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1. POROČILO PREDSEDNICE 

 

Mandat vodenja Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih 

društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornice - 

Zveze) v tej sestavi se preveša v tretjo četrtino. Čez leto dni bomo lahko potegnili črto 

pod obdobje, polno dela, izzivov, pobud, problemov, ukvarjanje z mnogoterimi 

stvarmi, ljudmi in dogajanji. Ne moremo mimo nekaterih področij, s katerimi smo se v 

preteklem letu ukvarjali domala vsi. Tako je potrebno omeniti  posledice prevedbe 

plačnega sistema, ki jim ni videti konca.  

 

Drugo področje je spodbujanje razvoja stroke in organizacije Zbornice – Zveze, 

kamor smo nedvomno prispevali vsi; ţe s pripadnostjo organizaciji – biti član/ica tega 

zdruţenja na simbolični ravni (s prostovoljno lastno članarino) je podprl naša skupna 

prizadevanja in s tem storil veliko. 

 

Vsaj dvesto ljudi nas od blizu spremlja, podpira, nam pomaga, nas spodbuja, daje 

predloge, pripombe, kritike in so velikokrat tudi »fizično« z nami, kar mora dati 

rezultate. Področja delovanja, odprta na (pre)več »frontah« hkrati, ki jih sicer nismo 

(vseh) samoiniciativno odprli, bodo, upajmo, dolgoročno prinesla večji strokovni, 

karierni, osebnostni razvoj članstva in umestila zdravstveno in babiško nego na 

primerno vidno, slišno, prepoznavno mesto v sistemu zdravstva in v druţbi nasploh - 

morda šele za naslednjo/e generacijo/e.  

 

Skrb in sledenje aktualnim dogajanjem, odzivanje na dnevne dogodke, menjava 

ministra za zdravje, tudi skrb za uresničevanje zastavljenih ciljev, sprotno 

spreminjanje in prilagajanje situaciji, niso lahke naloge. Ob tem ţelimo slediti viziji in 

udejanjati strategijo, spoštovati vrednote, ki smo jih v tem letu in tem mandatu (pa še 

kakšnim rodovom naprej) zastavili skupaj. Ţelja in volja po nadgrajevanju doseţenih 

rezultatov prejšnjih generacij je dovolj velika in sledenje rdeči niti dovolj intenzivno, 

da bo, predvidevamo, posredna korist tudi za paciente, kar je naš vsakodnevni izziv.  

Takoj na začetku poročila velja zahvala vsem 16.000 članicam in članom, kar 

predstavlja pribliţno 90 odstotno pripadnost preko 80 let staremu stanovskemu 

zdruţenju (civilno druţbeni, torej zvezni del)  in skoraj 20 let staremu regulatorju 

poklica (zbornični del) Zbornici – Zvezi.  

 

Na drugem mestu naj se zahvalim zaposlenim v pisarni Zbornice – Zveze, Moniki 

Aţman, Bojani Bučar, Mojci Čerček, Urši Bolta, Sabini Urbanija, več študentkam, 

članicam in članom Upravnega odbora: Petru Poţunu, Kseniji Pirš, Joţetu Prestorju, 

Aniti Prelec, mag. Tamari Štemberger Kolnik, Boji Pahor, Ireni Buček Hajdarević, 

Mihi Okroţniku. Bili ste delovni in zdrţljivi, tudi do poznih večernih ur, če je bilo 

potrebno. In to je bilo večkrat. Hvala številnim posameznicam/kom iz vse Slovenije, ki 

delujete v delovnih skupinah, komisijah, telesih, nadzornemu odboru s predsedujočo 

Ljubico Šavnik, častnemu razsodišču s predsedujočo Marino Velepič, regijskim 
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strokovnim društvom, strokovnim sekcijam, zunanjim strokovnim sodelavcem, vsem 

podpornikom in tolaţnikom, ker ste (skoraj) vedno na voljo, ko vas potrebujemo; ne 

nazadnje zahvala našim bliţnjim v domačem krogu, ki stoično prenašajo in podpirajo 

naše delo in pogosto odsotnost.  

