sredstev. Na 15. seji 
so člani OSS izvolili tudi 9 poslancev za skupščino Zbornice – Zveze. 
 
30. marca 2009 je bila izvedena 21. volilna skupščina Zbornice – Zveze. Poleg 
izvolitve novega podpredsednika je skupščina potrdila dva prenovljena 
pravilnika in odobrila ustanovitev nove, že 31 strokovne sekcije. Sprejet je bil 
Pravilnik o vodenju registra zasebnih zdravstvenih delavcev v zdravstveni in 
babiški negi ter dopolnjen Pravilnik o licenčnem vrednotenju. Na pobudo 
iniciativnega odbora in zadostnega števila zbranih podpisov je skupščina 
potrdila pogoje za ustanovitev Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov za področje otorinolaringologije.   
 
16. redno sejo OSS so zaznamovale volitve novega koordinatorja in člana UO 
Zbornice – Zveze izmed članov OSS. Predsednica komisije za licenčno 
vrednotenje je predstavila novosti, ki jih prinaša na skupščini sprejet pravilnik, 
ter postregla s predlogi za čim hitrejšo prilagoditev spremenjenim pogojem. 
Marija Špelič je predstavila tudi osnutek ogrodja, ki bi ob podpori OSS postalo 
formalna oblika za pripravo in izdajo smernice, standarda navodila. Terminska 
opredelitev dokumenta ter avtorstvo pripravljenih smernic in navodil so med 
člani OSS vzbudili burno razpravo. O usodi obrazca so člani OSS razmišljali prek 
poletja. 
 
17. redno sejo je sklical koordinator, 7. oktobra 2009. Daljšemu obdobju 
nedejavnosti OSS je med drugim botrovala zamenjava koordinatorja in 
predvsem selitev Zbornice – Zveze v nove prostore. Člani OSS so se prvi zbrali v 
novih prostorih, ki sta jih ponosni predsednica in izvršna direktorica Zbornice – 
Zveze tudi razkazali. OSS se je moral takoj spopasti z načrtom aktivnosti 
strokovnih sekcij v letu 2010. Zaradi prekrivanja več strokovnih dogodkov na 
isti dan v obremenjenih mesecih so člani OSS sprejeli dogovor, da sta na isti 
dan lahko največ dva strokovna dogodka, ki pa ne smeta biti s sorodnega 
strokovnega področja zdravstvene nege. Dogovorili so se tudi o sodelovanju 
pri prekrivajočih vsebinah z različnih strokovnih področij. Koordinator se je 
ponudil za mediatorja med sekcijami v primeru, da predstavniki ne bodo 
uspeli sami navezati stika. Obširno razpravo je spet povzročilo različno 
sprejemanje strokovnih navodil ali smernic. OSS je imenoval prenovljeno 
delovno skupino, ki bo pripravila pogoje za ustrezno oblikovanje smernic ali 
navodil. V skupino so bile imenovane mag. Andreja Kvas, Majda Oštir, Stanka 
Popovič in Andreja Žagar. Osnovne naloge, ki jih je OSS naložil delovni skupini, 
so bile terminološko oblikovanje navodil ali smernic, priprava obrazca, s 
katerim bodo zbrani predlogi za oblikovanje smernic, ter oblikovanje kriterijev, 
ki jih mora vsebovati ali zadovoljiti dokončno oblikovana smernica. Člani OSS 
so se tudi strinjali, da je treba bolj izkoristiti možnosti za predstavitev dela 
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strokovnih sekcij, med drugim ažurirati podstrani na spletni strani Zbornice – 
Zveze, ki so namenjene strokovnim sekcijam. Za več informacij o delovanju 
posamezne strokovne sekcije je koordinator prosil predsednice in predsednike 
sekcij, da pomagajo zbrati podatke s pomočjo anketnega vprašalnika, ki so 
ga prejeli po elektronski pošti.  
 
2. decembra 2009 so bile aktivnosti vseh strokovnih sekcij za leto 2010 že v 
grobem urejene. Na 18. seji istega dne so se člani OSS strinjali, da bodo na 
način, kot so zbirali in omogočili dostop podatkov o dogodkih, omogočili 
članom bolj enakomerno razporejeno strokovno izpopolnjevanje prek celega 
leta. Z veliko dobre volje in pripravljenosti prilagajanja predsednic in 
predsednikov strokovnih sekcij smo tudi zagotovili sprejet dogovor, da sta na 
isti dan ali vikend največ dva strokovna dogodka. Poleg tega je OSS začel 
konec leta še dva pomembna projekta. Prvi je nadaljevanje usklajevanja 
strokovnih vsebin za pripravo nacionalnih smernic ali navodil. 
Novoustanovljena delovna skupina je poročala o delu v vmesnem času. 
Sprejeli so usmeritve za delo in oblikovali obrazec za zbiranje že pripravljenega 
gradiva. Ker je veliko intervencij zdravstvene nege prisotnih na različnih 
področjih dela, je komisija seznanila člane OSS, da bodo v teh primerih 
sestavili interdisciplinarne skupine, v katerih bodo predstavniki več strokovnih 
sekcij, ki bodo skupaj oblikovali gradivo. Opozorili so, da oblikovanje le ene 
smernice, ki zahteva pregled literature ter praviloma tudi izvedeno in 
objavljeno raziskavo, predstavlja strošek, ki prerašča poslovne sposobnosti 
posamezne strokovne sekcije, zato so prosili vodstvo Zbornice – Zveze, naj 
izvedejo aktivnosti tudi za pridobitev sredstev ali oblikovanje nekega sklada 
znotraj organizacije, ki bi bil namensko pripravljen za pokrivanje nastajajočih 
stroškov. Druga aktivnost OSS pa je bila obnovitev nabora strokovnjakov za 
potrebe strokovnega združenja. Zbornica – Zveza, ki predstavlja najvišjo 
strokovno organizacijo s podeljenimi javnimi pooblastili tudi za izvajanje 
strokovnega nadzora na področju izvajanja zdravstvene in babiške nege, 
potrebuje za te in podobne naloge register strokovnjakov z različnih strokovnih 
področij. Strokovnjaki so izbrani iz vrst strokovnih sekcij, regijskih strokovnih 
društev ter tudi neposredno iz Zbornice – Zveze prek upravnega odbora. 
Sestavljen je bil obrazec, ki celostno zajema delovanje in akademsko 
udejstvovanje strokovnjaka. Razen za izvajanje javnih pooblastil bodo iz 
nabora strokovnjakov iskali tudi sodelavce za strokovno recenzijo prispevkov v 
Obzorniku zdravstvene nege in člankov v nekaterih strokovnih gradivih, 
povabljeni pa bodo tudi k svetovalnim in usmerjevalnim nalogam ob izraženi 
zahtevi ali prošnji članov. 
 
Oba člana upravnega odbora Zbornice – Zveze iz vrst OSS sta se redno 
udeleževala sej UO in na njih tvorno sodelovala. Vneto sta zagovarjala 
stališča članov OSS in opozarjala na razmerja, ki znotraj organizacije še niso 
optimalno rešena. Težave pri virih financiranja so bile v letu 2009 še bolj 
izražene kot v preteklih letih. Leto 2009 je zaradi posledic gospodarske krize 
zaznamoval znatno nižji obisk udeležencev na strokovnih srečanjih, ki je bil po 
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ocenah skoraj 30 odstotkov nižji. Varčevanje na področju izobraževanja so 
sicer občutili tudi drugi organi Zbornice – Zveze (skladi za izobraževanje pri 
Zbornici in pri regijskih strokovnih društvih), vendar njihovi prihodki niso bili 
zmanjšani. Članstvo in članarina, ki predstavljata glavni vir prihodka pri 
omenjenih telesih, sta se v preteklem letu celo zvišala, saj so se zaradi 
prevedbe sistema plač v javnem sektorju dvignili dohodki, rahlo pa se je 
povečalo tudi članstvo v Zbornici – Zvezi. Ker je obstoj in delovanje strokovnih 
sekcij zelo ranljivo področje, bodo v poslovanje in organizacijo dela z vso 
občutljivostjo usmerjena tudi nadaljnja prizadevanja OSS. 
 
Poročilo pripravil: 
 
Jože Prestor 
Koordinator Odbora strokovnih sekcij  
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5. POROČILO STATUTARNE KOMISIJE  
 

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 2009 delovala v naslednji 
sestavi: 

• mag. Boris Miha Kaučič, predsednik statutarne komisije, mandat 30. 3. 
2009 – 29. 3. 2013; 

• Tadeja Bizjak, članica statutarne komisije, namestnica predsednika 
komisije, mandat 30. 3. 2009 – 29. 3. 2013; 

• Aleksander Jus, član statutarne komisije, mandat 30. 3. 2009 – 29. 3. 
2013; 

• ðurda Sima, članica statutarne komisije, mandat 28. 3. 2008 – 27. 3. 
2012; 

• Petra Štigl, članica statutarne komisije, mandat 10. 12. 2007 – 9. 12. 
2011. 

 
SK Zbornice – Zveze se je v letu 2009 sestala na dveh rednih sejah, v mesecu 
juniju in oktobru 2009. Na 1. redni seji se je Statutarna komisija ukvarjala s 
problematiko mandatov funkcionarjev Zbornice – Zveze. Na podlagi Statuta 
in pravnih aktov Zbornice – Zveze je bilo oblikovano pravno mnenje. Na 2. 
redni seji so člani komisije usklajevali pravne akte Zbornice – Zveze, in sicer 
Pravnik o delu uredništev Obzornika zdravstvene nege in Utripa, Poslovnik o 
delu Upravnega odbora Zbornice – Zveze, veliko časa pa so se ukvarjali s 
pravilnikom o izdaji mnenj za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti na 
področju zdravstvene in babiške nege.  
 
V letu 2009 je bilo pripravljeno delovno navodilo o pisarniškem poslovanju 
Zbornice – Zveze, ki je bilo posredovano v mnenje in dopolnitev strokovnim 
službam Zbornice – Zveze.  
 
V načrtu dela Statutarne komisije Zbornice – Zveze za leto 2010 je priprava 
pravilnika o volitvah na področju strokovnih sekcij Zbornice – Zveze, pravilnik o 
finančnem poslovanju in pravilnik, ki bo urejal področje varovanja zaupnih in 
osebnih podatkov ter dokumentarnega gradiva. 
V primeru sprejema nove zdravstvene zakonodaje (Zakon o zdravstveni 
dejavnosti) bo potrebno uskladiti vse pravne akte Zbornice-Zveze s 
spremembami v zakonu. 
 
 
Poročilo pripravil: 
 
mag. Boris Miha Kaučič  
Predsednik Statutarne komisije  
 
 



                                                                                                              

Poročilo o delu organov Zbornice –Zveze za leto 2009   
 
 

34 |  

 

6. POROČILO ČASTNEGA RAZSODIŠČA 
 
Leto 2009 je bilo leto menjave mandatov članov Častnega razsodišča. Od 
skupščine dalje je sestava sledeča: 

• predsednica Častnega razsodišča: Marina Velepič; 
• članice Častnega razsodišča I. stopnje: Marjana Adamič, Milena 

Marnič, Sandra Naka, Vera Štebe, Marina Velepič; 
• članice Častnega razsodišča II. stopnje: Martina Horvat (odstop z 

mesecem decembrom), Andreja Peternelj, Angela Petaci 
Cimperman, Brigita Skela Savič.  

 
Častno razsodišče I. stopnje je imelo 3 seje v stari članski zasedbi (21. 1. 2009, 
12. 2. 2009, 19. 3. 2009) in 6 sej v novi zasedbi (21. 4. 2009, 28. 5. 2009, 24. 6. 
2009, 9. 7. 2009, 24. 9. 2009 in 26. 11. 2009). Častno razsodišče II. stopnje je 
imelo 2 seji (25. 9. 2009 in 17. 11. 2009). 
 
Častno razsodišče I. stopnje je v letu 2009 obravnavalo 2 pritožbi (ena s strani 
pacienta, ena s strani medicinske sestre) in opravilo 4 razgovore; izvedli smo 2 
etični presoji raziskovalnih projektov s področja zdravstvene nege, izdali 4 
mnenja na zaprosilo članov Zbornice – Zveze in 2 mnenji na zaprosilo 
predsednic strokovnih sekcij (Strokovna sekcija za oftalmološko zdravstveno 
nego, Sekcija medicinskih sester in babic). Za pomoč pri oblikovanju dveh 
mnenj so članice Častnega razsodišča I. stopnje zaprosile Delovno komisijo za 
nenasilje v zdravstveni negi in Nadzorni odbor. V letu 2009 smo se seznanili tudi 
z vsebino anonimnega pisma medicinskih sester (Onkološki inštitut) in vsebino 
pritožb, ki jih je pošiljal brezdomec brez naslova na razne republiške organe.  
V prvotni sestavi razsodišča smo v letu 2009 znova pregledali tudi angleško 
besedilo slovenskega Kodeksa etike za objavo na spletu in besedilo 
posredovali vodstvu Zbornice – Zveze.  
 
Častno razsodišče I. stopnje je v dveh obravnavah dveh različnih pritožb 
uvedlo in zaključilo postopek ter sprejelo sklepa. Oba pritožitelja sta izkoristila 
možnost pritožbe na Častno razsodišče II. stopnje.  
 
Častno razsodišče II. stopnje je obravnavalo dve različni pritožbi, od katerih je 
ena že zaključena s potrditvijo sklepa Častnega razsodišča I. stopnje, druga 
pritožba pa je bila zaključena šele v januarju 2010 in prav tako potrjuje sklep 
Častnega razsodišča I. stopnje.  
Častno razsodišče II. stopnje pa je Častnemu razsodišču I. stopnje naložilo 
preverbo navedbe v eni od obravnavanih pritožb.  
 
Objave 
V letu 2009 smo v biltenu Zbornice – Zveze Utrip objavili 10 prispevkov: 

• Uporaba posebnih varovalnih ukrepov (S. Naka, januar); 
• Ali sprejeti ključ pacientovega bivališča? (M. Horvat, februar); 
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• Ali imam pravico izvedeti medicinsko diagnozo stanovalca? (M. Velepič, 
marec); 

• Je obvezno nositi priponko z imenom in priimkom? (V. Štebe, april); 
• Ob 15-letnici Kodeksa etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov 

Slovenije (M. Velepič, maj); 
• Informiranost pacientov (S. Naka, julij); 
• Zasebnost v porodni sobi (M. Adamič, september); 
• Varovanje pacientovih osebnih podatkov in zasebnosti (M. Marinič, 

september) in 
• Ali lahko medicinska sestra oz. zdravstveni tehnik uporabi material za 

zdravstveno nego ali zdravilo po preteku roka veljavnosti? (M. Marinič, 
november). 

 
Častno razsodišče I. stopnje trenutno pripravlja predlog sprememb Pravilnika 
o organizaciji in delovanju Častnega razsodišča, saj pričakujemo, da bodo 
pritožitelji v prihodnje vedno bolj izkoriščali vse pravne možnosti in bo torej 
obravnav na Častnem razsodišču II. stopnje še več. Pripravljamo pa tudi 
vsebino za Kodeks profesionalnega vedenja v zdravstveni in babiški negi, ki 
bo služil kot dopolnilo Kodeksu etike medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov Slovenije ter slovenskemu Kodeksu etike za babice, ki ga pripravlja 
delovna skupina, v kateri sodeluje tudi članica Častnega razsodišča (M. 
Velepič).  
 
Poročilo pripravila : 
 
Marina Velepič 
Predsednica Častnega razsodišča  
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7. POROČILO NADZORNEGA ODBORA  
 
Nadzorni odbor Zbornice – Zveze sestavljajo: Marjeta Berkopec, Saša Kotar, 
Gordana Njenić, Ljubica Šavnik, Draga Štromajer. 
Predsednica je Ljubica Šavnik. 
 
Nadzorni odbor je bil izvoljen na zadnji skupščini Zbornice – Zveze v marcu 
2009 za mandat 4 leta.  
Nadzorni odbor je imel v letu 2009 dve seji, in sicer:  

• 1. sejo dne 9. junija 2009,  
• 2. sejo dne 2. novembra 2009.  

Seje so potekale v Računovodski hiši Unija.  
 
Prva seja je bila konstitutivna, obravnavali smo sklepe zadnje seje 
Nadzornega odbora v preteklem mandatu, pregled finančnega poslovanja 
Zbornice – Zveze za obdobje od 1. 1. 2009 do 30. 4. 2009, pobudo za 
oblikovanje Pravilnika o finančnem poslovanju Zbornice – Zveze in poročilo o 
poslovanju Zbornice – Zveze. Nadzorni odbor je sprejel sklep, da zadolži 
Upravni odbor Zbornice – Zveze, da zaprosi strokovne sekcije, ki niso oddale 
načrtov za leto 2009 do določenega datuma, da to storijo do 30. 6. 2009 in 
obenem zabeležijo vse načrtovane dogodke do konca leta 2009.  
Članice NO so se seznanile s finančnim poslovanjem za obdobje januar–april 
2009 in ga sprejele kot dobrega.  
Prav tako je NO podprl izdelavo in pripravo Pravilnika o finančnem poslovanju 
Zbornice – Zveze.  
Druga seja: obravnavali smo pregled finančnega poslovanja za obdobje od 
1. 1. 2009 do 30. 6. 2009, pregledali smo realizacijo sklepov prve seje, posebno 
pozornost pa posvetili načrtom strokovnih sekcij. NO je sprejel sklep, da na 
posvetu pohvali strokovne sekcije, ki so oddale finančne načrte, tiste, ki jih 
niso posredovale, pa prijazno opozori.  
NO je zaprosil Računovodsko hišo Unija, da za vse naslednje seje pripravi 
indeksne vrednosti glede na sprejeti finančni načrt in jih posreduje članicam 
NO.  
NO je pozitivno ocenil poslovanje za obdobje od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2009.  
 
Članice Nadzornega odbora ocenjujemo sodelovanje s strokovnimi službami 
Zbornice – Zveze kot dobro, prav tako sta dobra tudi podpora in sodelovanje 
z Računovodsko hišo Unija. Dogovorili smo se, da seje sklicujemo praviloma 
dvakrat letno, po potrebi pa tudi večkrat.  
Naše delo in program sta vezana na finančno poslovanje ter zakone, 
odredbe in pravilnike, ki to področje obravnavajo.  
 
Poročilo pripravila: 
 
Ljubica Šavnik 
Predsednica Nadzornega odbora  
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8. POROČILO PREDSTAVNICE ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI 
 
Poleg urejanja Utripa  sem sodelovala tudi pri objavljanju programov 
izobraževanj na  spletni strani Zbornice – Zveze in skrbela za področje odnosov 
z javnostmi. 
 
Skrbela sem tako za notranje kot tudi zunanje komuniciranje, skupaj z 
vodstvom Zbornice – Zveze postavljala komunikacijsko strategijo Zbornice - 
Zveze ter skrbela za njeno izvajanje. Izvajala sem številne aktivnosti za različne 
javnosti: članice in člane, vodstvo, medije, poslovne partnerje in splošno 
javnost. Orodja komuniciranja so bila različna; glasilo Utrip, sporočila za 
javnost, novinarska konferenca, koordinacija izjav v medijih, različni dogodki, 
otvoritev novih prostorov oziroma novoletno srečanje itn. Cilj mojega dela je 
bil grajenje ugleda in prepoznavnosti Zbornice – Zveze  v javnosti.  
 
Sporočila za javnost 

• 14. januar: Premišljeno uvajanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij 
• 10. marec: Izjava v zvezi s podaljšanjem Dogovora o spremembah in 

dopolnitvah Dogovora o določitvi plačnega razreda delovnih mest v 
skupini E3 za srednje medicinske sestre v IT I, II in III 

• 31. marec: Poslanke in poslanci so na volilni skupščini sprejeli poročilo in 
ambiciozni delovni načrt 

• 2. april: Prve ugotovitve in pripombe na osnutek zakona o zdravstveni 
dejavnosti 

• 17. april: Zbornica – Zveza nadaljuje z izvajanjem javnega pooblastila 
• 8. maj : Medicinske sestre in babice – v znanju je naša moč 
• 12. maj: 7. kongres zdravstvene in babiške nege Slovenije 
• 23. junij: Odziv Zbornice – Zveze na izjave v medijih o dogodkih v UKC 

Maribor v zvezi s smrtjo 16-mesečne deklice 
• Julij: 24. svetovni kongres ICN v Durbanu  
• Oktober - Informacija – Mednarodno srečanje babic 
• 9. november: Urgentna stanja v patronažnem varstvu; od skrbstvene 

sestre do skrbstvene patronažne medicinske sestre 
 
Novinarska konferenca 

• Na sedežu Zbornice – Zveze smo pred mednarodnim dnem medicinskih 
sester in babic 7. maja 2009 organizirali novinarsko konferenco o 
aktualnih dogajanjih na področju zdravstvene nege. Udeležba novinark 
oziroma medijev je bila nadpričakovana in sledile so številne objave v 
medijih. 

• Medije smo povabili tudi na otvoritev novih prostorov Zbornice – Zveze v 
mesecu decembru. 

 
Pripravila sem prilogo k pravilniku o komuniciranju  - pravila komuniciranja z 
javnostmi  Zbornice – Zveze in nasvete za komuniciranje z mediji. 
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Odnosi z mediji 
• Novinarke sem v neformalnih stikih in pogovorih obveščala o dejavnostih 

Zbornice – Zveze in jih usmerjala, da so relevantne odgovore iskale pri 
kompetentnih osebah. 

• Urejala sem intervjuje, izjave. Kar nekaj prispevkov sem napisala tudi 
sama. 

 
Sodelovanje na dogodkih, ki jih organizira Zbornica – Zveza 

• Udeležila sem se osrednje proslave ob mednarodnem dnevu medicinskih 
sester in babic v Ljubljani. 

• Usklajevala sem  sodelovanje predstavnikov Zbornice – Zveze v pripravah 
Zakona o zdravstveni dejavnosti in obisk ministra v novih prostorih 
Zbornice – Zveze. 

• Na različnih srečanjih sem opravljala tudi delo fotografa – fotografije so 
bile objavljene v Utripu. 

• Z nasveti s področja odnosov z javnostmi sem bila vedno na voljo 
vodstvu Zbornice – Zveze. 

 
Poročilo pripravila: 
 
Biserka Marolt Meden 
Predstavnica za odnose z javnostmi 
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9. POROČILA KOMISIJ 
 
9.1.  KOMISIJA ZA ZASEBNO DELO 
 
Komisija za zasebno dejavnost v sestavi: 

• Nuša Mlakar, predsednica,  
• Renata Trampuž, namestnica predsednice,  
• Stanka Krajnc, Sonja Petak, članici,  

deluje v štiriletnem mandatnem obdobju od maja 2006 dalje. 
 
Komisija za zasebno dejavnost je imela v letu 2009 dve redni seji – 16. sejo dne 
12. 2. 2009 in 17. sejo dne 17. 6. 2009. 
 
Vloge za podelitev mnenja, ki ga kandidati za zasebno dejavnost na 
področju zdravstvene nege potrebujejo za vpis v Register zasebnih 
zdravstvenih delavcev pri Ministrstvu za zdravje, je v letu 2009 oddalo 10 
kandidatov – posameznikov, od tega tri diplomirane medicinske sestre, 
sedem zdravstvenih tehnikov in eno podjetje. 
Z vsemi kandidati so bili opravljeni razgovori. 
Pozitivna mnenja za vpis v Register zasebnih zdravstvenih delavcev so bila 
podana sedmim kandidatom za zasebno delo, od tega trem diplomiranim 
medicinskim sestram in štirim zdravstvenim tehnikom. 
Negativna mnenja za vpis v Register zasebnih zdravstvenih delavcev so bila 
podana trem kandidatom – zdravstvenim tehnikom in enemu podjetju. 
Komisija ni prejela nobene vloge občinskih upravnih organov za mnenje pred 
podelitvijo koncesije. 
 
Poročilo pripravila: 
 
Nuša Mlakar 
Predsednica Komisije za zasebno delo 
 
 
9.2. KOMISIJA ZA DODELJEVANJE SREDSTEV IZ SKLADA ZA IZOBRAŽEVANJE 
 
Komisija za dodeljevanje sredstev iz sklada za izobraževanje se je v letu 2009 
sestala na petih sejah. Pri obravnavi vlog je komisija upoštevala določbe 
Pravilnika o koriščenju sredstev iz sklada za izobraževanje in dodatna merila za 
dodeljevanje sredstev iz sklada za leto 2009 (sklep UO 262/16), ki jih je na 16. 
seji 12. 3. 2009 sprejel Upravni odbor Zbornice – Zveze.  
 
Na komisijo je bilo v letu 2009 skupno naslovljeno 166 vlog.  
 
4. 2. 2009 – 1. Seja 
Komisija je obravnavala 17 vlog, ki so prispele na sedež Zbornice – Zveze od 2. 
12. 2008 do 29. 1. 2009. 
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Komisija je odobrila:  

• 5 vlog za plačilo kotizacije na strokovnih izpopolnjevanjih; 
• 1 vlogo za sofinanciranje šolnine za podiplomski študij;  
• 2 vlogi za sofinanciranje šolnine, 3. letnik VZŠ; 
• 1 vlogo za sofinanciranje diplome na VZŠ. 

 
Komisija je zavrnila: 

• 1 vlogo (št. 8) – povračilo za nazaj – skladno z 8. členom pravilnika; 
• 1 vlogo (št. 3) – 5-letno članstvo – skladno s 5. členom pravilnika; 
• 3 vloge (št. 2, 16, 17) – skladno s 6. členom pravilnika; 
• 2 vlogi (št. 9, 11) – skladno z dodatnimi pogoji UO; 
• 1 vlogo (št. 1) – skladno s 6. členom in dodatnimi pogoji UO. 

 
8. 4. 2009 – 2. seja 
Komisija je obravnavala 42 vlog, ki so prispele na sedež Zbornice – Zveze od 
29. 1. 2009 do 1. 4. 2009. 
 
Komisija je odobrila: 

• 17 vlog za plačilo kotizacije na strokovnih izpopolnjevanjih; 
• 4 vloge za sofinanciranje šolnine za podiplomski študij;  
• 1 vlogo za sofinanciranje šolnine, 3. letnik VZŠ; 
• 1 vlogo za sofinanciranje izobraževalnega programa. 

 
Komisija je zavrnila: 

• 2 vlogi (št. 2, 14) – skladno s 5. in 6. členom pravilnika; 
• 2 vlogi (št. 1, 31) – 5-letno članstvo – skladno s 5. členom pravilnika; 
• 4 vloge (št. 4, 24, 28, 17) – skladno s 6. členom pravilnika; 
• 4 vloge (št. 7, 10, 16, 32) – skladno z dodatnimi pogoji UO; 
• 2 vlogi (št. 6, 23) – skladno s 6. členom in dodatnimi pogoji UO. 

 
Komisija je predlagala v dopolnitev 5 vlog. 
 
3. 6. 2009 – 3. seja 
Komisija je obravnavala 29 vlog, ki so prispele na sedež ZBORNICE – ZVEZE od 
2. 4. do 25. 5. 2009, in 4 dopolnjene vloge, ki jih je obravnavala že na 2. seji. 
 
Komisija je odobrila: 

• 10 vlog za plačilo kotizacije na strokovnih izpopolnjevanjih; 
• 4 vloge za sofinanciranje šolnine za podiplomski študij;  
• 3 vloge za sofinanciranje šolnine, 3. letnik VZŠ; 
• 1 vlogo za sofinanciranje plačila stroškov diplome. 

 
Komisija je predlagala: 

• 3 vloge (5, 21, 24) v dopolnitev. 
 



                                                                                                              

Poročilo o delu organov Zbornice –Zveze za leto 2009   
 
 

41 |  

 

Komisija je zavrnila: 
• 6 vlog  (št. 4, 8, 10, 15, 27, 28) – skladno s 5. členom pravilnika (5-letno 

članstvo v Zbornici – Zvezi); 
• 1 vlogo (št. 20) – skladno s 6. členom pravilnika (utemeljitev, priloga, št. čl. 

izk.). 
 
Komisija ni obravnavala: 

• ene vloge (št. 26) zaradi odstopa prosilca. 
 
Komisija je obravnavala in odobrila: 

• 4 dopolnjene vloge z 2. seje. 
 

1.10.2009 – 4. seja 
Komisija je obravnavala 27 vlog, ki so prispele na sedež Zbornice – Zveze od 
25.5.2009 do 22.9.2009 in 1 dopolnjeno vlogo. 
 
Komisija je odobrila: 

• 7 vlog za plačilo kotizacije na strokovnih izpopolnjevanjih; 
• 4 vloge za sofinanciranje šolnine za podiplomski študij;  
• 2 vlogi za sofinanciranje šolnine, 3. letnik VZŠ. 

 
Komisija je odobrila in predlagala: 

• 2 vlogi (6, 12) v dopolnitev. 
 
Komisija je zavrnila: 

• 4 vloge  (št. 1, 13, 14, 17) – skladno s 5. členom pravilnika (5-letno članstvo 
v Zbornici – Zvezi); 

• 5 vlog (št. 2, 8, 10, 11, 23) – skladno s 6. členom pravilnika (utemeljitev, 
priloga, št. čl. izkaznice); 

• 2 vlogi (št. 4, 7) – skladno s sklepom UO 262/16; 
• 1 vlogo (št. 16) – 8. člen (po končanem dogodku). 

 
Komisija je obravnavala in odobrila: 

• 1 dopolnjeno vlogo z 2. seje. 
 
9. 12. 2009 – 5. seja 
Komisija je obravnavala 51 vlog, ki so prispele na sedež Zbornice – Zveze od 
25. 9. do 2. 12. 2009, in 1 dopolnjeno vlogo. 
 
Komisija je odobrila 38 vlog za sofinanciranje, od tega: 

• 14  vlog za plačilo kotizacije na strokovnih izpopolnjevanjih; 
• 16 vlog za sofinanciranje šolnine za podiplomski študij;  
• 7  vlog za sofinanciranje šolnine, 3. letnik VZŠ. 

 
Komisija je odobrila in predlagala: 

• 2 vlogi (3, 40) v dopolnitev. 
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Komisija je zavrnila 11 vlog, od tega: 
• 6 vlog  (št. 19, 25, 31, 36, 38, 45) – skladno s 5. členom pravilnika (5-letno 

članstvo v Zbornici – Zvezi); 
• 1 vlogo (št. 32) skladno s 6. členom pravilnika (utemeljitev, priloga, št. čl. 

izk.); 
• 4 vloge (št. 5, 16, 43, 44) – skladno s sklepom UO 262/16; 
• 1 vlogo (št. 46) – 8. člen (po končanem dogodku). 

 
Komisija je obravnavala in ni odobrila: 

• ene dopolnjene vloge s 4. seje: (št. 8/4), ki ni v skladu s kriteriji pravilnika in 
dodatnimi pogoji UO. 

 
Poročilo pripravila: 
 
Irena Buček Hajdarević 
Predsednica komisije 
 
 
9.3. KOMISIJA ZA PRIZNANJA  
 
Na redni 16. seji Upravnega odbora Zbornice – Zveze dne 12. 3. 2009 so člani 
imenovali komisijo za priznanja za mandatno obdobje 2009–2013 v sestavi: 
Milena Frankič, Suzana Majcen Dvoršak, Irena Buček Hajdarevič, Gordana 
Njenjić, Beisa Žabkar. 
 
Predsednica Zbornice – Zveze, gospa Darinka Klemenc, je sklicala prvi 
sestanek 16. 4. 2009. 
 
Dnevni red: 
1. konstituiranje komisije in 
2. obravnava predlogov za priznanje zlati znak. 
 
Člane je sprejel ter seznanil z delom in nalogami podpredsednik Zbornice – 
Zveze, gospod Peter Požun. 
 
Ad1. Komisija je izbrala predsednico, gospo Gordano Njenjić, in 
podpredsednico, gospo Beiso Žabkar. 
Ad 2. Pri drugi točki smo obravnavali 19 predlogov, ki so prispeli na naslov 
Zbornice – Zveze v roku, objavljenem v glasilu Utrip. 
 
Na podlagi pravilnika Zbornice – Zveze o priznanjih se je komisija odločila za 
osem (8) kandidatov, ki so ustrezali kriterijem. 
 
Dobitniki zlatega znaka Zbornice – Zveze so za leto 2009: Mojca Dolinšek, 
Zorica Kardoš, Marija Logonder, Suzana Majcen Dvoršak, Andreja Mihelič 
Zajec, Danijela Morec, Gordana Njenjić, Peter Požun. 
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Podelitev zlatih znakov za leto 2009 je bila izvedena med potekom Kongresa 
zdravstvene in babiške nege Slovenije, na osrednji republiški proslavi 12. maja 
2009 v Ljubljani. 
 
Poročilo pripravila: 
 
Gordana Njenjić 
Predsednica komisije 
 
 
9.4. KOMISIJA ZA LICENČNO VREDNOTENJE  
 
Sestava: Sanja Arnautović, Jože Prestor, Jolanda Munih, dr. Marija Zaletel, 
Zorica Kardoš. 
 
Leto 2009 je bilo zahtevno leto, predvsem z vidika vrednotenja številnih vlog 
(organizatorjev in individualnih) strokovnih izobraževanj in izpopolnjevanj v 
dejavnosti zdravstvene in babiške nege.  
 
Komisija za licenčno vrednotenje se je v letu 2009 sestala: 13. 1. 2009, 17. 2. 
2009, 10. 3. 2009, 24. 3. 2009, 7. 4. 2009, 19. 5. 2009, 31. 8. 2009, 7., 8. in 11. 9. 
2009, 9. 10. 2009, 4. 11. 2009, 11. 11. 2009 in 1. 12. 2009. 
 
V letu 2009 je Komisija za licenčno vrednotenje strokovnih izobraževanj in 
izpopolnjevanj v dejavnosti zdravstvene in babiške nege dodelila 221 sklepov 
strokovnim izpopolnjevanjem.  
 
Obravnavali smo tudi približno 2000 individualnih vlog.  
 
Komisija za licenčno vrednotenje strokovnih izobraževanj in izpopolnjevanj v 
dejavnosti zdravstvene in babiške nege je na seji 9. 10. 2009 obravnavala 30 
vlog za vpis v Nacionalni register specialnih znanj.  
 
Poleg obravnavanih vlog je Komisija za licenčno vrednotenje strokovnih 
izobraževanj in izpopolnjevanj v dejavnosti zdravstvene in babiške nege 
oblikovala tudi naslednje dokumente: 

• Navodila za elektronski vnos podatkov za nepooblaščene in 
pooblaščene organizatorje strokovnih izpopolnjevanj, 

• Zapisnik vrednotenja individualnih vlog, 
• Zapisnik za vpis v Nacionalni register specialnih znanj.  

 
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.  
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Pri obravnavi vlog za vpis v register specialnih znanj pa so bile vloge 
obravnavane v skladu s Pravilnikom o nacionalnem registru specialnih znanj v 
dejavnosti zdravstvene in babiške nege, katerega predloge sprememb smo 
posredovali Statutarni komisiji.  
 
Vzrok nekaterih nejasnosti in zamud pri obravnavi vlog ter dodelitvi licenčnih 
točk sta najpogosteje neupoštevanje navodil ter opuščanje oddajanja prilog 
k vlogam za licenčno vrednotenje, zato bomo v prihodnje v Utripu mesečno 
obveščali o novostih.  
 
Poročilo pripravila: 
 
Sanja Arnautović 
Predsednica komisije  
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10. POROČILA UREDNIŠTEV 
 
10.1. STROKOVNO ZNANSTVENI ČASOPIS OBZORNIK ZDRAVSTVENE NEGE  
 
V koledarskem letu 2009 se je uredniški obor strokovno-znanstvenega 
časopisa Obzornik zdravstvene nege sestal 13. 01. 09 in 26. 05. 2009. Zapisnika 
sta bila posredovana v vednost izvršni direktorici Zbornice – Zveze, gospe 
Moniki Ažman, zaradi sprotnega in nepretrganega obveščanja o delu 
uredniškega odbora. Prav tako je možno spremljati delo uredništva na spletni 
strani časopisa http://www. obzornikzdravstvenenege. si/ v zavihku 
uredništvo. V letu 2009 je bilo manj sestankov uredniškega odbora kot v 
predhodnem letu, vendar smo jih nadomestili z elektronsko komunikacijo.  
 
Na delovnem sestanku 28. 01. 2009 (odgovorna urednica Andreja Mihelič 
Zajec in izvršna direktorica Zbornice – Zveze Monika Ažman) smo se dogovorili 
za uporabo tanjšega (cenovno ugodnejšega) papirja za tisk časopisa.  
 
Številke časopisa so v letu 2009 tanjše zaradi uporabe drugačnega 
tiskarskega papirja. Sprememba v obliki je tudi ta, da je na hrbtišču vsake 
številke vnesena veljavna okrajšava časopisa, leto, volumen, številka in strani. 
Na vrhu zadnje zunanje strani ovitka je na novo napisano angleško ime 
časopisa: Slovenian nursing review, v nogi pa njegova okrajšava Svn Nurs Rev.  
 
Obzornik zdravstvene nege, letnik 2009, vol. 43, je izšel v štirih rednih številkah, 
na 316 straneh. Avtorji so prispevali 18 izvirnih znanstvenih člankov (1.01-tipol. 
Cobiss), 2 pregledna znanstvena članka (1.02-tipol. Cobiss), 13 strokovnih 
člankov (1.04-tipol. Cobiss), 4 uvodnike (1.20-tipol. Cobiss) ter 9 drugih 
člankov in sestavkov (1.25- tipol. Cobiss). Pri izdajanju smo imeli nekaj 
terminskih težav za 2. in 3. številko, vendar je bila 4. številka izdana 
pravočasno oz. skladno s predvidenim načrtom.  
 
Spletno stran http://www. obzornikzdravstvenenege. si/, ki je 12. 05. 2008 
doživela prenovo, smo v letu 2009 dograjevali. Veliko delo uredništva pa je 
bilo opravljeno z nadaljnjo graditvijo digitalnega arhiva Obzornika 
zdravstvene nege na  spleni strani. Trenutno so v polnem besedilu prispevki od 
leta 1994 do 2005, kar znese polnih 12 letnikov. Obdobje od leta 2006 dalje pa 
vključuje postavitev v obsegu naslova avtorjev, izvlečka in ključnih besed. 
Štiriletni zamik e-objave je uveden zaradi zagotavljanja naročniških sredstev 
za izdajo tekočih številk. V letu 2009 smo postavili tudi 3 letnike Zdravstvenega 
obzornika. Z delom bi radi nadaljevali, če bodo le zagotovljena materialna 
sredstva. V ta namen stalno iščemo donatorje.  
 
Obzornik zdravstvene nege je zaključil koledarsko leto z naklado 2200 izvodov. 
Ugotavljamo, da število naročnikov že več let zapored upada. Uredništvo se 
trudi s promocijo časopisa, razmišljamo pa tudi o morebitni možnosti 
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financiranja s pomočjo članarine članov Zbornice – Zveze. Med promocijskimi 
aktivnostmi smo izvedli stojnice:  

• od 11. do 13. 05. 2009 na 7. Kongresu zdravstvene in babiške nege v 
Ljubljani,  

• 29. 05. 2009 na Onkološkem inštitutu Ljubljana in 
• 23. 06. 2009 na 1. študentski konferenci na Jesenicah.  

 
Obiskovalcem smo predstavili časopis (s tiskanimi izvodi in prek 
računalniškega ekrana) ter delili knjižne kazalke in kemične svinčnike z 
logotipom Zbornice – Zveze in napisom Obzornik zdravstvene nege.  
 
Pripravili smo tudi zgoščenke z vsebino posameznega letnika, in sicer od leta 
1994 dalje. Njihov namen je promocija časopisa, arhiviranje in morebitna 
možnost prodaje.  
Obnovili in razširili smo nabor zunanjih recenzentov.  
 
Skrbno smo pazili, da je tudi v letu 2009 Obzornik zdravstvene nege indeksiran 
in abstrahiran v mednarodni bazi CINAHL. Je tudi na seznamu slovenskih revij, 
ki so vključene v mednarodne baze podatkov iz seznama ARRS.  
 
Najbolj prepričljivo poročilo o delu uredništva pa je gotovo časopis sam, 
vključno s spletno stranjo. Z doseženim smo zadovoljni. K rezultatu so 
pomembno pripomogli tudi avtorji in recenzenti, za kar se jim zahvaljujemo.  
 
Poročilo pripravila: 
 
Andreja Mihelič Zajec                          
Odgovorna urednica  
 
 
10.2. STROKOVNO - INFORMATIVNI BILTEN UTRIP  
 
Strokovno-informativni bilten Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – 
Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov 
Slovenije. 
 
Uredniški odbor je v letu 2009 deloval v sestavi: 

• Monika Ažman, 
• Darinka Klemenc – glavna urednica, 
• Irena Keršič, 
• Biserka Marolt Meden – odgovorna urednica, 
• Tatjana Nendl, 
• Ksenija Pirš, 
• Veronika Pretnar Kunstek. 
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UO se je zmanjšal, ker ena od članic ni uspela sodelovati na korespondenčnih 
sejah, niti se ni udeležila rednih sej v letu 2008. 
 
Uredniški odbor se je v letu 2009 sestal na redni seji 14. oktobra. V skladu z 
dogovorom in varčevalnimi ukrepi smo imeli redne korespondenčne seje in 
redne stike po elektronski pošti. 
 
Vse leto smo tesno sodelovali z vodstvom Zbornice – Zveze, predvsem s 
predsednico oziroma glavno urednico, gospo Darinko Klemenc, in direktorico 
Moniko Ažman. 
 