 

Načrt dela Zbornice – Zveze za leto 2010, sprejet na redni letni skupščini, je obsegal 

53 točk, enih zelo obseţnih, drugih manj. Vsaki posebej smo se skušali skozi leto, ki 

je kar spolzelo iz koledarja, posvetiti. Za neposredno delo organizacije, tako za 

zaposlene v pisarni kot za številne delovne skupine, komisije, delovna telesa, je bila 

selitev v lastne prostore prepotrebna nuja, kar občutimo vsakodnevno, tudi ţe skozi 

zapolnjene prostore – s številnimi delovnimi skupinami, tako da počasi zmanjkuje 

prostora. Mnogo tega je v poročilih in prilogah v skupščinskem gradivu, vsega ne bo 

mogoče nikoli zapisati in tudi ni to naš namen. Glede na to, da so poročila napisali 

številni, ki so zadolţeni za področje, ki ga pokrivajo in so zasluţni za realizacijo 

večine plana dela, se sama omejujem na splošne zadeve, ki bi jih ţelela posebej 

izpostaviti, tako da poslanci in drugi lahko sledite načrtu dela za leto 2010, kot je bil 

zapisan in sprejet na lanski skupščini, po posameznih točkah. Ob tem so se zgodile 

mnoge zadeve, ki jih nismo načrtovali, so bile pa neobhodno potrebne, da jim 

sledimo; zlasti je bilo precej dela po nastopu ministra Dorijana Marušiča. Nismo se še 

privadili na njegov način dela, da namreč pelje svojo rdečo nit vizije. Tudi na 

strateškem nivoju se ne ozira na našo poklicno skupino in dolţni smo potrjevati ţe 

gotova dejstva, ob tem, da se na problematiko, ki jo ob tej poti srečuje (in mi z njim) 

ne ozira in je tudi ne rešuje (npr. socialno varstveni in vzgojni zavodi in poloţaj 

zdravstvene nege, posledice prevedbe plačnega sistema, problematika reševalnih 

prevozov, drugo) .  

 

Veliko smo delali na nekaterih dokumentih, v začetku leta še na predlogu Zakonu o 

zdravstveni dejavnosti in ko smo pričakovali njegovo sprejetje, ga je novi minister 

umaknil; menda se piše nova verzija- čisto brez nas. Naš trud in enoletno delo je bilo 

tako zaman.  

 

Več uspeha smo imeli pri lastnih dokumentih: dokument o poklicnih aktivnostih za 

diplomirane medicinske sestre in tehnike zdravstvene nege v druţinski medicini je bil 

na novo izdan, potrjen tudi na Razširjenem strokovnem kolegiju za zdravstveno nego 

in je ţe v uporabi – včasih z malce nejevolje in skepse, saj vedno jasneje 

opredeljujemo posamezne aktivnosti glede na stopnjo izobrazbe in usposobljenost.  

Drug zakon, ki nas ne vključuje kot bi bilo potrebno, je Zakon o dolgotrajni oskrbi in 

zavarovanju za dolgotrajno oskrbo, kjer smo oblikovali pripombe na četrto verzijo, 

tokrat Skupnosti socialnih zavodov. Nesprejemljivo in zaskrbljujoče je, da se naše 

ministrstvo  s tem sploh ne ukvarja, najmanj s poloţajem, financiranjem in vlogo 

zdravstvene nege v socialno varstvenih in sorodnih zavodih. In tudi ni na vidiku 

medresorskih povezav ali usklajevanj.  

Praktično na novo smo zastavili delo na nacionalnih strokovnih na/vodilih, 

usmeritvah, ki pomenijo podlago za izdelavo strokovnih standardov, s katerimi se 
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preteţno ukvarjajo strokovne sekcije. Ocenjujemo, da gre delo prepočasi in da te 

protokole  zelo potrebujemo.  

 

Vzpostavili smo register specialnih znanj, za začetek v fizični obliki in prva specialna 

znanja so ţe vpisana vanj. Teţko pričakovano področje, ki bo, upajmo, rešilo dileme 

v več delovnih okoljih in kakšni plačilni kuverti -  vsaj za dva plačna razreda.  

Razvijali in nadgrajevali smo našo organizacijsko kulturo, pripadnost in 

prepoznavnost. Iz številnih vrednot smo izbrali tiste, ki ljudem največ pomenijo in so 

bistvo našega delovanja ter se z njimi  lahko identificiramo.  

 

Ponosni smo na naše člane in njihov hitri odziv na pobudo MZ, da pripravimo 

strategijo razvoja zdravstvene nege za  2011-2020. V strategijo smo dodali nekaj 

ključnih področij, kot na primer izobraţevanje, kakovost, varnost, management, 

zakonodaja. S sistemom izobraţevanja za zdravstveno in babiško nego je namreč 

veliko problemov tako na srednješolskem kot visokošolskem nivoju.  

Vmes pa smo se tudi druţili, se znali nasmejati, poklepetati in kakšno ušpičiti, vse v 

dobri veri, da nikomur ne škodimo, prej koristimo.  

 

 

Realizacija načrta za leto 2010 in ugotovitve:  

 

I. SPLOŠNO  

 

1. Konec marca 2010 smo izvedli planirano redno letno skupščino, potrdili poročila 

o delu, načrt dela in vse drugo, kar spada na skupščino; načrt smo skozi vse leto 

udejanjali.  

2. Delo v delovnih skupinah, komisijah, delovnih telesih je bilo pestro. Potrebno pa 

je prebrati poročila posameznikov, da bi dobili vsaj orientacijsko sliko o 

prizadevanjih teh skupin za razvoj posameznih področij.  

3. Posodabljanje, dopolnjevanje obstoječih in oblikovanje novih pravnih in drugih 

aktov, ki bodo pripomogli k večji prepoznavnosti in učinkovitosti dela v 

organizaciji (Statutarna komisija, Upravni odbor, drugi – tega je bilo morda celo 

preveč, a  še vedno so potrebne izboljšave in nadgradnja).  

4. Prenova poslovnih procesov se je odvijala ves čas in rezultati našega dela ter 

relativno uspešno zaključen finančni del naše skupne »zgodbe« nas spodbuja, 

da delamo naprej. Nad poslovnim delom skrbno bedi Nadzorni odbor, zunanji 

revizor in povrhu računovodska hiša Unija d.d., ki je v tem letu ponovno dobila 

prestiţno priznanje za svoje delo.  

5. Za opolnomočenje lastnih funkcionarjev smo organizirali dve zdaj ţe 

tradicionalni srečanji in tudi prednovoletno srečanje v Cankarjevem domu je bilo 

izobraţevalno obarvano - z informacijsko pooblaščenko.  

6. Skrb za strokovni, karierni in osebnostni razvoj zaposlenih v pisarni Zbornice – 

Zveze se je nadaljevalo. Za potrebe opravljanja zahtevanih nalog iz 
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ustanovitvenih in drugih aktov smo podprli vpis na podiplomski študij za izvršno 

direktorico in nekaj manjših izobraţevanj za zaposlene. 

7. Kljub volji in ţelji po aţurnem odzivanju na pobude, predloge, ideje in kritike 

članstva je to v praksi nemogoče. Dnevno na nas naslavlja svoje teţave, ţelje in 

kritike veliko število ljudi. Vedno več dela ima tudi Delovna skupina za nenasilje, 

saj je nasilja v komunikaciji, tako po vertikali kot horizontali, v lastni poklicni 

skupini in tudi med različnimi profili, preveč. Prednjačijo lastne kolegice, še 

posebej management.  

8. Okrepitev z nujnimi kadrovskimi viri za potrebe posameznih procesov dela v 

pisarni se je udejanjila z odločitvijo po zaposlitvi pravne pomoči za polovični 

delovni čas. 

 

II. IZOBRAŢEVANJE, RAZISKOVANJE, PUBLICIRANJE 

 

9.  Načrtovana strokovna izobraţevanja v organizaciji Zbornice – Zveze, strokovnih 

sekcij, strokovnih regijskih društev, delovnih skupin in drugih so realizirana. Z 

izjemo dveh, treh strokovnih sekcij, ki so morale zaradi nezadostnega števila 

prijavljenih, odpovedati strokovno srečanje. Razlogi za to so opravičljivi ali pa 

tudi ne.    

10.  Znanstveno delo, vključno z raziskovanjem (predvsem kliničnim) je 

neposredno teţko spodbujati, čeprav se bo počasi razvijalo tudi to področje. 

Nedvomno bo pripomogel k temu tudi na novo ustanovljeni Center za strokovni, 

karierni in osebnostni razvoj medicinskih sester in babic, ki je v tem letu določil 

osnovna področja svojega delovanja. V okviru raziskovanja na nacionalnem 

nivoju poteka projekt ne/nasilja na naših delovnih mestih skupaj s HUMS.  

11.  Spodbujanje povezovanja sorodnih strokovnih področij, med drugim 

sodelovanja med strokovnimi sekcijami in regijskimi strokovnimi društvi ter 

ostalimi na področju izobraţevanja in  raziskovanja je sem in tja uspelo, ne pa v 

tolikšni meri, kot smo si ţeleli. 

12.  Nadaljevanje oblikovanja strokovnih na/vodil, smernic, priporočil za 

posamezna strokovna področja in za te namene oblikovanje sklada finančnih 

sredstev se je komaj kam premaknilo.  

13.  Razvijanje, dopolnjevanje, promocija in uvajanje prenovljenega dokumenta 

Poklicnih aktivnosti v zdravstveni in babiški negi v prakso je realizirano  

najbolj na področju druţinske medicine, na kar smo ponosni. 

14.  Organizacija 12. simpozija zdravstvene in babiške nege v Portoroţu ob 12. 

maju - Mednarodnem dnevu medicinskih sester in 5. maju - Mednarodnem 

dnevu babic (v organizaciji DMSBZT Koper) je po mnenju udeleţencev in 

organizatorjev uspelo. 