Za bolj učinkovito in sistematično delo smo se že v letu 2008 dogovorili za 
zadolžitve posameznih članic in drugih sodelavcev za posamezne rubrike, ki 
jih smo jih ohranili oziroma na novo uvedli. Članice uredniškega odbora so se 
redno vključevale v delo in sodelovale pri pripravi Utripa. Vse v letu 2009 
uvedene nove rubrike smo obdržali (intervju, Etika, Iz Državnega sveta) in na 
novo uvedli rubriko Iz dela RSK za zdravstveno nego. Dve številki sta bili na 
neki način tematski – podrobno smo z našimi aktivnimi udeleženci kot avtorji 
predstavili 24. kongres ICN in aktivnosti na področju boja proti nasilju nad 
ženskami. 
 
Utrip je v letu 2009 izšel: 

• januarja na 48 straneh, 
• februarja na 64 straneh, 
• marca na 64 straneh, 
• aprila na 48 straneh – okvirčki, 
• maja na 56 straneh (priloga dobitnice zlatega znaka), 
• junija na 40 straneh, 
• julija/avgusta na 72 straneh, 
• septembra na 64 straneh (priloga 24. Svetovni kongres ICN), 
• oktobra na 40 straneh, 
• novembra na 80 straneh (priloga plan aktivnosti in strokovnih 

izpopolnjevanj v letu 2009) in 
• decembra na 64 straneh. 

Naklada je bila vse leto 16.500 izvodov.  
 
Aprila smo zaradi zmanjševanja stroškov začeli izobraževanja objavljati na 
drugačen način. Programe v Utripu objavljamo v vnaprej pripravljenih 
obrazcih; celotne programe izobraževanj pa na spletnih straneh Zbornice – 
Zveze. 
 
Skupaj smo v letu 2009 prihranili 106 strani: obseg vseh številk Utripa v letu 2008 
je bil 746 strani, v letu 2009 pa 640 strani.  
 
V skladu z dogovorom z lektorico, oblikovalcem in tiskarno sem pripravila urnik 
z roki za vse faze procesa priprave glasila do konca leta, a žal se urnika še 
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vedno ne držijo avtorji prispevkov in nam rušijo dobro zastavljen načrt dela  na 
račun dela odgovorne urednice, ki pa se mora držati rokov oblikovalca in 
tiskarne. 
 
Materialni stroški  
Trudili smo se, da bi čim bolj racionalno izkoristili prostor in z uvedbo novega 
načina objavljanja izobraževanj nam je uspelo slediti priporočilu, da številka 
nima več kot 56 strani, saj je v povprečju (12 številk) število strani znašalo 54. 
Tako ocenjujem, da smo se obnašali racionalno. 
Uredniški odbor je zaprosil Zbornico – Zvezo, da na tržišču preveri cene 
oblikovanja, tiska in distribucije Utripa, a zaradi oblice dela to še ni bilo 
storjeno. 
Še vedno nam ni uspelo poiskati zunanje agencije za trženje oglasnega 
prostora, saj zanje nismo dovolj zanimivi, prav tako ne za oglaševalce v času 
recesije. Kljub temu prihodki od oglaševanja niso zanemarljivi (26.372,00 
evrov). 
 
Poročilo pripravila: 
 
Biserka Marolt Meden 
Odgovorna urednica  
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11. DELOVNE SKUPINE 
 
11.1. DELOVNA SKUPINA ZA NENASILJE V ZDRAVSTVENI NEGI 
 
V letu 2009 je Upravni odbor Zbornice – Zveze s sklepom seje UO 21/09 v 
Delovno skupino za nenasilje v zdravstveni negi imenoval naslednje članice: 

• Irena Špela Cvetežar – vodja, 
• Monika Ažman, 
• Flory Banovac, 
• Darinka Klemenc, 
• Veronika Pretnar Kunstek, 
• Nataša Majcan, 
• Nika Škrabl. 

 
Za zunanjo strokovno sodelavko DS za nenasilje je bila imenovana Dora Lešnik 
Mugnaioni.  
 
V letu 2009 smo imele članice Delovne skupine za nenasilje v zdravstveni negi 
štiri sestanke (23. 2. 2009, 16. 6. 2009, 13. 10. 2009, 17. 11. 2009), njihova 
raziskovalna skupina pa se je sestala na treh sestankih (1. 4. 2009, 3. 3 2009 in 
4. 6. 2009).  
 
Na 7. Kongresu zdravstvene in babiške nege Slovenije smo se članice DS 
predstavile z dvema prispevkoma:  

• Odnos do nasilja nad ženskami v ginekoloških ambulantah, avtoric Irene 
Špele Cvetežar, Doroteje Lešnik Mugnaioni in Monike Ažman; 

• Poti reševanja konfliktov in nasilnih dejanj, avtorici: Irena Špela Cvetežar 
in Nika Škrabl.  

 
V novembrskem Utripu 2009 smo v sodelovanju z Društvom SOS telefon s 
prispevki opozorili na Mednarodne dni boja proti nasilju nad ženskami in 
otroki. V članku Desetletje skupne poti pa sta avtorici Irena Špela Cvetežar in 
Doroteja Lešnik Mugnaioni opisali delovanje DS in sodelovanje z Društvom SOS 
telefon ter predstavili nove poti delovanja delovne skupine.  
 
DS je 26. septembra v Ajdovščini skupaj z Društvom medicinskih sester, babic 
in zdravstvenih tehnikov Nova Gorica pripravila izobraževanje Obravnava 
nasilja v družini in na delovnem mestu za člane in članice njihovega društva. 
V ta namen smo pripravili Gradivo za izobraževalni seminar za Društvo 
medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Nova Gorica. Urednice so: 
Irena Špela Cvetežar, Doroteja Lešnik Mugnaioni in Renata Trampuž.  
 
Na Ministrstvu za zdravje je bila oblikovana delovna skupina za pripravo 
kliničnih smernic in programa izobraževanja zdravstvenih delavcev za 
obravnavo nasilja v družini. V tej skupini sodeluje naša članica Irena Špela 
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Cvetežar. Pripravljen je bil okvirni protokol za obravnavo žrtev nasilja v družini, 
ki je še v širši obravnavi.  
 
Na posvetu Urada za enake možnosti (21. 5. 2009) sta sodelovali Darinka 
Klemenc in Irena Špela Cvetežar ter predstavili delovanje Delovne skupine za 
nenasilje v zdravstveni negi. Udeležili smo se tudi delovnega srečanja Centra 
za socialno delo Jesenice – na povabilo regijske koordinatorice za obravnavo 
nasilja mag. Aleksandre Ogrin, in posveta v prostorih Državnega zbora (6. 10. 
2009), ki ga je organiziral Center za socialno delo Ljubljana – Šiška. Poleg 
socialnih delavk in delavcev so delo predstavili tudi Tatjana Mišič iz Generalne 
policijske postaje, vodja Okrajnega sodišča Irma Kirin Zakrajšek in Peter 
Stofanoski, direktor Socialne inšpekcije, ki preverja postopke obravnave nasilja 
v družini.  
 
Na povabilo praznovanja 20. obletnice delovanja Društva SOS telefon sta se 
slovesnosti udeležili Darinka Klemenc in Irena Špela Cvetežar. Ob tej priložnosti 
so izdali bilten s predstavitvijo skupnih projektov z DS. Več izvodov so podarili 
tudi Zbornici – Zvezi za arhiv.  
 
Za spletno stran smo poleg drugega gradiva pripravili tudi spletni naslov 
nenasilje@zbornica-zveza.si. 
 
Tudi letos bodo pripravljeni Protokoli obravnave nasilja v Delovni skupini za 
nenasilje v zdravstveni negi. Načela in cilje smo oblikovali na osnovi 
obravnave različnih primerov nasilja, ki so jih člani in članice Zbornice – Zveze 
posredovali naši delovni skupini. Multidisciplinarna obravnava posameznih 
primerov nasilja je po naših dosedanjih izkušnjah edina možna oblika dela, saj 
so primeri nasilja tako kompleksni, da drugačne oblike ne dopuščajo.  
 
Skupaj z vami želimo še naprej ustvarjati kulturo NEnasilja.  
 
Poročilo pripravila: 
 
Irena Špela Cvetežar 
Vodja delovne skupine  
 
 
11.2. DELOVNA SKUPINA ZA TERMINOLOGIJO V ZDRAVSTVENI IN BABIŠKI NEGI 
 
Delovna skupina za terminologijo je bila v sedanji sestavi ustanovljena na 
podlagi javno objavljenega razpisa Zbornice – Zveze v decembru 2008, z 
namenom prenove Malega leksikona terminoloških izrazov v zdravstveni in 
babiški negi.  
 
Delovno skupino za terminologijo sestavljamo:  

• Aleksandra HORVAT, dipl. m. s., predsednica,  
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• mag. Nada Vigec, članica,  
• Gordana Njenjič, dipl. m. s., članica, 
• mag. Nevenka Medija, prof. lat. in gr. jezika, članica.  

 
Delovna skupina se je v letu 2009 sestala štirinajstkrat, in sicer: 8. 1., 29. 1., 10. 
2., 12. 3., 26. 3., 14. 5., 4. 6., 26. 6., 14. 7., 28. 7., 27. 10., 16. 11., 7. 12. in 17. 12. 
2009.  
 
Članice delovne skupine smo iz prve izdaje Malega leksikona terminoloških 
izrazov v zdravstveni in babiški negi v letu 2009 dokončno izbrale aktualne 
termine; številne nepopolne in zastarele termine smo izločile ali posodobile in 
dodale mnoge nove. Izbor izrazov še vedno dopolnjujemo.  
 
Precej časa smo namenile preverjanju terminološkega gradiva in 
terminoloških izrazov, ki so trenutno v rabi pri nas in po svetu. Pri tem sta nam 
bili večkrat prek telefonskih pogovorov in elektronske pošte v izdatno pomoč 
strokovnjakinji, mag. Silva Kastelic, prof. slov. in nem. jezika (Sr. zdravstvena 
šola Ljubljana), in Mateja Medija, univ. dipl. ing. tekstilne tehnologije 
(prevajalka iz angleščine na Svetu EU v Bruslju).  
V terminološki slovar smo po predhodnem preverjanju in usklajevanju (v 
kliničnih okoljih) dodale tudi kratice, ki jih v zdravstveni in babiški negi v 
strokovnem jeziku pogosto uporabljamo.  
 
Z željo, da bi novi slovar vseboval natančne in nedvoumne razlage ter 
definicije pojmov, ki bi bile razumljive vsem uporabnikom stroke zdravstvene in 
babiške nege, smo v Utripu objavili poziv strokovni javnosti k sodelovanju in 
sooblikovanju terminološkega slovarja. Veseli smo bili sicer redkih 
posameznikov, ki so se pozivu odzvali.  
 
Trenutno je delovna skupina osredotočena na dokončno definiranje izbranih 
terminov, ki pa zaradi oblikovanja natančne razlage pojmov teče zelo 
počasi. A slovar vendarle dobiva svojo končno podobo. Delovna skupina za 
terminologijo bo konec meseca marca 2010 javno predstavila svoje 
dosedanje delo in hkrati ponudila v presojo uporabnost posodobljenih in 
dopolnjenih terminov. Želimo si konstruktivne razprave predstavnikov Zbornice 
– Zveze, društev in sekcij.  
 
V nadaljevanju nas čaka še oblikovanje definicij preostalih izbranih terminov 
ter natančen prevod vseh terminov v angleščino, ki je bil, po naših 
ugotovitvah, doslej v posameznih primerih nepravilen ali premalo natančen. 
Pri prevajanju se nadejamo pomoči mag. Brede Vrhunec, prof. angl. in fran. 
jezika (Zdravstvena fakulteta v Ljubljani), ki jo bomo prek Zbornice – Zveze po 
končanem definiranju vseh izbranih izrazov poprosile za sodelovanje.  
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Delovna skupina se bo do marca, do predstavitve svojega dela, sestajala 
trikrat na mesec, nato dvakrat mesečno oziroma po potrebi, odvisno od 
pripomb, predlogov in sugestij stroke oziroma samega poteka dela.  
 
Delovna skupina natančnega datuma izida slovarja ne more določiti, se pa 
zavezuje, da bo slovar zagotovo izdan v letu 2010.  
 
Ob zavedanju, da je pisanje in razlaganje strokovnih izrazov »nikoli 
dokončano delo«, se nastalega veselimo.  
 
Za ideje, predloge in »budno oko« se zahvaljujemo predsednici Zbornice – 
Zveze, gospe Darinki Klemenc, in izvršni direktorici, gospe Moniki Ažman. Za 
odlično sodelovanje in spodbudno delovno okolje hvala vsem zaposlenim na 
Zbornici – Zvezi.  
 
DS za terminologijo upa, da bo novi terminološki slovar sprejemljiv in uporaben 
na vseh strokovnih področjih delovanja stroke zdravstvene in babiške nege.  
 
 Poročilo pripravila: 
 
Aleksandra Horvat 
Vodja delovne skupine  
 
 
11.3. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO SPECIALIZACIJ V ZDRAVSTVENI NEGI 
 
Komisija za specializacije v zdravstveni in babiški negi deluje v sestavi: 

• vodja: Vanja Vilar; 
• člani: mag. Tamara Štemberger Kolnik, Beisa Žabkar, Nevenka Šestan, 

Mirjana Čalić, Erna Kos Grabnar, Mojca Dolinšek, Zorica Kardoš, 
Stanka Popovič, dr. Brigita Skela Savič,dr. Marija Zaletel, dr. Danica 
Železnik; Milenka Poljanec Bohnec. 

 
Terminski plan sestankov je bil: 
19. 6. 2009, 23. 7. 2009, 20. 8. 2009, 10. 9. 2009, 24. 9. 2009, 17. 12. 2009,  
7.1. 2010, 28. 1. 2010. 
 
Predstavitev vsebine dela 
5. maja 2009 je postala pravnomočna odločba o podelitvi javnih pooblastil 
Zbornici – Zvezi, za načrtovanje in izvajanje specializacij za izvajalce 
zdravstvene in babiške nege. Področje specializacij smo doslej opazovali le v 
zdravniških vrstah, zato smo se začeli zelo aktivno ukvarjati z vsemi 
neznankami, ki so se pogosto pojavljale. 
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Cilji našega delovanja so bili: 
Analiza anketnega vprašalnika o vrstah specializacij, ki jih v slovenskem 
prostoru najbolj potrebujemo. S pridobljenimi podatki nismo dobile 
verodostojnih podatkov, zaključimo lahko le, da je: 

• vstopni pogoj za specializacije 3-5 let, 
• vodilna ali vodstvena funkcija ni pogoj za vpis na specializacijo,  
• za vpis na specializacijo ima možnost podati strokovno mnenje ustrezna 

institucija in ne le delodajalec. 
 
Priprava pravilnika o specializacijah izvajalcev zdravstvene in babiške nege. 
Izvedle smo preglede doslej pripravljenih pravilnikov in pričele z oblikovanjem 
novega. Pravilnik obsega splošne določbe, program specializacij, 
pooblaščene izvajalce, razpis in odobritev specializacij, mentorstvo, 
zagotavljanje kakovosti izvajanja specializacij, trajanje in potek specializacij, 
preverjanje znanja in specialistični izpit, specializacije specializantov, ki so 
kvalifikacije za opravljanje reguliranega poklica pridobili v drugi državi članici 
Evropske unije, priznanje specialističnega naziva na podlagi dela, 
specializacije tujih državljanov ter predhodna in končna določba. Pri pripravi 
pravilnika smo se istočasno srečevale s številnimi vprašanji, na katera nismo 
našle odgovorov, zato smo se sestale tudi s predstavniki Ministrstva za zdravje. 
Pravilnik je v zaključni fazi izdelave. 
 
Priprava dokumentacije za izvedbo specializacij izvajalcev zdravstvene in 
babiške nege: 

• Javni razpis specializacij. 
• Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zdravstveni zavodi in zasebne 

ordinacije za izvajanje specializacij izvajalcev zdravstvene in babiške 
nege. 

• Prijava za javni razpis specializacije. 
• Splošna navodila in informacije o poteku razpisa specializacij. 
• Obrazec za dokazila za ocenjevanje izbirnih kriterijev. 
• Karton strokovnih vsebin specializanta in časovni razpored specializacije. 
• Izjava glavnega mentorja. 
• Zapisnik o specialističnem izpitu. 
• Potrdilo o specialističnem izpitu. 

 
Določile smo tri testna področja specializacij: 

• specializacija iz medicine dela, prometa in športa, 
• specializacija za medicinske sestre v diabetologiji, 
• specializacija za enterostomalne terapevte. 

 
Pričele smo z vsebinskimi pripravami na posameznih področjih specializacij in 
pripravile vzorčni enotni obrazec za vse izobraževalne module.  
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Zavedamo se, da je področje kliničnih specializacij za izvajalce zdravstvene in 
babiške nege zelo pomembno. Z njimi želimo pridobiti dodatna in 
poglobljena znanja ter veščine na določenem strokovnem področju.  
 
Poročilo pripravila: 
 
Vanja Vilar 
Vodja delovne skupine  
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12. POROČILA STROKOVNIH REGIJSKIH DRUŠTEV (11 POROČIL) 
 
12.1. LJUBLJANA 
 

 
 
V letu 2009 smo organizirali številne izobraževalne in interesne aktivnosti, ki so 
nas zaposlovale skozi vse koledarsko leto. 
 
UO (mandat od 2005 do 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, 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, ðurña Sima, Nada Sirnik, Miha Stražar, Ljubica Šavnik, Marina 
Velepič, Robertina Benkovič, Marija Vidrih, Sabina Vihtelič, Majda Zore, Jerica 
Zrimšek, Zlata Živič, Ljuba Seblovnik, Zdenka Deželak in Tatjanja Žvanut. 
 
V novem mandatu UO (od 2009 do 2013) smo nadaljevali z nekoliko 
spremenjenim UO, tako da so se nam pridružili: Nataša Čermelj, Zlatko 
Grubešić, Klavdija Hudobivnik, Slavica Popovič, Alenka Roš, Nika Škrabl in 
Gordana Njenjić.  
 
Seje IO so bile: 16. 2. 2009, 20. 4. 2009, 12. 10. 2009 in 9. 11. 2009. 
Seje UO so bile: 11. 3. 2009 – redni letni občni zbor, 10. 6. 2009 in 7. 12. 2009, ter 
redni volilni občni zbor 21. 10. 2009. Seja NO je bila 5. 2. 2009. 
 
V letu 2009 smo organizirali 45 različnih društvenih dogodkov; pri tem je svoje 
zanimanje pokazala tretjina članstva ljubljanskega društva. Pridobili smo tudi 
nekaj novih članov. 
 
Med pomembne dogodke štejemo vse izobraževalne aktivnosti, skupaj jih je 
bilo 30, ostale društvene dogodke so zasedale interesne dejavnosti članstva 
pri DMSBZT Ljubljana. 
 
Bili smo aktivni udeleženci drugih izobraževalnih dogodkov po Sloveniji in v 
tujini. V velikem številu in predvsem aktivno smo se udeležili 7. Kongresa 
zdravstvene in babiške nege Slovenije: Medicinske sestre in babice – Znanje je 
naša moč.  
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Dejavni člani ljubljanskega društva, prejemniki zlatega znaka Zbornice – Zveze 
so: Mojca Dolinšek, Zorica Kardoš, Marija Logonder, Suzana Majcen Dvoršak, 
Andreja Mihelič Zajec, Gordana Njenjić in Peter Požun. 
 
Splošne zadeve pri DMSBZT Ljubljana 

• Po uspešni preselitvi v letu 2008 smo v letu 2009 dosegli, da smo v 
prostorih pripravili obilo izobraževalnih dogodkov. Med drugim smo gostili 
eminentne predavatelje 10. simpozija in številno članstvo DMSBZT 
Ljubljana na kliničnih večerih, etičnih delavnicah, interesnih aktivnostih in 
sejah odborov. Po dopolnitvah statuta smo bili v letu 2009 obvezani za 
pripravo rednega letnega občnega zbora članov. V oktobru smo 
pripravili redni volilni občni zbor, na mesta podpredsednikov za splošne 
zadeve, podpredsednico za izobraževanje in podpredsednico za 
interesne dejavnosti so kandidirali dosedanji podpredsedniki, tako da 
vodstvo nadaljujemo v stari sestavi. Timski pristop vseh treh 
podpredsednikov ljubljanskega društva bo tudi v bodoče predstavljal 
dobro pripravljenost za koordiniranje in uravnovešanje nalog med 
podpredsedniki. Mesto podpredsednika v mandatu 2009 do 2013 
zasedajo Peter Požun za področje splošnih zadev, Andreja Kvas za 
izobraževalno dejavnost in Zdenka Dovč za interesne dejavnosti.  

    Novi nadzorni odbor deluje v spremenjeni sestavi: Saša Kotar – 
predsednica in članici Nada Sirnik ter Irena Špela Cvetežar. IO ostaja v 
skoraj nespremenjeni sestavi. 

• Na finančno-poslovnem planu smo ob koncu aprila 2009 postali 
zavezanci za DDV, kar je naše finančno poslovanje dodatno obremenilo. 
Okrepljene izobraževalne in interesne dejavnosti so zahtevale več 
delovnih ur naše stalne in neutrudne tajnice Irme Kiprijanovič. 

• Med splošne pridobitve lahko zapišemo prenovo naše stare spletne strani 
http://www.drustvo-med-sester-lj.si in ustvarjanje nove, ki bo namenjena 
uporabnikom naših nasvetov s področja delovanja v javnem interesu. Za 
koordinacijo in izvedbo nalog splošne narave je pri društvu aktivno 
sodeloval podpredsednik Peter Požun. 

• Izobraževalno področje smo razširili na organizacijo kliničnih večerov. 
Organizirali smo tri klinične večere, skupaj jih je obiskalo 120 naših članov. 
Dvakrat smo večer organizirali v naših prostorih na Poljanski ul. 14, tretji 
klinični večer pa v Zdravstvenem domu Postojna, kjer smo zbrali naše 
članstvo. Izbrana in zelo zaželena tema je bila tudi v letu 2009 lajšanje 
pooperativne bolečine. Sodelovanje po doslej utečeni praksi s Savezom 
udruženja zdravstvenih radnika Srbije se je nadaljevalo tudi v letu 2009. 

• Sprejeli smo obisk treh kolegic, ob 10. simpoziju, 7 naših članov se je z 
aktivnim prispevkom udeležilo Oktobarskih susreta zdravstvenih radnika 
Srbije. Udeležba ICN kongresa je bila na zavidljivi ravni, 3 kolegice so bile 
aktivne s predavanjem in posterji. V maju 2009 smo odšli na delovni obisk 
h kolegicam iz Hrvatske udruge medicinskih sestara v Zagreb. Pričakala 
nas je delegacija s predsednico, gospo Branko Rimac. Naš skupni interes 
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je, da začnemo stanovsko sodelovanje na ravni regij, Ljubljane in 
Zagreba. Neposredno pred iztekom leta 2009 so se nam oglasile 
kolegice iz Banjaluke s pobudo za sodelovanje. Sekcija študentov v 
zdravstveni in babiški negi Slovenije je potrdila novo vodstvo. Predsednik 
sekcije študentov je Željko Malić. Sekcija se je pridružila aktivnostim 
društva. 

 
Raziskovanje, izobraževanje in založništvo  
(koordinira mag. Andreja Kvas, podpredsednica) 
 
Raziskovalna dejavnost 

• Raziskovalna skupina se je v letu 2009 odločila, da nadaljuje z 
raziskovanjem medpoklicnih odnosov (odločili smo se za raziskovalno 
metodo – študija primera s kombinacijo. Raziskovalna skupina se je v letu 
2009 odločila, da nadaljuje z raziskovanjem medpoklicnih kvantitativnih 
in kvalitativnih metod), tokrat v kliničnem okolju. V okviru študije primera 
je bilo uporabljenih več metod: anketiranje članov zdravstvenega tima o 
njihovih stališčih in oceni medpoklicnega sodelovanja med medicinskimi 
sestrami in zdravniki, nestrukturirano in strukturirano opazovanje 
sodelovanja med medicinskimi sestrami in zdravniki, intervjuji z nekaterimi 
medicinskimi sestrami in zdravniki, etnografska študija ter pregled 
dokumentacije. Po pogovoru s takratno generalno direktorico 
Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, mag. Darinko Miklavčič, smo 
dobili dovoljenje, da lahko pričnemo s študijo primera na Kliničnem 
oddelku za torakalno kirurgijo (klinični oddelek je sam izrazil željo, da 
sodeluje v raziskovalnem projektu). Projekt smo poimenovali Značilnosti 
sodelovanja med zaposlenimi na oddelku za torakalno kirurgijo UKC: 
študija primera. V raziskovalnem projektu so sodelovali: Društvo 
medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana, Zdravstvena 
fakulteta, Slovensko zdravniško društvo in Univerzitetni klinični center 
Ljubljana. Na omenjenem projektu je sodelovalo 11 raziskovalk: izr. prof. 
dr. Majda Pahor (vodja projekta), mag. Andreja Kvas (vodja 
Raziskovalne skupine pri DMSBZT Ljubljana), Nika Škrabl (organizacijski 
vodja projekta), dr. Barbara Domajnko, mag. Darja Ovijač, mag. Albina 
Bobnar, Renata Vettorazzi; mag. Cvetka Gregorc, Mojca Tomažič, 
Andreja Mlinarič in Katarina Ščepanovič. Članice raziskovalne skupine 
prihajajo iz različnih poklicev; 7 medicinskih sester (od tega so 4 
visokošolske učiteljice na programu zdravstvena nega), 2 sociologinji, 1 
psihologinja in 1 študentka zdravstvene nege.  

• Ko smo pridobili vsa dovoljenja, iz UKC Ljubljana in Častnega razsodišča 
pri Zbornici – Zvezi, je izr. prof. dr. Majda Pahor v mesecu juniju 2009 
izdelala načrt opazovanja; opazovanje je potekalo v dvojicah (najprej 
eno uro opazovanje, nato 1 uro beleženje in usklajevanje ter pisanje 
opaženega na posebne formularje), opazovanje jutranje predaje službe 
(ob bolniku; vključeni v opazovanje: ZT, dipl. m. s., nadzorna MS in glavna 
MS), sestankov zdravstvene nege (vključeni v opazovanje: glavna MS, 
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nadzorna MS in dipl. m. s.), zdravniškega poročila (vključeni v 
opazovanje: zdravniki, glavna MS, nadzorna MS, fizioterapevtka) ter vizite 
(opazovanje v sobi intenzivne nege in terapije – vključeni vsi). Z 
opazovanjem smo pričeli v začetku meseca junija 2009 in končali konec 
meseca septembra 2009. V mesecu septembru sta izr. prof. dr. Majda 
Pahor in dr. Barbara Domajnko od 9. 9. 2009 do 10. 9. 2009 opravili še 4 
polstrukturirane intervjuje z diplomiranimi medicinskimi sestrami in štirimi 
zdravniki iz opazovanega kliničnega oddelka. Prepis (transkripte 
intervjujev) so opravile: ga. Irma Kiprijanović (tajnica DMSBZT Lj.), Nika 
Škrabl, Renata Vettorazzi, dr. Barbara Domajnko.  

• Od meseca septembra 2009 dalje smo se članice raziskovalne skupine 
srečevale vsak ponedeljek popoldan, saj načrtujemo izdajo znanstvene 
monografije v letu 2010. V znanstveni monografiji bomo skozi 4 kategorije 
teoretično predstavile (pregled znanstvene literature, predvsem tuje) 
pomen sodelovanja med medicinskimi sestrami in zdravniki: skupni cilji in 
vizija, internalizacija (medsebojno zaupanje in spoštovanje), formalizacija 
(informacijska podpora: protokoli, algoritmi, klinične poti ipd.) ter 
vodenje in upravljanje. Sestanki so bili zelo aktivni, izmenjevale smo novo 
pridobljena teoretična znanja (po pregledu člankov), veliko razpravljale 
in iskale rešitve. Poleg tega smo se pripravljale tudi na 10. mednarodni 
simpozij DMSBZT Ljubljana. 

 
Izobraževalna dejavnost 

• V letu 2009 smo nadaljevali s komunikacijskimi delavnicami: »Tudi 
beseda je zdravilo«, ki so še vedno zelo aktualne med našimi članicami in 
člani. Vodi in izvaja jih ga. Klara Ramovš iz »Elite d.o.o«. V letu 2009 smo 
izvedli štiri delavnice; udeležilo se jih je 80 članov. Nadaljujemo s tečajem 
angleškega jezika, že drugo leto pa poteka tudi tečaj nemškega jezika 
v društvenih prostorih.  

• Zaradi velike udeležbe in zanimanja smo 26. marca 2009 ponovili 
izobraževanje s področja temeljnih postopkov oživljanja. Udeležencev je 
bilo 211. Organizirali smo ga na takratni Visoki šoli za zdravstvo v 
sodelovanju strokovnimi sekcijami: Sekcija medicinskih sester in 
zdravstvenih tehnikov v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji, 
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in 
angiologiji in Sekcija medicinskih sester v urgenci, ter takrat še Visoka šola 
za zdravstvo, sedanja Zdravstvena fakulteta UL. 

• V sodelovanju s Sekcijo medicinskih sester v managementu smo 16. 
oktobra 2009 na Srednji zdravstveni šoli v Ljubljani organizirali strokovno 
srečanje z naslovom Preprečimo, da nas strese stres na delovnem mestu. 
Po posameznih sklopih so se razvile živahne razprave in spoznali smo, 
kako pomembno je, da prepoznamo simptome preobremenjenosti, da 
se znamo z različnimi tehnikami sproščati tudi na delovnem mestu. Pri 
preprečevanju in odpravljanju stresnih situacij pa nam lahko v veliki meri 
pomaga tudi ljubljansko društvo z različnimi interesnimi dejavnostmi. Vsi 
udeleženci so prejeli zbornik v elektronski obliki (uredniki: mag. Andreja 
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Kvas, ðurña Sima in Miha Boris Kaučič) s prispevki predavateljev 
strokovnega srečanja. Seminarja so se udeležile 104 osebe. 

• V mesecu septembru smo začeli s pripravami na 10. mednarodni 
simpozij, ki je bil 27. novembra 2009 v Ljubljani. Pripravili smo ga skupaj z 
Zdravstveno fakulteto, Slovenskim zdravniškim društvom in Univerzitetnim 
kliničnem centrom. Potekal je na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani pod 
naslovom »Tim medicinskih sester in zdravnikov podobo svojo na ogled 
postavi: raziskava v klinični praksi«. Na simpoziju sta aktivno sodelovala 
dva mednarodno znana strokovnjaka iz Velike Britanije, dr. Marion Helme 
iz Higher Education Academy Health Sciences and Practice Subject 
Centre, King's College London, in prof. Hugh Barr iz University of 
Westminster, ki se že vrsto let ukvarjata s proučevanjem in 
izobraževanjem medpoklicnega sodelovanja (v zdravstvu). Povabili smo 
tudi državnega sekretarja na Ministrstvu za zdravje, dr. Ivana Eržena, ki pa 
je bil službeno odsoten. Namesto njega je prispevek Ali je medpoklicno 
in medsektorsko sodelovanje prioriteta slovenske zdravstvene politike? 
predstavil generalni direktor Direktorata za zdravstveno varstvo, prim. 
Janez Remškar. Članice raziskovalne skupine pa smo teoretično 
predstavile 4 kategorije, ki vplivajo na sodelovanje med medicinskimi 
sestrami in zdravniki: skupni cilji in vizija, internalizacija, formalizacija ter 
vodenje in upravljanje. Študentka je predstavila etnografsko študijo 
opazovanega kliničnega oddelka. Predstavljeni so bili kvantitativni in 
kvalitativni rezultati iz opazovane klinike; stališča do medpoklicnega 
sodelovanja in analiza podatkov iz opazovanj ter intervjujev. Aktivno so 
sodelovali tudi predstavniki iz opazovanega kliničnega oddelka; 
predstojnik oddelka, glavna medicinska sestra in nadzorna medicinska 
sestra. Vse razprave so bile zelo živahne, postavljenih je bilo veliko 
vprašanj, tudi predlogov in pobud, kar vse kaže na to, da je tema v 
današnjem času zelo aktualna. Mednarodnega simpozija se je udeležilo 
100 slušateljev. 

  
Mag. Andreja Kvas  
 
Poročilo o delovanju na področju etike v zdravstveni in babiški negi 
 
Seminarji in učne delavnice za člane DMSBZT Ljubljana 
V letu 2009 je bilo v prostorih našega društva izvedenih: 

• 6 enodnevnih učnih delavnic Etika v praksi zdravstvene nege  
• 5 dvodnevnih seminarjev z učnimi delavnicami Management 

zdravstvene nege v luči etike. 
• Seminarjev za člane drugih društev medicinskih sester, babic in 

zdravstvenih tehnikov je bilo 6. 
 

Marina Velepič  
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Interesne dejavnosti  
 

• Zanimanje naših članov za interesne dejavnosti skozi leta raste. Med 
uspešno opravljene in obiskane štejemo delavnico Poslušanje 
planetarnega gonga, ki jo je obiskalo 94 udeleženk. 
Dober glas o gongu se je razširil, zato so našo voditeljico povabili tudi v 
Idrijo in v druga društva. Tridnevna delavnica, ki obsega 20-urno 
teoretično in praktično spoznavanje feng-šuja, je potekala 30. 1., 31. 1. in 
1. 2. 2009. Udeležilo se je je 17 udeleženk. Udeležili smo se tečaja 
orientalskega plesa, ki je potekal enkrat tedensko od novembra do 
junija. Sodelovalo je 13 članic našega društva. Junija so plesalke 
prikazale svoje znanje z zaključnim nastopom v kulturnem domu Španski 
borci. 

• 3. in 4. aprila je potekala delavnica Kako z refleksno masažo stopal 
vzpostavljamo ravnotežje v telesu. Vodila jo je Milena Plut Podvršič. 
Udeležilo se je 18 naših članic. 

• 25. in 26. septembra je bila organizirana delavnica Vpliv petih elementov 
na dušo in telo, povezan z refleksno masažo stopal, ki jo je prav tako 
vodila Milena Plut Podvršič. Sodelovalo je 23 udeleženk, praktični del – 
meditacijo smo izvedli v naravi, v parku na Vrazovem trgu.  

• 25. oktobra smo sodelovali na 14. Ljubljanskem maratonu. Zanimanje za 
tek je bilo izjemno, sodelovalo je 38 tekačev, gostili smo tudi nekaj članov 
iz drugih regijskih društev. Dve naši članici sta pretekli pravi maraton, 42 
kilometrov. 

• 6. novembra smo izvedli predavanje in aktivno delavnico z naslovom: 
Hrana je vir življenja, zdravja in dobrega počutja. Vodila jo je dr. Ruža 
Pandel Mikuš. Udeleženk je bilo 25. 

• Poročilo o likovni dejavnosti je podala Margerita Ilić Kačar; letos so nas 
članice še posebej navdušile z izdajo stenskega koledarja.  

• Za dejavnost joge je skrbela Nada Sirnik. 83 naših članic in 11 zunanjih 
članov redno "jogira" na štirih lokacijah v Ljubljani ter v Trbovljah in Idriji.  

• Za izletništvo in pevski zbor se je trudila Saša Kotar. Zbor Florence se lahko 
pohvali z desetimi uspešnimi nastopi in svojo programsko usmeritvijo, ki jo 
neutrudno dograjuje. 

• Interesna dejavnost izletništva nas je popeljala po zanimivih destinacijah, 
onkraj slovenskih meja. Majski tridnevni izlet nas je popeljal v Umbrijo, 
jesenski izlet je bil namenjen strokovnemu ogledu Univerzitetne bolnišnice 
v Münchnu in bavarske prestolnice.  

• Likovna dejavnost se lahko pohvali s tremi likovnimi razstavami, v 
prostorih Očesne klinike, v avli Univerzitetnega kliničnega centra v 
Ljubljani, tradicionalno ob 5. in 12. maju ter v Zavodu Republike Slovenije 
za transfuzijsko medicino v Ljubljani. 

 
Zdenka Dovč z nosilci dejavnosti  
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Gibalno-športna vadba 
 

• Že nekaj let vsako sredo na Šmarni gori po razporedu (ponavadi 2 uri 
pred temo) brezplačno merimo srčni utrip in krvni pritisk tudi nečlanom – 
vsem, ki pridejo na vrh in to želijo. 

• Na osnovi izmerjenih vrednosti ustrezno svetujemo, kakšna je bila gibalna 
(pre)obremenitev. Prav tako že nekaj let vsak četrtek od 17. do 19. ure v 
prostorih društva DMSBZT Ljubljana merimo in določamo najboljši in 
najvišji dovoljen srčni utrip za gibalno-športno aktivnost.  

• Med številnimi aktivnostmi smo bili prisotni na Poti ob žici v Ljubljani in 
dnevu zmage na Blegošu, kjer smo brezplačno merili srčni utrip, krvni 
pritisk in krvni sladkor. V podružnici Idrija smo imeli dvakrat učno-vzgojno 
predavanje in svetovanje z merjenjem srčnega utripa, planinskim 
pohodom in nordijsko hojo. S svetovanjem, meritvami in predstavitvami 
društva smo nadaljevali tudi na Prešernovem trgu v Ljubljani in na Teku za 
upanje. Opravili smo 7 planinskih pohodov z ogledi krajevnih 
znamenitosti, kar predstavlja dodano vrednost za naše članstvo. 

 
Podružnici Litija-Kamnik in Zasavje sta v letu 2009 skrbeli za organizacijo 
izobraževalnih in interesnih srečanj na svojem področju delovanja; ob tem so 
se članice in člani odzivali na strokovne in interesne aktivnosti matičnega 
društva. 
 
Sekcija upokojenih medicinskih sester je v letu 2009 opravila načrtovane 
aktivnosti, ob koncu leta pa pripravila srečanje s kolegicami, ki so skozi leto 
praznovale različne življenjske obletnice. 
 
Zgodovina  

• V mesecu marcu smo pridobili seminarsko nalogo z naslovom Bela barva 
v zdravstvu, ki je nastala v sodelovanju DMSZT Ljubljana (Keršič).  

• marca 2009 je bil na RTV Slovenija predstavljen dokumentarni film z 
naslovom »Usmiljenke«. Pri ustvarjanju filma je sodelovalo tudi ljubljansko 
društvo.  

• Aprila smo na pobudo Rdečega križa Slovenije sodelovali pri raziskovanju 
zgodovine dobitnic najvišjega prestižnega priznanja, medalje Florence 
Nightingale. 

• Aprila smo v Beogradu pod pokroviteljstvom Društva medicinskih sester 
Beograd predstavili »Izkušnje in sistematičen pristop k proučevanju 
zgodovine zdravstvene in babiške nege«. Predstavljena je bila zgodovina 
dejavnosti ljubljanskega društva (Keršič). 

• V mesecu aprilu je nastala zbirka fotografij društvenih prostorov na 
Poljanski cesti (Keršič). 

• Junija smo predstavili zgodovino babiške nege na Visoki šoli za 
zdravstveno nego na Jesenicah v okviru 1. študentske konference. 
Predavanje je nastalo na osnovi arhiva DMSBZT Ljubljana (Keršič).  
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• V juliju sva se s predsednico ðurño Sima udeležili predstavitve knjige 
Življenje in delo Angele Boškin, v kateri je predstavljeno diplomsko delo. 
Predstavitev je bila v Pevmi v Italiji. Udeležilo se je veliko domačinov, 
predstavniki Mohorjeve družbe, avtorica diplomskega dela Andreja 
Korenčan, mentorica diplomskega dela Andreja Mihelič Zajec ter Anica 
Židanik, pranečakinja Angele Boškin. Ob predstavitvi knjige so predvajali 
igrano-dokumentarni film Poti k ljudem, ki prikazuje življenjsko pot Angele 
Boškin. Spremno besedo v knjigi sta napisali Irena Keršič in Darinka 
Klemenc. 

• Skozi celo leto je potekalo arhiviranje in urejanje albuma fotografij 
zdravstvenih in socialnih zavodov Slovenije, ki se bo nadaljevalo še v letu 
2010 (Keršič). 

• V arhiv delovnih oblek smo pridobili delovno obleko študentov Visoke 
šole za zdravstvo v Ljubljani (Miha Stražar). 

• Muzeju Idrija – Cerkno smo odstopili nekaj predmetov za potrebe 
urejanja obnovljene Bolnice Franja (zapisnik predaje je v arhivu društva). 
Podana je bila pobuda za sodelovanje med muzejem in društvom. 
Društvo je izrazilo zanimanje za predstavitev zgodovine zdravstvene in 
babiške nege v prostorih muzeja, kar predstavniki muzeja podpirajo. 
Dogovorili smo se, da gre pobuda v letni načrt muzeja za leto 2011 
(Sima, Keršič). 

• V mesecu oktobru smo sodelovali pri izdelavi plakata Od skrbstvene 
sestre do skrbstvene patronažne medicinske sestre in prikazali zgodovino 
dogodkov, ki so vplivali na razvoj patronažne zdravstvene službe v 
Sloveniji. Plakati so na ogled širši strokovni in laični javnosti v vseh 
zdravstvenih domovih po Sloveniji (Keršič, Požun, Koren). 

• Decembra smo na prošnjo predsednice DMSBZT Koper proučevali 
zgodovino društva, ki so jo želeli predstaviti ob 50-letnici delovanja. Ob 
svečani akademiji smo jim podarili zbrano gradivo (Keršič). 

• V letu 2009 je interesna dejavnost zgodovine sodelovala v številnih v 
javnosti odmevnih projektih, ki so promovirali delovanje ljubljanskega 
društva.  

 
Irena Keršič 
 
Prejemnice srebrnega znaka in naziva častni član/članica Društva v letu 2009 
so: Darinka Klemenc, Nada Sirnik in Sabina Vihtelič; priznanje za častni članici 
Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana sta prejeli 
Slavka Verovšek in Milena Plut Podvršič. 
 
Redno smo objavljali v glasilu Utrip in vabili članstvo na različne aktivnosti 
društva. Obveščali smo jih tako o strokovnih kot interesnih aktivnostih. Po 
zaključku smo vedno pripravili poročilo in ga poslali v objavo. Skupaj smo v 
letu 2009 objavili 58 vabil na aktivnosti in 24 člankov v glasilu Utrip, ki uspešno 
prispevajo k dvigu članstva in krepitvi stanovske pripadnosti. 
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Poročilo pripravila: 
 
ðurña Sima 
Predsednica DMSBZT Ljubljana 
 
 
12.2.  MARIBOR 
 
 
 
 
 
 
 
Izvedba sej upravnega odbora (UO) 

• 1. redna seja UO DMSBZT MB, 20. februar 2009 (16.00, sejna soba Klinike 
za pediatrijo, UKC Maribor), 

• 1. korespondenčna seja UO DMSBZT MB, 6. do 11. maj 2009 (elektronska 
seja po e-pošti), 

• redni občni zbor DMSBZT MB, torek, 31. 3. 2009 (17.00, predavalnica 
Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, Vošnjakova 2-4, 
Maribor), 

• 2. redna seja UO DMSBZT MB, 10. junij 2009 (sejna soba ZD dr. Adolfa 
Drolca Maribor, Sodna ulica 13, Maribor), 

• 2. korespondenčna seja UO DMSBZT MB, 21. september 2009, 
• 3. redna seja UO DMSBZT MB,  8. oktober 2009 (sejna soba ZD dr. Adolfa 

Drolca Maribor, Sodna ulica 13, Maribor), 
• 4. redna seja UO DMSBZT MB, 21. december 2009 (sejna soba DMSBZT 

Maribor, Ulica heroja Jevtiča 5, Maribor), prednovoletno srečanje članov 
v organih društva ter vabljenih članov pri predsednici društva. 

 
Izvedba strokovnih srečanj 
STROKOVNI KLINIČNI VEČERI: vsak tretji četrtek v mesecu, namenjeni 
zaposlenim v zdravstveni in babiški negi ter vsem, ki potrebujejo informacije v 
zvezi z razpisano vsebino, vsebinski poudarek na timskem pristopu pri celostni 
obravnavi pacientov (pacient kot partner) in razvoj medpoklicnega 
sodelovanja med zaposlenimi v zdravstvenem timu, 4 pedagoške ure, 4 LT 
pasivna udeležba, 6 LT aktivna udeležba; 
 

• januar: 15. 01. 2009: PREVENTIVA RAKA MATERNIČNEGA VRATU, CEPIVA 
PROTI OKUŽBI S HUMANIMI VIRUSI PAPILOMA - HPV, prim. Danilo Maurič, 
dr. med., spec, VLOGA MEDICINSKE SESTRE PRI PREVENTIVI RAKA 
MATERNIČNEGA VRATU, Nina Krapše, dipl. m. s., 90 udeležencev; 
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• februar: 19. 2. 2009: NUKLEARNA MEDICINA, Mitja Topalovič, dr. med., 
spec. internist, ZDRAVSTVENA NEGA IN NUKLEARNA MEDICINA, Stane 
Vernik, dipl. zn., 250 udeležencev; 

• marec: 19. 3. 2009: AKTIVNO SOOČENJE S STRESOM, Maja Rusič, sms, soc. 
del., 230 udeležencev; 

• april: 16. 4. 2009: KO SE DUŠEVNA MANJRAZVITOST PREPLETA Z DUŠEVNO 
MOTNJO, Nataša Potočnik Dajčman, dr. med., spec. psih., VELIKI MALI 
ČLOVEK Viktorija Štiglic, dipl. m. s., 230 udeležencev; 

• maj: 21. 5. 2009: ŽIVETI Z DEMENTNIM SVOJCEM, asist. Mojca Muršec, dr. 
med., spec. psih., ZDRAVSTVENA NEGA DEMENTNEGA SVOJCA, Suzana 
Smovnik, dipl. m. s., 230 udeležencev; 

• junij: 18. 6. 2009: POMEN ZDRAVE PREHRANE IN GIBANJA ZA ZDRAVO 
ŽIVLJENJE, Svetlana Šarenac, dipl. m. s., spec. klin. dietetike, Zvezdana 
Vražič, dipl. m. s., spec. klin. dietetike, 230 udeležencev; 

• oktober: 15. 10. 2009: ŽIVLJENJE S KRONIČNO LEDVIČNO BOLEZNIJO 
(KLB), Sebastijan Bevc, dr. med., spec. internist, ZDRAVSTVENA NEGA 
PACIENTOV S KLB, Cvetka Krel, dipl. m. s., 202 udeležencev; 

• november: 19. 11. 2009: ODDELEK ZA PERINATOLOGIJO UKC MARIBOR SE 
PREDSTAVI, Aleksandra Frangež, dipl. m. s., Erika Marin, dipl. m. s., spec., 
Miranda Zel, viš. med. ses., Erika Razboršek, dipl. m. s., 181 udeležencev;  

• december: 17. 12. 2009: PREHRANA ONKOLOŠKEGA PACIENTA, Nada 
Rotovnik - Kozjek, dr. med., spec., Denis Mlakar Mastnak, dipl. m. s., spec. 
klin. dietetike, 99 udeležencev;  

 
Druga srečanja in aktivnosti 

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

• organizacija in pričetek tečajev likovne dejavnosti, program za 
začetnike, 9 udeležencev (40 ur), program nadaljevalne skupine, 7 
udeležencev (40 ur); 

• področje »obveznih vsebin« - MODUL LICENCA:  Programi strokovnih 
srečanj so namenjeni zaposlenim v zdravstveni in babiški negi in so 
usklajeni z obveznimi vsebinami (10. člen Pravilnika o licencah izvajalcev 
v dejavnosti zdravstvene in babiške nege (Uradni list RS, št. 24/ 2007, z 
dne 20. 3. 2007), ki jih mora vsebovati strokovno izpopolnjevanje za 
izpolnjen pogoj obveznih vsebin s področja »POKLICNE ETIKE, 
ZDRAVSTVENE ZAKONODAJE IN TPO« v enem licenčnem obdobju: 
• 28. 2. 2009, celodnevni seminar »ZDRAVSTVENA ZAKONODAJA V LUČI 

ZDRAVSTVENE NEGE« (izdaja elektronskega zbornika s CIP kataložnim 
zapisom), 140 udeležencev; Strokovno izobraževanje je vpisano v 
register strokovnih izpopolnjevanj Zbornice zdravstvene in babiške 
nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in 
zdravstvenih tehnikov Slovenije pod številko 2009 - 222 - 237 ter 
ovrednoteno z 9,5 LT;  
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• 13. 3. 2009, celodnevni seminar z učnimi delavnicami »ETIČNE IN 
MORALNE DIMENZIJE V ZDRAVSTVENI IN BABIŠKI NEGI«, 50 
udeležencev; strokovno izobraževanje je vpisano v register strokovnih 
izpopolnjevanj Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze 
strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov 
Slovenije pod številko 2009 – 223 – 238 in je ovrednoteno z 9,5 LT; 

• maj, 7. Kongres zdravstvene in babiške nege, 16 aktivnih udeležb,  
• maj, organiziran prevoz v Ljubljano na nacionalno svečanost ob 

mednarodnem dnevu medicinskih sester in mednarodnem dnevu babic, 
50 udeležencev; 

• 27. maj, SVEČANA PROSLAVA DMSBZT MB s kulturnim programom ob 
mednarodnem dnevu medicinskih sester in mednarodnem dnevu babic, 
podelitev najvišjih priznanj društva SREBRNI ZNAK ter celodnevno 
strokovno srečanje z učnimi delavnicami »MEDICINSKE SESTRE IN BABICE 
V SKRBI ZA LASTNO ZDRAVJE IN LEPOTO – ZDRAVJE IN LEPOTA ŽENSKE«, 
450 udeležencev. Strokovno izpopolnjevanje je vpisano v register 
strokovnih izpopolnjevanj Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije 
in ovrednoteno z 4,5 LT. 

    Dobitnice najvišjih priznanj društva »srebrni znak«: B. Zornik, C. Kosar, E. 
Razboršek. Kulturni program B. Maroševič, baletniki SNG MARIBOR pod 
vodstvom M. Turcu, M. Demšar, klavir; 

• mediji: Radio Maribor, informativni bilten ZD dr. A. Drolca Maribor, Naša 
bolnišnica, informativni bilten UKC Maribor; 

• maj 2009 »DMSBZT MB v Londonu«, odhod tečajnikov (začetni tečaj) v 
London v spremstvu profesorice Milene Meško ter sodelavca; 

• junij 2009 »DMSBZT MB v Dublinu«, odhod tečajnikov (nadaljevalni tečaj) 
v Dublin, Irska, v spremstvu profesorice Milene Meško ter sodelavca; 

• sodelovanje na 1. konferenci študentov zdravstvene nege na VŠZN 
Jesenice, predstavitev delovanja DMSBZT Maribor; 

• 12. 6. 2009, ponovitev celodnevnega seminarja »Zdravstvena 
zakonodaja v luči zdravstvene nege«, 100 udeležencev; 

• 11. do 13. september 2009, tridnevna strokovna ekskurzija v mladinsko 
letovišče Pinesta, Novigrad, Istra, in strokovno srečanje »Medicinske 
sestre sodelujejo pri zdravstvenem in socialnem letovanju otrok«, 50 
udeležencev. Strokovno izobraževanje je vpisano v register strokovnih 
izpopolnjevanj Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije pod 
številko 2009 – 335 – 363 in je ovrednoteno z 6,5 LT; 

• 23. in 24. oktober 2009, 2. znanstveni simpozij z mednarodno udeležbo s 
področja zagotavljanja in razvoja kakovosti v zdravstvu in zdravstveni 
negi z naslovom »KAKOVOST V ZDRAVSTVENI IN BABIŠKI NEGI – 
ODGOVORNI, KOMPETENTNI IN INOVATIVNI ZAPOSLENI«, »QUALITY IN THE 
NURSING AND MIDWIFERY CARE – RESPONSIBLE, COMPETENT AND 
INOVATIVE EMPLOYEES«, izdaja elektronskega zbornika predavanj in 
posterjev s CIP kataložnim zapisom), 160 udeležencev. Ugledni tuji in 
domači predavatelji s področja zdravstvene in babiške nege ter 
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strokovnjaki s področja razvoja kakovosti v okoljevarstvu, zdravstvu, 
gospodarstvu, kadrovskem managementu in mnogi drugi; 

• 21. december 2009 zaključek projekta nakupa in prenove društvenih 
prostorov, začetek dela DMSBZT MB v lastnih delovno-poslovnih prostorih. 
Po 60-ih letih delovanja društva smo na rednem Občnem zboru, marca 
2008, soglasno podprli idejni projekt nakupa lastnih delovnih prostorov 
(plemenitenje premoženja društva v skladu s 24. členom ZDru, UL RS št. 
61- 2567/2006). V preteklem letu smo z neprecenljivo podporo članic in 
članov ter veliko truda, izjemno obsežnega dela, vztrajnosti in poguma, ki 
je vel iz prepričanja v namen projekta, uspeli izpeljati nakup, prenovo in 
opremo naših društvenih prostorov, kar je za delovanje društva v 
prihodnje, ko prevzema odgovorno vlogo partnerja v procesih 
strokovnega izpopolnjevanja in vseživljenjskega izobraževanja 
zaposlenih v zdravstveni in babiški negi, ter vlogo organizacije, ki bo 
sistematično razvijala možnosti strokovnega in osebnega razvoja svojih 
članic in članov ter jih podpirala, izjemnega pomena.  

  
Spletna stran društva 
V letu 2009 smo uspešno izvedli projekt računalniške spletne aplikacije za 
prijavo udeležencev na strokovne in druge dogodke v organizaciji društva. 
Način spletne prijave udeležencev je omogočil pripravo organiziranih zbirk 
podatkov za posamezne dogodke, potrebne za vodenje evidenc za 
licenčne točke udeležencev pri Zbornici – Zvezi. Postopki registracije 
udeležencev so kakovostnejši, natančnejši in časovno učinkovitejši. V letu 
2010 načrtujemo nadgraditev spletne aplikacije zaradi poenotenja baze 
podatkov z elektronsko bazo podatkov pri Zbornici – Zvezi.  
Skrbnica spletne strani 
Barbara Donik  
e-pošta: barbara.donik@uni-mb.si 
 
Izdana strokovna literatura  

• Zbornik predavanj »ZDRAVSTVENA ZAKONODAJA V LUČI ZDRAVSTVENE 
NEGE«, CIP kataložni zapis o publikaciji: 614: 616- 083 (497. 4) (082), 
naklada 160 izvodov v elektronski obliki (CD medij), ponatis 100 izvodov, 
ponatis 200 izvodov; 

• prispevki aktivnih udeležencev DMSBZT MB na 7. Kongresu zdravstvene in 
babiške nege v zborniku predavanj »Medicinske sestre in babice, znanje 
je naša moč« (16 prispevkov); 

• Zbornik predavanj in posterjev 2. znanstvenega simpozija z mednarodno 
udeležbo »KAKOVOST V ZDRAVSTVENI IN BABIŠKI NEGI – ODGOVORNI, 
KOMPETENTNI IN INOVATIVNI ZAPOSLENI«, »QUALITY IN THE NURSING AND 
MIDWIFERY CARE – RESPONSIBLE, COMPETENT AND INOVATIVE 
EMPLOYEES«, CIP kataložni zapis o publikaciji: 614. 253. 5:616-083(082), 400 
izvodov v elektronski obliki (CD medij). 

 
Udeležbe na sejah odbora regijskih strokovnih društev  
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• seja ORSD Zb - Zv, torek, 21. oktober 2008, Ptuj (DMSBZT Ptuj – Ormož), 
• seja ORSD Zb - Zv, torek, 3. marec 2009, Koper Capodistria (DMSBZT 

Koper), 
• seja ORSD Zb - Zv, torek, 16. junij 2009, Celje (DMSBZT Celje), 
• seja ORSD Zb - Zv, torek, 13. oktober 2009, Ljubljana (prostori Zbornice – 

Zveze).  
 
Podani predlogi za imenovanje članov DMSBZT Mb v organe Zbornice – Zveze 
na 21. redni volilni skupščini 2009: 
Člani UO DMSBZT Maribor smo imenovali poslance za 21. redno volilno 
skupščino Zbornice – Zveze (13): Ksenija Pirš, Tamara Lubi, Igor Robert Roj, 
Matjaž Križanec, mag. Jadranka Stričevič, Marija Firbas, Ivanka Breznik, 
Bojana Zornik, Stanislava Krajnc, Ljuba Gergič, Andreja Vrtovec, Suzana 
Drevenšek, Ladislava Kovačič, ter podprli imenovanje članov DMSBZT MB v 
organe Zbornice – Zveze: 

• Statutarna komisija – Aleksander Jus; 
• Komisija za priznanja – Milena Frankič. 

 
Poročilo o delu komisije za priznanja  
Komisija se je v letu 2009 sestala na dveh sejah, ki sta potekali 13. 1. 2009 in 24. 
4. 2009, v naslednji sestavi: Milena Frankič, predsednica; Ladislava Kovačič, 
mag. Jadranka Stričević, Jožica Šuran, Liljana Wigele, članice. Na seje 
komisije za priznanja so bile vabljene tudi predsednica in podpredsednica 
društva ter predsednica Statutarne komisije društva.  
 
Naloge smo v skladu s Pravilnikom o priznanjih v letu 2009 v celoti realizirali. 
Dobitnice srebrnega znaka v letu 2009 so bile: Bojana Zornik, Cvetka Kosar, 
Erika Razboršek. Naziva častni član / častna članica društva v letu 2009 nismo 
podelili.  
 
V junijski številki informativnega biltena Utrip in na spletni strani društva so bili 
objavljeni izvlečki utemeljitev ter fotografije dobitnic priznanj. Na zadnji seji 
komisije za priznanja je bil sprejet plan dela za podelitev priznanja srebrni znak 
in naziv častni član / častna članica društva za leto 2010.  
 
Predsednica Komisije za priznanj 
Milena Frankič 
e-pošta: milena. frankic@zd-mb. si 
 
Poročilo o delu statutarne komisije  
Delovanje Statutarne komisije DMSBZT Maribor, ki je opredeljeno v 31. členu 
Statuta društva, je potekalo v naslednji sestavi: Bojana Zornik, predsednica 
komisije; Mira Šilec, Ksenija Pirš, Igor Robert Roj, Tomaž Teran, člani.  
V letu 2009 so se člani Statutarne komisije sestali na redni seji 20. 2. 2009. 
Naloga komisije je bila urediti objave sprejetih aktov društva (prenovljen Statut 
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društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor ter 
pravilnike in poslovnike, usklajene s pravno in davčno zakonodajo):  

• Poslovnik o delu Upravnega odbora in organov v Društvu medicinskih 
sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor, ki vsebuje razmejene 
pravice, dolžnosti in odgovornosti posameznih organov ter njihovih 
članov v društvu;  

• Pravilnik o finančno-materialnem poslovanju Društva medicinskih sester, 
babic in zdravstvenih tehnikov Maribor, ki ureja finančno-materialno 
poslovanje društva; 

•  Pravilnik o nagradah in prejemkih funkcionarjev in članov društva; 
•  Pravilnik o organizaciji in delovanju razsodišča; 
•  Pravilnik o volitvah in imenovanjih v organe; 
• dopolnitev Pravilnika o uporabi sredstev iz sklada za strokovna 

izpopolnjevanja (sprejeti dodatni kriteriji).  
 
Naloga Statutarne komisije v letu 2010 je priprava Pravilnika o varovanju 
osebnih podatkov, ki se navezuje tudi na delovno-poslovne prostore društva.  
 
Predsednica Statutarne komisije 
Bojana Zornik 
e-pošta: bojana. zornik@gmail. com 
 
Poročilo o delu komisije za dodeljevanje sredstev za strokovna 
izpopolnjevanja  
Komisija se je v letu 2009 redno sestala devetkrat. Seje komisije so potekale 
enkrat mesečno, glede na prispele vloge, v sestavi:  

• Majda Medved, predsednica;  
• Tamara Lubi, mag. Breda Koban, univ. dipl. org., Suzana Drevenšek, 

Ana Mlakar, članice.  
 
Komisija je pri svojem delu upoštevala izključno Pravilnik za dodeljevanje 
sredstev za strokovna izpopolnjevanja ter od meseca septembra 2009 sklep 
korespondenčne seje društva, dne 21. 9. 2009, potrjen na seji UO društva, dne 
8. 10. 2010.  
 
Sklep št: 21/09 se glasi: 
Člani UO DMSBZT MB so sprejeli dodatna merila za delo Komisije za 
dodeljevanje sredstev iz sklada za izobraževanje v letu 2009. Sredstva bodo 
podeljena prosilcem za plačilo kotizacij, za strokovna izpopolnjevanja na 
področju obveznih vsebin (Modul licenca: Poklicna etika, Zakonodaja v 
zdravstvu, TPO) ter za strokovna izpopolnjevanja, ki jih organizira društvo.  
Za udeležbo na drugih strokovnih izpopolnjevanjih lahko člani zaprosijo 
Komisijo za dodeljevanje sredstev iz sklada za izobraževanje pri Zbornici – 
Zvezi.  
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Komisija je obravnavala 164 vlog, od katerih jih je bilo ugodno rešenih 127 in 
neugodno 19.  
 
V letu 2009 smo prosilcem, članom DMSBZT Maribor, izplačali kotizacije za 
strokovna izpopolnjevanja v višini 21.776,00 EUR.  
 
Predsednica Komisije za dodeljevanje sredstev za strokovna izpopolnjevanja 
Majda Medved 
e-pošta: majda.medved@zd-mb.si 
 
Poročilo o delu aktiva upokojenih medicinskih sester 
Upokojene medicinske sestre so se v letu 2009 udeleževale razpisanih 
strokovnih dogodkov in dogodkov na področju interesnih dejavnosti. V 
prednovoletnem času so se udeležile predstavitve programa Attens (program 
za osebno higieno in inkontinenčni program) ter programa kompresijskih 
nogavic za preventivo venskega popuščanja. Srečanje se je zaključilo s 
pogostitvijo in druženjem.  
 
Koordinatorica za aktiv upokojenih medicinskih sester 
Ljuba Gergič 
e-pošta: ljuba.gergic@siol.net 
 
Vodstvo društva 2006–2010  

• Predsednica: Ksenija Pirš 
    e-pošta: ksenija. pirs@dmsbzt-mb.si 
• Podpredsednica društva: Tamara Lubi 
    e- pošta: tamara.lubi@zd-mb.si 

 
      www. dmsbzt-mb.si, info@dmsbzt-mb.si 
 
Člani upravnega odbora 2006–2010: 

• Univerzitetni klinični center  Maribor: Aleksandra Frangež, Mojca 
Hentak, Matjaž Križanec, Erika Razboršek, Igor Robert Roj, Ksenija Pirš, 
Danijela Pušnik, Gordana Strgar, Viktorija Štiglic.  

• Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor: Jožica Eder, Tamara Lubi, 
Rosita Makovec, Majda Medved, Andreja Vrtovec, Bojana Zornik.  

• Zdravstveni dom Slovenska Bistrica: Sonja Mok.  
• Zdravstveni dom Lenart: Ladislava Kovačič, Marija Firbas.  
• Sončni dom Maribor: mag. Tatjana Ribič.  
• Dom upokojencev Danice Vogrinec – enota Pobrežje: Suzana 

Drevenšek.  
• Dom upokojencev Danice Vogrinec – enota Tabor: Danica Cafuta.  
• Dom upokojencev dr. Jožeta Potrča Poljčane: Zdenka Kapun.  
• Dom starejših IDILA, Vukovski dol: Majda Horvat.  
• Dom starejših občanov Tezno: Lilijana Wigele.  
• Hospic Maribor: Majda Brumec.  
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• Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Mariboru (UM): Anton Koželj, 
Barbara Donik.  

• Predstavnik študentov Fakultete za zdravstvene vede UM: Tina Hercan.  
• Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor: Ana Mlakar.  
• Zavod Hrastovec – Trate: Ivanka Breznik.  
• Aktiv upokojenih medicinskih sester: Ljuba Gergič.  

 
Nadzorni odbor 

• Andreja Krajnc, predsednica;  
• Ivica Brumec, Milena Pišlar, članici.  

 
Razsodišče 

• dr. Danica Železnik, predsednica;  
• Maja Rusić, Ljuba Gergič, Filipina Poček, Zdenka Kapun, članice.  

 
Poročilo pripravila: 
 
Ksenija Pirš, 
Predsednica DMSTZB Maribor 
 
 
12.3. CELJE  
 

 
 

DMSBZT Celje na območju širše celjske regije deluje že 47 let. Vanj je vključenih 
1585 članov in članic, ki so zaposleni na področju osnovne zdravstvene 
dejavnosti, v bolnišnicah, socialnih zavodih in pri zasebnikih ali so sami 
zasebniki. V društvu so tudi upokojeni člani in članice.  
Naše želje in naloge so usmerjene v prizadevanje za boljše delovanje društva 
in v prispevek k boljšemu statusu poklicev na področju zdravstvene nege. 
 
IO DMSBZT Celje od leta 2008 deluje v naslednji sestavi: 

• predsednica: Marjana Vengušt, 
• podpredsednica: Janja Tuš, 
• tajnica: Nadica Herbaj, 
• blagajničarka: Darinka Pavlič, 
• člani IO: Marta Lasič, Irena Kajba Marinc, Blanka Andrenšek, Vesna 

Ratej, Matej Bončina, Zdenka Oblak, Polona Filipšek, Irena Vizler, 
Marija Jeseničnik, Damjana Damiš, 

• nadzorni odbor: Marija Vošnjak, Ruža Mavrič, Magda Brložnik. 
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V letu 2009 smo v DMSBZT Celje sledili zastavljenim ciljem oz. programu dela.  
 
Sestali smo se na štirih rednih sejah (dvakrat spomladi, dvakrat jeseni) in 
obravnavali številne teme. 
 

• Poročali smo s sej ORSD ter o aktivnostih Zbornice – Zveze. 
• Določili smo poslance za volilno in redno skupščino Zbornice – Zveze. 
• Aktivno smo se udeležili 7. Kongresa babiške in zdravstvene nege ter 

osrednje republiške proslave ob 12. maju v Ljubljani. 
• Na regionalni proslavi v Narodnem domu v Celju smo podelili 3 srebrne 

znake in zahvale. 
• Obravnavali smo novosti na področju delovanja Komisije za licenčno 

vrednotenje. 
• Delovali smo na poenotenju kotizacij za strokovna izobraževanja iz 

obveznih vsebin. 
• Obravnavali smo dopis Ministrstva za zdravje glede enotne višine 

kotizacij za člane in nečlane združenja. 
• Obravnavali smo podaljšanje Pogodbe o javnih pooblastilih. 
• Izvedli smo plan izobraževanj, strokovnih in družabnih srečanj. 
 

Januar–februar 
• dve učni delavnici: Obvladovanje konfliktnih situacij – 32 udeležencev 
• seja IO DMSBZT Celje 

 
Marec–april 

• dve učni delavnici: Obvladovanje konfliktnih situacij – 30 udeležencev 
• strokovno srečanje DMSBZT Celje in Psihiatrične bolnišnice Vojnik: Vpliv 

timskega dela in medosebnih odnosov na stres in izgorevanje – 170 
udeležencev in izdaja zbornika predavanj 

• učna delavnica v sodelovanju s hospicem: Preprečevanje izgorelosti – 25 
udeležencev 

 
Maj–junij 

• udeležba na svečani akademiji v Ljubljani – 45 udeležencev 
• udeležba na 7. Kongresu babiške in zdravstvene nege 
• regijska proslava ob 12. maju v Narodnem domu s podelitvijo srebrnih 

znakov in zahval članicam, ki so se v preteklem letu upokojile.  
    Dobitnice srebrnih znakov so: Marica Hladnik, Darinka Pavlič, Zinka 

Peganc 
• dve učni delavnici: Obvladovanje konfliktnih situacij – 32 udeležencev 
• izlet upokojenih medicinskih sester v Avstrijo – 50 udeležencev 
• dvodnevni izlet članov in članic v Dubrovnik in Mostar – 84 udeležencev 
• ogled komedije Shuger v MGL Ljubljana – 50 udeležencev 
• letni koncert vokalne skupine Cvet 
• seja IO DMSBZT Celje 
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September–oktober 

• dve učni delavnici: Obvladovanje konfliktnih situacij – 32 udeležencev 
• devetdnevno potovanje po Irski – 43 udeležencev 
• strokovno srečanje v sodelovanju s SB Celje: Uspešnost in učinkovitost v 

zdravstveni negi - izziv današnjega časa – 230 udeležencev, izdaja 
zbornika 

• seja IO DMSBZT Celje 
 
November–december 

• dve učni delavnici: Obvladovanje konfliktnih situacij – 32 udeležencev 
• martinovanje v Prekmurju – 73 članov in članic 
• zaključek leta z večerjo in ogledom operete Netopir v Mariboru – 

udeležba 50 članov in članic 
• seja IO DMSBZT Celje 
• božični koncert vokalne skupine Cvet 

 
Naša strokovna srečanja in učne delavnice so za člane društva brez 
kotizacije. S tem omogočimo čim večjo udeležbo na strokovnem 
izpopolnjevanju. Društvo je plačalo tudi 44 kotizacij za udeležbo na strokovnih 
srečanjih.  
 
Vsi aktivni v našem društvu si prizadevamo za dobrobit članstva, tako na 
strokovnem področju kot ob družabnih srečanjih. Želeli pa bi si razumevanja 
naših članov, da ni mogoče ustreči vsem raznolikim željam in potrebam. Vsi, ki 
delamo v IO, se zavedamo, da nismo idealni, niti najboljši, vendar poskušamo 
postati še boljši. Uspelo pa nam bo le s skupnimi močmi. 
Zahvala velja vsem članom IO DMSBZT Celje za dobro in plodno sodelovanje 
ter seveda vsem članom in članicam društva za njihovo podporo. 
 
Poročilo pripravila: 
 
Marjana Vengušt  
Predsednica DMSBZT Celje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                              

Poročilo o delu organov Zbornice –Zveze za leto 2009   
 
 

73 |  

 

12.4. GORENJSKA  
 

 
 

Člani IO DMSBZT Gorenjske v mandatnem obdobju od leta 2009 do leta 2013:  
• Judita Slak – predsednica,  
• Avrea Šuntar Erjavšek – podpredsednica za splošne zadeve,  
• Tatjana Jakhel – podpredsednica za izobraževanje,  
• Oti Mertelj, Vesna Jenšterle – članici kolegija predsednika, 
• člani IO: Marija Šlibar, Maja Pelko, Vasiljka Kokalj, Ljuba Ropret, 

Dragica Arnolj, Sabina Pogačar Traven, Nada Legat, Milena Logar, 
Biljana Djakovič, Mateja Koprivnik, Irma Šmelcer, Marija Štempihar, 
Nuša Bajda, Nevenka Grilc, Marija Anžič, Stana Štajer, Katja Gahona 
Gliha, Katja Skinder Savič, Dita Perčič, Ivana Hartman, Nataša 
Zakrajšek, Jožica Trstenjak. 

 
Število sej izvršnega odbora v letu 2009: 5 sej 
Datumi izvedb sej izvršnega odbora: 29. 1. 2009, 2. 4. 2009,10. 6. 2009, 30. 9. 
2009,17. 12 2009. 
 
Predstavitev izvedenih strokovnih srečanj: 

• strokovno srečanje: ŽENSKE ŽENSKAM in volilni občni zbor – 19. 2. 2009. 
• Predstavljene teme: razmišljanje o medosebnih odnosih in temelji 

zdravega odnosa, čustvena inteligenca, izražanje in obvladovanje 
čustev, osebne vrednote in odgovornost za lastne odločitve. Na 
občnem zboru je bilo izvoljeno novo predsedstvo in člani IO DMSBZT 
Gorenjske; 190 udeležencev. 

• strokovno srečanje: ETIKA IN ZDRAVSTVENA NEGA – 27. 5. 2009. 
Predstavljene teme: načela Kodeksa etike medicinskih sester in 
zdravstvenih tehnikov v praksi zdravstvene nege, odgovornost 
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, meje mojega jaza so meje 
mojega komuniciranja, vplivi okolja na etične odločitve, etični vidik 
nasilja v zdravstveni negi; 62 udeležencev. 

• strokovno srečanje: KRONIČNE NEOZDRAVLJIVE BOLEZNI NA STIČIŠČU S 
PALIATIVNO OSKRBO – 9. 10. 2009. 

• Predstavljene teme: krepitev odpornosti organizma, preventiva raka 
materničnega vratu, demenca in zdravstvena nega, prehranska 
podpora bolnikov s KOPB, pomen zdrave prehrane in hujšanja v 
preventivi kroničnih nenalezljivih bolezni, zdravstvena nega bolnikov s 
KOPB, značilnost poteka in zdravstvena nega pacienta ob napredovalih 
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kroničnih boleznih v paliativni oskrbi, paliativni bolnik v domači oskrbi ter 
paliativna oskrba v bolnišnici – pogled svojca; 82 udeležencev. 

 
Naslovi izdanih publikacij: 

• Ženske ženskam, 
• Utrinki, 
• Kronične neozdravljive bolezni na stičišču s paliativno oskrbo. 

 
Naslovi člankov, ki so bili objavljeni v glasilu Utrip: 

• Seminar  Ženske ženskam in volilni občni zbor DMSBZT Gorenjske, 
• Ob svetovnem dnevu zdravja smo pripravljali izdelke iz polnozrnate 

moke, 
• Poročilo z udeležbe na 11. kongresu evropskega združenja za paliativno 

oskrbo, 
• Praznovali smo tudi na Gorenjskem, 
• Izlet v Toskano in Cinque Terre, 
• Gorenjci na Dolenjskem, 
• Kronične neozdravljive bolezni na stičišču s paliativno oskrbo, 
• NORDIJSKA HOJA – Hoja s palicami ali brez – je to sploh še vprašanje?, 
• Pohod na Dobrač, 
• Upokojene članice DMSBZT Gorenjske gremo na izlet, 
• Izdelovanje božično-novoletnih aranžmajev v gorenjskem društvu, 
• Slovesen zaključek iztekajočega se leta na Gorenjskem. 

 
Druge aktivnosti, ki so zaznamovale utrip našega regijskega strokovnega 
društva v letu 2009. 

• Organizirali smo ustvarjalne delavnice; v počastitev svetovnega dneva 
zdravja delavnico z naslovom Polnozrnati izdelki v zdravi prehrani in 
dvakrat ustvarjalno delavnico Izdelovanje božično-novoletnih 
aranžmajev in adventnih venčkov. 

• Dvakrat smo organizirali mesečno rekreativno dejavnost – pohod: na Sv. 
Jošt nad Kranjem in pohod na Sv. Peter nad Begunjami. 

• Tečaj nordijske hoje smo izvedli okrog protokolarnega objekta Brdo pri 
Kranju in okrog Blejskega jezera. 

• Bili smo na izletu v Toskani in Cinque Terre. 
• Planinci smo se udeležili pohoda na Trdinov vrh na Dolenjskem in na 

Dobrač v sosednji Avstriji. 
• Upokojene medicinske sestre so bile na izletu v Posavju. 
• Organizirali smo tečaj pilatesa v Kranju ter tečaj joge v Kranju in v 

Radovljici. 
• Tečaj angleškega jezika – začetni in nadaljevalni – smo izvedli na 

Jesenicah in v Kranju. 
• V Špas teatru v Mengšu smo organizirali ogled abonmajski predstav za 

članice in člane društva. 
• Na 1. konferenci študentov zdravstvene nege v VŠZN Jesenice smo 

predstavili naše strokovno društvo. 
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• Pripravili smo projekt za javni razpis MZ za sofinanciranje redne dejavnosti 
društev, ustanov in zasebnih zavodov ter razvojnih programov 
nepridobitnih organizacij na področju varovanja in krepitve zdravja v 
letih 2009/10. 

• Sprejeli smo Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov. 
• Ob zaključku koledarskega leta smo organizirali gledališko predstavo in 

svečano podelitev priznanj srebrni znak. 
• Dvakrat smo se udeležili izobraževalnih dni funkcionarjev v organizaciji 

Zbornice – Zveze. 
• Trikrat smo bili prisotni na seji Odbora regijskih strokovnih društev (ORSD) v 

organizaciji Zbornice – Zveze. 
 
Prejemniki priznanj srebrni znak v letu 2009 v DMSBZT Gorenjske so:Dragica 
Poženel, Irena Žansky Pergarec, Marjan Žagar, Amir Bešić. 
 
Poročilo pripravila: 
 
Judita Slak 
Predsednica DMSBZT Gorenjske  
 
 
12.5. NOVO MESTO  

 
 

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Novo mesto 
trenutno šteje 1100 članov.  
 
Izvršilni odbor, ki ima mandat do leta 2012, sestavljajo:  

• predsednica Jožica Rešetič,  
• podpredsednica Marta Kavšek,  
• tajnica Milanka Markelič,  
• blagajničarka Valentina Vajovič,  
• Karmen Janežič (vodja izobraževanja), 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 (sodelovanje z mediji), Mira Gal (izletniška dejavnost), Vlasta 
Curhalek, Renata Gril, Stanka Majerle, Petra Bruner in Sonja Jakše.  
 

Odbor se je sestal na šestih rednih sejah, in sicer: 20. 1., 11. 3., 21. 4., 3. 6., 9. 9., 
3. 11. 2009. 
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V letu 2009 smo organizirali 9 strokovnih srečanj.  

• Skupaj s Splošno bolnišnico Novo mesto smo letos prvič pripravili 1. Dneve 
Marije Tomšič. Srečanje je potekalo v prostorih Visoke šole za zdravstvo 
Novo mesto. Naslov srečanja je bil Primeri dobre prakse. Seminar je bil 
dvodneven, ocenjen s 15 licenčnimi točkami.  
Sodelovali so predstavniki ZN iz primarne, sekundarne in terciarne oskrbe 
pacientov, pa tudi iz socialnih zavodov, ki so predstavili veliko primerov 
dobre prakse na področju ZN. Drugi dan seminarja pa smo, poleg ostalih 
zanimivih prispevkov, od informacijske pooblaščenke izvedeli veliko 
zanimivih in koristih informacij s področja varovanja pacientovih 
podatkov in zakona o pacientovih pravicah. Srečanja se je udeležilo 170 
slušateljev. 

• Naše drugo strokovno srečanje v januarju je imelo naslov »Zdravstveno 
varstvo žensk«. Predavateljice tega srečanja so bile iz ZD Novo mesto, ZD 
Trebnje ter iz Društva MENA iz Maribora, ki se ukvarja z urinsko 
inkontinenco pri ženskah. V predavanju je bila predstavljena 
kontracepcija, kontracepcijsko svetovanje v ambulanti za ženske, 
motnje spanja pri ženskah v menopavzi, na koncu pa nam je 
predsednica in ustanoviteljica Društva MENA predstavila nastanek 
društva, njegovo vlogo in načine pomoči, ki jih nudijo ženskam. Na 
srečanju je bilo 267 udeležencev, zaradi velikega zanimanja smo seminar 
v mesecu juniju ponovili. Seminar je bil ocenjen s 4 LT. 

• Februarsko srečanje z naslovom »Estetska kirurgija in kožni rak« smo 
organizirali na Zavodu Grm v Novem mestu. Predavanje so pripravili 
predstavniki kirurškega oddelka SB Novo mesto. Predstavili so nam 
načine in tehnike lepotne kirurgije ter možnosti dostopa do plastičnih in 
lepotnih operacij. Obenem pa so nam pripravili zelo poučen prispevek o 
raku na koži in načinih njegovega zgodnjega odkrivanja ter 
preprečevanja. Udeležba na seminarju, ki je bil ovrednoten s 4 LT, je bila 
226 članov. 

• V marcu smo skupaj s hospicem pripravili seminar z naslovom »Paliativna 
oskrba in Hospic«.Na tem srečanju smo se seznanili s paliativno oskrbo, z 
načinom komuniciranja in sodelovanja s svojci umirajočih, saj se v svojem 
poklicu pogosto srečujemo z umirajočimi in njihovimi svojci, zato nam je 
ta seminar podal zelo koristne informacije tudi o tem, kam se lahko 
obrnemo po pomoč, ko jo potrebujemo. Tudi to srečanje je bilo dobro 
obiskano, saj se ga je udeležilo 269 članov, ovrednoteno pa je bilo s 4 LT. 

• V mesecu aprilu smo imeli srečanje z naslovom »Management stresa na 
delovnem mestu«. Predaval nam je g. Željko Čurić, ki je že vodil naša 
predavanja. Seminar je obravnaval zelo aktualno temo, saj se pri svojem 
delu vsak dan srečujemo s stresom. Srečanje je bilo ocenjeno s 3,5 LT, 
prisostvovalo mu je 191 udeležencev. 

• Prvi jesenski seminar, ki smo ga v sodelovanju z DMSBZT Ljubljana 
organizirali v mesecu septembru, je bil namenjen etiki v zdravstveni negi. 
Predavale so nam kolegice iz Ljubljane, ki se profesionalno ukvarjajo z 
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etičnimi dilemami v ZN, odgovornostjo medicinskih sester in so članice 
častnega razsodišča Zbornice – Zveze. Srečanje je bilo celodnevno in je 
bilo priznano kot obvezna tema v licenčnem obdobju, ocenjeno s 6,5 LT. 
Tega srečanja se je udeležilo 105 članov. 

• Oktobrsko srečanje je imelo naslov »Vodenje konfliktov v sodobnem 
zdravstvu«. Znova nam je predaval g. Željko Čurić, ki nam je tudi tokrat 
posredoval veliko koristnih in uporabnih nasvetov, kako komunicirati in 
obvladovati konflikte, s katerimi se srečujemo vsak dan. Udeležba: 273 
članov. 

• V mesecu novembru smo s srednjo zdravstveno šolo pripravili celodnevni 
seminar z naslovom »Skupaj učimo teorijo in prakso ZN«. Seminar je bil 
namenjen predvsem izobraževanju mentorjev, ki poučujejo klinično 
prakso v bolnišnici in v socialnih zavodih. Seminar je bil ocenjen s 6,5 LT. 
Udeležilo se ga je 67 članov. 

• 13. novembra smo pripravili potopisno predavanje o Vietnamu in 
Kambodži; pripravila nam ga je gospa Barbara Barbič, ki je te kraje 
obiskala. Ob tej priložnosti smo izpeljali tudi redni letni občni zbor DMSBZT 
Novo mesto. 

• 26. novembra smo pripravili – skupaj z dializnim odsekom SB Novo mesto 
– celodnevni seminar ob 30-letnici delovanja dializnega odseka. Na 
seminarju je bilo predstavljeno minulo in sedanje delo dializnega odseka, 
kronična HD, peritonealna HD, izobraževanje in zdravstvena vzgoja 
dializnih bolnikov ter njihovih svojcev. Udeležba: 118 članov. 