15.  Redno izdajanje Utripa (enajst številk) in Obzornika zdravstvene nege (štiri 

številke) je bilo realizirano. 

16.  Aktivnosti za preimenovanje angleškega imena Obzornika zdravstvene nege in  

nadaljevanje  izdelave e-verzije glasila je bilo realizirano. 
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17. Izdajanje drugih strokovnih in informativnih publikacij, med drugim: 

prenova/posodobitev predstavitvene zloženke Zbornice – Zveze (slovenska 

verzija - delovna skupina) - bo pripravljena do 12. maja, terminološki slovar je 

zamudna zadeva in delo  bo predvidoma končano do konca leta 2011; 

posodobitev in izdaja knjižice »Moje pripravništvo« se je zataknila na MZ.  

19. Oblikovanje finančnega sklada za podporo izdajanja strokovnih publikacij je 

uspelo, kot tudi     

       prvi interni razpis in podelitev sredstev posameznim strokovnim sekcijam.  

20. Ustanovitev nacionalnega centra za strokovni, karierni in osebnostni razvoj – 

realizirano. 

21. Spletna stran: www.zbornica-zveza.si  je urejena in se sproti posodablja. 

 

III. PRIZADEVANJA ZA AVTONOMNOST PROFESIJE 

 

22. Nekje bolj, drugje manj smo aktivno sodelovali v organih, telesih in 

institucijah, kjer imamo premalo ali sploh nimamo predstavnikov/ic zdravstvene 

in babiške nege ali pa ţelimo naše so/delovanje okrepiti (IVZ – uspešno s 

predstavnico zdravstvene nege, ZZZS – slabo ali nič, MZ – veliko, a bolj v 

njihovih pobudah, v naših slabše, teţave so tudi z javnimi pooblastili). 

23. Veliko je bilo sodelovanja z institucijami, ki izobraţujejo za zdravstveno in 

babiško nego in aktivno sodelovanje pri oblikovanju strategije izobraţevanja za 

zdravstveno in babiško nego v Sloveniji za obdobje 2010 – 2020. Ponosni smo, 

da je uspela nacionalna strategija razvoja zdravstvene nege in ne le 

izobraţevanja (glej zgoraj).  

24. Odzivanje na aktualna dogajanja na področju zdravstva v R Sloveniji (bilo je 

veliko dela, sprotnega odzivanja, tudi v medijih - glej druga poročila, npr. izjave 

za javnost… ) 

25. Dodelali smo vizijo, poslanstvo in vrednote Zbornice – Zveze, kar bo 

slovesno razglašeno ob 12. maju 2011.  

26. Posodobitev podobe medicinske sestre in babice (delovna skupina je bila 

imenovana proti koncu leta; podobi medicinske sestre in babice bosta prav tako 

posredovani strokovni in splošni javnosti ob 5. maju – mednarodnem dnevu 

babic in 12. maju – mednarodnem dnevu medicinskih sester v Mariboru). 

27. Seznanjanje strokovne in splošne javnosti o delu organizacije – veliko dela in 

naporov, ob profesionalni pomoči zunanje strokovne sodelavke za to področje 

Biserke Marolt Meden.  

28. Za namen spodbujanja za ohranjanje zgodovinskega izročila zdravstvene in 

babiške nege je bila konec leta imenovana delovna skupina. K temu je 

pripomogla pobuda skupine članic s prvo podpisano Silvo Vuga, nato pa še: 

Majda Šlajmer Japelj,Marija Miloradovič, Irena Keršič in Petra Kersnič. K 

sodelovanju se je javilo še nekaj članov. Skupina bo pričela z delom  v začetku 

letu 2011.  

 

 

http://www.zbornica-zveza.si/
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IV. POSODOBITEV INFORMACIJSKEGA SISTEMA  

 

Najbolj izrazita posodobitev je izdaja novih članskih izkaznic – REALIZIRANO! Hvala 

ekipi.   

 

V. SODELOVANJE 

  

29. z Ministrstvom za zdravje: nezadovoljivo z ministrom, zadovoljivo s predstavnico 

zdravstvene nege; 

30. s predstavnico Zdravstvenega sveta (dogodek leta je pobuda o umestitvi 

anestezioloških medicinskih sester na ustrezno pozicijo z zdravstvenem timu, o 

kateri je razpravljal tudi ZS)  in RSKZN pri Ministrstvu za zdravje – dobro in 

intenzivno; 

31. z drţavnim svetnikom za področje zdravstva v Drţavnem svetu – dobro po 

potrebi;   

32. z drugimi za nas pomembnimi ministrstvi (delo, druţino in socialne zadeve - 

nezadovoljivo, visoko šolstvo, znanost in tehnologijo - nezadovoljivo, šolstvo in 