• V sodelovanju s SB Novo mesto smo v letošnjem letu pripravili več internih 
izobraževanj, in sicer: Oskrba perifernih in centralnih venskih poti (seminar 
je bil namenjen predstavitvi venskih poti, sodobni oskrbi) in seminar z 
naslovom Tudi hrana je zdravilo (namenjen prehrani bolnika, dietni 
prehrani, naročanju hrane in prehranskemu svetovanju). Vsi seminarji so 
bili dobro obiskani in jih bomo ponovili tudi v letu 2010, ker so za vse 
zaposlene v ZN obvezni. 

 
Pohodniška sekcija je letos pod vodstvom gospe Vide Novak pripravila dva 
pohoda, in sicer januarja v Brusnice, maja pa na Vremščico. Povprečna 
udeležba je bila okoli 20 oseb. 
 
Izletniška dejavnost je v mesecu juniju organizirala sedemdnevni izlet na 
Portugalsko. Ostali načrtovani izleti so zaradi premalo prijav odpadli. 
 
Naše članice so s svojimi prispevki aktivno sodelovale na različnih seminarjih, 
kongresih in simpozijih, tudi z mednarodno udeležbo, in sicer v Portorožu, 
Laškem, na Bledu, v Ljubljani, Slovenj Gradcu, na Rogli; pripravile so tudi učno 
delavnico o neinvazivni mehanski ventilaciji. 
 
Tudi letos uspešno nadaljujemo delo s prostovoljci, kjer so še vedno udeleženi 
dijaki srednje zdravstvene šole in njihove mentorice, s katerimi ves čas dobro 
sodelujemo. Sodelovali smo tudi na bazarju nevladnih organizacij, ki se je 
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odvijal 22. septembra 2009 v Novem mestu. Na stojnici smo 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, 
tako rednim kot tudi izrednim, ob tem pa še vedno prihajajo na klinične vaje 
tudi študentje Visoke šole za zdravstvo Ljubljana in Maribor.  
 
Ob letošnjem dnevu medicinskih sester smo se udeležili slovesne prireditve in 
podelitve zlatih znakov v Ljubljani, prav tako pa smo pripravili program in 
obeležili 12. maj, tudi na lokalni ravni. Prireditev je potekala v Semiču. Ogledali 
smo si gledališko predstavo v izvedbi amaterskega gledališča iz Starega trga 
ob Kolpi. 
 
Objavljeni članki v glasilu Utrip letos so bili: 

• Zbornik ob 1. Dnevih Marije Tomšič, Primeri dobre prakse, januar 2009.  
• Berkopec M., Podelitev srebrnih znakov v DMSBZT Novo mesto. Utrip št. 1, 

januar 2009. 
• Berkopec M., Zdravstveno varstvo žensk. Utrip št. 3, marec 2009. 
• Berkopec M., 1. Dnevi Marije Tomšič. Utrip št. 3, marec 2009. 
• Berkopec M., Od Brusnic do Slatnika in nazaj. Utrip št. 3, marec 2009. 
• Berkopec M., Estetska kirurgija in kožni rak. Utrip št. 4, april 2009. 
• Berkopec M., Hospic v dolenjskem društvu. Utrip št. 4, april 2009. 
• Berkopec M., Obvladovanje stresa na delovnem mestu. Utrip št. 5. maj 

2009. 
• Kumer Irma, Mednarodna delavnica za medicinske sestre, ki 

obravnavajo paciente z multiplo sklerozo, Utrip št. 7-8, 2009. 
• Berkopec M., Vodenje konfliktov: Utrip št. 11, 2009. 
• Berkopec M., Etika v zdravstveni negi: Utrip št. 11, 2009. 
• Šepec Gloria, Skupaj učimo teorijo in prakso zdravstvene nege: Utrip št. 

12, 2009. 
 
Leto smo tudi tokrat zaključili 23. decembra na Prepihu, kjer smo petim 
najzaslužnejšim kolegicam podelili srebrni znak društva, spomnili pa smo se 
tudi tistih, ki so v letošnjem letu odšli v zasluženi pokoj.  
Srebrni znak so prejele: Karmen Janežič, Majda Gačnik, Valentina Vajović, 
Martina Žerjav in Marinka Hančič.  
 
Poročilo pripravila: 
 
Karmen Janežič,  
Vodja izobraževanja DMBSZT Novo mesto 
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12.6. NOVA GORICA  

 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Nova Gorica je 
prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje medicinskih sester in 
zdravstvenih tehnikov severnoprimorske regije, ki delujejo na področju 
zdravstvene nege.  
 
Med drugim so namen in naloge društva tudi organizacija strokovnih 
izpopolnjevanj. Vse to se odraža tudi v delovanju društva prek celega leta.  
 

• april – 14. 4. 2009: seja članov izvršnega odbora društva in članov 
nadzorne komisije. 

• maj – 20. 05. 2009: občni zbor društva; 30. 5. 2009 pohod članov društva 
po Šentviški gori. 

• junij – 13. 6. 2009: strokovna ekskurzija v naravno zdravilišče Strunjan z 
obiskom solin. 

• september – 26. 9. 2009: izvedba strokovnega srečanja »Obravnava 
nasilja v družini in na delovnem mestu«; število udeležencev 68. 

• oktober – 8. 10. 2009: izvedba strokovnega srečanja »Medicinska sestra in 
etične dileme«; število udeležencev 99; dne 10. 10. 2009 je načrtovani 
pohod v Istro zaradi slabega vremena odpadel; 15. 10. 2009 seja članov 
izvršnega odbora društva.  

• november – 21. 11. 2009: zaključno srečanje članov društva z ogledom 
kulturne predstave ŽENSKI&MOŠKI POGOVORI. 

 
Ob strokovnih srečanjih smo izdali zbornik predavanj: Obravnava nasilja v 
družini in na delovnem mestu in Medicinska sestra in etične dileme. V 
Obzorniku zdravstvene nege 4/2009 je bil objavljen izvirni znanstveni članek 
mag. Klare Bavčar Kakovost življenja pacientov s stomo. V Utripu sta bila 
objavljena prispevka Slavice Babič Pohod po Šentviški gori in Vlaste Bizjak 
Ekskurzija na slovensko obalo.  
 
Izvoljeni za mandatno obdobje 2006–2010 : 

• predsednica: Renata Trampuž, 
• podpredsednica: Klara Bavčar, 
• 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, 

Slavica Babič, Irena Vidmar, Darja Lampret, Marinka Šorli, Aleksandra 
Besednjak, Sonja Planko, Vesna Žele, 
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• članice razsodišča: Irma Rijavec, Valentina Lazovski, Dragica Čuk, 
Barbara Marc, Mira Čuk, 

• nadomestne članice razsodišča: Andrejka Krapež, Vida Volk, Vlasta 
Bizjak, Metka Špacapan. 

 
Podatki za stike:  
Renata Trampuž 031 590 487,  
e-pošta: renata.trampuz@zd-ajdovscina.si , info@drustvo.mszt-novagorica.si 
 
Poročilo pripravila: 
 
Renata Trampuž, 
Predsednica DMSBZT Nova Gorica 
 
 
12.7. PTUJ-ORMOŽ  

 

 

Za mandatno obdobje 2006–2010  je bilo izvoljeno : 
 
Predsedstvo v sestavi: 

• Bolnišnica Ptuj: Irena Galun, Irena Skledar (Nadomestni Član Mirjana 
Bušljeta), Tanja Ribič Vidovič, Suzana Klamfer,Vanja Vičič; 

• Zdravstveni dom Ptuj: Majda Feguš, Karmen Panikvar Žlahtič, Brigita 
Mlinarič; 

• Zdravstveni dom Ormož: Vida Zadravec; 
• Dom upokojencev Ptuj: Dragica Golob; 
• Psihiatrična bolnišnica Ormož: Gregor Rubin, Vesna Krof; 
• Center starejših občanov Ormož: Marija Kokol; 
• Zavod dr. M. Borštnarja Dornava: Ljudmila Fošnarič, Jožica Lozinšek; 
• Zaposlene pri zasebnikih: Irena Klasinc. 
• Predsednica: Vesna Krof  
• Podpredsednica: Dragica Golob 

 
Tajnico in blagajnika izvoli predsedstvo glede na sedež društva. 
 
 

 
 
 
 

 

 

DDrruuššttvvoo    
mmeeddiicciinnsskkiihh  sseesstteerr,,  bbaabbiicc  
iinn  zzddrraavvssttvveenniihh  tteehhnniikkoovv  

PPTTUUJJ  --  OORRMMOOŽŽ  
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Častno razsodišče v sestavi:  
• Lirija Zemljarič, predsednica; 
• Petra Dovečar, Jasmina Ivezič, Majda Zupanič, Silva Mešič, članice. 

 
Nadzorni odbor v sestavi :                         

• Metka Rašl, predsednica; 
• Ida Emeršič, Boštjan Viher, člana. 

 
Strokovna izobraževanja 

• meseca marca Etika v zdravstveni in babiški negi: 101 udeleženec, 
skupaj z DMSBZT Ljubljana, ovrednoteno s 7 LT za pasivne udeležence. 
Objavljen je bil članek v Utripu.  

• meseca aprila: Pomen cepljenja in vloga medicinske sestre od otroka 
do starostnika; izvedeno skupaj z Zdravstvenim domom Ptuj; 141 
udeležencev, ovrednoteno s 6,25 LT.  

• Ugotavljali smo kazalnike kakovosti: 
• zadovoljstvo slušateljev s posam. predavanjem; ocena 4,63, 
• zadovoljstvo z organizacijo strok. srečanja; ocena 4,81, 
• ustreznih odgovorov posameznega testa; ocena 85 % pravilno 

odgovorjenih, 
• skupna ocena srečanja je 4,72, kar potrjuje odlično oceno strokovnega 

srečanja. 
         Kolegice iz Zdravstvenega Doma Ptuj so se izkazale.  

• v mesecu novembru Zdravstvena zakonodaja v luči zdravstvene nege, 
skupaj z DMSBZT Maribor; 192 udeležencev, ovrednoteno z 9,5 LT.  

 
Poleg tega smo: 

• sodelovali na redni skupščini Zbornice – Zveze meseca marca, 
• sodelovali na proslavi ob 12. maju v Ljubljani s 35 udeleženci, 
• predsednica se je udeležila vseh rednih sej ORSD ter obeh izobraževanj 

Zbornice – Zveze, 
• imeli 4 redne seje predsedstva, 1 izredno zaradi postopka izbiranja nove 

predsednice z mandatom april 2010 – april 2014  
• obravnavali aktualno problematiko, prevedbo plačnih razredov; 

nasprotovali plačilu obveznih vsebin za podaljšanje licence (60 evrov), 
• razdelili 3000 evrov za udeležbo na strokovnih sekcijah našim članom, 
• izvedli planinski izlet v Logarsko dolino: 40 udeležencev, tudi otroci; v 

Utripu je bil objavljen članek, 
• meseca februarja imeli gledališko predstavo 5. moških. com, 
• meseca aprila izdali prvi naš zbornik predavanj z naslovom Bolezni 

sodobnega časa – poskrbimo za zdrav življenjski slog, Zdravstvena nega 
matere in otroka, 

• imeli zaključek leta v Kidričevem: 125 udeležencev, in predstavo 
Hagada. 
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Kolegice so se aktivno udeleževale vseh sej, zato smo na občnem zboru 
meseca marca sprejeli pravilnik o nagradah članov društva in izplačali 
skromne sejnine ter nagrado predsedniku. Prav tako smo vnesli spremembe v 
statut društva – dodali smo babice in babiško nego.  
 
Leto je hitro minilo, pred nami so novi izzivi z novo predsednico.  
 
Poročilo pripravila: 
 
Vesna Krof 
Predsednica DMSBZT Ptuj – Ormož 
 
 
12.8. KOPER  

 
 
V SDMSBZT Koper je bilo na dan 16. 2. 2009 včlanjenih 1028 članic in članov, 
od tega 909 aktivnih, 33 upokojenih in 86 študentov Visoke šole za zdravstvo iz 
Izole. Število članov v našem strokovnem društvu se vztrajno povečuje. 
Razlogov je več, med poglavitnimi pa so dobro delovanje društva in 
strokovne teme, ki jih obravnavamo na naših strokovnih izobraževanjih ter so 
plod dobrega sodelovanja s kolegicami na delovnih področjih. V zadnjem 
času se naših strokovnih izobraževanj udeležujejo tudi članice iz drugih 
strokovnih društev. 
 
V letošnjem letu smo v našem društvu praznovali 50. obletnico. Ob tej 
priložnosti smo pripravili slavnostno akademijo, ki je bila 11. decembra 2009, in 
izdali zbornik.  
Zbornik je bogat prikaz 50-letnega delovanja Društva medicinskih sester, 
babic in zdravstvenih tehnikov na obalno-kraškem področju. Za sodelovanje 
pri pripravi zbornika se zahvaljujem kolegicam in kolegom, ki so ga s svojimi 
prispevki obogatili in nam na svojstven način prikazali delovanje medicinskih 
sester skozi čas v njihovih okoljih. 
 
Strokovna srečanja SDMSZT Koper : 

• Prvo strokovno srečanje je bilo 9. aprila 2009 ob 17. uri v Portorožu – 
Bernardin. 
Tema: Nove smernice zdravljenja srčno-žilnih obolenj 
Ko smo pripravljali program strokovnih izobraževanj za leto 2009, smo se 
odločili, da v letošnjem letu predstavimo dejavnost MEDICORJA. V sklopu 
predstavitve Medicorja smo pripravili tudi strokovno srečanje na temo 
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''Nove smernice v zdravljenju srčno-žilnih obolenj''. Zanimanje je bilo 
veliko, kar se je pokazalo tudi pri številu udeležencev, saj je bilo na 
predavanju 178 slušateljev.  

• Drugo strokovno srečanje je bilo 11. novembra 2009 ob 15. uri v 
Portorožu. 

      Tema: Ginekološka obolenja v starosti  
       ''Ginekološka obolenja v starosti'' – tema za nas, ki smo v najboljših letih, 

in tiste, ki prihajajo za nami. S strokovnim predavanjem smo zadeli v 
polno, saj se ga je udeležilo 283 članov društva. 

 
Društvena družabna srečanja : 

• Počastitev 12. maja – mednarodnega dne medicinskih sester, 14. maj 
2009, Bernardin Portorož 
Letošnjo slovesnost ob mednarodnem dnevu medicinskih sester smo 
proslavili delovno, tako kot predhodna leta. Imeli smo volilni občni zbor 
za člane IO društva, predsednico in podpredsednika. Po zaključku 
volilnega občnega zbora smo pripravili kulturni program ob počastitvi 12. 
maja – mednarodnega dne medicinskih sester. 

• Slavnostna akademija ob 50. obletnici društva je bila 11. decembra 2009 
ob 18. uri v Portorožu. 
Na tako pomemben dogodek za naše društvo smo se pripravljali skozi 
vse leto. Na začetku leta smo na seji IO društva sprejeli sklep, da ob 50. 
obletnici pripravimo zbornik, v katerem bomo prikazali delovanje našega 
društva in delovanje medicinskih sester na obalno-kraškem območju 
skozi čas. Bilo je ogromno dela, saj smo skozi celo poletje pripravljali 
prispevke in usklajevali termine, da je bilo vse pravočasno pripravljeno za 
tisk. Kljub naši pobožni želji, da vse uredimo do oktobra, nam to ni 
popolnoma uspelo, tako da smo zbornik pripravili za tisk šele konec 
novembra. Zadnja usklajevanja so bila še v prvem tednu decembra in 
na svečano akademijo je bil zbornik pripeljan naravnost iz tiskarne. No, 
konec dober, vse dobro, tako pravijo in tako je bilo tudi tokrat. 
Svečanost nam je v celoti uspela, vse je bilo izpeljano, kot smo si zastavili. 
Zahvaljujemo se vsem vabljenim, ki so se naše svečanosti udeležili. S svojo 
prisotnostjo so nas počastili predstavniki Zbornice – Zveze, člani UO 
Zbornice – Zveze, predstavnica MZ, generalna sekretarka Sindikata 
delavcev v ZN, predsednice regijskih strokovnih društev, pomočnice 
direktorjev za zdravstveno nego, dobitnice zlatih znakov Zbornice – Zveze 
iz našega društva, nekdanje predsednice društva, direktorji zdravstvenih 
zavodov, predstavniki lokalnih skupnosti in članice društva. Ko smo se 
dogovarjali za proslavo, smo predvideli večje število udeležencev 
našega društva, žal pa se kolegice niso odzvale v takšnem številu kot v 
primerih, ko organiziramo strokovna srečanja. 

 
Izletniški program DMSZT Koper : 

• Od 25. do 28. aprila – štiridnevni izlet v London. Izlet v London je bil pravo 
doživetje, kot vsi naši dosedanji izleti. Avtobus nas je odpeljal iz Kopra ob 
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štirih zjutraj, z letališča Marco Polo v Benetkah. Od tam smo poleteli v 
London. Polet je bil dober. Ko smo pristali na londonskem letališču 
Gatwick, nas je pričakalo megleno in oblačno vreme. V Londonu smo si 
ogledali katedralo Sv. Pavla in se sprehodili do Towra. Nadaljevali smo 
vožnjo skozi mestno središče do parlamenta in Westminstra. Popeljali smo 
se s podzemno železnico do znamenitega razstavnega prostora 
voščenih lutk – Madame Tussaud’s. Na westminstrskem pomolu smo se 
vkrcali na ladjo in prispeli v Greenwich. Ogledali smo si observatorij z 
označeno časovno ločnico. Naslednji dan smo si ogledali Stonehenge, 
znameniti krog megalitske nekropole, katere nastanek arheologi 
postavljajo v čas okoli 2800 let pr. kr. Ob vrnitvi v London smo si ogledali 
grofijo Avon, v viktorijanskem Bathu. Ogledali smo si še ostale 
znamenitosti Londona. Čeprav deževni prihod v London ni bil obetaven, 
nas je vse ostale dneve spremljalo sonce. Bilo je lepo – ko nam bo čas 
dopuščal, pridemo ponovno. 

• 24. oktober 2009 – jesenski enodnevni izlet na Vipavsko 
Tudi letos smo se odpravili na enodnevni izlet. Lansko leto nam je 
odpadel zaradi premajhnega števila prijavljenih (termin je sovpadal s 
trgatvijo, kasneje pa nam jo je zagodlo vreme). Avtobus nas je popeljal 
prek Krasa, odetega v škrlatne barve ruja, do prvega postanka v 
Ajdovščini, kjer nas je pričakala prava vipavska burja. Ko smo se 
okrepčali s kavo, smo z vodnikom Darkom Turkom naredili bojni načrt. 
Odločili smo se, da se z avtobusom popeljemo do Cola in nato pot 
nadaljujemo peš do Otliškega okna, Kovka (961 m) in Sinjega vrha. Na 
poti domov smo se spustili do izvira potoka Hubelj. Po ogledu izvira smo 
se v domači gostilni ustavili na poznem kosilu. Čeprav nas je vipavska 
burja pošteno razpihala, smo skupaj preživeli čudovito soboto. 

 
Redna srečanja Izvršnega odbora DMSZT Koper 
Srečali smo se na desetih rednih sejah IO društva (22. 1. 2009; 12. 2. 2009; 12. 3. 
2009; 25. 3. 2008; 4. 5. 2009; 11. 5. 2009; 3. 9. 2009; 24. 9. 2009; 19. 11. 2009 in 8. 
12. 2009;) ter eni korespondenčni seji (6. 8. 2009). 

• Aprila in novembra smo imeli dve strokovni predavanji. 
• V marcu smo pripravili predlog za podelitev zlatega znaka Zbornice – 

Zveze. Že drugo leto zapored med dobitnicami zlatega znaka ni bilo 
članic našega društva. 

• Aprila in oktobra smo potovali in uživali v skupnih druženjih.  
• Maja smo imeli volilni občni zbor in volitve za novo predsedstvo in člane 

IO društva ter proslavo ob mednarodnem dnevu medicinskih sester.  
• V decembru smo imeli slavnostno akademijo ob 50. obletnici društva.  

 
O vseh aktivnostih, ki smo jih izvajali v IO, smo redno obveščali člane našega 
društva tudi prek spletne strani. Članice IO društva smo imele veliko dela z 
izvajanjem vseh nalog. 
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Članice IO SDMSZT Koper od 14. maja 2009: 
• Marina Čok, podpredsednica;  
• Tina Furlan, tajnica;  
• Mira Peroša, blagajničarka;  
• Bojana Baričič, Virginija Benigar, Vlasta Belič, Tadeja Bizjak, Doroteja 

Dobrinja, Tatjana Kastelic, Mirsada Osmani, Marina Skok in Mira 
Šavora. 
 

Članice nadzornega odbora SDMSBZT Koper od 14. maja 2009: 
• Alenka Šav, predsednica;  
• članice: Mariza Černač, Slavica Vojska, Tanja Hrvatin in Diana Koren. 

 
Članice častnega razsodišča SDMSBZT Koper do 17. maja 2009:  

• Nataša Kocjan, predsednica;  
• članice: Kastelic Hermina, Bogdana Satler, Ariela Bucaj in Radmila 

Keča. 
 
Poročilo pripravila: 
 
Boja Pahor 
Predsednica SDMSBZT Koper do in od 14. maja 2009. 
 
 
12.9. VELENJE  

 
 
Društvo deluje na področju savinjsko-šaleške regije, šteje 270 članov in članic, 
število članov se iz leta v leto povečuje.  
TEMPORA MUTANTUR ET NOS MUTAMUR IN ILLIS (časi se spreminjajo in z njimi 
tudi mi).  
 
Ob koncu leta 2009 se je iztekel mandat voljenim predstavnikom društva in 
prav je, da spregovorimo nekaj tudi o tem za nas pomembnem obdobju. 
Minila so štiri leta ustvarjalnega dela. V letu 2006 je naše društvo praznovalo 
30 let delovanja, organizirali smo svečano prireditev v glasbeni šoli Velenje, 
kamor smo povabili predstavnike lokalne skupnosti in skupaj z Gorenjskim 
pevskim zborom obudili spomine na preteklo obdobje. Strinjali smo se, da je 
naše druženje pomembno tako za nas kot za naše uporabnike. 
 
Društvo se je v tem letu preimenovalo v DMSBZT VELENJE, v korak s časom in 
zakonodajo smo sprejeli nov STATUT. 
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Budno smo spremljali delo kolegic in kolegov ter jim ob koncu leta podelili 
nagrade – srebrne znake društva. V tem obdobju so priznanja prejeli Erika 
Drev, Slavica Kortnik, Tatjana Lesjak, Nada Ovnik, Brigita Putar in Darinka 
Ermenc. Vsako leto smo predlagali članico našega društva za najvišje 
priznanje, zlati znak Zbornice –Zveze; najvišje priznanje je v tem obdobju 
prejela Katjuša Mravljak. 
 
Skupaj z Zbornico - Zvezo smo po dolgoletnih prizadevanjih dobili pooblastilo 
za vodenje registra medicinskih sester in dodeljevanje licenc.  
 
Obiskali smo kolegice v bolnišnici Topolšica in Domu za varstvo odraslih 
Velenje, kjer smo si ogledali delovna okolja in se izobraževali ob strokovnih 
temah. 
 
Ob mednarodnih dnevih medicinskih sester smo se vsako leto organizirano 
udeležili osrednje proslave (Bled, Ljubljana, Lendava). 
 
Skupaj smo si ogledali predstavo 5moških.com in Hamleta.  
 
Organizirali smo predavanja in delavnice:  

• Medicinska sestra ob hudo bolnih in njihovih svojcih,  
• Nujna stanja v oftalmologiji,  
• Gibanje,  
• Depresija,  
• Anksioznost in ostale oblike odvisnosti,  
• Metabolični sindrom,  
• Novi pristopi k zgodnjemu odkrivanju ledvične bolezni,  
• Osnove prehrane dializnega bolnika,  
• Zdravstvena nega: vizija in realnost,  
• Zdravljenje z imunoterapijo,  
• delavnica Kako vzpostaviti empatičen odnos in hkrati preprečiti 

izgorevanje, Poslušati še ne pomeni slišati,  
• Novosti pri zdravljenju revmatoidne bolezni,  
• Naravna zdravila in prehranska dopolnila. 

 
Organizirali smo izlet v Razkrižje (tam so nas sprejeli župan in krajani) in izlet v 
nacionalni park na Brione. 
 
Skupaj s kolegicami smo se razvajali v Termah Topolšica. 
 
Pregled dela v letu 2009  

• 26. 2. 2009, ZD Velenje (predavanje): Analiza vpliva človeških dejavnikov 
– postavitev ergonomskih standardov pri zdravstveni negi, mag. Brigita 
Putar, vms., univ. dipl. org.; kolegica nam je predstavila magistrsko 
nalogo, ob koncu predstavitve pomembne teme za medicinske sestre 
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smo si lahko ogledali predstavo Čakajoč na Godoja (v izvedbi članov 
gledališke skupine Gimnazije Slovenj Gradec). 

• 19. 3. 2009, BOL. Topolšica (predavanje): Nova spoznanja – novi pristopi 
pri zdravljenju kroničnih bolezni, prim. asist. Vujkovac Bojan, dr. med., 
spec. inter., ob koncu predavanja okrogla miza o problemih starostnikov 
in izmenjava izkušenj v praksi. 

• 5. 2009, Grand Hotel Union Ljubljana – udeležba na svečani akademiji ob 
mednarodnem dnevu medicinskih sester. Organizirali smo avtobusni 
prevoz v Ljubljano in tako omogočili vsem kolegicam udeležbo na 
svečanem dogodku.  

• 26. 5. 2009, hotel Paka Velenje (predavanje z učno delavnico): Moje 
delo je ogledalo moje organizacije, Klara Ramovš, mojstrica poslovne 
komunikacije. Mesec maj je mesec, ki je namenjen medicinskim sestram, 
zato smo pripravile pogostitev. Izvedle smo anketo o učni delavnici, 
medicinske sestre so izrazile potrebo po delavnicah, ki se dotikajo veščin 
komunikacije. 

• 10. 2009, Topolšica: enodnevno strokovno izobraževanje Etika v 
zdravstveni negi (upoštevano pri izobraževanju in pridobitvi licenčnih 
točk). 

• 24. 10. 2009, Izlet Orlovo gnezdo in Salzburg – prijetno druženje nas je še 
tesneje povezalo, ob ogledih znamenitosti in zaključni večerji smo 
izmenjali še kako potrebne izkušnje.  

• 5. 12. 2009, hotel Paka Velenje (zaključek leta): ogled komedije Štefka in 
Poldka, po ogledu volilni občni zbor. Naše srečanje smo nadaljevali s 
podelitvijo srebrnih znakov za leto 2009. Dobitnicama Darji Kramar in 
Urški Bandalo iskreno čestitamo. 
Vsem članicam in članom je ob koncu leta zapel tenorist Munchenske 
opere Dario Podrečnik ob spremljavi pianistke. 
Ob večerji in prijetni glasbi smo zaključili iztekajoče leto.  

  
Izdelali smo novo spletno stran društva – v želji, da postanejo informacije 
našim kolegicam še preglednejše in dostopnejše. 
 
Izvršni odbor se je v tem letu sestal petkrat. Razreševali smo aktualne 
probleme v društvu in se vključevali v delo Zbornice – Zveze; na njihovo 
skupščino smo tudi letos poslali 2 člana našega društva. 
 
Čas je, da se vse zaokroži, da konec se dotakne spet začetka in zariše novo 
pot … Pa srečno novoizvoljenim predstavnikom društva!  
Vodstvu društva podarjam naslednjo misel: 
»Daj mi moč, da sprejmem stvari, ki jih ne morem spremeniti, pogum, da 
spremenim, kar lahko spremenim, in modrost, da ločim eno od drugega.« 
  
Volilni občni zbor: 16. 12. 2006 
Mandat: 16. 12. 2006 – 16. 12. 2009 
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• Predsednica: Lidija Časl 
• Podpredsednica: Katjuša Mravljak 
• Tajnica: Urška Bandalo 
• Blagajničarka: 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. 

 
 
Poročilo pripravila: 
 
Lidija Časl 
Predsednica DMSBZT Velenje 
 
 
12.10. POMURJE  

 
 
V letu 2009 smo izvedli številne 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 kakovosti storitev, oskrbe bolnikov, kar 
vodi v bolnikovo varnost ter dobro počutje. Prav tako želimo z aktivnostmi 
prispevati k pozitivnemu delovnemu vzdušju izvajalcev zdravstvene nege in 
ostalih sodelavcev. 
 
Društvo MSBZT Pomurja deluje že 50 let. S svojimi 1060 člani, ki so dejavni 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, zasebniki, upokojene medicinske sestre ter 
medicinske sestre, zaposlene drugje. 
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Društvo deluje strokovno, regijsko v javnem interesu ter v dobrobit članov z 
namenom druženja, strokovne rasti, pripadnosti in v korist pomurskemu 
človeku. 
 
Dejavnost DMSZT Pomurja v letu 2009 
Izvršilni in nadzorni odbor društva sta se redno sestajala na svojih sejah 
(sedemkrat). Skupaj smo načrtovali, usklajevali in izvajali naslednje aktivnosti. 
 

ČAS 
AKTIVNOSTI 

VRSTA AKTIVNOSTI in TEMA KRAJ in ŠTEVILO udeležencev 

 Strokovne aktivnosti  

29. 1. 2009  
Strokovno predavanje z učnimi 
delavnicami:  
Urgentna zdravstvena nega  

Splošna  bolnišnica Murska 
Sobota, 
173 udeležencev 

25. 2. 2009  
Strokovno predavanje: Posebnosti 
zdravstvene nege očesnega 
bolnika  

Splošna  bolnišnica Murska 
Sobota, 
150 udeležencev 

21. 1. 2009  
7. 4. 2009 

Strokovno predavanje in 
delavnice:  
Naredimo si breme lažje  

Splošna  bolnišnica Murska 
Sobota, 
182 udeležencev 

7. 4. 2009 

Mesečni strokovni večer s 
čajanko, Moravci, Terme 3000, 
predstavitev:  
WELLNES – TERAPEVTSKI CENTER 
THERMALIUM (predstavitev masaž, 
prikaz masaže) 

Terme 3000, 
100 udeležencev 

20. 4. 2009 
Celodnevni strokovni seminar: 
Novosti v zdravstveni negi 
onkološkega bolnika  

Kulturna dvorana Beltinci, 
130 udeležencev 

2. 10. 2009  
Novosti na področju 
Travmatološke ZN 

Kulturna dvorana Beltinci, 
160 udeležencev 

13. 10. 2009 
Strokovno srečanje: predstavitev  
Pilotnega projekta paliativne 
oskrbe 

Kulturna dvorana Beltinci, 
230 udeležencev 

20. 10. 2009 

Od konflikta do mobbinga, 
Sindrom izgorelosti zdravstvenih 
delavcev, Agresivni pacienti, 
Nezavedno čustvovanje 

Splošna bolnišnica Murska 
Sobota 
(skupaj s sindikati),  
210 udeležencev 

12. 5. 2009  
20. 5. 2009 

Preprečevanje in obvladovanje 
legionele v zdravstvenih 
ustanovah,  
Ravnanje z odpadki, ki nastanejo 
v zdravstveni dejavnosti 

Gornja Radgona, 
 39 udeležencev 
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14.10. 2009 Pravilno dvigovanje bremen 
Dom starejših Gornja Radgona, 
60 udeležencev 

20. 11. 2009  

Mesečni strokovni večer s 
čajanko, predstavitev 
gerontološke zdravstvene nege v 
DOSOR, druženje s člani 

Dom starejših Radenci, 
58 udeležencev 

 Aktivnosti: pevski zbor Žarek  

6. 1. 2009 Božično-novoletni koncert 
Odranci,  
300 udeležencev 

26. 3. 2009 
Koncert pevskega zbora ob 
materinskem dnevu 

Dom starejših Rakičan, 
100 udeležencev 

26. 3. 2009 
Koncert pevskega zbora ob 
materinskem dnevu 

Grajska dvorana Murska 
Sobota,  
250 udeležencev 

22. 5. 2009 
Nastop zbora Žarek na srečanju 
ginekologov Slovenije 

Moravci,  
80 udeležencev 

23. 5. 2009 Revija pevskih zborov – M. Sobota 
Ženski zbor društva Žarek 
sodeluje na reviji,  
300 udeležencev 

21. 12. 2009 
Božični koncert pevskega zbora 
Žarek 

Splošna bolnišnica Murska 
Sobota,  
120 udeležencev 

20. 12. 2009 
Božični koncert pevskega zbora 
Žarek 

Zgornji Slaveči, evangeličanska 
cerkvena skupnost,  
150 udeležencev 

 Srečanja  

24. 11. 2009 
Srečanje z upokojenimi 
medicinskimi sestrami, babicami in 
ZT Pomurja 

Splošna bolnišnica MS, 
110 udeležencev 

 Izleti  

od 23. 4.2009 
do 26. 4.2009 

Izlet v Berlin, ogled zdravstvene 
ustanove in koncert ženskega 
pevskega zbora za Slovence v 
Berlinu 

45 udeležencev 

5. 12. 2009 Predbožični izlet v Benetke  40 udeležencev 
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12. 11. 2009 Predbožični izlet v Chiemsee  45 udeleženevcev 

od 10. 9.2009 
do 13.9.2009 

Izlet v Medžugorje  60 udeležencev 

 Druge aktivnosti, rekreacija  

10.5. 2009 
Spominski kolesarski maraton 
Beltinci, Rakičan, Tešanovci, 
Bogojina, Gančani, Beltinci 

Start: Beltinški grad 

5. 4 2009  
Pohod ob svetovnem dnevu 
zdravja, Otok ljubezni 

DMSZT Pomurja je soorganizator 
prireditve,  
450 udeležencev 

5. 6. 2009 Piknik članov društva Krog 

20. 9. 2009 Kolesarski maraton Beltinci 

 Mednarodni dan MS  

12. 5. 2009 
Mednarodni dan medicinskih 
sester, izjava za medije 

Mediji v Pomurju  

12. 5. 2009 

Udeležba na kongresu 
zdravstvene nege Slovenije in 
slavnostne prireditve ob podelitvi 
zlatih znakov Zbornice – Zveze 

Ljubljana, 
30 udeležencev 

 
V letu 2009 nismo podelili srebrnih znakov in priznanj, ker jih po pravilniku 
podeljujemo vsaki dve leti.  
 
Zlati znak Zbornice – Zveze v letu 2009 je za svoje delo ter prispevek k razvoju 
stroke zdravstvene nege dobila naša kolegica Daniela Mırec, dipl. m. s., kar 
nas posebej veseli. 
 
Članice društva že 11 let vodijo skupine za samopomoč.  
 
Društvo podpira delovanje teh skupin, ki pomagajo pri kakovosti življenja 
starejših in invalidov. 
 
Prek programa rekreacije so se nekateri naši člani udeležili spominskega 
maratona in še drugih rekreativnih dejavnosti, ki so bile organizirane v naši 
okolici, ter tečaja joge, ki se je odvijal v Domu starejših Rakičan.  
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Predavanja in seminarji so za udeležence, člane društva, večinoma brez 
kotizacije. K posameznim predavanjem smo povabili tudi naše zdravstvene in 
nezdravstvene sodelavce ter prostovoljce. 
 
Društvo pri svojem delu 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 Zvezo društev za socialno gerontologijo 
Slovenije, s skupinami za samopomoč, z lokalnimi skupnostmi, z zdravstvenimi 
zavodi v Pomurju, s Srednjo zdravstveno šolo Murska Sobota, z Visoko šolo za 
zdravstveno nego in fizioterapijo Murska Sobota, z domovi za starejše. 
 
Dejavnost dela DMSZT Pomurja bogati ženski pevski zbor Žarek, ki šteje 22 
članic in deluje 15 let. Članice zbora pojejo in gojijo kulturno bogastvo ter pod 
vodstvom glasbene pedagoginje, Anke Suhadolnik, s svojim lepim petjem 
razveseljujejo strokovna srečanja, bogatijo kulturne dogodke in prirejajo 
božične ter druge koncerte. Z dejavnostjo stanovskega zbora dajemo našim 
članom, pacientom in širši pomurski populaciji bogastvo zborovskega petja in 
delujemo na kulturnem področju. 
 
Mnoge naše članice delujejo kot prostovoljke v RK, Karitas, skupinah za 
samopomoč in kot koordinatorke pri projektu Živimo zdravo ter 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. Srečujejo se vsako prvo sredo v mesecu ter 
poskrbijo za 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 2009 smo tako zaključili s številnimi dejavnostmi: 

• predavanj in seminarjev se je udeležilo 1302 članic in članov ter 180 
drugih zdravstvenih sodelavcev; 

• predavanj strokovnih sekcij, simpozija, drugih strokovnih prireditev, ki jih je 
financiralo društvo, se je udeležilo 30 naših članov;  

• strokovne ekskurzije društva v Berlin se je udeležilo 40 članov; 
• obisk na koncertih: 600 udeležencev;  
• predbožične Benetke in Chiemsee si je ogledalo 85 članov društva; 
• Medžugorje je obiskalo 60 članov; 
• pri skupinah za samopomoč je 25 medicinskih sester voditeljic ali 

sovoditeljic; 
• skupino za osebnostno rast obiskuje 6 naših članic. 
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Društvo se financira s članarino in finančnimi sredstvi, pridobljenimi s 
kandidaturami na razpisih posameznih občin, ter s pomočjo donatorstva in 
sponzorstva drugih organizacij. 
Zahvaljujemo se vsem donatorjem in občinam, ki nam pomagajo prek 
dobljenih razpisov za program zdravstva in sociale. 
 
Z izvedenim programom smo članom in sodelavcem želeli približati novosti na 
področju zdravstvene nege ter na drugih strokovnih področjih medicine, 
psihologije, fizioterapije, veščin komunikacije, odnosov, delovnega vzdušja, 
skrbi za lastno zdravje, kakovosti, paliativne oskrbe. Z izvedenimi predavanji ter 
drugimi aktivnostmi in številom prisotnih udeležencev, ki jih je bilo 2642, nam je 
to dobro uspelo. Vsa ta spoznanja, veščine in znanja pa uspešno prenašamo 
na paciente in druge uporabnike zdravstvenih storitev v pripravljanju 
strokovnih standardov, smernic, protokolov, projektov in izvedbi strokovnih, 
varnih in kakovostnih storitev. Z vsem tem nedvomno prispevamo h kakovosti 
zdravstvene nege, zdravstvenih storitev in zdravstvenega sistema, kar vodi k 
boljši varnosti in humanemu pristopu za bolnike, pa tudi zaposlene na 
področju skrbi za zdravje. 
Tudi v prihodnje želimo s svojim programom slediti razvoju stroke ter tako 
prispevati h kakovosti dela za varnost naših pacientov in zadovoljstvo 
zaposlenih.  
 
Poročilo pripravila: 
 
Emilija Kavaš 
Predsednica SDMSBZT Pomurja  
 
 
12.11. SLOVENJ GRADEC  

 
 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenj Gradec 
združuje 552 aktivnih članic in članov, medicinskih sester, babic in 
zdravstvenih tehnikov iz Mežiške, Mislinjske in Dravske doline. Znotraj društva 
delujeta Sekcija upokojenih medicinskih sester ter Pohodniška sekcija.  
 
Za mandat 2007–2011 so bili v organe Društva izvoljeni:  

• Petra Štigl, predsednica, 
• Bojana Zemljič, podpredsednica, 
• Aleksandra Horvat, tajnica, 
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• Kristina Pur, blagajničarka.  
 
Izvršni odbor:  

• Andreja Rezar, Marjana Plesec, Milena Kuhelnik, Tatjana Gliebe, Sonja 
Keuc, Frančiška Šumečnik, Dalja Pečovnik, Fanika Ladinik, Marija 
Španovič, Klavdija Mežnar, Anica Vogel, Marija Šoštar Lah, Majda 
Topler, Metoda Petrič, Peter Kordež, Ivan Tandler, Rajko Marsel, 
Andreja Mlinar, Marija Ileršič Kac.  

 
Nadzorni odbor: 

• Danica Knapp, Anita Tomaž, Silvija Miglič, Jana Spanžel, Ana Perše.  
 

Disciplinska komisija: 
• Andreja Trebičnik, Olga Balaban, Tina Čekon, Katarina Krenker, Jana 

Spanžel.  
 

Komisija za dodeljevanje sredstev iz Sklada za izobraževanje:  
• Majda Topler, Aleksandra Horvat, Sonja Keuc, Bojana Zemljič, Marija 

Ileršič Kac.  
 
Komisija za priznanja: 
• Bojana Zemljič, Jana Spanžel, Danica Knapp, Sonja Keuc, Nada Kadiš.  

 
Sestali smo se na štirih sejah IO, DK in NO ter občnem zboru, ki so potekali: 

• 1. seja: dne 6. 4. 2009, 
• Redni letni občni zbor, dne 11. 6. 2009, 
• 2. seja: dne 29. 9. 2009, 
• 3. seja: dne 30. 11. 2009, 
• 4.seja: dne 10. 12. 2009. 