šport - nezadovoljivo, javno upravo – minimalno, trenutno ni potrebe);  

33. s Centrom za poklicno izobraţevanje – po potrebi, a imamo različne poglede na 

poklicno izobraţevanje in usposabljanje; 

34. s Statističnim uradom RS (da, sodelovanje pri pripravi nove nomenklature 

poklicev);   

35. z IVZ – nezadovoljivo, razen s predstavnico zdravstvene nege;    

36. s sorodnimi organizacijami drugih poklicnih skupin v zdravstvu (strokovna 

zdruţenja, zbornice, pristojni posamezniki) - minimalno; 

37. s stanovskimi sindikati (stalno in po potrebi) – dobro s Sindikatom delavcev v 

zdravstveni negi  Slovenije, z drugimi manj; 

38. s prepoznanimi drugimi, npr. civilnimi zdruţenji – pričenjamo z določenimi 

skupinami pacientov (po potrebi). 

 

VI. IZVAJANJE JAVNIH POOBLASTIL – glej druga poročila.  

 

39. Nadaljevali smo z vpisi v register izvajalcev zdravstvene in babiške nege, tako da 

je zdaj register končan, izdajali licence, nadaljevali s pripravo podlag za 

načrtovanje specializacij in specialističnih izpitov na področju zdravstvene nege, 

ki nam jih je podelilo Ministrstvo za zdravje; to področje se je zaustavilo na strani 

MZ, kljub našim opozarjanjem. 

40. Izvedli smo načrtovanih osem strokovnih nadzorov. 

 

VII. MEDNARODNO SODELOVANJE 

 

41. sodelovanje v EFN, ICN, EMA, ICM; udeleţba na dveh rednih konferencah EFN 

in drugih aktivnostih posameznih zdruţenj, na ICM in EMA babice (v okviru 

planiranih dogodkov); 
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42. nadaljevanje sodelovanja s HUMS – Hrvatsko udrugo medicinskih sestara 

(raziskovalni projekt nenasilje v zdravstveni in babiški negi - enemu kolegu smo v 

okviru podpisa sporazuma o sodelovanju omogočili magistrski študij v Sloveniji); 

43. nadaljevanje sodelovanja s Savezom zdravstvenih radnika Srbije (zmerno); 

44. sodelovanje z avstrijskim zdruţenjem medicinskih sester (Osterreichischer 

Gesundheits und Kranekenpflegeverband) ni bilo intenzivno; 

45.  vzpostavitev sodelovanja z makedonskim zdruţenjem medicinskih sester 

(ZMSTAM) planiramo v letu 2011; 

46.  obisk na Royal Colleage of Nursing in Nursing and Midwivery Council v 

Angliji in seznanitev z njihovim delovanjem  je bil realiziran. 

 

Aktivno smo tudi sodelovali v EFN (European Federation of Nurses Association - 

Evropski federaciji nacionalnih zdruţenj 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. 

 

Bilo je še veliko dogajanja in teţko je izpostaviti le nekatera področja. Ne smemo 

mimo Dneva odprtih vrat naše pisarne, ki je lepo uspel in sodelovanja s Slovensko 

vojsko, ki je dobila svoj lastni dokument o poklicnih aktivnostih v Slovenski vojski. 

Naša delegacija je bila tudi na obisku in ogledu v vojašnici v Novem mestu, tako da 

smo sodelovanje nadgradili.  

 

In tako vsak mesec do konca leta – veliko nenačrtovanih dogodkov in še več 

narejenega dela, ki ga ni mogoče vsega popisati. 

 

Naj na koncu izrazim toplo zahvalo nepreštevni mnoţici za ta prispevek, ki ga bo, 

upajmo, narod pozlatil. 

 

Naj ostane lep spomin, s toplo zahvalo vsem, ki so z delom presegli sami sebe. In 

teh ni malo.  

 

Iskrena hvala  in nasvidenje v letu 2012.  

 

 

 

 

Poročilo pripravila 

Darnka Klemec, predsednica 
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2. POROČILO O DELU STROKOVNIH SLUŢB 

 

Novi poslovni prostori strokovnega zdruţenja so zagotovo prinesli dodaten obseg 

vseh aktivnosti Zbornice – Zveze in se odrazili tudi v obremenjenosti maloštevilne a 

homogene skupine profesionalno zaposlenih in njihovih najtesnejših sodelavcev. Z 

veseljem lahko v letno poročilo zabeleţimo, da so poslovni prostori zaţiveli. Mesečno 

se v njih sreča v povprečju  dvajset različnih delovnih skupin in komisij, izvršilnih 

odborov sekcij in mnogo povabljenih gostov. Torej lahko na vsak delovni dan 

zabeleţimo en dogodek. Zagotovo dober argument za odločitev, ki je bila sprejeta na 

skupščini leta 2009, nakup lastnih poslovnih prostorov. Seveda smo si ţeleli z novimi 

prostori omogočiti  prijaznejši odnos do članic in članov. Največ poslovnega 

sodelovanja opravimo z njimi preko e - poslovanja. Tedensko prispe zgolj v oddelek 

registra in licenc preko tristo (300) elektronskih sporočil, prav toliko oziroma še več jih 

odpošljemo tudi iz pisarne, saj se trudimo, da bi bili v odgovorih kar najbolj aţurni. 