 
Strokovni seminarji in predavanja 
 
Organizirali smo 2 delavnici na temo: »KOMUNIKACIJA IN OBVLADOVANJE 
KONFLIKTOV«: 

• 27. 6. 2009 – Boštjan Polutnik in Danila Mokorel Omerovič  
(18 udeležencev) 

• 28. 11. 2009 – Boštjan Polutnik in Danila Mokorel Omerovič  
(17 udeležencev) 

 
Pomagali smo pri organizaciji in izvedbi strokovnih seminarjev: 

• 31. 1. 2009: »Predstavitev oddelka za travmatologijo in ortopedijo«, 
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Slovenj Gradec (79 udeležencev), 

• 19. 6. 2009: »8. simpozij urološke zdravstvene nege »Rak prostate«, Velenje 
(57 udeležencev), 
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•  23. 10. 2009: »50 let patronažnega zdravstvenega varstva v ZD Ravne in 
multidisciplinarnost dela patronažne medicinske sestre«, Ravne na 
Koroškem (86 udeležencev).  

 
Organizirali smo interna strokovna predavanja 

• 22. 4. 2009: »Kakovost v zdravstvu«. Predavatelj: Ivan Tandler, dipl. 
zdravstvenik (54 udeležencev) 

• 29. 9. 2009: »Pravno etična vprašanja v zdravstveni negi«. Predavateljica: 
Aleksandra Horvat, dipl. m. s. (91 udeležencev) 

 
Pohodi:  

• 16. 6. 2009: »Pohod na VELIKO PLANINO«; (15 udeleženih), 
• 28. 9. 2009: »Pohod na OBIR – OJSTRC«; (20 udeleženih), 
• 2. 10. 2009: »Pohod na KRN«; (15 udeleženih).  

 
Srebrni znaki in jubilejno priznanje 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenj Gradec je v 
skladu s Pravilnikom o priznanjih Društva, za dolgoletne vidne prispevke na 
področju društvenega in strokovnega delovanja v zdravstveni in babiški negi 
Koroške regije in širše, podelilo pet srebrnih znakov in jubilejno priznanje.  
 
Dobitniki srebrnih znakov: Berta Jež, Marina Tušnik, Petra Štigl, Andreja 
Trebičnik, Katarina Jerlah.  
Dobitnik jubilejnega priznanja: »Negovalni tim patronažnega varstva ZD 
Ravne«.  
 
Izdane publikacije:  

• Horvat A., Zbornik predavanj: 50-letnica Patronažnega zdravstvenega 
varstva in multidisciplinarnost dela patronažne medicinske sestre, Ravne 
na Koroškem, 23. oktober, 2009. 

 
Objave v UTRIPU: 

• Horvat A., Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov 
Slovenj Gradec za vidne prispevke na področju društvenega in 
strokovnega delovanja podelilo pet srebrnih znakov in jubilejno priznanje, 

• Horvat A., Simpozij urološke zdravstvene nege v Velenju. Zdravstvena 
nega bolnika z rakom prostate, 

• Horvat A., Medicinske sestre in babice – znanje je naša moč, 
• Horvat A., 50 let Patronažnega zdravstvenega varstva v Zdravstvenem 

domu Ravne.  
 
Komisija za dodeljevanje pomoči iz sklada za izobraževanje 
Komisija za dodeljevanje pomoči iz sklada za izobraževanje je ugodila 
prošnjam petih članov in jih na ta način podprla pri pridobivanju novih znanj.  
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Med ostalimi aktivnostmi velja omeniti: 
• redno smo spremljali aktivnosti Zbornice – Zveze in o njih obveščali svoje 

člane,  
• udeležili smo se redne skupščine Zbornice – Zveze, 
• aktivno smo sodelovali z ostalimi regijskimi društvi,  
• udeleževali smo se strokovnih srečanj, predavanj in seminarjev,  
• svetovali in pomagali smo članom društva pri pridobivanju informacij v 

zvezi z licencami in drugo, 
• udeležili smo se proslave ob 12. maju,  
• aktivno smo spremljali razvoj stroke.  

 
 Poročilo pripravila: 
 
Petra Štigl  
Predsednica DMSBZT Slovenj Gradec 
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13.  POROČILA STROKOVNIH SEKCIJ (31 POROČIL) 
 
13.1. 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 2009 sestal trikrat, meseca januarja, marca 
in maja, predvsem zaradi organizacije strokovnega srečanja in aktualnih 
problematik v posameznih ambulantah medicine dela. 
 
V letu 2009 je naša sekcija organizirala seminar PROMOCIJA ZDRAVJA IN 
PREPREČAVANJE BOLEZNI OBTOČIL V MEDICINI DELA, PROMETA IN ŠPORTA, ki 
je potekal 5. junija 2009 v Rogaški Slatini. Naši kolegici Sunčica in Lidija sta se 
zelo potrudili. Strokovni del in vse ostalo – druženje in družabni del – je bilo na 
zelo visoki ravni; prvi del je bil predvsem zelo strokoven, druženje pa koristno in 
potrebno. Udeležba je bila tudi tokrat, kot v vseh zadnjih letih dobra: več kot 
130 udeležencev. 
 
Predavatelji so bili iz: IVZ, ZD Rogaška Slatina, ZD Idrija, CINDI, KIMDPŠ, 
Reševalna postaja Šmarje pri Jelšah in Zdravilišče Rogaška Slatina.  
 
Matjaž Čoh je spregovoril o samem kraju in zgodovini balneologije v 
Zdravilišču Rogaška Slatina, kar je za marsikoga prineslo veliko novega, 
predvsem pa je bilo zelo zanimivo. Nevenka Šestan s Kliničnega inštituta za 
medicino dela je pripravila predstavitev raziskave o bolniškem staležu pri 
boleznih obtočil delavcev v R Sloveniji. 
 
Zelo koristno za vse in dobra ponovitev znanja je bilo predavanje o fiziologiji 
prevodnega sistema, ki ga je izvedla Petra Žohar. Tudi njeno naslednje 
predavanje, Značilnosti in pomen EKG, je bilo odlično pripravljeno ter za vse iz 
naše Sekcije koristno, saj je snemanje EKG dnevna aktivnost v medicini dela. 
 
Naša kolegica Zdenka Kumer iz ZD Idrija je spregovorila o metodah merjenja 
krvnega pritiska in utripa; spet dobra osvežitev znanja, razčiščevanje dilem, 
pojavljala pa so se tudi koristna vprašanja. Sunčica Šunija, ki ima veliko zaslug 
za odlično izpeljan seminar, je predstavila snemanje elektrokardiograma in 
cikloergometrije po procesni metodi dela. Za marsikaterega udeleženca je 
bila to novost, predavanje je bilo zelo dobro sprejeto in tudi velik strokovni 
izziv. 
 
Oživljanje je vedno aktualna tema, ki jo je predstavil Peter Černezel iz 
Reševalne službe Šmarje pri Jelšah; v izvajanju se je usmeril predvsem na 
uporabo polavtomatskega defibrilatorja. Predavanje je bilo zelo dobro 
sprejeto in pojavilo se je kar precej vprašanj. 
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Kako vplivajo psihosocialni dejavniki delovnega okolja na ishemične bolezni 
srca, nam je predstavil dr. Tihomir Ratkajec in dobili smo zelo veliko iztočnic za 
zdravstveno-vzgojno delovanje na področju medicine dela, prav tako pri 
predavanju Cirile Hlastan Ribič, ki je spregovorila o pristopih promocije 
zdravega prehranjevanja in zdravja v delovnih organizacijah.  
 
Sledili so prijetno druženje, pogovori, izmenjava izkušenj, predstavitev plana za 
leto 2010, pa tudi ogled Steklarne Rogaška in kulturni program. 
 
 
VOLILNI OBČNI ZBOR 1. junij 2007 (mandat predsednice do 22.10.2011) 
 
 
PRIIMEK, IME 

 
SEDEŽ 

 
FUNKCIJA 

 
MANDAT 

 
Ana Nuša Lavrih  

 
MNZ RS SEKRETARIAT 

 
predsednica 

 
1. 6.2007 – 1.6.2011 

 
Nevenka Šestan  

 
KIMDPŠ 

 
podpredsednica 

 
12.5.2006 –12.5.2010 

 
Sonja Ficko  

 
ZD Gornja Radgona 

 
članica  IO 

 
12.5.2006 –12.5.2010 

 
Irena Šuštar  

 
ZD Jesenice 

 
članica  IO 

 
12.5.2006 – 12.5.2010 

 
Dunja Frbežar Gostiša  

 
ZD Ajdovščina 

 
članica  IO 

 
12.5.2006 –12.5.2010 

 
Vesna LIČAR  

 
ZD Maribor 

 
članica  IO 

 
12.5.2006 –12.5.2010 

 
Barbara Terbovc  

 
ZD Celje 

 
članica  IO 

 
12.5.2006 –12.5.2010 

 
Bernarda ðogić  

 
ZD Ljubljana Center 

 
članica  IO 

 
12.5.2006 –12.5.2010 

 
Vanda Erpe  

 
ZD Novo mesto 

 
članica  IO 

 
12.5.2006 – 12.5.2010 

 
Poročilo pripravila: 
 
 Ana Nuša Lavrih 
Predsednica strokovne sekcije  
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13.2. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji 

 

 
V Sekciji medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji smo v letu 2009 
izvedli načrtovani program. Izvršilni odbor Sekcije se je na delovnih sestankih 
sestal štirikrat. Sestanke smo vedno združili s sestanki Stalne delovne skupine 
glavnih medicinskih sester v psihiatrični zdravstveni negi, izvedli pa smo tudi 
več krajših korespondenčnih posvetovanj o tekoči problematiki in eno 
korespondenčno sejo. 
 
Sekcija je v letu 2009 organizirala in izvedla dve enodnevni strokovni srečanji, 
ki sta bili načrtovani za to leto.   
 
Prvo strokovno srečanje je bilo organizirano v mesecu aprilu z naslovom Zakon 
o duševnem zdravju, Zakon o pacientovih pravicah in mesto zdravstvene 
nege. Strokovno srečanje smo organizirali leto dni po začetku veljave Zakona 
o pacientovih pravicah in pol leta po začetku veljave zakona o Duševnem 
zdravju. Oba zakona sta močno posegla tudi v delovanje zaposlenih v 
psihiatrični zdravstveni negi. Naš namen je bil izmenjati mnenja o tem, kako 
smo se pripravili na izpolnjevanje postavk obeh zakonov in kakšne so naše 
izkušnje od začetka delovanja. Veliko število udeležencev in udeležba oseb, 
kot sta varuhinja človekovih pravic, gospa Zdenka Čebašek Travnik, in 
podpredsednik Državnega sveta in Zbornice – Zveze, gospod Peter Požun, so 
dali strokovnemu srečanju posebno težo.  
Drugo strokovno srečanje je bilo v mesecu novembru na Celjski koči z 
naslovom Nasilno vedenje v duhu novih praks. Tudi to je bilo zelo dobro 
obiskano. Nasilje je še vedno tema, pri kateri naletimo na mnoga vprašanja in 
dileme, zato moramo redno skrbeti, da pridobimo nova znanja in veščine s 
tega področja. Zadovoljni udeleženci so ob zaključku v anketnih listih opisali 
zadovoljstvo nad seminarjem in željo, da bi bilo organiziranih več strokovnih 
srečanj na to temo. Ob obeh srečanjih smo izdali Zbornike prispevkov z 
naklado 200 izvodov. Zborniki so prav tako objavljeni na spletni strani sekcije 
(www.sekcijapsih-zn.si), ki smo jo postavili v letu 2007. V glasilu Utrip je bilo 
objavljeno poročilo s strokovnih srečanj. 
 
Poleg strokovnih srečanj smo v mesecu maju razpisali literarni natečaj na 
temo psihiatrične zdravstvene nege. Za nagrajene prispevke smo razpisali tudi 
denarne nagrade. Natečaja se je udeležilo kar nekaj kolegic in kolegov. 
Komisija je izbrala tri najboljše. V letu 2009 smo praznovali 40 let ustanovitve 
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strokovne sekcije, ki se je ob ustanovitvi imenovala Nevropsihiatrična sekcija. 
Leta 2001 smo se z Nevrološko sekcijo ločili in od takrat delujemo samostojno. 
Jubilej smo proslavili v mesecu oktobru v Rogaški Slatini. Program prireditve so 
oblikovali člani naše sekcije, nastopajoči pa so bili predstavniki vseh slovenskih 
psihiatričnih bolnišnic. V Rogaški Slatini smo videli, da zmoremo doseči 
zastavljene cilje in da se v naši organiziranosti kažeta neverjetna moč in 
potencial. Proslave so se udeležile vse dosedanje predsednice sekcije, s 
prisotnostjo pa nas je počastila tudi predsednica Zbornice – Zveze, gospa 
Darinka Klemenc. 
 
Ni nam uspelo izpeljati naloge, ki smo si jo zastavili – izdaje publikacije o 
negovalnih diagnozah v psihiatrični zdravstveni negi. Upam, da nam bo to 
uspelo v naslednjem letu. 
 
V letu 2009 smo bili aktivni tudi pri javni razpravi, ki je potekala na temo 
Nacionalnega plana o duševnem zdravju. V okviru razprave smo se 
predstavniki Sekcije udeležili tudi razprave v Državnem svetu in spisali 
pripombe, ki so bile prek Zbornice – Zveze posredovane na Ministrstvo za 
zdravje. 
 
Ob koncu leta smo izvedli volitve članov Izvršnega odbora Sekcije. Tako je 
nov predsednik Sekcije za obdobje štirih let postal Branko Bregar, 
podpredsednica pa je Barbara Možgan. Nov Izvršni odbor sestavljajo še Aleš 
Frelih, Lidija Mrak, Vesna Krof, Viktorija Štiglic, Jana Zupan, Ljubica Horvat, 
Aljoša Lapanja, Andreja Jerič in Metka Švigelj Debevc. Gospa Švigelj Debevc 
zastopa zaposlene v zdravstveni negi, ki delujejo v Centrih za zdravljenje 
odvisnosti od prepovedanih drog, s katerimi smo na njihovo pobudo začeli 
tesneje sodelovati. 
 
V letu 2010 načrtujemo tri strokovna srečanja. Prvo bo maja v Begunjah na 
temo Delo v skupini, drugo v mesecu juniju na temo odvisnosti in tretje v 
oktobru na temo izgorevanja na delovnem mestu. 
 
Poročilo pripravila: 
 
Barbara Možgan  
Predsednica strokovne sekcije (do novembra 2009) 
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13.3. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v vzgoji in 
izobraževanju  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Člani IO so: 

• predsednica Lucija Matič,  
• podpredsednica Danica Železnik, 
• člani: Darinka Babič, Alojzija Fink, Adolf Flis, Nataša Leban, Jožica 

Peterka Novak, Elizabeta Pikovnik, Mojca Simončič, Irena Šumak, 
Renata Vettorazzi. 

Njihov mandat je od februarja 2008. 
 
V letu 2009 smo imeli tri seje IO, in sicer:  

• 1. seja: 3. 2. 2009, 
• 2. seja: 28. 5. 2009, 
• 3. seja: 1. 12. 2009. 

 
Izvedeni sta bili dve strokovni srečanji: 

• 22. 4. 2009 Ustna nega – vloga zdravstvene nege za zdravje ustne votline,  
    kjer smo imeli 100 aktivnih in pasivnih udeležencev. Seminar je bil zelo 

uspešen, predstavljene so bile novosti s področja zdravstvene nege ustne 
votline, nege protetičnih nadomestkov, preventivnih ukrepov in njihovih 
rezultatov, nege otroškega zobovja, zdravstvene nege bolne ustne 
votline, zdravstvene nege intubiranega pacienta, delo in vloga ustnega 
higienika ter poučevanje izvedbe ustne nege. Zaradi uspešnosti 
seminarja in pomembnosti teme smo se odločili seminar v letu 2010 
ponoviti ter ga poglobiti z učnimi delavnicami. 

• 9.9. 2009 Kakovost v zdravstvu, kjer je bilo 32 aktivnih in pasivnih 
udeležencev; srečanje je bilo izvedeno v sodelovanju s CPI. Tudi ta 
seminar je bil zelo uspešen, predstavljene so bile vsebine merjenja in 
spremljanja kakovosti na nacionalni ravni in v eni od največjih slovenskih 
bolnišnic ter nov modul na srednješolski ravni izobraževanja v zdravstveni 
negi: Kakovost v zdravstveni negi. Po predavanjih so bile izvedene učne 
delavnice, kjer smo udeleženci skušali narediti fini kurikulum novega 
modula.  

 
Sekcija MS v vzgoji in izobraževanju je organizirala posvet, ki je bil izveden v 
mesecu oktobru 2009. Vabljeni so bili vsi predstavniki srednjih ter visokih 
zdravstvenih šol/fakultet ter vse glavne medicinske sestre slovenskih bolnišnic, 
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zdravstvenih domov in socialnih zavodov. Posveta se je udeležilo 44 
posameznikov. Bil je zelo pozitivno ocenjen, udeležili so se ga predstavniki šol 
(srednjih, visokih/fakultet) ter delodajalcev. Izražene so bile želje po tesnejšem 
sodelovanju med nami, pa tudi nekateri problemi, ki izhajajo iz izvajanja 
praktičnega pouka zdravstvene nege. Sekcija medicinskih sester v vzgoji in 
izobraževanju si je zastavila nalogo organiziranja projektov in srečanj, ki bodo 
skušali doseči cilj izboljšanega sodelovanja ter zmanjšanja števila težav v zvezi 
s praktičnim poukom. 
 
Poročilo pripravila: 
 
Lucija Matič 
Predsednica  strokovne sekcije  
 
 
13.4. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziologiji, 

intenzivni terapiji in tansfuziologiji 
 

 
 
Delovni sestanki  
V letu 2009 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 13. 3. 2009 v predavalnici SB Celje. Ga. mag. 
Hilda Maze, univ. dipl. org., pomočnica direktorja za področje 
zdravstvene nege, je prisotnim predstavila predavanje z naslovom: »Kako 
doseči boljše rezultate v zdravstveni negi?« Predstavnica podjetja 
Medias International d.o.o., ga. Nataša Gomboc, je predstavila novosti 
in prednosti enteralne prehrane.  

• Drugi sestanek strokovne sekcije je potekal je potekal 12. 6. 2009 v hotelu 
Medijske Toplice.  

    Ga. Božica Hribar, dipl. m. s., je predstavila predavanje Organizacija EIN 
in EIT v majhnih bolnišnicah – Organizacija EIN v SB Trbovlje. Prisotne je 
seznanila z rezultati raziskave, izvedene med enotami intenzivne nege in 
terapije v štirih manjših bolnišnicah v Sloveniji.  

    Predstavnik podjetja Pharmamed MADO d.o.o., g. Mirko STOJANOVIĆ, je 
prisotnim predstavil BIS – monitoring sedacije oz. zavesti.  
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• Tretji sestanek je potekal 25. 9. 2009 v predavalnici Splošne bolnišnice 
Izola. Poleg sestanka je bil organiziran še ogled SB Izola, ki se ga je 
udeležilo 10 gostov študijske izmenjave iz Srbije. Ga. Karmen Jakomin, 
dipl. m. s., je prisotnim predstavila predavanje z naslovom “Obporodna 
analgezija”, ki jo v SB Izola izvajajo od leta 2003. Strokovni sodelavec 
podjetja Auremiana d.o.o., g. Boštjan Gorše, je prisotnim predstavil 
pripomočke za lajšanje bolečine.  

• Četrti sestanek je potekal je potekal 27. 11. 2009. Ga. Mira Kočar, dipl. m. 
s. iz UKC Ljubljana – KO za perinatologijo, je prisotnim predstavila izkušnje 
z uvajanjem perkutanega CVK pri otrocih. Ga. Karmen Marin, produktni 
vodja Medis d.o.o., pa je predstavila varne medicinske pripomočke za 
pripravo in aplikacijo zdravil.  

 
Strokovni seminarji  

• V letu 2009 smo organizirali en dvodnevni strokovni seminar z naslovom 
»Prehrana kritično bolnega«. Vabilu na seminar se je odzvalo 117 
udeležencev. Seminarja sta se udeležila tudi dva predstavnika iz Hrvaške 
(HDMSARIST) ter dva predstavnika iz Srbije (UINARS). Na 44. strokovnem 
seminarju smo za dolgoletno aktivno delo v strokovni sekciji podelili 
priznanji strokovne sekcije gospe Tončki Tokič in gospe Nadi Lukič. 

• V mesecu oktobru smo organizirali enodnevno učno delavnico z 
naslovom "Umetna ventilacija". Učne delavnice se je udeležilo 26 
slušateljev.  

 
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 na splošno. 
 
Na predlog strokovne sekcije je ga. Zorica Kardoš ob mednarodnem dnevu 
medicinskih sester za dolgoletno uspešno poklicno delo na področju 
zdravstvene in babiške nege, kakovostno in učinkovito organizacijsko delo v 
dejavnosti zdravstvene in babiške nege, prejela najvišje priznanje Zbornice –
Zveze: zlati znak.  
 
Od 11. do 13. maja 2009 je v Grand hotelu Union v Ljubljani potekal 7. kongres 
zdravstvene in babiške nege Slovenije z mednarodno udeležbo. Kongresa so 
se udeležile tri predstavnice strokovne sekcije, po en predstavnik iz vsake 
delovne skupine  
 
Na povabilo Hrvaškega društva MS v anesteziji, intenzivni terapiji, reanimaciji 
in transfuziologiji smo se udeležili kongresa, ki je potekal od 23. do 26. aprila v 
Šibeniku. Na svečani otvoritvi kongresa so ga. Gordana Dragošev, 
predsednica UINARS, g. Adriano Friganovič, predsednik HDMSARIST, ter ga. 
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Asja Jaklič, predsednica Strokovne sekcije medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji, podpisali 
sporazum o mednarodnem strokovnem sodelovanju. 
 
V letu 2009 smo organizirali študijsko izmenjavo med Srbijo in Slovenijo. 
Petdnevnega študijskega obiska se je udeležilo deset kolegic in kolegov iz 
Slovenije. Trije udeleženci so aktivno sodelovali na strokovnih srečanjih, ki jih je 
v tistem času organiziralo UINARS. Kolegice iz Srbije so vrnile obisk v 
septembru, in sicer od 21. do 26. 9. 2009. Na njihovo željo so kolegice in 
kolega iz Srbije večino časa preživeli v delovnih okoljih (anestezija, intenzivna 
terapija). Udeležili so se tudi 10. sestanka strokovne sekcije in si ob tem 
ogledali SB Izola.  
 
Udeležili smo se tudi kongresa ICN v Durbanu v Južni Afriki, ki je potekal od 26. 
6. do 4. 7. 2009. Udeležba na kongresu je bila izrednega pomena, saj je 
omogočala vpogled v organizacijo velikega strokovnega dogodka, kajti 
priprave za kongres IFNA leta 2012 v Ljubljani so v teku. V novembru so bili v 
Sloveniji na delovnem obisku predstavniki IFNA, zaradi poteka organizacije 
kongresa. Sestali so se tudi s predstavniki Zbornice – Zveze.  
  
Na povabilo naše sekcije smo na enodnevnem študijskem obisku v novembru 
gostili kolegice in kolege iz Hrvaške – HDMSARIST. Pripravili smo jim tri 
predavanja, nato je sledil ogled po deloviščih anestezije, intenzivne terapije 
(CIIM, CIT, Respiratorni center Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja 
ter IT na Nevrološki kliniki) in transfuziologije.  
 
V preteklem letu smo izdelali in oddali dve strokovni smernici: Odvzem krvi za 
transfuzijo pri krvodajalcu – pripravila delovna skupina za transfuziologijo in 
Preveza zunanje ventrikularne drenaže. 
 
S predsednico strokovne sekcije MS v urgenci so potekali dogovori glede 
članstva in aktivnega sodelovanja naše sekcije v EfCCNa. Sodelovali smo v 
raziskavi ELINKS. Namen raziskave je zbiranje informacij o ravneh znanja 
evropskih medicinskih sester, ki delajo na področju intenzivne terapije. Na 
osnovi informacij in ugotovitev bo EfCCNa oblikovala evropske standarde.   
 
Delovna skupina strokovne sekcije je pripravila pripombe in dopolnitve na 
dokument »Poklicne kompetence in aktivnosti v zdravstveni in babiški negi«. 
 
Delovna skupina za transfuziologijo  
V letu 2009 smo se članice izvršilnega odbora udeležile vseh sestankov 
delovne skupine za anesteziologijo in intenzivno terapijo in s tem tudi 
sestankov izvršilnega odbora sekcije. Delovna skupina za transfuziologijo je v 
letu 2009 realizirala dva delovna sestanka.  
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• Prvi sestanek je potekal 6. 5. 2009. Oblikovali smo naslov za novo 
strokovno smernico, ki naj bi jo pripravila naša delovna skupina: Odvzem 
krvi za transfuzijo pri krvodajalcu.  

    Za centre transfuzijske dejavnosti, ki pošiljajo kri v predelavo na Zavod, 
smo pripravili napotke in vzorce za pravilno etiketiranje odvzemnih vrečk. 
Predstavili smo novo izdajnico za kri in krvne komponente. 

    Sestanek smo zaključili s predavanjem dr. Metke Krašna: Javna banka 
popkovnične krvi v Sloveniji. 

• Drugi sestanek je potekal dne 30. 9. 2009. Pripravili smo predlog 
dopolnitev poklicnih aktivnosti in kompetenc v zdravstveni in babiški negi 
na področju transfuzijske dejavnosti, ki so objavljene v skupnem 
dokumentu »Poklicne aktivnosti in kompetence v zdravstveni in babiški 
negi«. Sestanek smo zaključili s predavanjem Nuše Ilc, ZT, in Janija 
Lovšina, ZT, z naslovom: 1st European Youth Forum of the International 
Federation of Blood Donors Organization, Copenhagen, avgust 2009. 

 
Organi strokovne sekcije  

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 UKC Maribor 

Koordinatorji delovnih skupin: 

anestezija Zorica Kardoš UKC Ljubljana 

intenzivna terapija Vida Vitek UKC Maribor 

transfuzija Andreja Nunar Perko 
ZRS za transfuzijsko medicino 
Ljubljana 

 
Poročilo pripravili: 
 
Asja Jaklič                                                                Andreja Nunar Perko 
Predsednica strokovne sekcije           Koordinatorka delovne skupine za tansfuziologijo 
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13.5. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni   
dejavnosti  

 

 
 
V Sekciji medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti 
smo imeli v letu 2009, do zaključka mandatnega obdobja 2005–2009, tri seje 
(4. februarja, 30. junija in 15. septembra), na katerih smo sprejeli 37 sklepov, ki 
smo jih tudi realizirali in tako poskrbeli za redno delovanje strokovne sekcije. 
 
Novo vodstvo sekcije za mandatno obdobje 2009–2013 je bilo izvoljeno na 
volilni seji 5. novembra 2009. 

• Predsednica: Martina Horvat, ZD Murska Sobota 
• Podpredsednica: Liljana Verbič, ZD Ljubljana 
• Člani izvršnega odbora: 

Tatjana Hanov, ZD Ljubljana 
Andreja Vrtovec, ZD Maribor 
Danica Sirk, ZD Maribor 
Tomislava Kordiš, ZD Laško 
Jana Božič, ZD Jesenice 
Tatjana Kastelic, ZD Sežana 
Mira Peroša, ZD Koper 
Marjetka Dretnik Franc, ZD Ravne na Koroškem 
Andreja Šenica, ZD Novo Mesto 
Klavdija Kastelic, ZZPMS 

Prva seja novega vodstva sekcije je bila 24. novembra 2009. 
 
Nekatere pobude in predlogi, ki smo jih posredovali Zbornici – Zvezi 

• Na Upravni odbor Zbornice – Zveze smo naslovile dopis v zvezi s 
poklicnimi aktivnostmi in kompetencami v zdravstveni in babiški negi, in 
sicer 5. 3. 2009. 

• Vodstvu Zbornice – Zveze (7. 5. 2009) in Ministrstvu za zdravje, Državnemu 
sekretarju Ivanu Erženu, je bila (30. 5. 2009) poslana pobuda v zvezi s 
podeljevanjem mnenj za vpis v register zasebnih zdravstvenih delavcev 
in koncesij. 

 
V letu 2009 so bile aktivne tri delovne skupine. 
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• Delovna skupina za pripravo pripomb na dokument Poklicne aktivnosti in 
kompetence v zdravstveni in babiški negi ter Dokumenta o patronažni 
zdravstveni negi.  

• Delovna skupina za kategorizacijo v zdravstveni negi je pričela z delom 
jeseni.  

• Delovna skupina za prenovo statističnega poročila svoj projekt 
zaključuje. 
 

Sodelovali smo tudi v projektni skupini pri Zdravniški zbornici Slovenije za 
pripravo Aktivnosti in pristojnosti medicinske sestre/tehnika zdravstvene nege v 
ambulantah splošne medicine, kot vabljeni, pridruženi člani. 

 
Aktivno smo sodelovali pri oblikovanju pripomb na: 

• Nacionalni program paliativne oskrbe, 
• Osnutek zakona o zdravstveni dejavnosti. 

 
V letu 2009 smo organizirali:     

• DRUGI POSVET VODIJ PATRONAŽNIH SLUŽB, Ljubljana, 1. oktobra na temo 
Kategorizacija v patronažni zdravstveni negi; 52 udeleženk, vodij 
patronažnih služb. 

• Strokovno srečanje URGENTNA STANJA V PATRONAŽNEM VARSTVU, 5.–6. 
novembra, Moravske Toplice; 198 udeležencev (182 s področja 
zdravstvene nege). 

• Sodelovanje pri organizaciji strokovnega srečanja PALIATIVNA OSKRBA V 
OSNOVNEM ZDRAVSTVENEM VARSTVU (skupaj s Svetovno zdravstveno 
organizacijo, Ministrstvom za zdravje Republike Slovenije, Združenjem 
zdravnikov družinske medicine, Zavodom za razvoj družinske medicine, 
Katedro za družinsko medicino, MF v Ljubljani, Katedro za družinsko 
medicino, MF v Mariboru, Kolaborativnim centrom SZO za primarno 
Zdravstveno nego, ZD Maribor) 12. novembra na Bledu; 120 udeležencev 
(81 s področja zdravstvene nege). 

 
Založniška dejavnost: 

• Zbornik predavanj URGENTNA STANJA V PATRONAŽNEM VARSTVU. CIP – 
Kataložni zapis o publikaciji: Univerzitetna knjižnica Maribor 616-
083.98(082); COBISS. SI-ID 63760897. Naklada 250 izvodov. 

• Priprava in izdelava plakata »Od skrbstvene sestre do skrbstvene 
patronažne medicinske sestre«. 

 
Prispevki, objavljeni v Utripu: 

• 2/2009: Ali sprejeti ključ pacientovega bivališča 
• 7-8/2009: Zdrava družina – temelj družbe, Vloga in pomen patronažnega 

varstva 
• 7-8/2009: Od znanja do delovanja: bistvo družinske zdravstvene nege 
• 11/2009: Drugi posvet vodij patronažnih služb 
• 12/2009: Urgentna stanja v patronažnem varstvu 
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• 12/2009: Razmere in pogoji dela, ki so jim na terenu izpostavljene 
patronažne medicinske sestre 

• 1/2010: Prispevek se nanaša na dogodek v letu 2009: Konferenca prvi 
dnevi zagovorništva 2009 

 
Z aktivno udeležbo smo sodelovale na strokovnih srečanjih doma: 

• Združenje zasebnih patronažnih medicinskih sester in Sekcija medicinskih 
sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti, 22. aprila, Žalec; 
Patronažna zdravstvena nega starostnika. Na srečanju smo državnemu 
sekretarju na Ministrstvu za zdravje Ivanu Erženu predstavili Aktualno 
problematiko na področju patronažnega varstva v Sloveniji. 

• 7. Kongres zdravstvene in babiške nege Slovenije, Ljubljana. 
• 35. srečanje delovnih skupin v osnovnem zdravstvu z naslovom 

Kakovostna obravnava bolnika v družinski medicini, Ljubljana, 23. maja. 
• 1. kongres gerontološke zdravstvene nege »Starost – izziv ali problem 

sodobne družbe«, Portorož, 10.–12. junija. 
• Strokovno srečanje ob Svetovnem dnevu duševnega zdravja v 

organizaciji Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije z naslovom 
Duševno zdravje in nosečnost, porod ter zgodnje starševstvo, Ljubljana, 9. 
oktobra. 

• 2. Zadravčevi dnevi na temo Nasilje v zdravstvu in novosti v preventivi, 
Beltinci, 11. in 12. septembra.  

• Strokovno izpopolnjevanje, ki ga je organizirala Lekarniška zbornica za 
inž. farmacije in farm. tehnike z delovnim naslovom Uporaba izdelkov za 
oskrbo pacienta na domu, Ljubljana, 29. in 30. septembra, 6. in 7. 
oktobra ter 13. in 14. oktobra.  

• In v tujini:  
• 9. mednarodna konferenca družinske zdravstvene nege z naslovom: Od 

znanja do delovanja: bistvo družinske zdravstvene nege, Reykjavik, 2.–5. 
junija. 

• Udeležba na 4. simpoziju patronažnih medicinskih sester Hrvaške, Rijeka, 
4.–5. junija.  

• Kongres Avstrijskega združenja medicinskih sester, Čezmejno sodelovanje 
v zdravstveni negi – česa se lahko naučimo drug od drugega?, Beljak, 
17.–19. junija.  

Vsa predavanja (doma in v tujini) so objavljena tudi kot prispevki v zbornikih 
naštetih strokovnih srečanj. 
 
Aktivno smo se udeleževale sestankov, okroglih miz in posvetov na področjih, 
pomembno povezanih z našim delom : 

• Usklajevalni posvet o Zeleni knjigi za zdravstvene kadre na Ministrstvu za 
zdravje 16. marca. 

• Udeležba na 21. redni letni skupščini Gerontološkega društva Slovenije, 
Ljubljana, 24. marca. 

• Udeležba na Prvi delavnici o paliativi, ki jo je organizirala pisarna 
Svetovne zdravstvene organizacije, Ljubljana, 26. in 27. marca. 
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• Okrogla miza o dolgotrajni oskrbi na Fakulteti za socialno delo, 27. 
marca. 

• Sestanek na Inštitutu za varovanje zdravja RS, 6. maja, kjer smo med 
drugim spregovorili tudi o področju patronažnega varstva in sodelovanja 
pri prenovi enotnega statističnega obrazca za področje patronažnega 
varstva; področju dolgotrajne in paliativne oskrbe; večji zastopanosti 
predstavnic ZN na inštitutu ter o projekciji kadrov. 

• Strokovno srečanje Neenakosti v zdravju in socialne determinante 
zdravja, organizator Inštitut za varovanje zdravja, 26. maja. 

• Seminar Razvoj domače oskrbe bolnikov v Evropi v organizaciji 
Italijanskega inštituta za zunanjo trgovino, Ljubljana, 11. junija. 

• nacionalna konferenca o zmanjševanju neenakosti v zdravju romske 
populacije, Zdravje romskih žensk, Novo Mesto, 24. septembra. 

• Zveza potrošnikov Slovenije in Zbornica – Zveza, Dostopnost do 
ginekoloških storitev v javni zdravstveni mreži – kako do izboljšanja 
stanja?, Ljubljana, 28. septembra. 

• Starši – uživalci drog in načini pomoči njihovim družinam, Ljubljana, 15. 
oktobra. 

• Posvet Varni pred požarom v tretjem življenjskem obdobju, Uprava 
republike Slovenije za zaščito in reševanje, Ig, 20. oktobra. 

• 50 let organiziranega patronažnega zdravstvenega varstva na Koroškem 
sta obeležila Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov 
Slovenj Gradec in Zdravstveni dom Ravne na Koroškem, 23. oktobra. 

• Obisk delegacije Avstrijskega združenja medicinskih sester na Zbornici – 
Zvezi, 30. oktobra. 

• Majhnov dan: Aktualno v družinski medicini, Celje, 19. novembra. 
• Zbornica – Zveza, sestanek skupine za primarno zdravstvo, 25. novembra; 

obravnavali smo dokument Poklicne aktivnosti in kompetence v 
zdravstveni negi na primarni ravni zdravstvenega varstva.  

• Konferenca 1. dnevi zagovorništva, Varuh človekovih pravic in Skupnost 
privatnih zavodov, Brdo pri Kranju, 2. decembra. 

• Državni svet, posvet Človekove pravice in duševno zdravje, 10. 
decembra. 

• Varuh človekovih pravic, okrogla miza Pravica do zdravstvenega varstva 
– kako naprej?, Pravna fakulteta, 10. decembra. 

V strokovni sekciji smo se odzvali na vse pobude za sodelovanje Ministrstva za 
zdravje, predvsem na področju paliativne zdravstvene nege in oskrbe, 
izobraževanja v zdravstveni negi in priprave kadrovskih normativov za 
področje patronažnega varstva. Predsednica sekcije se je redno udeleževala 
sej Odbora strokovnih sekcij in sej Razširjenega strokovnega kolegija za 
področje Zdravstvene nege, katerega članica je.  
 
Poročilo pripravila: 
 
Martina Horvat 
Predsednica strokovne sekcije 
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13.6. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni  
    dejavnosti  

 

 

 
Leto 2009 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 sta potekala s pomočjo elektronske pošte. 
 
27. 2. 2009 smo izvedli programsko volilno konferenco in sejo IO.  
Izvoljena je bila nova predsednica, in sicer Sanja Arnautović, ter nov IO v 
sestavi: Manica Rebernik Milič, Tatjana Trotovšek, Tatjana Požarnik, Milena 
Prosen, Marjeta Berkopec, Marija Fabjan, Marija Brezovec, Andreja Kušter.  
 
Aprila 2009 je v Kopenhagnu potekal 4. kongres EORNA, ki se ga je udeležilo 
veliko članov Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov iz vse 
Slovenije. Zastopani smo bili s štirimi aktivnimi udeležbami. Delegatki EORNA 
sta se udeležili dveh sej združenja, in sicer v Kopenhagnu in Larnaki. Aktivnosti 
EORNA so bile usmerjene v prenos kompetenc v perioperativni zdravstveni 
negi ter prevod in prilagoditev za uporabo v nacionalnem prostoru. 
 
V letu 2009 smo obravnavali gradiva za Poklicne kompetence in Zakon o 
zdravstveni dejavnosti. 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 reševanju težav, seveda v okviru svojih kompetenc, kar pomeni 
predvsem posredovanje strokovnega mnenja, in sicer Splošni bolnišnici Slovenj 
Gradec in UKC Maribor. 
 
Na jesenskem seminarju „Varnost zaposlenih v operacijski sobi“ smo med 
strokovno kakovostnimi prispevki poudarili potrebo po skrbi za varnost in 
zdravje zaposlenih. Vsebina predavanj je zbrana v Zborniku XXV. srečanja in 
objavljena na spletni strani www.soms.si. 
 
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 
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nalog in opravil za delo v perioperativnem okolju. Razvoj kadrov ter 
omogočanje kariernega razvoja zaposlenih v perioperativnem okolju bo 
poleg osnovne naloge izobraževanja še naprej aktivnost sekcije v prihodnje. 
Načrtovani program izobraževanj v letu 2009 smo v celoti izpolnili. 
 

• Predsednica : Sanja Arnautović 
• Izvršilni odbor : Tatjana Trotovšek, Manica Rebernik Milič, Tatjana 

Požarnik, Marija Fabjan, Marjeta Berkopec, Andreja Kušter, Marija 
Brezovec, Milena Prosen 

• Delegatki v EORNA: Sanja Arnautovič, Andreja Kušter 
 
Poročilo pripravila : 
 
Sanja Arnautovič 
Predsednica strokovne sekcije 
 
 
13.7. Sekcija medicinskih sester in babic  
 

 

 
Člani vodstva za obdobje december 2008 – december 2012:  

• ožji IO : Anita Prelec, predsednica, Gordana Njenjić, podpredsednica, 
Ana Polona Mivšek, Anže Čeh, Renata Nahtigal, Marjana Adamič, 
Lirija Zemljarič, Angelca Petaci Cimperman, Alojzija Lipovšek 

• širši IO : Katja Logar, Tjaša Kodermac, Rosemarie Franc, Cvetka 
Podkrižnik, Anka Grmič, Nata Kocjan, Helena Berič, Štefanija Rajšp, 
Barbara Čadež, Metka Kovačič, Mateja Zakrajšek Groznik  

 
Ožji IO se je sestal dvakrat (februarja in oktobra), ena seje je bila 
korespondenčna (maj). 
 
V letu 2009 so potekala tri strokovna srečanja: 

• Ptuj (3. april 2009) – Izbrana poglavja v babištvu, 155 udeležencev; 
• Ljubljana (16. september 2009) – Odvzem popkovnične krvi za matične 

celice, 145 udeležencev; 
• Slovenj Gradec (23. oktober 2009) – Reproduktivno obdobje – 

obravnava ginekoloških obolenj in pomen telesne aktivnosti v nosečnosti, 
115 udeležencev. 
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Za strokovno srečanje aprila in oktobra 2009 je bil izdan zbornik predavanj. 
Aktivno smo sodelovali na 7. Kongresu zdravstvene in babiške nege v Ljubljani: 
"Medicinske sestre in babice – znanje je naša moč". 
 
Ob 5. maju – mednarodnemu dnevu babic smo organizirali pohod in srečanje 
babic na Šmarni gori. Kot vabljeni predavatelji smo sodelovali na 
mednarodnemu simpoziju Hrvatske udruge primalja, ki je bilo 13. 5. 2009 v 
Čakovcu. 
 
Anita Prelec se je kot predstavnica strokovne sekcije udeležila srečanja ICM 
(European Region) marca v Dublinu, decembra pa v Londonu. 
 