Tedensko prejmemo preko dvesto (200) pisem s klasično pošto, več kot tristo (300) 

jih tedensko iz pisarne odpošljemo. V času uradnih ur zabeleţimo dnevno preko 

sedemdeset (70) telefonskih klicev. Izdaja potnih nalogov za naše članice in člane, ki 

se udeleţujejo različnih dogodkov doma in v tujini,  je leta 2010 dosegla številko tisoč 

(1000). Skupaj z računovodsko hišo Unija d.d. smo po dolgem usklajevanju uspeli 

pripraviti nov obrazec za domače potne naloge, ki nekoliko olajša samo izpolnjevanje 

le tega. Visoka je tudi številka o  pripravljenih avtorskih in podjemnih pogodbah, tudi 

teh je bilo izdanih več kot devetsto (900). Poleg omenjenega je knjigovodski del 

vezan še na prejete in izdane računekaterij je bilo peko 4000. Mesečno je potrebno 

poknjiţiti še preko 16.000 članarin. Priprava poloţnic za plačilo članarin in časopisa 

Obzornik zdravstvene nege poteka v tesnem sodelovanju z računalniškim 

programerjem. V letu 2010 smo omenjene poloţnice prvič poskusno posredovali  

preko e-mailinga, v sodelovanju z druţbo  Cetis direkt. Vse leto smo se intenzivno 

pripravljali na izdajo nove članske izkaznice. Ţal nam to do konca leta ni uspelo, smo 

pa pripravili vse pogoje, da bo le ta v letu 2011 omogočila posameznemu članu, 

preko spletnega portala, neposreden vpogled v številne osebne podatke. Pri tem 

projektu je sodelovalo veliko zunanjih strokovnjakov najrazličnejših strokovnih 

področij. Upravni odbor je zasedal na devetih rednih in desetih izrednih sejah in 

sprejel 219 sklepov. Poleg upravnega odbora je večje število sklepov sprejela še 

komisija za dodeljevanje sredstev iz sklada za izobraţevanje in druge komisije.  

Medsebojno dobro usklajeno delo je tisto, ki omogoča izvedbo sklepov, ki jih 

sprejmejo organi Zbornice – Zveze. 

 

ODDELEK ČLANARINE 

 

Tudi v letu 2010 se je članstvo v Zbornici – Zvezi mesečno povečevalo ter na dan 

31.12.2010 znaša 16.468 članic/ov. Povprečno je bilo na mesec 65 novih vpisov v 

članstvo, pri čemer jih največ beleţimo v mesecu oktobru, ko je številka vpisov v 

mesecu znašala 89. 
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Vsak, ki ţeli postati član, mora izpolniti pristopno izjavo, s katero se včlani v eno 

izmed 11 regijskih društev. Z izpolnitvijo pristopne izjave vsak član izrazi voljo po 

članstvu in načinu plačevanja članarine. Na podlagi pristopne izjave prejme vsak član 

potrdilo o članstvu, ki nadomešča člansko izkaznico, s katero se lahko izkaţe na 

vseh strokovnih srečanjih. Če član/ica na pristopni izjavi ne navede kako bo plačeval 

članarino, ga pisno v dopisu pozovemo, da nas po elektronski pošti oziroma po 

navadni pošti obvesti o načinu plačevanja članarine.  

Najpogostejši način plačevanja članarine za aktivne člane je v višini 0.6% bruto 

osebnega dohodka preko delovne organizacije. V letu 2010 smo poslali 1110 

poloţnic za plačilo članarine za upokojene člane in študente, ki prejemajo letno 

poloţnico za plačilo članarine v višini 20€. Članarina v času brezposelnosti in 

porodniškega dopusta je zniţana in znaša 3€ na mesec.  

Vsak član prejme 10. v mesecu naše glasilo Utrip, v katerem so vsa pomembna 

obvestila Zbornice  – Zveze, tudi s področja članarine in javnih pooblastil. Glasilo 

Utrip na domove razpošlje Pošta Slovenija. Zaradi pogostih selitev in s tem menjav 

stalnih in začasnih naslovov članic/ov prejmemo mesečno povprečno 29 zavrnjenih 

Utripov, ki jih evidentiramo in posamezniku izvod posredujemo v delovno organizacijo 

hkrati z dopisom, v katerem ga pozovemo, da nam sporoči morebitni novi naslov 

oziroma razloge za nedostavljeno pošiljko. 

 

V letu 2010 se je intenzivno pripravljal nov računalniški program članarine z našim 

programerjem Alešem Kravosom ter nove članske izkaznice, ki bodo izdane v 

začetku leta 2011. Nove članske izkaznice bodo omogočale članu elektronski 

vpogled v osebne podatke članstva, plačevanje članarine in stanje pridobljenih 

licenčnih točk. 

 
 
Priloga:  Preglednica članstva na dan 31.12. 2010 
 

 
DRUŠTVA 

 

Aktivni 
člani 

Upokojeni 
člani 

Študenti 
Stanje članstva - 

skupno 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

D=A+B+C 

DMSBZT Ljubljana 5.038 247 242 5.527 

DMSBZT Maribor 2.187 54 93 2.334 

DMSBZT Celje 1.671 43 0 1.714 

DMSBZT Gorenjska 1.162 78 20 1.260 

DMSBZT Koper 947 39 79 1.065 

DMSBZT Nova Gorica 797 80 0 877 

DMSBZT Novo mesto 1.045 44 53 1.142 

DMSBZT Slovenj Gradec 583 19 0 602 
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DMSBZT Velenje 312 2 0 314 

DMSBZT Ptuj 582 4 0 586 

DMSBZT Pomurje 995 52 0 1.047 

Skupaj 15.319 662 487 16.468 

 

 

ČLANARINA:  

Št. vpisov v Zbornico - Zvezo 780 

Št. izpisov iz Zbornice - Zveze 336 

 

 

ZALOŢNIŠKA  DEJAVNOST 

 

Zbornica – Zveza nudi svojim članicam in članom kot tudi ostalim moţnost nakupa 

različnih publikacij, bodisi za opravljanje pripravništva bodisi za pridobitev dodatnih 

znanj. Posameznik/ca jih dobi na sedeţu Zbornice – Zveze ali pa nam posreduje 

naročilo po pošti. Oddelek članarin poskrbi, da naročeno publikacijo pošljemo s 

plačilom po povzetju ter vsakemu posamezniku izstavimo račun z navedbo plačila. V 

primeru, da je naročnik delovna organizacija, nam le ta posreduje naročilnico, ki jo 

vnesemo v evidenco, izstavimo račun in hkrati pošljemo tudi število naročenih 

izvodov. V letu 2010 je bilo prodanih, in s tem tudi izdanih računov iz naslova 

prodaje, 412 izvodov. 

 

JAVNA POOBLASTILA –  

REGISTER IZVAJALCEV ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE IN PODELITEV 

PRVE LICENCE ZA SAMOSTOJNO IZVAJANJE DELA 

 

V preteklem letu smo prejeli 645 vlog za vpis v register izvajalcev v dejavnosti 

zdravstvene in babiške nege (v nadaljevanju register) ter 1818 vlog za pridobitev 

licence v dejavnosti zdravstvene in babiške nege (v nadaljevanju licenca). Celoten 

postopek, od fizičnega prejema vloge do pravnomočnosti izdane odločbe o vpisu v 

register oz. o podelitvi licence, je časovno precej obseţen, zato smo ga v preteklem 

letu ponovno časovno vrednotili in znaša skupno 89 min. Vsako vlogo, ki jo fizično 

prejmemo po pošti, je potrebno najprej  vpisati  v knjigo prejete pošte, nato se jo 

posreduje na oddelek registra in licenc. Tam se vlogo fizično vpiše v registrsko 

knjigo, kjer se posameznemu izvajalcu dodeli tudi  registrska številka. Temu sledi 

pregled celotne dokumentacije ter vnos v program. V primeru, da posamezna vloga 

vsebuje vso potrebno dokumentacijo, se ob zaključku vnosa posamezniku pripravi 

obvestilo s podatki za plačilo upravne takse, v kolikor vloga ni popolna, se 

posameznemu izvajalcu pošlje dopis s pozivom za dopolnitev vloge. Ko le ta 

posreduje preostanek dokumentacije, tudi zanj pripravimo obvestilo s podatki o 
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plačilu upravne takse. V letu 2010 smo s strani Ministrstva za finance prejeli 

pooblastilo o  dnevnem dostopu do delnih imenskih izpiskov plačnikov upravne 

takse, za potrebe registra in licenc. S tem smo prihranili veliko časa pri postopku 