V letu 2009 je bila osnovana neformalna skupina EU regulatorjev za področje 
babištva, udeležili smo se obeh srečanj, maja v Londonu in novembra v 
Bruslju. 
 
Najpomembnejši dogodek v letu 2009 pa je bilo redno letno srečanje 
European Midwives Association (EMA) v Ljubljani (25.–26. 9. 2009), ki se ga je 
udeležilo 66 predstavnic iz 24 evropskih držav. Slavnostni govorniki so bili 
vodstvo Zbornice – Zveze (Darinka Klemenc, Peter Požun) in evropski poslanec 
Lojze Peterle. V predsedstvo EMA je bila za štiriletno obdobje izvoljena Anita 
Prelec. Po tem srečanju smo skupaj z Ministrstvom za zdravje in Zvezo 
potrošnikov Slovenije organizirali okroglo mizo na temo: Dostopnost do 
ginekoloških storitev v Republiki Sloveniji. Na srečanju sta sodelovali 
predsednica EMA Deirdre Daly in podpredsednica Greta Rijninks van Driel. 
 
Večkrat smo sodelovali v aktivnostih, povezanih z Ministrstvom za zdravje: 
Zakon o zdravstveni dejavnosti, Problematika srednjih medicinskih sester – 
babic v porodni sobi, vpis v register tujih zdravstvenih delavcev, ki delajo v RS, 
nomenklatura poklicev. V juniju 2009 je bil na zahtevo Ministrstva za zdravje 
izveden izredni strokovni nadzor v Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo 
Kranj. 
 
Zbrali smo pobude iz delovnih sredin in podali pripombe na dokument: 
Poklicne aktivnosti in kompetence v zdravstveni in babiški negi. 
 
Predsednica Anita Prelec je članica UO Zbornice – Zveze, Gordana Njenjić pa 
članica nadzornega odbora. Marjana Adamič deluje v častnem razsodišču 1. 
stopnje, ki je imelo v letu 2009 šest srečanj. Angelca Cimperman pa je bila 
aktivna v drugostopenjskem razsodišču. 
 
Jeseni 2009 je bila ustanovljena delovna skupina za izdelavo kodeksa etike za 
babice in kodeksa poklicnega obnašanja v sestavi: Renata Nahtigal 
(predsednica), Polona Mivšek, Mihaela Skoberne, Anita Prelec, Gordana 
Njenjić in Marina Velepič. 
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Gordana Njenjić je aktivna v delovni skupini za pripravo terminološkega 
slovarja. 
 
V nabor strokovnjakov pri Zbornici - Zvezi smo imenovali štiri člane: Erika Marin 
(UKCMB), Nada Butinar (UKCLJ) ter za recenzije strokovnih člankov mag. Ano 
Polono Mivšek in Tejo Zakšek (ZF LJ). 
 
Z Zdravstveno fakulteto – Oddelek za babištvo – smo sodelovali pri organizaciji 
in promociji poklica babice ob 5. maju, prav tako smo prijavili skupen projekt 
(razpis MOL): Mladi mladim – za zdrav začetek v spolnosti. 
 
Do avgusta 2009 smo imeli predstavnika (Bojan Kurnik, dipl. babičar) v delovni 
skupini za negovalne diagnoze pri Kolaborativnem centru SZO v Mariboru, 
septembra pa ga je nadomestila članica iz UKC Maribor. 
 
Anže Čeh je prenovil spletno stran sekcije www.sekcija-babic.si. 
 
Skozi vse leto smo objavljali aktivnosti članov sekcije, poslanico ICM in druga 
pomembna srečanja tudi v glasilu Utrip, skupaj osemkrat. 
 
Poročilo pripravila: 
 
Anita Prelec 
Predsednica strokovne sekcije 
 
 
13.8. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji  
 
V letu 2009 se je izvršilni odbor sestal trikrat. V sklopu dvodnevnega seminarja 
na Bledu je potekala volilna seja, na kateri je bil razrešen star izvršilni odbor. 
Nato je bil izvoljen nov IO v sestavi: 

• Lojzka Prestor, Bolnišnica Golnik – KOPA, predsednica, 
• Marjana Bratkovič, Bolnišnica Golnik – KOPA, 
• Marija Špelič, UKC Ljubljana, KO za pljučne bolezni in alergijo, 
• Natalija Vičar, SB Murska Sobota, 
• Alekasandra Filipič, UKC Maribor – pulmološki oddelek, 
• Vladimir Kodrič, ZD Maribor – pljučni dispanzer, 
• Mateja Čas, Bolnišnica Topolšica, 
• Šida Smotlak Narančik, Bolnišnica Sežana, 
• Stanka Lukšič, SB Novo mesto. 

 
IO se je sestal na redni seji 12. 3. 2009. Sprejeti so bili sklepi, potrebni za 
pripravo spomladanskega seminarja in izvedbo volilne seje sekcije. Naslednja 
seja članov IO je potekala 29. 5. 2009; na njej so bile izvedene tudi volitve 
novega IO sekcije. Novi IO se je sestal na prvi redni seji 6. 11. 2009 in sprejel 
devet sklepov, potrebnih za delovanje sekcije. 
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Pulmološka sekcija je izvedla dvodnevni strokovni seminar z naslovom Pristop 
večdisciplinarnega tima pri obravnavi pljučnega pacienta. Predstavljena je 
bila pljučna hipertenzija, njena epidemiologija, klasifikacija, klinična slika, 
prognoza ter kirurško in medikamentozno zdravljenje. Na koncu sklopa se 
nam je predstavil tudi pacient, ki je posredoval svoje videnje bolezni. 
Obravnavali smo tudi kronično obstruktivno bolezen in trajno zdravljenje s 
kisikom, dotaknili pa smo se še pomena dokumentiranja v zdravstveni negi in 
kliničnih poti. Drugi dan srečanja je bil namenjen delavnicam na temo 
aspiracije dihalnih poti in spirometrije, pa tudi shuttle testu in prehrani 
pulmološkega pacienta. Na seminarju je bilo prisotnih 80 udeležencev. 
Izdanih je bilo 100 zbornikov, ki niso bili katalogizirani pri NUK. (cip) 
 
V oktobrski številki Utripa je bilo objavljeno poročilo o seminarju medicinskih 
sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji, ki je potekal od 29.–30. maja na 
Bledu.  
 
Članica IO Marija Špelič je aktivno sodelovala v delovni skupini za pripravo 
smernic in bila koordinatorica odbora strokovnih sekcij. 
 
IO pulmološke sekcije si je zastavil nalogo izdelave logotipa sekcije, nekaj 
aktivnosti pa teče tudi v smeri preoblikovanja spletne strani Pulmološke sekcije 
na spletni strani Zbornice – Zveze. 
 
Poročilo pripravila: 
 
Lojzka Prestor 
Predsednica strokovne sekcije 
 
 
13.9. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji  
 
Sekcija MS in ZT v pediatriji je uspešno zaključila delovanje v letu 2009, tako v 
strokovnem kot v finančnem smislu.  
Za leto 2009 smo načrtovali štiri strokovna srečanja. Vsa planirana strokovna 
srečanja smo izvedli; od tega so bila tri srečanja enodnevna ter eno 
dvodnevno. S temami strokovnih srečanj smo se dotaknili aktualne 
zdravstvene problematike v Sloveniji ter zajeli več rizičnih skupin v okviru rizične 
skupine otrok in mladostnikov, kot so socialno ogroženi otroci ter otroci s 
posebnimi potrebami. Sledili smo načrtu spoznavanja zavodov, ki se v Sloveniji 
ukvarjajo z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami. Prav tako smo 
upoštevali trende naraščanja težav z zdravjem otrok, ki so predebeli, problem 
pa je v porastu.  
 

• 3. 2009: Debelost pri otroku; Šmartno pri Slovenj Gradcu 
Opozorili smo na resnost problema debelosti pri otroku, ki je tudi v 
Sloveniji, kakor v drugih razvitih državah, v porastu. Predstavljene so bile 
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težave in potencialni zapleti. Pomemben del srečanja je bil tudi 
preventivno delovanje ter predstavitev različnih oblik zdravstveno 
vzgojnega dela, ki problem debelosti rešuje in preprečuje. Organizirane 
so bile tudi učne delavnice ter ogled Pediatričnega oddelka v Bolnišnici 
Slovenj Gradec. 
Na srečanju je bilo prisotnih okoli 70 udeležencev. 

• 3. in 4. 4. 2010: XVIII. Srečanje pediatrov v Mariboru in V. Srečanje 
medicinskih sester v pediatrični zdravstveni negi 
Pri tem srečanju smo sodelovali z organizatorji iz Maribora. V dveh dneh 
so bile predstavljene teme s področja pulmologije – radiološko 
diagnostična obravnava, nefrologije in nevrologije – epilepsije. 

• 5. 2009: Sodobna zdravstvena nega otroka in mladostnika v ZUIM Kamnik 
Srečanje je bilo namenjeno predstavitvi Zavoda ZUIM Kamnik, ki smo si 
ga tudi ogledali. Predstavljeni so bili problemi invalidne mladine ter 
organizirane delavnice, kjer smo lahko spoznali različne metode dela 
drugih strokovnjakov, ki pomagajo otrokom in mladostnikom s posebnimi 
potrebami. 
Srečanja se je udeležilo okoli 30 predstavnikov. 

• 25. 9. 2009: Posebnosti pediatrične zdravstvene nege socialno ogroženih 
otrok; Debeli rtič 
Spoznali smo, kaj pomeni biti socialno ogrožen, kdo se ukvarja s to 
problematiko ter izvedeli, kako dejavniki okolja vplivajo na zdravje otroka 
in mladostnika.  
Na srečanju je bilo prisotnih okoli 70 udeležencev. 

 
Publikacije 
Za vsako srečanje je bil izdan zbornik, z enakim naslovom kot samo srečanje, v 
nakladi 100 izvodov. V mesecu decembru 2009 je bil objavljen prispevek v 
Utripu, in sicer Poročilo s 14. srečanja združenj pediatričnih medicinskih sester 
Evrope. 
 
V letu 2009 smo izvedli štiri seje izvršilnega odbora, in sicer: 

• 2. 2009, Izola; 
• 6. 200, Ljubljana; 
• 9. 2009, Ljubljana, ogled Nove Pediatrične klinike Ljubljana; 
• 25. 9. 2009, Debeli rtič. 

Na zadnji seji smo izvedli volitve. Izvoljena je bila nova predsednica Sekcije 
Majda Oštir. Spremenilo se je tudi nekaj funkcij v IO, mandat 2008–2012: 
 
Majda Oštir  Predsednica: mandat 2009–2013 

Minja Petrovič Podpredsednica 

Beisa Žabkar 
Blagajnik 
 Specialistična znanja v pediatrični zdravstveni negi 

Anica Vogel  Članica 

Doroteja Dobrinja Tajnik 
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Andreja Černetič Članica RO, zadolžena za zbornik 

Darja Treer  Nacionalna poklicna kvalifikacija 

Gordana Rožman Članica, zadolžena za zbornik 

Monika Pevec Članica 

Jožica Trstenjak Strokovni nadzori 

Gabriela Gabor Prijavnice in registracija 

Andreja Doberšek Prijavnice in registracija 

Ivanka Limonšek Otok in mladostnik s posebnimi potrebami 

 
Sodelovanje v evropskem združenju pediatričnih medicinskih sester PNAE 
Nadaljevali smo z aktivnim delom združenja pediatričnih medicinskih sester 
Evrope – PNAE, ki je imelo sestanek 6. novembra Zagrebu. Trenutno se 
posvečamo temi "Varnost in neželene napake pri aplikaciji zdravil" ter 
izobraževanju na področju pediatrije. Z delom bomo aktivno nadaljevali v 
prihodnje. 
 
Poročilo pripravila: 
 
Majda Oštir 
Predsednica strokovne sekcije 
 
 
13.10. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v splošni medicini 
 
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v splošni medicini si je tudi v 
letu 2009, kot vsa leta doslej, prizadevala opravljati kakovostno delo in 
organizirati strokovna izobraževanja medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov na visoki ravni.  
 
Članice IO sekcije, izvoljene decembra 2008 z mandatnim obdobjem 2008–
2012, so: 

• Božena Istenič, predsednica sekcije, ZD Tolmin, 
• Jožica Eder, podpredsednica, ZD Maribor, 
• Članice: 

Marjana Kugonič, članica, DSO Topolščica, 
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. 
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V letu 2009 se je IO sekcije na delovnem sestanku sestal trikrat: 23. 4. 2009,2. 9. 
2009,10. 12. 2009. 
 
Na sestankih je bil IO sekcije seznanjen s potekom dela skupine, ki je 
pripravljala projekt »Aktivnosti in pristojnosti medicinskih sester/zdravstvenih 
tehnikov v ambulanti S/D medicine«. V tej skupini so poleg članic IO sekcije, 
Irene Vidmar, vms, in Božene Istenič, dipl. m. s., sodelovali še mag. Andrej 
Kravos, dr. med., in asis. Jana Govc Eržen, dr. med., iz Zdravniške zbornice. 
Projektna skupina je pripravila dokument, s katerim je utemeljevala potrebo 
po osebju v ambulanti S/D medicine. Dokument, ki ga je s spremnim 
besedilom dopolnila Zbornica – Zveza, je bil posredovan na Zdravniško 
zbornico in Ministrstvo za zdravje.  
 
Na sestankih IO sekcije smo pripravljali tudi programe za seminarje, ki smo jih 
organizirali v letu 2009.  

• V mesecu maju (22. in 23. 5.) smo bili soorganizatorji seminarja skupaj s 
Katedro družinske medicine. Seminarja z naslovom »Kakovostna 
obravnava bolnikov v ambulantah S/D medicine« se je udeležilo 80 
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov. Seminar je bil tudi točkovno 
ovrednoten.  

• V aprilu (3. 4.) smo v mladinskem zdravilišču Debeli rtič organizirali 
seminar z naslovom »Etika v praksi zdravstvene nege v ambulantah s/d 
medicine«. Udeležilo se ga je 30 članic. Seminar je bil zanimiv predvsem 
zato, ker je bil vsebinsko obogaten s primeri iz prakse, kar so udeleženci z 
zadovoljstvom sprejeli.  

• V letu 2009 je sekcija praznovala trideset let svojega obstoja, kar je 
obeležila na dvodnevnem strokovnem seminarju (22. in 23. 10.), ki je 
potekal v Strunjanu z naslovom »Celostni pristop k revmatološkemu 
pacientu v ambulantah S/D medicine«.  

    Drugi dan seminarja so potekale delavnice TPO. Udeleženci so jih z 
zadovoljstvom pozdravili, saj so lahko na treh deloviščih sami opravljali 
aktivnosti TPO; s tem so obnovili znanje in pridobili tudi nekaj novih 
napotkov pri postopkih oživljanja. Seminarja se je udeležilo šestdeset 
udeleženk.  
Ob trideseti obletnici je sekcija predstavila logotip in ga sprejela kot svoj 
razpoznavni znak. Izdala je tudi zloženko z zgodovinsko vsebino in delom 
sekcije skozi trideset let obstoja. Kratko zgodovino sekcije in njeno delo 
skozi tri desetletja smo predstavili v članku, ki smo ga objavili v Utripu.  

• Na povabilo Katedre družinske medicine in Združenja zdravnikov 
družinske medicine smo sodelovali na seminarju Majhnov dan 19. 11. 
2009 v Celju. Članica IO sekcije, mag. Jožica Eder, dipl. m. s., je pripravila 
zanimivo in odmevno predavanje z naslovom »Zdravstvena napaka in 
vloga medicinske sestre pri preprečevanju napak«. Na okrogli mizi 
»Družinska medicina – kako naprej« pa sva sodelovali ga. Darinka 
Klemenc, predsednica Zbornice – Zveze, in ga. Božena Istenič, 
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predsednica sekcije. Krajši povzetek predavanja je ga. Jožica Eder 
objavila v januarskem Utripu.  

 
Sekcija si je v letu 2010 zastavila izvedbo dveh strokovnih seminarjev kot 
samostojni organizator in enega kot soorganizator s Katedro družinske 
medicine. Seminarji bodo potekali v mesecu aprilu, maju in septembru. Še 
naprej pa bo potekalo tudi sodelovanje in delo s projektno skupino, ki je 
urejala in pripravljala kadrovske normative v ambulanti S/D medicine.  
 
Poročilo pripravila: 
 
Božena Istenič  
Predsednica strokovne sekcije 
 
 
13.11. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v oftalmologiji  
 
V letu 2009 smo pripravili dva strokovna seminarja: 

• V Novem mestu, na Visoki šoli za zdravstvo, je sekcija 20. marca 2009 
organizirala seminar z naslovom Nujna stanja v oftalmologiji in 
zdravstvena nega. Predavanja so bila razdeljena v tri sklope. V prvem 
delu smo bili seznanjeni z nenadno izgubo vida, rdečim očesom, 
kemičnimi poškodbami očesa ter zdravstveno nego in obravnavo 
glavkomskega pacienta s strani zdravstvenega tehnika. Drugi sklop 
predavanj je bil namenjen predstavitvi organizacije oftalmološke 
urgentne službe v UKC Ljubljana, UKC Maribor, Splošnih bolnišnicah 
Murska sobota, Celje in Novo mesto. V zadnjem sklopu predavanj pa 
smo se seznanili s posebnostmi sterilizacije kirurških inštrumentov v 
oftalmologiji, toksičnimi reakcijami pri operacijah sprednjega očesnega 
segmenta, odprtimi poškodbami očesa in vlogo MS pri teh pacientih. 
Zadnji prispevek, Beseda je konj, je vsem udeležencem dvignil 
razpoloženje in dobre volje smo se odpravili proti domu. 
Na strokovnem seminarju smo bili prisotni 104 udeleženci. Povratne 
informacije od udeležencev seminarja so bile pozitivne. Bili so zadovoljni z 
izbranimi temami, zato smo se odločili, da bomo to tematiko ciklično 
ponavljali vsakih nekaj let. Izdali smo zbornik predavanj v tiskani obliki. 
Na osnovi predavanj o načinu organiziranosti oftalmološke urgentne 
službe v SB Murska sobota, SB Novo mesto in SB Celje, ki se nam zdi 
sporen, smo v vednost Upravnemu odboru Zbornice – Zveze poslali dopis, 
ki je pojasnjeval neustrezen položaj ter izpostavljenost medicinskih sester 
in zdravstvenih tehnikov v teh ustanovah. S strani Zbornice – Zveze je bila 
ustanovljena delovna skupina za triažiranje, katere cilj je, da natančno 
opredeli kompetence MS in ZT s področja triaže, ker je to edini način, da 
bo določena meja pristojnosti medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov. 
Predstavnica oftalmološke ZN v delovni skupini za triažiranje je ga. Marija 
Vidrih, dipl. m. s., spec. oft. ZN. 
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• Naš drugi strokovni seminar je bil 20. novembra 2009 v Ljubljani. Tema 
srečanja je bila: Sodobni diagnostični in terapevtski postopki v očesni 
zdravstveni negi. Prvi del strokovnega seminarja smo namenili 
transplantacijski dejavnosti v oftalmologiji. Predstavljeni so bili predpisi in 
postopki v zvezi s preskrbo s tkivi, odvzem tkiv, vloga operacijske 
medicinske sestre pri transplantaciji roženice in zdravstvena nega 
pacienta pred in po transplantaciji roženice. Drugi sklop predavanj se je 
začel s predstavitvijo zakona o pacientovih pravicah z vidika 
odgovornosti medicinske sestre. Predstavljene so nam bile izkušnje v zvezi 
z uvajanjem letnih ocenjevalnih in razvojnih razgovorov na Očesni kliniki. 
Poslušali smo tudi predavanji o kompetentnosti v oftalmološki zdravstveni 
negi in uporabi oz. zlorabi zaščitnih rokavic v zdravstvu. Zadnji del 
strokovnega seminarja smo namenili temi določanja centralne vidne 
ostrine, kroslinkingu roženičnega kolagena, laserskim operacijam dioptrije 
in vlogi medicinske sestre ter malim operativnim posegom na vekah z 
vidika medicinske sestre. 
Prvič smo izdali zbornik predavanj v elektronski obliki. Strokovnega 
seminarja se je udeležilo 122 slušateljev. Veseli nas, da so bili med njimi 
tudi člani Društva očesnih optikov Slovenije. 

 
Člani izvršilnega odbora sekcije MS in ZT v oftalmologiji smo se v letu 2009 
sestali štirikrat (15. 1. 2009, 20. 4. 2009, 9. 9. 2009 in 15. 12. 2009) na Očesni kliniki 
v Ljubljani. 
Izvršilni odbor sekcije ima naslednje člane: 

• 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 Poštrak, dipl. m. s. – članica, 1. mandat; 
• Saša Mohar, dipl. m. s. – članica, 1. mandat; 
• Lucija Grudnik, dipl. m. s. – članica, 1. mandat; 
• Urška Magič, z. t. – članica, 1. mandat. 

 
Skupaj z izvršilnim odborom sekcije MS in ZT v oftalmologiji se sestaja tudi 
delovna skupina za izobraževanje v naslednji sestavi: Divna Eržen, Nadica 
Komes, Tatjana Nendl in ðurña Sima. 
 
Seje so namenjene pripravam strokovnih izobraževanj in pregledom 
dogodkov in aktualnih tem na Zbornici – Zvezi. V letu 2009 smo izbrali logotip 
sekcije in pripravili dva predloga za klinične smernice: dajanje očesne terapije 
in priprava operativnega polja v oftalmologiji. 
 
Poročilo pripravila: 
 
Bernarda Mrzelj 
Predsednica strokovne sekcije 
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13.12. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kirurgiji  
 
Strokovna sekcija je v letu 2009 organizirala: 

• 3. in 4. aprila v Celju dvodnevni seminar z naslovom »Celosten pogled 
kirurške zdravstvene nege na stroko in kakovost – proces trajnega 
izboljševanja kakovosti v SB Celje«. Izdala je Zbornik predavanj z istim 
naslovom, v nakladi 120 izvodov, ki ga lahko dobite tudi v Narodni in 
univerzitetni knjižnici v Ljubljani pod oznako: ISBN 978 – 961 – 91140 – 6 – 3. 
Teme seminarja so bile multidisciplinarne in so obravnavale zdravljenje 
okužene in boleče rane s terapijo negativnega pritiska, delo zdravstvene 
nege v kirurški intenzivni medicini. Seznanili smo se s principi kirurgije s 
pospešenim okrevanjem, prikazani so bili zanimivi primeri operativnega 
zdravljenja bolnikov z anevrizmo ter sodobno zdravljenje raka dojke. 
Spraševali smo se, ali so potrebne klinične poti in čemu so namenjene. 
Seveda so bili obravnavani tudi strokovni standardi, njihov pomen in 
nastajanje v SB Celje. Druge teme so se navezovale še na komunikacijo 
in nasilje na delovnem mestu. Seminar je znova potrdil, da je 
povezovanje medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov nujno potrebno.  

• Drugi, enodnevni seminar, je bil organiziran 10. 12. v Ljubljani, pod 
okriljem kirurške klinike UKC Ljubljana z naslovom "Celovita in 
kompetentna zdravstvena nega kirurškega bolnika". Izdan je bil obsežen 
zbornik predavanj z istim naslovom, v nakladi 110 izvodov, ki je dosegljiv v 
NUK-u pod št. ISBN 978 – 961 – 91140 – 7 – 0. Na seminarju je bilo 
predstavljeno operativno zdravljenje adenomov hipofize ter zdravstvena 
nega pacientov po taki operaciji. Seznanili smo se z zdravstveno nego 
bolnika z lumbalno drenažo. Prikazano je bilo operativno zdravljenje pljuč 
in zdravstvena nega pacienta s torakalno drenažo, pa tudi zdravstvena 
nega pacienta z enteralnim hranjenjem. Niso manjkale niti teme iz 
abdominalne kirurgije in urologije, seznanili pa smo se tudi s sodobnimi 
principi operativnega zdravljenja debelosti. 
 

Izvršilni odbor (IO) Sekcije je imel v letu 2009 dva delovna sestanka: 
• 4. aprila v Celju, v sklopu dvodnevnega seminarja ter 
• 10. decembra v Ljubljani, v sklopu seminarja, na katerem so potekale 

tudi volitve novega IO, saj se je prejšnjemu iztekel štiriletni mandat. 
Rezultati volitev so bili objavljeni v Utripu.  

 
Na sestankih smo obravnavali aktualno problematiko sekcije ter vsa 
pomembna vprašanja in naloge, ki jih izvaja krovna organizacija Zbornica – 
Zveza.  
 
Kot predsednica sem se redno udeleževala vseh sestankov Organizacije 
sekcij (OSS), ki so bili sklicani v letu 2009, in o obravnavanih temah na 
sestankih tudi poročala.  
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Sekcija je plan za leto 2009 v celoti realizirala, poslovali smo ves čas pozitivno. 
Do 5. 10. 2009 smo poslali plan dela za leto 2010, ki zajema organizacijo 
enega dvodnevnega seminarja spomladi ter enodnevni seminar konec leta. 
Do 20. 1. 2010 smo na Zbornico – Zvezo poslali tudi finančni plan za leto 2010 
ter besedilo za posodobitev spletne strani naše sekcije.  
 
Iz sredstev sekcije smo kupili brošuro »Kompetence v zdravstveni negi«, za 
vsako regijo1 izvod. 
 
Zelo velik problem in obenem izziv sekcije je povečati storilnost znotraj skupine, 
saj vsa dejavnost vedno sloni le na dveh ali treh članih. Potreben bi bil modul 
– kako predsednice sekcij razbremeniti v delovnih okoljih, da bi lahko svojo 
funkcijo opravljale profesionalno.  
Drugi pereč problem, ki se ponavlja iz leta v leto in se z njim soočajo vse 
sekcije, pa so finančna sredstva, za katera je neposredno v veliki meri 
odgovorna predsednica sekcije. Zelo velika angažiranost je potrebna, seveda 
pa tudi skromnost, da lahko sekcija preživi, kar je v primerjavi z društvi 
nedopustno. Vsi smo člani Zbornice in vsi plačujemo enak prispevek, vendar 
morajo slušatelji strokovnih tem na ta račun več plačevati za strokovne kot za 
splošne in nenujne izobraževalne vsebine. 
 
Nov IO Sekcije – december 2009: 

• V. d. predsednice sekcije je: Irma Rijavec – SB Nova Gorica 
• Članice IO sekcije so:   
    Helena Medved – SB Novo mesto 
    Sandra Naka – UKC Ljubljana 
    Nataša Kreft – SB Murska Sobota 
    Tanja Atelšek – SB Celje 
    Irma Rijavec – SB Nova Gorica 
   Jana Majcen Jurović – SB Ptuj  
   Vesna Dobnik – UKC Maribor  
   Elvisa Mustafić – SB Slovenj Gradec  
  Jana Lavtižar – SB Jesenice 

 
Sedež sekcije in kontakti:    
SB »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica 
Ul. Padlih borcev 13a; 5290 Šempeter pri Gorici 
Tel. 05 3301713 ali 053301610 
E- pošta: irma.rijavec@gmail.com 
 
Poročilo pripravila: 
        
Irma Rijavec 
v. d. predsednice strokovne sekcije 
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13.13. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v rehabilitaciji in 
zdraviliški dejavnosti  

 
Člani izvršilnega odbora: 

• predsednica: Natalija Kopitar (od 16. 4. 2009) 
• podpredsednica: Romana Petkovšek Gregorin (od 16. 4. 2009) 
• tajnica: Katja Hribar (od 16. 4. 2009) 
• članice: Nataša Kic, Jelka Voda, Dragana Lukič, Esma Budimlič (od 

16. 4. 2009), Melita Belej, Barbara Oštir (od 26. 11. 2009) 
 
Izvedba sej izvršilnega odbora: 16. 4. 2009, 26. 11. 2009 
 
Izvedena strokovna srečanja : 

• Rehabilitacijska zdravstvena nega starostnika z žilno problematiko 
• Tema srečanja je bila rehabilitacija in staranje. Možganska kap in 

amputacija sta stanji, ki pogosto potrebujeta rehabilitacijsko obravnavo. 
Predstavljeno je bilo delo članov tima in zapleti, ki se pri obravnavi takih 
pacientov lahko pojavijo. Predavanja se je udeležilo 79 poslušalcev in 14 
aktivnih udeležencev. 

• Rehabilitacijska zdravstvena nega pacientov s problemi zadrževanja 
urina 

• Predstavljeni sta bili anatomija in fiziologija uro trakta. Predavatelji so 
prikazali pristope pri obravnavi pacientov z motnjami zadrževanja urina, 
pomoč medicinske sestre pri diagnostiki in zdravljenju ter pripomočke za 
obvladovanje inkontinence. Udeležencev je bilo 61. 

 
Izdane publikacije 

• Zbornik: Rehabilitacijska zdravstvena nega starostnika z žilno 
problematiko (110 izvodov) 

• Zbornik: Rehabilitacijska zdravstvena nega pacientov s problemi 
zadrževanja urina (60 izvodov) 

• Članek v Utripu: Rehabilitacijska zdravstvena nega starostnika z žilno 
problematiko 

 
Druge aktivnosti: 
V letu 2009 smo večino časa posvetili ponovni obuditvi sekcije. Navezali smo 
stike z medicinskima sestrama iz Zdravilišča Laško ter začeli z izdelavo 
internetne strani in logotipa. Pripravili smo osnutek za dve strokovni smernici, 
pripravili okvirni program dela strokovne sekcije in izdelali finančni plan za leto 
2010.  
 
Poročilo pripravila: 
                                    
Kopitar Natalija 
Predsednica strokovne sekcije 
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13.14. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji  
 
Delovanje doma 
 
IO sekcije v sestavi Katarina Lokar, Biserka Petrijevčanin, Marjana Bernot, 
Ivanka Kržišnik, Vesna Ostrožnik, Mira Logonder, Denis Mlakar Mastnak, 
Danijela Pušnik in Peter Koren se je sestal štirikrat na rednih sejah (28. 1. 2009, 
27. 5. 2009, 14. 10. 2009, 18. 12. 2009), organizirane pa so bile še tri 
korespondenčne seje (14. 9. 2009, 30. 10. 2009, 9. 12. 2009). Zapisniki sej so bili 
redno posredovani na Zbornico – Zvezo. 
 
V letu 2009 je bil organiziran 36. strokovni seminar z naslovom »Podporna 
onkološka zdravstvena nega in zdravljenje«, ki je potekal 2. in 3. aprila 2009 na 
Rogli. Cilj strokovnega seminarja je bil medicinske sestre, zdravstvene tehnike 
in druge zdravstvene sodelavce z vseh področij in ravni zdravstvenega 
varstva ozavestiti in poučiti o pomenu in načinu podpore, ki jo pacientu v 
času onkološkega zdravljenja in bolezni lahko nudijo medicinske sestre, 
zdravniki, psiholog, drugi zdravstveni delavci, pa tudi bolniki med seboj. Na 
seminarju smo obravnavali različna področja podpore bolniku, med drugimi 
tudi podporo pri zaprtju, ob pojavu bolečin, dispneji, ob menopavzalnih 
težavah, težavah s spolnostjo, pri umetni prehrani na domu, ob reševanju 
težav s stresom, depresijo, tesnobo, drugih simptomih onkološke bolezni in 
zdravljenja itd. Na seminarju je bilo 167 udeležencev, prispevke je pripravilo 22 
predavateljev. Izdan je bil zbornik predavanj v 230 izvodih. 
 
Redno smo se udeleževale Koordinacije strokovnih sekcij (11.2.2009, 8.6.2009, 
7.10.2009, 2.12. 2009). 
 
Mednarodno delovanje 
 
Sekcija je članica v Evropski zvezi onkoloških medicinskih sester (EONS), s 
katero aktivno sodeluje. Dve članici IO (Marjana Bernot, Katarina Lokar) sta se 
v septembru 2009 aktivno udeležili 15. Evropske konference o raku. Navajamo 
glavne poudarke: 

• Spremljanje bolnikov na domu v primeru peroralne sistemske terapije.  
• Uporaba standardiziranih lestvic za ugotavljanje neželenih učinkov, 

potreb po onkološki zdravstveni negi. 
• Razvoj močne informacijske tehnologije za spremljanje bolnikov na domu 

(prek multitona, računalnika, mobilnega telefona). Raziskave so 
pokazale, da IT izboljša komunikacijo z bolniki. 

• Danes preživi že polovica ljudi, obolelih za rakom; zdravstvo na njih ni 
pripravljeno z vidika posledic, ki jih prinaša zdravljenje.  

• Pomembno področje postaja spolnost in rodnost bolnikov z rakom. 
• Poudarek na telesni vadbi (kakšna, koliko, kakšni učinki ipd.). 
• Izvajanje z dokazi podprte zdravstvene nege, merjenje izidov 

zdravstvene nege. 
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• Sporočilo bolnikov je, da potrebujejo več kot samo terapijo. Poudarjen je 
bil pomen informiranja, psihološke podpore. 

Pred nami je veliko dela – če ne želimo v stroki nazadovati in če želimo 
zagotoviti slovenskim bolnikom z rakom tisto, kar je na voljo v razvitih 
zdravstvenih sistemih v tujini. 
 
V okviru konference je bil organiziran tudi sestanek zveze EONS zaradi 
spremembe ključnih dokumentov te organizacije. 
 
Marjana Bernot se je od 27. Do 28. 11 2009 udeležila tudi sestanka 
posvetovalnega organa združenja EONS.Obravnavana področja so bila: 
predstavitev poročil in projektov, zagovorništvo bolnikov, partnerstvo z bolniki, 
izboljšanje komunikacijskih orodij. 
 
Poročilo pripravila: 
 
Katarina Lokar 
 v. d. predsednice strokovne sekcije 
 
 
13.15. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v enterostomalni 

terapiji  
 

 
 

Sekcijo medicinskih sester v enterostomalni terapiji v tem mandatnem 
obdobju (marec 2007–2011) vodi v Rogaški slatini izvoljen izvršilni odbor: 

• Predsednica sekcije: mag. Tamara Štemberger Kolnik, Zdravstveni dom 
Koper; Visoka šola za zdravstvo Izola 

• Članice izvršilnega odbora: 
Božica Hribar, SB Trbovlje (blagajnik, tajnik) 
Renata Batas, Zdravstveni dom Šiška, Ljubljana (Evropski delegat, članica 
odbora ECET) 
Snježana Valcl, SB Slovenj Gradec (odgovorna za povezovanje z Zvezo 
ILCO) 
Nataša Stiper, UKC Maribor 
Jožica Hudoklin, SB Novo Mesto (odgovorna za pripravo modulov za 
specializacijo) 
Dragica Tomc Šalamun, UKC Ljubljana 



                                                                                                              

Poročilo o delu organov Zbornice –Zveze za leto 2009   
 
 

125 |  

 

Vanja Vilar, UKC Ljubljana (odgovorna za področje rane) 
Suzana Majcen Dvoršak (mednarodni delegat) 
Jožica Maslo (zunanja strokovna sodelavka) 

 
Seje izvršnega odbora 
Redne seje Korespondenčne seje: 
2. februar 2009 9. april 2009 
17. april 2009 21. april 2009 
16. junij 2009 8. maj 2009 
24. september 2009 12. junij 2009 
23. oktober 2009  14. oktober 2009 
 
Strokovni seminarji 

• CELOSTNA OBRAVNAVA PACIENTA Z GASTROSTOMO IN JEJUNOSTOMO 
in posebnosti prehranjevanja; seminar je potekal 17. in 18. 4. 2009 v 
RIMSKIH TERMAH. 

    Zbornik predavanj je predstavljen na spletni strani Zbornice – Zveze, v 
predalčku za našo sekcijo. Število udeležencev: približno 100. 

• SIMPOZIJ O NEKONVENCIONALNIH PRISTOPIH V PALIATIVNI OSKRBI 
PACIENTA S STOMO, ki je potekal 23. oktobra 2009 v Ljubljani. 

    Zbornik predavanj je predstavljen na spletni strani Zbornice – Zveze, v 
predalčku za našo sekcijo. Število udeležencev: približno 60. 

 
Objave v glasilih 
 
Utrip: 

• Štemberger Kolnik T., Škrabl N., Majcen Dvoršak S., Udeležba na 
tradicionalnih oktobrskih srečanjih v Lepenskem viru, Utrip, leto XVII, 
številka 1, januar 2009. 

• Hribar B., Štemberger Kolnik T., Celostna obravnava pacienta z 
gastrostomo in jejunostomo in posebnosti prehranjevanja, Utrip, leto XVII, 
številka 5, maj 2009. 

• Batas R., Štemberger Kolnik T., Hribar B., 10. evropski kongres 
enterostomalne terapije 26, Utrip, leto XVII, številka 7-8, julij – avgust 2009. 

• Štemberger Kolnik T., Jelar Slatnar A., Povezovanje različnih strokovnih 
področij, Utrip, leto XVII, številka 12, december 2009. 

 
Obzornik zdravstvene nege:  
Izšla je tematska številka obzornika, ki je nastala na podlagi strokovnih in 
znanstvenih člankov, napisanih s strani enterostomalnih terapevtk in sodelavk 
v nacionalni raziskavi o kakovosti življenja pacientov s stomo v Sloveniji – 
Obzornik zdravstvene nege leto 2009, letnik 43, številka 4. 
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Izdali smo dva zbornika predavanj z recenzijo: 
• SIMPOZIJ o nekonvencionalnih pristopih v paliativni oskrbi pacienta s 

stomo, ur. Štemberger Kolnik T., Majcen Dvoršak S., ZZSDMSBIZT Slovenije, 
Ljubljana 2009, naklada 15. 

• Celostna obravnava pacienta z gastrostomo in jejunostomo in 
posebnosti prehranjevanja: zbornik predavanj, ur. Štemberger Kolnik T., 
Majcen Dvoršak S., Kavčič BM, Klemenc D., Rimske terme, 17. do 18. 4. 
2009, ZZSDMSBIZT Slovenije, Ljubljana 2009, naklada 15. 

 
Druge aktivnosti : 

• Predlagali Vanjo Vilar za članico nadzornega odbora Zbornice – Zveze 
(ni bila potrjena). 

• Oblikovali delovno skupino za izdelavo smernic za nego in oskrbo 
kroničnih in akutnih ran, aktivnosti potekajo. 

• Pridobili certifikat od WCET za izvedbo Šole za enterostomalno terapijo. 
• Oblikovali skupino za izdelavo in prenovo modulov v Šoli za 

enterostomalno terapijo, ker se glede na trend v slovenskem prostoru 
pripravljamo na izpeljavo specializacije. 

• Enterostomalne terapevtke aktivno sodelujemo pri mnogih aktivnostih 
Zbornice – Zveze. 

• V velikem številu smo se udeležile Evropskega kongresa enterostomalnih 
terapevtov in tam predstavile 4 aktivne udeležbe.  

• Predstavnica enterostomalnih terapevtov v Evropskem združenju 
enterostomalnih terapevtov je aktivno sodelovala pri organizaciji in 
izvedbi Evropskega kongresa. 

• Predstavnica sekcije se udeleži vseh srečanj ILCO zveze Slovenije, kar 
nam omogoča redne stike in povezovanje. 

• Skupina za izdelavo knjižice, namenjene pacientom s stomo z navodili za 
nego stome in koristnimi nasveti, je z delom zaključila. Knjižica je v 
postopku oblikovanja in priprave za tisk. 

 
Poročilo pripravili: 
 
Mag. Tamara Štemberger Kolnik 
Predsednica strokovne sekcije 
 
Božica Hribar 
Tajnica strokovne sekcije 
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13.16. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji 
 

 

 
Izvršni odbor strokovne sekcije  za  mandat 2009–2013 

• Predsednica strokovne sekcije: Mateja Tomažin Šporar (2009–2013) 
• Članice:  

Zdenka Tratnjek, Splošna bolnišnica Murska sobota (2001–2004, 2004–
2009) 
Damjana Zakrajšek, Zdravstveni dom Kranj  (2004–2009) 
Marija Škafar, Splošna bolnišnica Maribor (2004–2009) 
Vanja Kosmina Novak, Zdravstveni dom Koper (2001–2004, 2004–2009) 
Marta Vrčkovnik, Splošna bolnišnica Slovenj Gradec (2004–2009) 
Jana Klavs, Univerzitetni klinični center Ljubljana (2004–2009) 
Barbara Žargaj, Univerzitetni klinični center (2001–2004, 2004–2009) 
Ivica Zupančič (2001–2004, 2004–2009) 

 
Sekcija MS in ZT v endokrinologiji je imela v letu 2009 dve strokovni sekciji.  

• Strokovna sekcija 22. 5. 2009 – Komunikacija v edukaciji: Pomen 
dobrega razumevanja in doprinos k učinkovitejši edukaciji. Na strokovni 
sekciji je bilo 90 udeležencev. Program strokovne sekcije je bil zastavljen 
tako, da smo se dotaknili komunikacije v edukaciji. Dr. Christian 
Gostečnik je predaval o vplivu družinskega vzorca pri reševanju težav pri 
sladkorni bolezni. Izvedeli smo, kako potreben je timski pristop pri 
reševanju problemov, ter predstavili primere dobrih praks edukacije 
sladkornega bolnika po Sloveniji. Za konec je sledilo predavanje Dr. 
Katarine Habe, kako lahko glasba pripomore k učinkovitejši edukaciji. Ob 
srečanju je bil izdan Zbornik predavanj v nakladi 120 izvodov.  

• 16. in 17. 10. 2009, Kranjska gora – Timsko delo zagotavlja višjo in celovito 
kakovost obravnave bolnika. Sekcija v oktobru je imela zadovoljivo 
udeležbo, čeprav je bilo udeležencev okrog 80. Na tej strokovni sekciji 
smo predstavili novosti s področja zdravljenja nosečnice s sladkorno 
boleznijo, od zdravljenja do prehranskega svetovanja. Prikazali smo 
najboljše načine zdravljenja sladkornega bolnika tipa 2 z zdravljenjem z 
insulinom – izvedena raziskava je bila tudi predstavljena. Nekaj programa 
smo namenili orodjem uspešnih timskih sestankov in uvajanjem teh v 
prakso. Predstavljen je bil nov didaktični pripomoček za samovodenje 
sladkornega bolnika. Ob strokovni sekciji je bil izdan zbornik predavanj v 
nakladi 180 izvodov.  
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Plan strokovnega dela v letu 2010 
Strokovna sekcija bo priredila dvodnevno strokovno srečanje. Termin je že 
usklajen z ostalimi strokovnimi sekcijami: 22.–23. 10. 2010 v Moravcih. V 
organizacijskem odboru bodo sodelovale kolegice iz prekmurske regije. Nekaj 
osnovnih tem za strokovno sekcijo so članice izvršnega odbora že predlagale 
(protokol za kakovostno obravnavo tipa 2, telesna dejavnost, spolno življenje 
pri bolniku s sladkorno boleznijo). Priprave na strokovno sekcijo so se že 
začele.  
 
Dejavnosti strokovne sekcije 
Jana Klavs (predstavnica medicinskih sester – edukatorjev za sladkorno 
bolezen, članica delovne skupine za pripravo nacionalnega plana za oskrbo 
sladkornih bolnikov) je poročala o aktivnostih na svojem delovnem področju. 
V mesecu novembru, natančneje 11. 11. 2009, bo nacionalni načrt 
predstavljen širši in strokovni javnosti. Za potrebe izvedbe konkretnih akcijskih 
nalog v okviru nacionalnega načrta za oskrbo sladkornih bolnikov je bila 
ustanovljena ožja skupina za izvedbo nalog v okviru akcijskega načrta.  
 
V letu 2009 je skupina za edukacijo strokovne sekcije predstavila delo delovne 
skupine za edukacijo. Delovna skupina za edukacijo se je sestajala skozi vse 
leto in imela tudi dva dvodnevna posveta. Doslej je pripravljenih 65 odstotkov 
gradiva za izdelavo »strokovnih vsebin – kasneje strokovnih smernic«, ki bodo 
služile kot podlaga za poenotenje strokovnih vsebin na nacionalni ravni, kar 
bo in je naloga vsake strokovne sekcije.  
 
V mesecu juniju 2009 se je Strokovna sekcija začela pripravljati na 
specializacije, ki bodo potekale v okviru Zbornice – Zveze. Sekcija MS in ZT bo 
po vsej verjetnosti ena izmed treh strokovnih sekcij, ki bodo kandidirale za 
razpis specializacij. Do sedaj je pripravljenih okrog 55 % modulov, ki bodo 
podlaga za izpeljavo kliničnih specializacij.  
 
Na strokovni sekciji je bil predstavljen nov didaktični pripomoček Insulinčki d. 
o. o., avtorice Jane Klavs, UKC Ljubljana. Pripomoček je namenjen lažjemu 
razumevanju razlage prilagajanja doze insulina. Podjetje Novonordisk je 
pripomoček pomagalo podpreti s finančnega vidika. Didaktični pripomoček 
bo distribuiran po vseh ambulantah za sladkorne bolnike po Sloveniji.  
 
Predstavljena je bila tudi nova knjižica: Ogljikovi hidrati v sliki – pripomoček za 
bolnike s sladkorno boleznijo pri učenju štetja ogljikovih hidratov, avtorice 
Katarine Peklaj, UKC Ljubljana. Knjižica je bila izdana s pomočjo podjetja Astra 
Zeneca in bo prav tako namenjena vsem diabetološkim ambulantam po 
Sloveniji.  
 
Strokovna sekcija je bila s strani diabetologinje, gospe Vilme Urbančič, UKC 
Ljubljana, naprošena, da poda mnenje glede izobraževanja medicinskih 
sester v zvezi z diabetičnim stopalom.  
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Strokovna sekcija je v povezavi z vodstvom Zbornice – Zveze podala pozitivno 
mnenje za izvedbo izobraževanja medicinskih sester za oskrbo diabetičnega 
stopala. Izobraževanje srednjih in diplomiranih medicinskih sester bo potekalo 
v skladu z Evropsko direktivo o izobraževanju medicinskih sester.  
 
Poročilo pripravila: 
 
Mateja Tomažin Šporar 
Predsednica strokovne sekcije 
 
 
13.17. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nefrologiji, dializi in 

transplantaciji  
 
IO strokovne sekcije medicinskih sester za nefrologijo, dializo in transplantacije 
je za leto 2009 načrtoval izvedbo štirih strokovnih seminarjev in izdelavo 
strokovnih standardov iz področja peritonealne (PD)dialize. Strokovni program 
je bil izveden po načrtu. Prav tako je delovna skupina za izdelavo omenjenih 
standardov opravila svoje naloge.  
 
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.  
 
28. 03. 2009 smo v Ljubljani , HOTELU » M » organizirali in izvedli strokovni 
seminar in širši posvet iz Peritonealne dialize s predstavitvijo in razpravo o 
izdelanih strokovnih standardih. Seminarja so se udeležile medicinske sestre, iz 
vseh dializnih Centrov v Sloveniji, ki so tudi sodelovale v razpravi o pripravljenih 
standardih.  
Izdelava in upoštevanje standardov je redni del aktivnosti članov strokovne 
sekcije za dvig kakovosti zdravstvene nege na področju nadomestnega 
zdravljenja dializo in transplantacijo.  
Člani delovne skupine:  

• Alenka Bitežnik, Center za dializo, SB Šempeter  
• Barbara Savitski - Ponikvar, KON-UKC Ljubljana  
• Benedikta Lipičar Center za dializo, SB Šempeter  
• Darinka Djurić , UKC Ljubljana, pediatrična klinika  
• Darja Ramšak-SMS, UKC Maribor  
• Darijan Marič, SB Center za dializo Murska Sobota  
• Marica Parapot, Center za dializo, SB Novo mesto  
• Marija Frajzman UKC, Center za dializo Maribor  
• Mirjana Čalić, KON-UKC, Ljubljana  
• Mojca Zavolovšek, SB ,Center za dializo Celje  
• Sandra Šternberger Blagojevič Center za dializo, SB Novo mesto  
• Sonja Pečolar SB Center za dializo Sl. Gradec  
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• Tanja Bertoncelj, SB, Center za dializo Jesenice  
 

• 17. in 18. april 2009 smo v Ljubljani v UKC-Ljubljana v sodelovanju s SZD-
slovenskim nefrološkim društvom organizirali dvodnevni seminar iz 
transplantacije organov.  

     Izdan je bil zbornik predavanj “PRESADITEV LEDVIC 2009”.  
• 30. 05. 2009 Strokovni seminar iz peritonealne (PD)dialize, V Novem 

mestu.  
• 10. 12. 2009 Strokovni seminar iz dialize, peritonealne dialize in 

transplantacij v Celju. 
Na seminarju smo posebno pozornost posvetili posebnosti obravnave 
otrok v zdravljenju z dializo, urološkim problemom – tumorjem , ter 
posebnosti kroničnih ledvičnih bolnikov . 

 
Aktivnosti članic strokovne sekcije se nadaljujejo v evropskem združenju za 
dializo in transplantacije EDTNA/ERCA:  

• Članice strokovne sekcije iz slovenskih dializnih centrov so v okviru 
EDTNA/ERCA sodelovale raziskavi v okviru VIOLENCE& AGRESSION« , 
katere ugotovitve so bile predstavljene na EDTNA/ERCA kongresu v 
Hamburgu 

• Septembra 2009 je Sonja Pečolar, bila potrjena kot predstavnica 
Slovenije v EDTNA/ERCA 

• V skupini za transplantacije v okviru EDTNA/ERCA je aktivno delovala 
Mirjana Čalić, ki je tudi kot soavtor priročnika za transplantacije pripravila 
poglavje priprave pacienta za transplantacijo ledvice. Priročnik je 
namenjen medicinskim sestram v evropskih državah članicah 
EDTNA/ERCA.  

 
Člani skupine za strokovni nadzor pri ZZNS za področje delovanja sekcije:  

• Stojana Vrhovec  
• Liljana Gaber  
• Marica Parapot  
• Mirjana Čalić  
• Zdenka Tratnjek 

 
Sestanek IO V LJUBLJANI  
Sestanek IO v Izlakah 27. 10. 2009 
 
Sekcija MS in ZT v nefrologiji, dializi in transplantaciji - izvršilni odbor: 

• Predsednica: Mirjana Rep od 01. 07. 2009  
• podpredsednica sekcije: Mirjana Čalić  
• članice : 

Liljana Gaber 
Sonja Pečolar 
Helena Fluher 
Alenka Bitežnik 
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Marica Parapot 
Mateja Perko (član razš. IO) 
Stojana Vrhovec 
Zdenka Tratnjek (član razš. IO) 
Vesna Žitnik 
Marija Mesojedec član (razšir. IO).  
Danica Hribernik član (razšir. IO).  

 
Poročilo pripravila: 
 
Mirjana Rep 
Predsednica strokovne sekcije 
 
 

13.18. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji 
 

Strokovna sekcija deluje uspešno doma in v tujini. 
 
Delovanje doma 
 
IO sekcije v sestavi: Stanka Popovič, Lučka Kočevar, Milena Prosen, Tatjana 
Gjergek, Brigita Hekič, Ivanka Rac, Marija Šoštar Lah, Tatjana Melanšek, 
Milena Kaplar, Boris Štojs, Marija Petrinec Primožič, Helena Sever in Anica 
Forštnarič (upoštevana regijska pripadnost, mandat, razen predsednici do 
2011 neomejen, dokler članica dela dobro) se je sestal trikrat: 

• Razširjen sestanek sekcije smo imeli na seminarju v Velenju 23. 4. 2009. 
Dogovorili smo se za porabo morebitnega presežka denarja po zaključku 
sekcije; namenili smo ga izobraževanju.  

• Drugi sestanek je bil 5. 10. 2009 na sedežu Zbornice – Zveze, kjer smo se 
okvirno dogovorili za kraj in teme 20. strokovnega seminarja.  

• Tretji sestanek in hkrati zaključek delovnega leta smo imeli 7. 12. 2009 v 
Ljubljani. Dokončno smo sestavili program 20. strokovnega seminarja in se 
dogovorili, da bomo začeli sestavljati smernice v endoskopiji. Sklenili smo, 
da bomo zamenjali založnika in da se bo objavljena publikacija 
imenovala Zbornik predavanj. Sklenili smo tudi, da bo na 20. strokovnem 
seminarju dobila priznanje za uspešno delo Radojka Karan iz Novega 
Mesta, ki se je upokojila. 

  
19. strokovni seminar sekcije in hkrati 20. obletnico delovanja smo zaključili 
uspešno, o čemer smo poročali v glasilu Utrip in v ESGENA Newsletter. Vseh 
udeležencev je bilo okoli 120.  
 
Predavanja smo objavili v zborniku predavanj, Biltenu 19, ki je izšel v 180 
izvodih. V Utripu smo objavili naslednje prispevke: 20 let sekcije medicinskih 
sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji, Poročilo z ESGENA delovne 
skupine za izobraževanje in Udeležili smo se malo drugače: Lurd 2009.  
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V časopisu ESGENA Newsletter so objavili poročilo o 20. obletnici naše sekcije. 
Ker je časopis izšel ravno pred Svetovno konferenco gastroenteroloških in 
endoskopskih medicinskih sester, GI NURSES 2009, je zaokrožil po vsem svetu, 
kar nas še posebej veseli. 
 
Članici 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 enotno združenje.  
 
Mednarodno delovanje 
 
14. sestanek EEWG je potekal od 19. do 21. junija v Amsterdamu. Udeležila 
sem se ga kot članica te skupine in o njem napisala poročilo za Utrip. To je bil 
že drugi sestanek, na katerem smo po skupinah pripravljali Priročnik ESGENA 
za pripravo delavnic v endoskopiji. 
 
V dneh od 19. do 21. 11. 2009 je v kongresnem centru ExCel v Londonu 
potekal svetovni kongres gastroenteroloških in endoskopskih medicinskih 
sester »GI NURSES 2009«. Udeležilo se ga je 16 predstavnic Slovenije. Aktivna 
udeležba je bila izražena v organizacijskem delu, kjer sem cele dneve delala 
pri mizi organizacije ESGENA. 
Poročilo s kongresa je objavljeno v januarskem Utripu, vse podrobnosti pa 
lahko najdete na spletni strani združenja ESGENA: www.esgena.org. 
 
Ocenjujem, da delamo dobro, kot dobro usklajen tim. Ves naš trud na 
področju izobraževanja delavcev, ki izvajamo zdravstveno nego pacientov v 
endoskopiji, je namenjen izvajanju zahteve po vseživljenjskem učenju za 
kakovostno zdravstveno nego pacientov in za lastno profesionalno rast. 
 
V imenu predsedstva sekcije se vsem kolegicam za sodelovanje in pomoč 
iskreno zahvaljujem. 
 
Poročilo pripravila: 
 
Stanka Popovič 
Predsednica strokovne sekcije 
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13.19. Sekcija reševalcev v zdravstvu  
 

 
 

Leto 2009 je bilo za Sekcijo reševalcev v zdravstvu delovno. Izvesti smo morali 
volitve novega vodstva, poleg sprejetega programa strokovnih dogodkov pa 
organizirati tudi dodatno delavnico Temeljnih postopkov oživljanja v skladu s 
kriteriji za pridobitev sklepa o obvezni vsebini licenčnega obdobja za izvajanje 
zdravstvene in babiške nege. 
 
Izvršni odbor (IO) Sekcije reševalcev v zdravstvu se je v letu 2009 sestal le 
enkrat. 37. redno in istočasno volilno sejo je imel 17. aprila v okviru seminarja v 
Rogaški Slatini. IO je sprejel 9 pomembnih sklepov, ki omogočajo neovirano 
delo strokovnega združenja v novem mandatu.  
Poleg redne seje se je sestal tudi na srečanju inštruktorjev in predavateljev 23. 
oktobra na Igu, kjer so se dogovorili za oglaševanje in izvajanje tečajev iz 
oživljanja in imobilizacije.  
Stari in novi predsednik je v letu 2009 sklical kar šest korespondenčnih sej (10. 
februar, 13. april, 3. junij, 16. september, 18. oktober in 16. november), na 
katerih je IO sprejel 15 dodatnih sklepov za dejavnosti sekcije ter za potrditev 
pooblastil predsedniku za izvedbo potrebnih aktivnosti.  
 
Izvršni odbor Sekcije reševalcev v zdravstvu so v letu 2009 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. 

 
Predsednik in člani izvršnega odbora so bili izvoljeni na volilni seji 17. aprila 
2009 s štiriletnim mandatom (do 16. aprila 2013). Prvotna usmeritev nove 
zasedbe na čelu sekcije je še vedno strokovna rast in napredek reševalcev in 
reševalne stroke, prizadevajo pa si tudi za krepitev pripadnosti poklicni skupini 
in prepoznavnosti delovanja sekcije in njenih članov navzven. 
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Podskupina za izobraževanje, ki deluje v okviru IO sekcije, se je v letu 2009 
sestala enkrat, po seminarju na Igu 23. oktobra. Poleg oblikovanja programov 
strokovnih srečanj je delovna skupina izvedla vse potrebne aktivnosti, da v 
letu 2010 začne izvajati tečaje iz obvezne vsebine temeljnih postopkov 
oživljanja. Testna delavnica s preverjanjem znanja je bila uspešno izvedena v 
Rogaški Slatini 18. aprila. Skupina bo pripravila tudi priročnik za pripravo na 
pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije Zdravstveni reševalec.  
 
Podskupino za izobraževanje sestavljajo člani: 

• Branko KEŠPERT, dipl. zn. PHE ZD Celje, predsednik, 
• Andrej FINK, univ. dipl. org., RP KC Ljubljana, 
• Darko ČANDER, dipl. zn., CNMPRP Maribor, 
• Anton POSAVEC, dipl. zn., RP KC Ljubljana, 
• Jože PRESTOR, dipl. zn., PHE ZD Kranj, 
• Janez KRAMAR, dipl. zn. PHE ZD Velenje. 

 
V letu 2009 je sekcija v samostojni organizaciji pripravila dve strokovni srečanji 
in eno učno delavnico s preverjanjem znanja: 

• od 17. do 18. aprila 2009 je izvedla dvodnevni seminar v Rogaški Slatini z 
naslovom »Nujna internistična stanja v predbolnišničnem okolju – 
sladkorna bolezen«. Kljub aktualnim temam in dobremu izboru 
predavateljev je seminar zaznamoval manjši odziv: 108 udeležencev. 
Delavnice so pripravile sodelavke z endokrinološkega pediatričnega 
oddelka UPK Ljubljana ter predstavniki za inzulinske črpalke. Vsi 
udeleženci so na delavnici merjenja krvnega sladkorja prejeli lastni hitri 
merilec, ki ga je podarilo podjetje Zalokar. 

• 23. oktobra je bil izveden enodnevni seminar na Igu pri Ljubljani v 
Izobraževalnem centru URSZR z naslovom »Izvajanje nujne medicinske 
pomoči in transporta v izrednih razmerah«. Udeleženci seminarja (vseh 
skupaj 102) so se posvetili delu v posebnih razmerah. Poleg naravnih 
nesreč je bilo predstavljeno delovanje prevozov v vojnih razmerah, ob 
intervencijah s prisotnim nasiljem ter pogojih delovanja ob protokolarnih 
dogodkih. 
Z vsebino in organizacijo strokovnih srečanj so bili zadovoljni organizatorji 
in udeleženci (izvedene ankete). Na obeh strokovnih srečanjih sta bila 
izdana zbornika predavanj katalogizirana (CIP) pri Narodni in univerzitetni 
knjižnici v nakladi 300 izvodov.  

• 18. aprila je bila v Rogaški Slatini izvedena učna delavnica s 
preverjanjem znanja z naslovom »Temeljni postopki oživljanja z uporabo 
AED«. Udeležba je bila zaradi izvedbe delavnic omejena, skupaj z 
izvajalci je bilo na srečanju 63 udeležencev. Ob izvedbi delavnice je bila 
izdana zgoščenka s prispevki in predstavitvami katalogizirana s CIP 
certifikatom v nakladi 200 izvodov.    

 
Poleg izvedbe samostojnih seminarjev je bila Sekcija reševalcev v zdravstvu, 
že tradicionalno v sodelovanju s Sekcijo MS in ZT v urgenci, aktivna pri pripravi 



                                                                                                              

Poročilo o delu organov Zbornice –Zveze za leto 2009   
 
 

135 |  

 

in izvedbi 16. mednarodnega simpozija o urgentni medicini v Portorožu od 17. 
do 20. junija 2009. Glavni organizator srečanja je Slovensko združenje za 
urgentno medicino, Sekcija reševalcev v zdravstvu pa je bila odgovorna za 
pripravo in izvedbo programa za medicinske sestre in zdravstvene tehnike. V 
decembru smo sodelovali s strokovno Sekcijo MS in ZT v patronažni dejavnosti 
– na njihovo povabilo. S predavatelji smo se vključevali v vsebine s področja 
oskrbe nujnih stanj na terenu. Člani Sekcije reševalcev v zdravstvu so drugi 
dan izvedli delavnice s področja temeljnih – in nekaterih vsebin dodatnih – 
postopkov oživljanja.  
 
V letu 2009 je Sekcija reševalcev v zdravstvu dokončala projekt nacionalnega 
poklicnega standarda (NPK) zdravstveni reševalec. Za izvajalca programa je 
pridobila certifikat Reševalna postaja UKC Ljubljana. Za potrebe komisije za 
preverjanje in potrjevanje NPK so pridobili na državnem izpitnem centru RS 
licenco trije zdravniki in šest reševalcev v zdravstvu. 
 
Predsednik Sekcije reševalcev v zdravstvu je leta 2009 ponovno kandidiral in 
bil izbran za koordinatorja strokovnih sekcij. S prevzemom nove naloge je 
skušal pospešiti aktivnosti, zato se je Odbor strokovnih sekcij v jesenskem času 
sestal dvakrat. Predsednik sekcije se še trudi kreativno sodelovati tudi pri delu 
OSS. S prevzemom koordinacije je postal predsednik sekcije član Upravnega 
odbora Zbornice – Zveze. Zavzemal se bo za večji vpliv strokovnih sekcij na 
politiko in delovanje ZZBNS – ZDMSBZTS. 
 
Jeseni je Sekcija reševalcev v zdravstvu že tretjič izvedla skupni projekt s 
Slovenskim združenjem za urgentno medicino in pobudnikom – Zdravstvenim 
domom Slovenske Konjice. Na področju Rogle so se 25. in 27. septembra 2009 
ekipe v sestavi zdravnika in dveh reševalcev ponovno spopadle z zahtevnimi 
strokovnimi primeri na terenu in v kabinetu. Strokovna sekcija je bila aktivna 
tudi pri organiziranju in podpori druženja poklicne skupine zunaj strokovnih 
seminarjev: 14. januarja 2009 je organizirala srečanje članov na Rogli, kjer so 
se pomerili že na petem tekmovanju reševalcev v zdravstvu v veleslalomu. 
Kljub slabemu vremenu se je zbralo prek 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 petega srečanja 
slovenskih služb nujne medicinske pomoči v Ribnem pri Bledu, ki so ga 
organizirali člani reševalnih postaj Gorenjske. Jeseni je podprla tudi obiska 
slovenskih reševalcev – motoristov na evropskem srečanju na Madžarskem. 
Aktivni člani Sekcije reševalcev v zdravstvu so vse leto tudi pridno skrbeli za 
spletni portal združenja in urejali forum, dostopen vsem osebam, ki iščejo 
koristne informacije ali zgolj prebirajo objave. 
 
Poročilo pripravil: 
 
Jože Prestor 
Predsednik strokovne sekcije 
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13.20. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v zobozdravstvu 
 
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v zobozdravstvu uspešno 
deluje že 17 let. Vsako leto pripravimo en dvodnevni strokovni seminar ali dva 
enodnevna. 
 
V letu 2009 smo izvedli dvodnevni strokovni seminar v Dolenjskih toplicah v 
sodelovanju z ZD NOVO MESTO, z naslovom KAKOVOSTNA ZDRAVSTVENA 
NEGA V ZOBOZDRAVSTVU, ki je bil strokovno in poslovno zelo uspešen. 
Udeležilo se ga je 148 članic in članov sekcije, 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, pa tudi z razvrstitvijo v nove plačne razrede, saj pokrivamo področje, ki 
je najbolj raznoliko. Glede poklicev smo že ves čas opozarjali Zbornico – 
Zvezo, da je nujno nekaj urediti. Zobozdravstvena asistentka z ustrezno 
izobrazbo je strokovno usposobljena oseba, ki lahko prevzema zadolžitve 
osnovne spretnosti v okviru zobozdravstvene ordinacije in tudi številne 
specializirane naloge. Njen delokrog obsega: 

• pripravo pacienta na poseg in pripravo ordinacije, 
• pripravo delovne površine in materialov, 
• komuniciranje z zobotehničnim laboratorijem, 
• registracijo, evidenco in obračun storitev ter vodenje kartoteke 

pacienta, 
• naročanje pacientov, 
• naročanje materialov za ordinacijo, 
• spremljanje zoboprotetične predloge in sestavljanje predračunov, 
• posredovanje navodil in svetovanje pacientom ter izobraževanje glede 

ustne higiene. 
Pri štiriročnem delu pa je zobozdravstvena asistentka direktna pomočnica 
zobozdravniku pri posegih v ustni votlini. 
 
Če pogledamo nazaj, se lahko pohvalimo, da smo z združenimi močmi 
dvignili strokovnost in popestrili naša srečanja z raznolikim izborom predavanj, 
s čimer bomo nadaljevali tudi v letu 2009. Predvidevamo dvodnevni seminar 
v Mariboru v maju, strokovno ekskurzijo in 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 KOSU, največ dela pa smo imeli s pripravami na seminar. 
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V delo sekcije so bile vključene vse članice IO ter članice in člani sekcije na 
lokalni ravni, zato se zahvaljujem vsem, ki so kakor koli prispevali k uspešnosti in 
strokovnosti 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   

 
Poročilo pripravila: 
 
Marija Miklič 
Predsednica strokovne sekcije 
 
 
13.21. Sekcija študentov zdravstvene in babiške nege  
 
Leto 2009 je bilo zaključno leto dela v Sekciji študentov za vso generacijo. 
 
Študijske obveznosti so se počasi zaključile in s tem je prišel čas, da vodenje 
sekcije predamo novi generaciji, ki bo imela prijetno delo združevanja vse 
večjega števila študentov zdravstvene nege v Sloveniji – ob vseh novih visokih 
šolah in fakultetah za zdravstveno nego, ki v zadnjem času "rastejo" kot gobe 
po dežju. Čeprav je bilo leto bolj mirno, smo večino aktivnosti usmerili v 
dokončanje nekaterih projektov in predvsem iskanje novega osebja, ki bi bilo 
pripravljeno prevzeti precejšnjo odgovornost in peljati Sekcijo študentov 
novim izzivom naproti.  
 

• Meseca marca sva se Miha Stražar in Brigita Zobec udeležila srečanja 
slovenskih in hrvaških medicinskih sester v Olimju v organizaciji Zbornice – 
Zveze, kjer sva predstavila delovanje sekcije študentov in naše izkušnje z 
mednarodnim sodelovanjem. 

• Meseca junija se je v.d. predsednika Miha Stražar udeležil prve 
študentske konference, ki je potekala na Visoki šoli za zdravstveno nego 
Jesenice; predstavil je delovanje in dosežke sekcije ter promocijo in 
pridobivanje novega članstva. 

• Konec junija je v Durbanu v JAR potekal ICN kongres, katerega se je 
Miha Stražar udeležil s slovensko delegacijo Zbornice – Zveze, kot 
predstavnik slovenskih študentov zdravstvene in babiške nege ter kot 
podpredsedujoči za "ICN student network". To je bil za sekcijo največji 
projekt v letošnjem letu, ki pa ne bi bil mogoč brez izdatne finančne 
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podpore Zbornice – Zveze in DMSBZT Ljubljana. Iskrena hvala še enkrat 
vodstvu obeh združenj, ki sta prepoznali pomembnost dogodka tudi za 
študente in pomagali uresničiti zastavljene cilje. 

• Meseci ob koncu leta so potekali v znamenju zagovorov diplomskih 
nalog članov IO sekcije in ob zaključku mandata z zadnjo sejo IO, ki je 
bila konec oktobra. Na seji smo potrdili novega predsednika sekcije, 
Željka Maliča, ki je vodenje prevzel v sredini novembra. Prav tako smo 
sprejeli vse odstopne izjave članov IO, ki jim je z zadnjo sejo potekel 
mandat. 
 

Predvsem bi se rad zahvalil Brigiti Zobec, Maji Arko in Milanu Nastiču, ki so 
vztrajali vse do konca in se niso predali niti v najtežjih trenutkih. Izredno 
ponosen sem, da sem imel čast sodelovati z VAMI!!! 
Hvala tudi vodstvu Zbornice – Zveze, ki je nudila podporo in oporo v slabih in 
lepih trenutkih, predvsem pa za odprtost in dovzetnost za nove ideje! 
 
Poročilo pripravila: 
 
Miha Stražar in 
Željko Malič 
Predsednik strokovne sekcije 
 
 
13.22. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v sterilizaciji 
 

 
 

Organizacija 2-dnevnega strokovnega srečanja, ki je potekal 15. in 16. april 
2009 v Rogaški Slatini: "Sterilizacija ni igra" 
Ideja za moto strokovnega srečanja je nastala ob mnogih razmišljanjih, 
prizadevanjih za izboljševanje kakovosti dela na področju čiščenja, 
dezinfekcije in sterilizacije, ob soočenju s problematiko in v trenutkih, ko 
začutimo, da se okolica premalo zaveda pomembnosti upoštevanja 
standardov in strokovnih smernic. Poudariti smo želeli pomen doslednega 
ravnanja na področju reprocesiranja materiala oz. dela v sterilizaciji, obenem 
pa spodbuditi razmišljanja o nevarnostih v primeru neupoštevanja strokovnih 
zahtev.  
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Vedno znova želimo poudariti, da bo čedalje zahtevnejše delo v sterilizaciji 
uspešno opravljalo le dobro strokovno usposobljeno osebje. Vsi koraki v 
postopku dela na tem področju morajo biti izvajani skladno s predpisi. 
Natančno vodenje dokumentacije pomeni možnost vpogleda v naše delo za 
nazaj. 
 
Upoštevanje standardov in ostalih navodil, ki opredeljujejo posamezne korake 
v procesu obdelave materiala in skupaj ustvarjajo harmonizirano celoto, je 
vse bolj v veljavi. Vsa leta delovanja si prizadevamo, da na letnih strokovnih 
seminarjih pripravljamo predavanja s tematiko, ki izhaja iz potreb prakse.  
Dokončali smo dve strokovni navodili: Bowie – Dick test za eno uporabo in 
tehnično dokumentacijo za nadzor delovanja in tehničnega vzdrževanja 
parnega sterilizatorja. Oba dokumenta smo objavili v zborniku, ki smo ga izdali 
v času strokovnega seminarja. 
 
Izobraževanje članov IO sekcije   
Vsi se zelo dobro zavedamo, da bomo uspešno razvijali stroko le, če se bomo 
izobraževali.  
 

• V dneh od 25. do 28. 3. 2009 je v Opatiji potekal mednarodni simpozij z 
znanstvenimi delavnicami "Sterilizacija in dezinfekcija v zdravstvenih 
ustanovah". V organizaciji IO Sekcije MS in ZT v sterilizaciji smo se ga 
udeležile: Andreja Žagar, Milena Belšak, Nataša Zakrajšek, Marija Šrimpf, 
Liljana Tominec, Darja Kukovič in Albina Gabrovšek. 
Predavatelji so bili mednarodni strokovnjaki s področja sterilizacije in 
dezinfekcije, ki so predstavili 21 predavanj in šest delavnic s področja 
sterilizacije in dezinfekcije. 
Poudarjen je bil pomen dekontaminacije, čiščenja, dezinfekcije, 
sterilizacije inštrumentov (z eno besedo – reprocesiranje instrumentov) v 
boju proti prenosu bolnišničnih infekcij. Ročno čiščenje je še vedno 
potrebno, saj le tako dosežemo zastavljeni cilj. 
Poudarek je bil tudi na pomenu vloge transporta nečistega kot tudi 
sterilnega materiala. 
Predstavljeni so bili postopki izvajanja kontrol dezinfekcije in sterilizacije 
materiala kot tudi postopki izvajanja kontrol aparatov (validacija 
aparatov). Vse te zahteve so zakonsko predpisane – standardi EN, EN ISO 
– in jih je treba upoštevati.  
Posebna pozornost je bila namenjena tudi edukaciji, edukacijskim 
programom za zdravstvene delavce v centralni sterilizaciji. Ni dovolj, da 
imamo na voljo čistila, razkužila, aparate; nimamo pa ustrezno 
izobraženega kadra. Kajti kakovost čiščenja, dezinfekcije, sterilizacije 
materiala je odvisna od kakovosti izobrazbe osebja, ki izvaja ta opravila. 
Končno se stvari premikajo tudi v tej smeri – v prihodnosti bomo imeli 
program za izobraževanje kadrov v centralnih sterilizacijah. V Nemčiji in 
nekaterih drugih državah že izvajajo edukacijo osebja. 
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Iz povedanega je bilo razvidno, da centralne sterilizacije niso oddelki za 
delavce z omejitvami, da brez znanja ne moremo delati v procesu 
čiščenja, dezinfekcije in sterilizacije materiala. 

 
• V času od 7. do 10. oktobra 2009 je na Kreti potekal 10. kongres 

sterilizacije, ki ga je organizirala WFHSS v sodelovanju z G. O. R. N. A.  
Glede na to, da smo člani organizacije WFHSS in da se spremembe v 
sterilizaciji odvijajo s hitrim tempom, smo si člani IO sekcije zastavili 
nalogo, da se kongresa udeležimo v čim večjem številu.  
Udeležba na predavanjih je bila evidentirana s črtno kodo. Podatki so 
služili za seštevek prisotnosti na predavanjih, na osnovi katere je bilo 
izdano potrdilo o udeležbi.  
Obravnavane teme v programu so bile: pakiranje materiala pred 
postopkom sterilizacije, higienski ukrepi pri preprečevanju v vodi živečih 
mikroorganizmov (Legionela ...), sterilizacijski postopki, izbira kadra in 
izobraževanje za delo v sterilizaciji, management v sterilizaciji, del 
tematike pa je bil namenjen tudi endoskopiji in čiščenju ter razkuževanju 
inštrumentov s tega področja, čiščenju inštrumentarija iz zobozdravstva 
(študija o učinkovitosti čiščenja inštrumentov za področje 
zobozdravstva), nadzoru učinkovitosti odstranjevanja umazanije s 
površine inštrumentov. Predavanja so obsegala celotno področje 
sterilizacije. Podkrepljena so bila s študijami za posamezna področja. 
Dan pred začetkom kongresa je bil tudi sestanek predstavnikov držav 
članic WFHSS. 
Tudi tu je bil velik poudarek namenjen izobraževanju osebja za delo v 
sterilizaciji. 

    
Druge aktivnosti sekcije 
 

• 3.1. V letu 2009 smo imeli člani izvršilnega odbora sekcije pet sestankov. 
Vsebina sestankov se je navezovala na informacije s strani Zbornice – 
Zveze, razvoj stroke, medsebojno svetovanje in reševanje nekaterih 
strokovnih problemov.  
Veliko smo razpravljali in iskali pravo pot za realizacijo izvedbe 
izobraževanja za pridobitev funkcionalnih znanj za delo v sterilizaciji. Zdaj 
potekajo intenzivne aktivnosti na tem področju tudi v okviru WFHSS, 
katerega člani smo. Namen realizacije projekta ostaja, vendar člani IO 
sekcije podpiramo izvedbo, ki bo imela pravo veljavo.  

• Izdelali smo dve strokovni navodili: 
• Bowie & Dick test za eno uporabo, 
• dokumentacija za nadzor delovanja in tehnično vzdrževanje parnih 

sterilizatorjev,  kamor vpisujemo podatke o delovanju parnega 
sterilizatorja. 

Izkušnje so pokazale, da sta dokumenta uporabna v praksi. 
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Člani IO Sekcije MS in ZT v sterilizaciji: 
• 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 zunanja sodelavca. 

 
Poročilo pripravila: 
 
Andreja Žagar 
Predsednica strokovne sekcije  
  
 
13.23. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v hematologiji 
 
V okviru sekcije MS in ZT v hematologiji sta bili v letu 2009 organizirani dve 
strokovni srečanji: 

• 17. in 18. aprila 2009 je na Bledu potekalo strokovno srečanje na temo 
»Preobremenjenost, konflikti in stres na delovnem mestu«.  
Program je zajemal učinkovito in uspešno komunikacijo, 
interprofesionalne odnose med medicinskimi sestrami in zdravniki ter stres 
na delovnem mestu.  
V drugem delu dneva pa smo govorili o humorju na delovnem mestu, o 
kakovosti delovnega življenja medicinskih sester ter o vplivu osebnega 
življenja na delo in razumevanje s sodelavci v službi. Za konec smo se 
dotaknili še sindroma izgorevanja medicinskih sester.  
V soboto smo razpravljali, kako uspešno reševati konflikte med 
zaposlenimi v zdravstveno-negovalnem timu. Potekala je tudi delavnica 
z metodo interaktivnega gledališča, s katero smo poskušali doseči dobro 
komunikacijo in uspešno reševanje nesoglasij.  
Srečanja se je udeležilo okoli 70 slušateljev.  

• 2. in 3. oktobra 2009 je v Termah Olimia, Podčetrtek, potekalo strokovno 
srečanje na temo »Varnost in neželeni dogodki v zdravstveni negi«.  
Prvi dan smo obravnavali kulturo varnosti in obvladovanje varnostnih 
zapletov v UKC Ljubljana. Govorili smo tudi o varnostnih zapletih pri 
otrocih in mladostnikih ter o vplivu različnih dejavnikov na sprejem 
pacienta na oddelek s stališča varnosti. Najbolj smo se posvetili 
neželenemu dogodku – padcu. 
Drugi del prvega dne smo obravnavali ukrepe pri vbodu s kontaminirano 
iglo, ukrepe pri razlitju citostatikov, neželeni dogodek pri peroralnem 
zdravljenju ter ukrepe za preprečevanje prenosa tuberkuloze. Dan smo 
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zaključili z zaščito zdravstvenih delavcev pred prenosom bolnišničnih 
okužb.  
Drugi dan pa je bil namenjen varnemu in kakovostnemu shranjevanju in 
razpošiljanju krvnih komponent. Govorili smo tudi o ukrepih ob neželeni 
transfuzijski reakciji. Kolegice iz lekarne so pripravile predavanje o varni in 
pravilni pripravi parenteralnih pripravkov za sistemsko zdravljenje okužb 
hemato-onkoloških bolnikov. Strokovno srečanje smo zaključili s 
predstavitvijo novega biološkega zdravila – Vidaza. Zdravilo je 
predstavila gospa Cook Lis (iz Velike Britanije). Po predstavitvi smo lahko 
na delavnici praktično preizkusili varno pripravo zdravila. 
Srečanja se je udeležilo okoli 70 slušateljev.  

 
Člani sekcije MS in ZT v hematologiji:  

• Alenka Dobrovoljc, predsednica od leta 2003 dalje, 
• Branka Založnik, podpredsednica, 
• 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 – urejanje zbornika, recenzija 

prispevkov; J 
• Jože Faganel – lektoriranje,  
• Darja Ovijač – računalniška projekcija.  

 
Poročilo pripravila: 
 
Alenka Dobrovoljc 
Predsednica strokovne sekcije  
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13.24. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci  
 

 
 
Člani izvršilnega odbora strokovne sekcije za mandatno obdobje od 20. 10. 
2007 do 20. 10. 2011 so: 

• Majda Cotič Anderle – predsednica, 
• Vida Bračko – podpredsednica, 
• Silva Mahnič – blagajnik, 
• Mojca Homar – tajnica, 
• Maruša Brvar – vodja internistične strokovne skupine, 
• Tanja Vraneševič – vodja skupine za splošno nujno medicinsko pomoč, 
• Miha Okrožnik – vodja skupine mavčarjev, 
• Draga Štromajer – vodja kirurške strokovne skupine, 
• Drago Satošek – vodja strokovne skupine za življenjsko ogroženega 

pacienta. 
 
Izvršilni odbor in svetovalci sekcije smo imeli 9 sestankov ( 17. 2., 18. 3., 21. 4., 
19. 5., 23. 6., 14. 7., 15. 9., 17. 11., 15. 12. 2009).  
Razširjeni IO se je sestal dvakrat ( 28. 1., 16. 10. 2009). Na vseh sestankih je bil 
voden zapisnik, s potrditvijo na enem od naslednjih sestankov. 
 
V marcu je sekcija sodelovala z DMSBZT in Sekcijo MS in ZT v anesteziologiji, 
intenzivni terapiji in anesteziologiji pri ponovitvi simpozija "V korak s temeljnimi 
postopki oživljanja". S strani sekcije sta bili predstavljeni dve predavanji na 
temo oživljanja, sodelovali pa smo tudi pri učnih delavnicah.  
   
Prvi večji dogodek, ki je potekal v okviru sekcije, je bil seminar strokovne 
skupine ortopedskih tehnologov 29. 5. 2009 v hotelu M v Ljubljani. V okviru 
seminarja Imobilizacija skozi čas so bile predstavljene teme o razvoju 
imobilizacije od prazgodovine do današnjih sodobnih metod, ki zahtevajo 
posebne oblike izobraževanja. Teme seminarja so bile poškodbe gležnja in 
deformacije stopala. Znanje so udeleženci nadgradili in utrdili v učnih 
delavnicah. Udeležencev seminarja je bilo 50. Odzivi so bili zelo pozitivni. 
Udeleženci so prejeli skripto s predavanji, ki so ob jesenskem seminarju izšla 
tudi v zborniku s CIP zapisom. 
  
V juliju je v sodelovanju s Slovenskim združenjem za urgentno medicino in 
Sekcijo reševalcev v zdravstvu potekal 16. simpozij o urgentni medicini v 
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Portorožu. Priprave strokovnih sklopov so se začele že januarja, predstavljene 
pa so bile teme s področja reanimacije, urgentne obravnave starostnikov, 
angioloških pacientov, transporta v izrednih razmerah. Nekateri sklopi 
predavanj so potekali skupaj za medicinske sestre in zdravnike, drugi ločeno. 
Na skupnih sklopih so bili predavatelji zdravniki in medicinske sestre.  
 
V oktobru je v Radencih potekal osrednji strokovni dogodek sekcije, to je 
seminar Urgentni pacient – usklajenost dela in sodelovanje. Obravnavana je 
bila zdravstvena oskrba pacienta s krvavitvijo, partnerski odnos s pacientom in 
delovne nesreče, prikazanih pa je bilo tudi nekaj zanimivih prostih tem. 
Seminar je bil obogaten z učnimi delavnicami. V okviru seminarja je bil 
organiziran tudi obisk Splošne bolnišnice Murska Sobota. Strokovne teme na 
seminarju je poslušalo 150 udeležencev. Ob srečanju je bil izdan tudi zbornik 
predavanj s CIP zapisom. V zborniku so bile izdane teme s seminarja 
Mavčenje skozi čas in Urgentni pacient – usklajenost dela in sodelovanje. 
Zbornik je izšel v nakladi 250 izvodov. 
 
V glasilu Utrip so bili objavljeni naslednji članki o aktivnostih sekcije: 

• Poročilo s seminarja Urgentni pacient – usklajenost dela in sodelovanje – 
Majda Cotič Anderle, 

• Poročilo s 6. kongresa Svetovnega združenja za zdravstveno nego 
življenjsko ogroženega pacienta ter s sestanka Concil World Federation 
of Critical Nursing (WFCCN), Firence, Italija – Vida Bračko. 

 
V okviru mednarodnih združenj je sekcija tudi v tem letu aktivno sodelovala z 
EfCCN-o in WfCCN. Gospa Maruša Brvar se je udeležila sestanka EfCCN-e v 
Stockholmu, kjer je bila predstavljena raziskava e-link, ki je bila kasneje prek 
gospe Brvar izpeljana tudi v Sloveniji. Sestanek v Berlinu je bil delaven in 
slavnosten, saj je bila obeležena 10-letnica delovanja EfCCN-e. Sekcija je od 
samega začetka aktiven član te organizacije. 
Sestanka WfCCn v Firencah se je udeležila gospa Vida Bračko. Na 6. 
kongresu, ki se je ravno tako odvijal v Firencah, sta gospa Bračko in gospod 
Satošek predstavila temi: Zdravstvena oskrba pacienta z akutnim koronarnim 
sindromom v kateterskem laboratoriju in Akutna poškodba pljuč po transfuziji 
in zdravstvena nega. 
 
V letu 2010 je sekcija realizirala sklep ter za potrebe članov in svetovalcev IO 
priskrbela 13 prenosnikov. 
Finančno poslovanje sekcije je bilo zadovoljivo, vendar zaradi manjše 
udeležbe na seminarju slabše kot prejšnje leto. Finančno stanje sekcije je 
pozitivno.  
 
Podana je bila pobuda za spremembo objav v Utripu. Na podlagi sklepa UO 
Zbornice – Zveze pa smo pripravili odgovor o triaži. Na Ministrstvo za zdravstvo 
je Sekcija poslala dopis zaradi neupoštevanja zdravstvene nege v 
načrtovanju urgentnih centrov. 
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Pri analizi opravljenega dela ugotavljamo, da smo večino zastavljenih 
projektov uresničili, nerealizirana sta ostala projekt izdelave smernic in 
raziskava na področju triaže. Ti dve nalogi smo prenesli v naslednje leto. 
 
Poročilo pripravila: 
 
Majda Cotič Anderle 
Predsednica strokovne sekcije  
 
 
13.25. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v  

dermatovenerologiji  
 
Leto 2009 je bilo za našo strokovno sekcijo uspešno in zadovoljno. Vodenje 
sekcije je v septembru zopet prevzela predsednica Simona Muri, ki se je vrnila 
s porodniškega dopusta. Mojca Vreček je vodenje sekcije opravila več kot 
odlično in leto 2009 smo zaključili z vestjo, da bo tudi ona povila detece. Bili 
smo zelo veseli.  
 
Sekcija MS in ZT v dermatovenerologiji je v preteklem letu pripravila strokovno 
srečanje, ki je bilo 16. po vrsti. Strokovno srečanje je bilo dobro obiskano, saj 
so bile teme zanimive in uporabne pri vsakdanjem delu.  
Poleg strokovnih predavanj so s prispevki sodelovali tudi sponzorji s 
predstavitvijo novih izdelkov oz. novostmi. Glede na pregled anketnih listov o 
zadovoljstvu udeležencev z izbiro tematike in kakovostjo podanih predavanj 
so bili vsi zelo zadovoljni. S strani udeležencev so bili podani tudi predlogi za 
srečanje v letu 2010.  
 
V letu 2009 smo redno sodelovali z Zbornico – Zvezo ter ji skušali čim bolj slediti 
in izpolnjevati dolžnosti, ki jih je nalagala. Redno smo se udeleževali tudi 
sestankov Odbora strokovnih sekcij.  
 
Za leto 2010 smo si zastavili naslednje: 

• 17. strokovno srečanje, 16. in 17. april 2010 v Rogaški Slatini, 
• strokovno ekskurzijo v Trst (Cattinara), oktober 2010. 

 
Cilji strokovne sekcije v letu 2010 ostajajo isti: dobro medsebojno sodelovanje, 
prikaz našega dela članom drugih strokovnih sekcij, izmenjava izkušenj in 
druženje. Seveda pa to ni mogoče brez podpore in sodelovanja Zbornice – 
Zveze. Vsem še enkrat hvala za sodelovanje! 
 
Članice IO sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
dermatovenerologiji : 

• Simona Muri (predsednica sekcije), 1. mandat  
Mojca Vreček (podpredsednica sekcije), 1. mandat 



                                                                                                              

Poročilo o delu organov Zbornice –Zveze za leto 2009   
 
 

146 |  

 

Nataša Čermelj (tajnica)  
            Dermatovenerološka klinika Ljubljana 

• Zdenka Špindler, 1. mandat 
Lilijana Kralj, 1. mandat    

            Splošna Bolnišnica Maribor – Oddelek za kožne in spolne bolezni 
• Zdenka Kolar Jerič   

Mojca Koštomaj, 1. mandat   
Splošna bolnišnica Celje - Dermatovenerološki oddelek 

• Janja Šurla, 1. mandat  
Splošna bolnišnica Novo mesto – Dermatovenerološki oddelek 

• Martina Zupančič, 1. Mandat 
Dermatologija Bartenjev – Rogl 

 
Seje izvršilnega odbora: 

• februar 2009, gostišče Trojane, 
• april 2009, Maribor, 
• junij 2009, gostišče Trojane, 
• 20. oktober 2009, gostišče Trojane. 

 
16. strokovno srečanje – DERMATOLOGIJA PRED POLETJEM (št. udeležencev: 
102). Teme : Kožna znamenja, Učinki sonca na kožo, Aktualne teme 
 
Poročilo pripravila: 
 
Simona Muri  
Predsednica strokovne sekcije 
 
 
13.26. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na internistično – 

infektološkem področju 
 

Člani izvršilnega odbora sekcije: 

Ime in priimek člana  funkcija mandat 

Jolanda Munih Predsednica Oktober 2008 do oktober 2012 

Veronika Jagodic 
Bašič 

Namestnica predsednice  Oktober 2008 do oktober 2012 

Alenka Roš Članica Oktober 2008 do oktober 2012 

Tanja Hovnik Markota Članica Oktober 2008 do oktober 2012 

Avrea Šuntar Erjavšek Članica Oktober 2008 do oktober 2012 

Saša Sedovšek Članica Oktober 2008 do oktober 2012 

Ana Zupan Članica Oktober 2008 do oktober 2012 

Jože Gjuran Član Oktober 2008 do oktober 2012 

Erna Grabnar Kos Članica Oktober 2008 do oktober 2012 
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Izvršilni odbor sekcije je imel v letu 2009 dva sestanka: 
• prvi je potekal 8. aprila 2009 na Bledu,  
• drugi pa 8. decembra 2009.  

 
Veliko pozornosti je bilo namenjene aktualnim dogodkom na Zbornici – Zvezi. 
IO sekcije je v tem letu veliko komuniciral prek 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.  
 
Sekcija MS in ZT na internistično – infektološkem področju je v letu 2009 
organizirala strokovno srečanje na temo »Zdravstvena nega in okužbe«. 
Seminar smo izvedli na Bledu. Udeležilo se ga je skupno 100 MS in ZT iz cele 
Slovenije. Na strokovnem srečanju je aktivno sodelovalo 7 MS in ZT, 1 socialna 
delavka, 1 ekonomist in štirje zdravniki. Strokovno srečanje je pokrivalo tri 
pomembne teme. Prva je bila zdravstvena nega in okužba s HIV, tako glede 
oskrbe pacientov kot nevarnosti in ukrepov v primeru prenosa okužbe na 
zdravstvene delavce. Druga tema je obravnavala zdravstvene in socialne 
vidike tuberkuloze. Tretji sklop je bil posvečen paliativni oskrbi in obravnavi 
bolnikov v neakutni bolnišnici. Ključni predavatelji so bili iz Bolnišnice Golnik ter 
Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja, UKC LJUBLJANA.   
 
Nadaljevali smo z delom na področju priprave strokovnih smernic. Ena 
skupina je tako rekoč končala z delom, druga pa še zbira podatke in oblikuje 
smernico. Delo je nekoliko zastalo zaradi čakanja na navodila s strani 
Zbornice – Zveze glede enotne podobe smernic. 
 
Sekcija načrtuje vsaj tri sestanke izvršnega odbora v letu 2010 (marec, junij in 
oktober 2010) ter večkratno korespondenčno usklajevanje in dogovarjanje. 
Prav tako si bomo prizadevali, da bi v prihodnosti čim več medicinskih sester 
motivirali za aktivno strokovno delo, izmenjavo mnenj ter javno prikazovanje 
našega dela in njegovega pomena.   
 
Poročilo pripravila: 
 
Jolanda Munih 
Predsednica strokovne sekcije  
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13.27. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v socialnih zavodih  

 
 
Mandat izvoljenih članov izvršnega odbora za obdobje 2009–2013 

• Predsednica: mag. Ljiljana Leskovic, Dom upokojencev Center, 
Ljubljana 

• Podpredsednica: Jelka Černivec, Dom starejših občanov Maribor 
• Tajnica: Karmen Wirth, Dom starejših občanov Celje 
• Članice: 

Renata Pirnar, Dom starejših občanov, Kočevje 
Jožica Hozjan, Dom starejših občanov, Lendava 
Judita Eržen, Dom starejših občanov, Tržič 
Sonja Planko, Dom starejših občanov, Gradišče 
Gabrijela Valenčič, Dom starejših občanov, Koper 
Vidic Zvonka, Dom starejših občanov, Zidani most 
 

Izvršilni odbor Sekcije MS in ZT se je v letu 2009 sestal trikrat. Imel je tudi eno 
dopisno sejo. Datumi: 19. 2. 2009, 09. 6. 2009, 10.11. 2009, 04.12. 2009. 
 
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v socialnih zavodih uspešno 
deluje že 14 let. V letu 2009 smo glede na zelo ambiciozen plan in program 
dela izpeljali zastavljene cilje. 
Usmeritev delovanja sekcije je bila v oblikovanju skupnih kriterijev za 
razvrščanje starostnikov v zdravstveno nego in oskrbo. Vključeni smo bili v 
iskanje rešitev na področju problematike zaposlenih v socialnovarstvenih 
zavodih in bili pri tem uspešni. Za zagotavljanje kakovosti za dejavnost 
zdravstvene nege in oskrbe smo poskrbeli z izvedbo 1. Gerontološkega 
kongresa z mednarodno udeležbo. Nadaljevali smo s sodelovanjem z vsemi 
institucijami, ki so nas vabile, da spregovorimo o problemih, in s tem seznanili 
širšo javnost. Sodelovali smo na okroglih mizah – s pisnimi prispevki, strokovnimi 
predlogi in aktivnimi nastopi na pomembnih področjih, kjer so obravnavali 
področje starosti.   
 
Strokovna srečanja 

• Kongres gerontološke zdravstvene nege »Starost – izziv ali problem 
sodobne družbe« je potekal 10. in 12. junija 2009 v Portorožu. V 
plenarnem delu kongresa so vabljeni domači in tuji predavatelji 
spregovorili o zdravstveni negi in oskrbi. Dotaknili smo se področja 
vodenja zaposlenih v zdravstveni negi, upravljanja in sodelovanja pri 
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upravljanju. Spregovorila nam je kolegica iz Srbije in predstavila njihove 
probleme izvajanja in uveljavljanja področja zdravstvene nege. Ni 
manjkalo niti razmišljanj in pobud o varstvu in kakovosti izvajanja 
zdravstvene nege na Hrvaškem in v Nemčiji. Državni sekretar Socialne 
zbornice je v prispevku transparentno predstavil zlom institucionalnega 
varstva in posledice za slovensko populacijo starih in zaposlenih na tem 
področju. Druga dva dneva kongresa sta bila namenjena skrbno 
izbranim strokovnim temam, ki so predstavljale celosten pogled 
obravnave starostnika v institucionalnem varstvu. Udeležencev je bilo 
148, skupaj z vabljenimi predavatelji in gosti pa nas je bilo prisotnih okoli 
200. Vrnjeni anketni vprašalniki so dali visoko oceno za organizacijo in 
vsebino programa kongresa. Med predlogi je bilo opaziti večinsko 
mnenje anketirancev, da bi morala tovrstna oblika posredovanja znanj 
in izmenjava informacij slediti tudi v prihodnosti.  

 
• Dvodnevni strokovni seminar »Paliativna oskrba v socialnem zavodu«  in 

»Oskrba starostnika z inkontinenco« je potekal 10. in 11. novembra 2009 
v Rogaški Slatini 
Na dvodnevnem strokovnem srečanju smo vsebine razdelili na dve temi. 
Prvi dan so bile teme posvečene starostniku ob nastopu terminalnih stanj. 
Ugotavljali smo, s kakšnimi dilemami smo se srečevali pri obravnavi 
starostnika v domu ostarelih ob nastopu terminalnih stanj, kako je 
potekalo soočenje s svojci, spregovorili pa smo tudi o pravilni prehrani ter 
dostojanstvu in pravicah umirajočih. Prišli smo do zaključka, da je v 
socialnih zavodih nujen organiziran tim strokovno usposobljenega osebja 
za izvajanje paliativne oskrbe. Druga tema strokovnega programa je bila 
obarvana s skrbjo za odpravljanje neprofesionalne obravnave 
starostnika pri težavah z inkontinenco. Spregovorili smo o pravnih 
podlagah za predpisovanje medicinsko-tehničnih pripomočkov ter o 
strokovnem upravljanju z njimi. Na jesenskem seminarju je bilo udeleženih 
138 oseb, poleg pasivnih slušateljev je bilo prisotnih več sponzorjev. Nekaj 
smeha v obliki smejalne telovadbe smo poželi ob koncu seminarja. Vse 
to je prispevalo k dobremu razpoloženju in motivaciji za nadaljnje težko 
delo v socialnih zavodih, ki dnevno terjajo od zaposlenih veliko občutka, 
odgovornosti, požrtvovalnosti in trpljenja. 

 
Poročilo pripravila: 
 
Mag. Ljiljana Leskovic 
Predsednica strokovne sekcije 
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13.28. 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:  

• Metka Pavlinjek, Tanja Kukovec (Prekmurje),  
• Bernarda Medved (Štajerska),  
• Katjuša Mravljak (Koroška),  
• Refik Havzija (Gorenjska, 
• Alenka Ostanek, Irena Trampuš, Andreja Kvas (osrednja Slovenija).  

V IO imamo tudi članico, ki prihaja s Pediatrične klinike v Ljubljani, Alenka 
Ostanek, in pokriva področje pediatrije.  
Za lažje delovanje strokovne sekcije imamo še tajnico - Tanja Žontar 
(Gorenjska) in koordinatorico za sodelovanje s tujino -  Urška Hvala (Ljubljana).  
 
V letu 2009 smo imeli štiri sestanke IO sekcije; 20. 3. 2009 (Ljubljana), 29. 5. 2009 
(Radenci), 20. 10. 2009 (Pediatrična klinika Ljubljana), 13. 11. 2009 (Velenje). 
Imeli smo tudi tri korespondenčne seje, 11. 3. 2009, 22. 5. 2009 in 5. 11. 2009. 
 
Na sestankih in korespondenčnih sejah smo pripravljali organizacijske in 
programske načrte strokovnih srečanj za tekoče leto, programe strokovnih 
srečanj, razpravljali o višini honorarjev za predavatelje in članice 
organizacijskega odbora strokovnih srečanj (njihove naloge so bile: priprava 
vsega materiala za strokovna srečanja, dokončna izdelava potrdila za 
udeležence strokovnih srečanj, pobiranje kotizacije, priprava različnih 
seznamov za učne delavnice, zbiranje anket udeležencev ipd.), reševali 
tekočo aktualno problematiko, se dogovarjali o načinih iskanja sponzorjev in 
razpravljali o možnih temah strokovnih srečanj v letu 2010.  
 
Predsednica je člane IO na omenjenih sestankih in sejah sproti obveščala o 
novostih na Zbornici – Zvezi in v Odboru strokovnih sekcij. Poleg rednih 
sestankov IO sekcije in korespondenčnih sej smo veliko težav sproti rešili 
pomočjo e-pošte in telefonskih pogovorov.  
 
V letu 2009 smo organizirali tri strokovne seminarje in strokovni seminar z eno 
učno delavnico za medicinske sestre, ki delajo v slovenskih ambulantah za 
srčno popuščanje.  

• Prvi celodnevni strokovni seminar z naslovom »Novosti v zdravstveni 
oskrbi srčno-žilnih bolnikov« smo izvedli v Univerzitetnem kliničnem 
centru v Ljubljani, 20. marca 2009. Naše druženje je bilo namenjeno 
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predstavitvam strokovnih vsebin s področja zdravstvene nege in 
zdravstvene vzgoje srčno-žilnih pacientov.  
Program je bil sestavljen iz treh delov, teme pa so bile aktualne za 
medicinske sestre in zdravstvene tehnike, ki delujejo na vseh ravneh 
zdravstvenega varstva. Poleg tega so določeni predavatelji prikazali 
interklinično sodelovanje v procesu zdravstvene nege omenjenih 
bolnikov.  
V uvodnem delu je predstavnica KRKE, d.o.o., predstavila zdravstveno-
vzgojne zloženke, ki so nam pri izvajanju zdravstvene vzgoje srčno-žilnih 
bolnikov v veliko pomoč. Povabila nas je k aktivnemu sodelovanju pri 
pripravi različnih zloženk, saj zelo dobro poznamo želje in potrebe 
pacientov in njihovih svojcev po tovrstnem načinu pridobivanja 
informacij, novih znanj in prepričanj. 
V »preventivnem« sklopu smo se seznanili z izvajanjem nacionalnega 
zdravstvenega programa preprečevanja bolezni srca in žilja na primarni 
ravni zdravstvenega varstva. Kolegica, ki deluje na sekundarni ravni 
zdravstvenega varstva, nam je predstavila vodenje bolnikov z zvišanimi 
maščobami v krvi v lipidni ambulanti Kliničnega oddelka za žilne bolezni. 
Opozorila nas je, da so povišan holesterol in trigliceridi pogosto prisoten 
dejavnik tveganja. S področja angiologije smo prisluhnili predavanju 
medicinske sestre, ki je predstavila preventivo ishemične rane pri bolnikih 
z arterijskimi pretočnimi motnjami. Poudarila je pomen pravilnega 
merjenja (»Doppler«) in ocene prekrvitve spodnjih okončin ter pomen 
načrtovane in dokumentirane zdravstvene nege, pa tudi zdravstvene 
vzgoje v smislu preprečevanja ishemične razjede. Zdravstvena nega 
bolnika z diabetičnim stopalom je lep primer, kjer sodelujejo različni 
strokovnjaki (diabetologi, angiologi, kirurgi in drugi zdravstveni delavci). 
Skupni in enotni preventivni ukrepi so pogosto najpomembnejši za 
ohranitev doseženega zdravja in preventiva hudim zapletom, ki se lahko 
končajo z bolnikovo invalidnostjo. Dolgoletne bogate izkušnje pri 
obravnavi bolnikov z diabetičnim stopalom nam je predstavila kolegica, 
ki dela v ambulanti za diabetično stopalo. V nadaljevanju nam je 
kolegica iz klinične prakse predstavila nov način zdravljenja bolnikov z 
napredovalim srčnim popuščanjem, to je zdravljenje s krvotvornimi 
matičnimi celicami. Delo v katetrskem laboratoriju invazivne diagnostike 
nam je predstavil kolega, ki je zelo zanimivo in nazorno obrazložil 
invazivno zdravljenje motenj srčnega ritma.  
V popoldanskem delu smo prisluhnili temam s pediatričnega področja: 
sodelovanje MS pri diagnostičnih posegih pri otrocih s kardiološkimi 
obolenji ter zdravstvena oskrba dojenčka in otroka pred, med in po 
katetrskem zdravljenju prirojene srčne napake. V zadnjih dveh prispevkih 
sta nam kolegici predstavili nove insuline in njihove aplikacije ter 
parenteralno prehrano pri sladkornem bolniku.  

• Naslednji strokovni seminar je potekal v Radencih, 29. maja 2009, z 
naslovom Sodobna zdravstvena nega srčno-žilnih bolnikov – primeri 
dobre prakse.  
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Zastavili smo si naslednje cilje strokovnega seminarja: udeleženci se bodo 
seznanili s pomenom z dokazi podprte medicine in zdravstvene nege; 
raziskovanje v zdravstveni negi, iskanje strokovne in znanstvene literature, 
oblikovanje anketnega vprašalnika in konkretni primeri dobre prakse 
pacientov z internističnimi in srčno-žilnimi obolenji; udeleženci bodo znali 
novo pridobljeno teoretično znanje prenesti in uporabiti v klinični praksi 
(na področju ZN).  
Strokovni seminar smo razdelili v dva sklopa: dobra praksa in raziskovalno 
delo ter primeri dobre prakse. Različni strokovnjaki s področja 
zdravstvene nege, medicine in izobraževalnih inštitucij so nam predstavili 
naslednje teme: raziskovalno delo v ZN, oblikovanje anketnega 
vprašalnika, iskanje literature s pomočjo podatkovnih baz, predstavitev 
rezultatov raziskave o nebesedni komunikaciji med starostniki in osebami, 
ki skrbijo zanje, računalniško podprta dokumentacija v ZN ter primeri 
dobre prakse: delo case managerja v ZN, dobra rehabilitacija kroničnih 
bolnikov (primerjava s tujino), paliativna oskrba, klinična pot za oskrbo 
bolnika z invazivnim srčnim posegom, ZN bolnika s pljučnim edemom, 
ustna nega bolnika z motnjami v požiranju in širitev mreže javno 
dostopnih AED – koroška regija. 

• novembra 2009 smo v Velenju organizirali strokovni seminar Pravno-
etične dileme – izziv za profesijo zdravstvene nege. Pri pripravi programa 
smo izhajali iz dejstva, da je zdravstvena nega etična disciplina, saj 
medicinske sestre in zdravstveni tehniki nenehno presojamo, ali delamo 
dobro, pravilno in koristno. Sprašujemo se, kaj je dobro in prav, ter kaj je 
slabo in narobe. Odgovor nikoli ni enoznačen, saj ima vsak človek svojo 
etiko, svoj pogled na svet in življenje, svoj vrednostni sistem, ki določa 
njegovo ravnanje. In ker je zdravstvena nega etična disciplina, zahteva 
svojo profesionalno etiko, ki je zapisana v Kodeksu etike medicinskih 
sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, sprejetem na skupščini Zbornice 
zdravstvene nege Slovenije dne 25. 3. 1994 in dopolnjenem 17. 2. 2005. 
Po pozdravnih besedah in kulturnem programu je predsednica, mag. 
Andreja Kvas, ponosno predstavila nov logotip strokovne sekcije, s 
katerim želimo postati še bolj prepoznavni tudi v civilni družbi in ne le za 
strokovnjake na področju zdravstva. V prvem prispevku nam je 
kardiologinja predstavila zdravljenje stenoze aortne zaklopke z balonsko 
dilatacijo, ki jo uporabljajo predvsem pri ostarelih bolnikih z visokim 
perioperativnim tveganjem. Nato smo se s pomočjo primera iz klinične 
prakse seznanili z reševanjem problema z vidika upoštevanja etičnih 
načel, kakovosti in varnosti za pacienta – napake pri odvzemu vzorcev 
biološkega materiala, kjer je bilo ugotovljeno pomanjkljivo znanje 
medicinskih sester. Predsednica Častnega razsodišča pri Zbornici – Zvezi 
je v svojem predavanju izpostavila problem odrejanja zdravil po telefonu 
in tako izzvala živahno razpravo ob zelo pereči težavi, ki je prisotna 
predvsem v času dežurstva v bolnišnicah po vsej Sloveniji. Nato je 
kolegica iz antikoagulacijske ambulante predstavila pomen načrtovane 
zdravstvene vzgoje za preprečevanje zapletov pri pacientih v 
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antikoagulacijski ambulanti. Poudarila je pomen individualnega pristopa 
pri obravnavi pacientov in hitro ter ustrezno prepoznavanje zapletov 
antikoagulacijskega zdravljenja. Seznanili smo se tudi s strokovnimi 
nadzori, ki jih opravlja Zbornica – Zveza na podlagi Pravilnika o 
strokovnem nadzoru s svetovanjem v dejavnosti zdravstvene in babiške 
nege (Uradni list RS, št.24/2007 z dne 20. 3. 2007). Nato smo se seznanili s 
pomenom učinkovitega medsebojnega sodelovanja med vsemi 
zdravstvenimi delavci, kar bistveno vpliva na izide zdravljenja. Zastopnik 
pacientovih pravic (to je oseba, ki nudi neposredno brezplačno pomoč 
pacientom pri uveljavljanju pravic) nam je predstavil Zakon o 
pacientovih pravicah. Kolega iz Celjske bolnišnice nam je v svojem 
predavanju predstavil pomen psihofizičnega izgorevanja in etike v 
zdravstveni negi, ki se odraža v komunikaciji in medsebojnih odnosih. 
Kolegica, prav tako iz Celjske bolnišnice, nam je predstavila pomen 
etičnih načel dobronamernosti in neškodljivosti pri izboljševanju kakovosti 
zdravstvene obravnave na področju zdravstvene nege. Naslednji dve 
predavateljici sta predstavili raziskavo, ki sta jo izvedli v juliju 2009 med 
zdravstvenimi delavci Splošne bolnišnice Celje, s pomočjo anketnega 
vprašalnika. Ugotavljali sta njihov pogled na timsko delo, možnosti 
izobraževanja, izpopolnjevanja, usposabljanja ter poznavanje pomena 
supervizije in krožkov kakovosti. Zadnja predavateljica nas je opozorila, 
da z uporabo fizičnega varovalnega ukrepa zdravstveni delavci nismo 
niti etično niti pravno zaščiteni. Medicinske sestre se moramo zavedati, 
da nosimo vso kazensko, moralno in etično odgovornost za svoje 
dejanje, če po naročilu zdravnika izvedemo fizični varovalni ukrep. 
Strokovnega seminarja se je udeležilo 80 oseb (od tega 12 aktivnih; 
predavatelji) iz različnih slovenskih zdravstvenih ustanov. Vsi udeleženci 
strokovnega seminarja v Velenju in Radencih so prejeli zbornik 
predavanja z naslovom Pravno-etične dileme – izziv za profesijo 
zdravstvene nege. V njem smo združili prispevke strokovnega seminarja v 
Radencih (maj 2009) in strokovnega seminarja v Velenju.  

 
Na omenjenem strokovnem seminarju v Velenju smo v času odmora izvedli 
volitve predsednice in Izvršnega odbora Sekcije medicinskih sester in 
zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji. Ker je dosedanji 
predsednici, mag. Andreji Kvas, zaposleni na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani, 
potekel mandat, smo izvedli volilno sejo strokovne sekcije. Mag. Andreja Kvas 
je bila predsednica sekcije za mandatno obdobje od 28. oktobra 2005 do 28. 
oktobra 2009 (do izvedbe volitev, 13. novembra, je bila v.d. predsednice).  
 
Za novo predsednico je bila, za mandatno obdobje od 13. novembra 2009 
do 13. novembra 2013, izvoljena Tanja Žontar, dipl. m .s. s Kliničnega oddelka 
za pljučne bolezni in alergijo Golnik, za podpredsednico je bila ponovno 
izvoljena Irena Trampuš, dipl. m .s., Klinični oddelek za kardiologijo, UKC 
Ljubljana.  
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V Izvršilni odbor so bile izvoljene: Metka Pavlinjek, dipl. m. s. iz Zdravilišča 
Radenci, Tanja Kukovec, dipl. m. s. iz Splošne bolnišnice Murska Sobota, 
Bernarda Medved, dipl. m. s. iz UKC Maribor, Ahbeer Al-Syegh, dipl. m. s. iz 
Splošne bolnišnice Celje, Urška Drole, zdr. teh. iz Splošne bolnišnice Jesenice, 
Irena Blažič, dipl. m. s., Splošna bolnišnica Izola, in Alenka Ostanek, dipl. m. s. iz 
UKC Ljubljana – Pediatrična klinika. Urška Hvala, dipl. m. s. iz UKC Ljubljana 
ostaja koordinatorica za sodelovanje s tujino. 
 
Pred volitvami je »bivša« predsednica, mag. Andreja Kvas, vsem članicam in 
članu IO, članicam organizacijskega odbora strokovnih srečanj Sekcije 
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji podelila 
Zahvalo za prispevek h kakovostnemu in uspešnemu delovanju strokovne 
sekcije.  
 

• 28. novembra 2009 smo v sodelovanju z Združenjem kardiologov 
Slovenije – Delovno skupino za srčno popuščanje izvedli seminar z učnimi 
delavnicami »Obravnava bolnika v ambulanti za srčno popuščanje. 
Srečanje je bilo namenjeno medicinskim sestram, ki delujejo v 
ambulantah za srčno popuščanje in na kardioloških oddelkih slovenskih 
bolnišnic (seminarja z učnimi delavnicami se je udeležilo 32 slušateljev). 
Namen strokovnega seminarja z učnimi delavnicami je bil obnoviti in 
nadgraditi teoretična in praktična znanja, spretnosti in veščine za 
kakovostno zdravstveno obravnavo bolnikov s srčnim popuščanjem. 
Seznanili smo se z novostmi na področju zdravljenja bolnikov s srčnim 
popuščanjem (SP), napredovalim SP. Nato smo v učnih delavnicah 
skupaj reševali konkretne primere iz prakse (prenos teorije v prakso). V 
popoldanskem delu pa smo spoznali najnovejše didaktične pristope pri 
izvajanju zdravstvene vzgoje bolnikov s SP, kakšen naj bo vnos soli pri 
bolnikih s SP, svetovanje o telesni dejavnosti, kakšne so možnosti za 
izboljšanje klinične prakse na področju ZN ter kakšna naj bo samooskrba 
bolnika s SP v domačem okolju, kako vrednotimo kakovost življenja 
bolnikov s SP (uporaba mednarodnih anketnih vprašalnikov). Seminar 
smo končali s kratkim preverjanjem znanja in evalvacijo seminarja z 
učnimi delavnicami.  

 
Na začetku leta smo na prošnjo Zbornice – Zveze na OSS ponovno poslali 
»klinične smernice« oziroma standard postopka: »Standardni načrt 
zdravstvene nege pri bolniku s PAOB za rentgensko kontrastno slikanje 
perifernega ožilja (arteriografija)«, ki so ga pripravile kolegice s Kliničnega 
oddelka 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 s Kliničnega oddelka 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 
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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.  
 
Na spletno stran Zbornice – Zveze smo dali pod rubriko Društva in sekcije 
zbornik predavanj s strokovnega seminarja v Velenju (v letu 2009 smo izdali le 
en zbornik). Zbornik je dosegljiv v pdf obliki za vse obiskovalce omenjene 
spletne strani.  
 
V Utripu smo objavili dve poročili s strokovnega seminarja naše sekcije; v 
majski številki (2009) je kolegica Marjanca Čuk napisala poročilo za srečanje v 
Ljubljani (UKC), v januarski številki (2010) pa je izšlo poročilo s strokovnega 
seminarja v Velenju (poročilo sta napisali Tanja Žontar in mag. Andreja Kvas).  
 
Mandat predsednice: od 28. oktobra 2005 do 28. oktobra 2009 (do izvedbe 
volitev, 13. novembra 2009, je bila v.d. predsednice). 
 
Člani izvršilnega odbora do volitev v Velenju (13. november 2009) 

• mag. Andreja Kvas (predsednica) – Univerza v Ljubljani, Zdravstvena 
fakulteta  

• Članice: 
Irena Trampuš (podpredsednica) – Klinični center Ljubljana, Interna 
klinika, Klinični oddelek za kardiologijo, 
Alenka Ostanek – 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 – Splošna bolnišnica 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. 
 

Druge funkcije 
• Tajnica sekcije: Tatjana Žontar – Splošna bolnišnica Golnik, Klinični 

oddelek za pljučne bolezni in alergijo.  
• Koordinatorica za sodelovanje s tujino: Urška Hvala – Klinični center, 

Interna klinika, Klinični oddelek za žilne bolezni. 
• Organizacija srečanj – priprava vseh gradiv za strokovna srečanja, 

kotizacija, potrdila o udeležbi, ankete za udeležence ipd.: 
Sonja Skubic – Klinični center Ljubljana, Klinični oddelek za kardiologijo 
(SMS), 
Irena Planko – Klinični center Ljubljana, Klinični oddelek za kardiologijo 
(ZT), 
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Saša Mušič – Klinični center Ljubljana, Klinični oddelek za kardiologijo 
(administratorka). 

 
Poročilo pripravila: 
 
mag. Andreja Kvas  
Predsednica strokovne sekcije (do 13. Novembra 2009) 
 
 
13.29. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v managementu 
 
Sekcija medicinskih sester v managementu deluje pod okriljem Zbornice – 
Zveze od leta 2000. V letu 2010 obeležujemo 10-letnico delovanja sekcije. 
Skozi delovanje sekcije smo namenili poudarek strokovnemu izobraževanju 
menedžerjev zdravstvene in babiške nege, kar ostaja naš cilj tudi v 
naslednjem obdobju.  
 
Člani izvršnega odbora (mandat od 5. 11. 2008 do 4. 11. 2012) so: 

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

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

• člani  izvršnega odbora: 
Peter Požun, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zbornica – Zveza 
dr. Bojana Filej, Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice, Fakulteta za 
zdravstvene vede, Univerza v Mariboru 
Suzana Majcen Dvoršak, Valencia Stoma Medical d.o.o. 
sekretarka sekcije (imenovana 30. 6. 2009). 
Duška Drev, Psihiatrična bolnišnica Vojnik 
mag. Hilda Maze, Splošna bolnišnica Celje 
Daniela Morec, DSO Rakičan 
Irma Antončič, Psihiatrična klinika Ljubljana 
 

V letu 2009 je imela Sekcija medicinskih sester v managementu dve seji 
izvršnega odbora. Prva seja izvršnega odbora je bila 30. 6. 2009 v Splošni 
bolnišnici Celje, druga pa je potekala korespondenčno (30. 9. 2009).  
 
V letu 2009 je Sekcija medicinskih sester v managementu v sodelovanju z 
Društvom medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana izvedla 
enodnevni seminar z naslovom Preprečimo, da nas strese stres na delovnem 
mestu. Seminar je potekal 16. 10. 2010 v Ljubljani. Ob tej priložnosti je bil izdan 
zbornik predavanj na CD nosilcu. Uredniki zbornika so v informativnem biltenu 
Utrip objavili prispevek s seminarja.  
 
V letu 2009 sta člana izvršnega odbora mag. Boris Miha Kaučič in Suzana 
Majcen Dvoršak aktivno sodelovala pri organiziranju 7. kongresa zdravstvene 
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in babiške nege Slovenije – Medicinske sestre in babice – znanje je naša moč. 
Sodelovala sta v programskem odboru kongresa in bila sourednika zbornika. 
Na kongresu so aktivno sodelovali, z referati, tudi drugi člani izvršnega odbora 
Sekcije medicinskih sester v managementu. 
 
V letu 2009 je Sekcija medicinskih sester v managementu prenovila 
informacije na spletni strani Zbornice – Zveze in omogočila e-dostop do 
publikacij.  
 
Za leto 2010 je izvršni odbor sprejel naslednji program dela:  

• OD BESED K DEJANJU: OPOLNOMOČENJE MENEDŽMENTA ZDRAVSTVENE 
NEGE ZA USPEŠNO SODELOVANJE PRI UPRAVLJANJU ZDRAVSTVENIH 
ZAVODOV 
Ljubljana, 20. 4. 2010 

• ZDRAVSTVENI MANAGEMENT – QUO VADIS? – 10. obletnica delovanja 
Sekcije medicinskih sester v managementu 
Ljubljana, 21. 10. 2010 

  
Aktualni projekti v letu 2010: 

• izdelava logotipa sekcije, 
• oblikovanje poslanstva, vizije in vrednot sekcije. 

 
Poročilo pripravil: 
 
mag. Boris Miha Kaučič 
Predsednik strokovne sekcije 
 
 
13.30. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nevrologiji  
 

 
 

Mandat članov IO sekcije: 26.10. 2008 – 26. 10. 2012.  
• Predsednica: Helena Tušar, viš. med. ses., univ. dipl. org. 
• Podpredsednica: Maja Medvešček Smrekar, prof. zdr. vzg. 
• Člani: 

Senada Žunič, ZT 
Bojana Zobavnik, ZT 
Štefica Sršen, dipl. m. s. 
Renata Orosel, ZT 
Irma Kumer, dipl. m. s. 
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Izvršni odbor sekcije je imel 3 seje: 26. 8. 2009, 11. 9. 2009, 11. 12. 2009. Na 
sejah smo obravnavali aktualno problematiko na področju zdravstvene nege, 
pripravili predlog plana strokovnih srečanj za leto 2010 in opravili analizo dela 
za preteklo leto.  
 
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nevrologiji je v letu 2009 
organizirala eno strokovno srečanje.  

• Dne 26. novembra 2009 je v prostorih Medisa d.o.o. v Ljubljani potekalo 
strokovno srečanje z naslovom Novosti na področju nevrološke 
zdravstvene nege in rehabilitacije.  
Tematsko so bila predavanja razdeljena v tri sklope. Prvi sklop predavanj 
je bil namenjen obravnavi bolnikov z amiotrofično lateralno sklerozo. 
Sledila so predavanja s področja otroške nevrologije, tretji sklop 
predavanj pa je obravnaval urgentna stanja v nevrologiji. 
Celodnevno srečanje smo zaključili s smejalno telovadbo, ki nas je 
odlično sprostila in nasmejala. Za udeležence srečanja smo po 
končanem delu organizirali tudi ogled nove Nevrološke klinike, UKC v 
Ljubljani.  
Udeleženci seminarja so prejeli zbornik predavanj. 
Srečanja se je udeležilo 60 slušateljev, ki so bili zelo zadovoljni z vsebino in 
organizacijo. 
 

Za glasilo Utrip smo pripravili članek Novosti na področju nevrološke 
zdravstvene nege in rehabilitacije, kjer so bile na kratko predstavljene teme 
predavanj in potek srečanja. 
  
V letu 2009 smo namenili precej aktivnosti prizadevanjem za včlanitev naše 
sekcije v European association of Neuroscience Nurses (EANN). 
Na povabilo  predsednika EANN sem se 24. in 25. aprila 2009 v Opatiji 
udeležila seje izvršnega odbora EANN. Na seji odbora, na kateri so bili 
eminentni strokovnjaki iz številnih evropskih držav, sem predstavila delo in 
organiziranost naše sekcije. Sprejet je bil sklep, da se Sekcija MS in ZT v 
nevrologiji (Slovenija) pridruži članstvu EANN.  
Včlanitev v EANN je pomemben dosežek in hkrati velika priložnost za 
intenzivnejše sodelovanje s strokovnjaki nevrološke zdravstvene nege, razvoj 
stroke ter prepoznavnost našega dela v širšem evropskem prostoru. 
 
Z opravljenim delom v preteklem letu smo zadovoljni, naše aktivnosti pa so že 
usmerjene v uresničevanje zastavljenih ciljev za leto 2010.  
 
Poročilo pripravila: 
 
Helena Tušar 
Predsednica strokovne sekcije 
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13.31. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v otorinolaringologiji 
 

Sekcija je bila ustanovljena 30. 3. 2009 po potrditvi na skupščini zbornice 
zdravstvene in babiške nege Slovenije. Predsednika in izvršilni odbor je sekcija 
izvolila 25. 9. 2009 na ustanovitvenem sestanku v Ljubljani. 
 
Izvolili smo vodstvo in izvršilni odbor v naslednji sestavi: 

• Predsednik: Matjaž Mrhar 
• Podpredsednica: Jasmin Mustafić 
• Ostali člani odbora: Marina Smogavec, Breda Ponikvar, Andreja Trdin, 

Stojka Škrokov, Marjanca But, Danica Lukšič in Nataša Veren Horvat 
 
Izvršilni odbor je regijsko pokrit, saj člani odbora prihajamo iz vseh bolnišnic v 
Sloveniji, ki imajo samostojne oddelke. 
 
Člani izvršilnega odbora smo se sestali na enem sestanku, in sicer: 22. 10. 2009. 
Pomembnejši sklepi prvega sestanka: 

• sprejeli smo program za leto 2010, 
• pričeli z aktivnostmi za organizacijo prvega seminarja, ki bo 8. 10. 2010 v 

Ljubljani, z naslovom KRVAVITEV V ORL PODROČJU, 
• ustanovili smo dve delovni telesi za pripravo smernic, 
• pričeli z aktivnostmi za oblikovanje emblema sekcije, spletne strani in 

registracijo domene, 
• začeli smo z zbiranjem predlogov za kompetence. 

  
 Poročilo pripravil: 
 
Matjaž Mrhar 
Predsednik strokovne sekcije 
 
 