pridobitve popolne dokumentacije. Največ so s tem pridobili vlagatelji vlog, saj smo 

odpravili stroške pošiljanja potrdil o plačilu upravne takse za vse izvajalce. Preko 

omenjenega seznama nam je omogočen vpogled v evidence plačane takse in s tem 

hitrejša priprava odločbe. Odločba se  nato kopira, kopija pa vloţi v osebno mapo 

vsakega izvajalca. Originalno odločbo skupaj z vročilnico pošljemo po pošti na 

domači naslov izvajalca. Po prejemu podpisane vročilnice je le to, tako kot vsako 

stanje v katerem se vloga v trenutku nahaja, potrebno vnesti v program, izdani 

odločbi pa s tem določimo datum pravnomočnosti. V preteklem letu smo tako poslali 

717 obvestil s podatki za plačilo upravne takse pred izdajo odločbe za vpis v register 

ter 3029 obvestil s podatki za plačilo upravne takse pred izdajo odločbe o podelitvi 

licence. Na podlagi plačanih upravnih taks smo tako v obdobju od 01.01.2010 do 

31.12.2010 skupaj izdali 1841 odločb o vpisu v register, 3007 odločb o podelitvi 

licence, med drugim tudi 5 zavrnilnih odločb o vpisu v register ter 2 zavrnilnih odločb 

o podelitvi licence. Skupno število vseh izvajalcev vpisanih v register je na dan 

31.12.2010 znašalo 17648.  

 

LICENČNO VREDNOTENJE 

 

V letu 2010 smo na Zbornico – Zvezo s strani  organizatorjev prejeli 436 vlog za 

pridobitev licenčnih točk za strokovno izpopolnjevanje/izobraţevanje. Od tega je bilo 

11 vlog  zavrnjenih, 7 vlog smo stornirali, saj so organizatorji po pomoti poslali dve 

isti vlogi za pridobitev licenčnih točk. 

 

Komisija za licenčno vrednotenje je v letu 2010 dodelila 418 sklepov, kar pa ne 

pomeni, da se je toliko izobraţevanj v tekočem letu tudi izvedlo. 

Organizatorji izobraţevanj so izvedbo izobraţevanj načrtovali za leto 2010, a so v 

nekaterih primerih, zaradi premajhnega števila prijav udeleţencev, termin izvedbe 

odpovedali in ga prestavili na leto 2011. Posamezne vloge so konec leta 2010 

organizatorji oddajali za leto 2011, saj morajo, po 15. členu Pravilnika o licenčnem 

vrednotenju strokovnih izpopolnjevanj in izobraţevanj v dejavnosti zdravstvene in 

babiške nege, vlogo oddati najmanj šestdeset (60) dni pred začetkom strokovnega 

izpopolnjevanja. 

 

Od 418 sklepov je bilo 5 sprememb sklepov iz leta 2009, kjer je prišlo do podvajanja 

številk. Ti sklepi niso vplivali na ţe izdana potrdila udeleţencem ter podeljene 

licenčne točke. 

 

V obdobju 01.01.2010 – 31.12.2010 se je izvedlo 310 izobraţevanj, kar je razvidno 

tudi iz spodaj navedene razpredelnice. 
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Tabela 1: Preglednica  izobraževanj, termini,ki so se izvedli ter udeležba na    
                seminarjih v obdobju od 01.01.2010 do 31.12.2010 

 

Leto termina Izobraţevanja Termini Udeleţba 

2010 310 649 17197 

 
 

Vseh izobraţevanj za leto 2010 v našem oddelku še vedno nismo uspeli  vpisati v 

Register strokovnih izpopolnjevanj ter udeleţencem niso bile podeljene licenčne 

točke. Glavni razlog za to je nedisciplina s strani organizatorjev vezana na 

posredovanje popolnih seznamov udeleţencev. Po kar nekajkratnih pozivih 

organizatorjem nismo prejeli vseh seznamov s podpisi udeleţencev ter MSO 

excelovih datotek z urejenimi podatki udeleţencev. Udeleţencem ţal tako ne bomo 

mogli podeliti licenčnih točk. 

 

V letu 2010 so člani  upravnega odbora Zbornice – Zveze s sklepom 397/25 na 

predlog Komisije za licenčno vrednotenje sprejeli sklep, da se zdravstveni zavodi 

pozovejo k oddaji napovednika izobraţevalnih  dogodkov do 31.3.2010 in sicer 10 

internih strokovnih izpopolnjevanj za tekoče leto, 14 dni pred izvedbo pa oddajo 

vlogo in program strokovnega izpopolnjevanja, ki ga komisija vrednoti. Cena storitve 

vrednotenja izobraţevalnega programa za tekoče leto znaša 600 €. Teh 

napovednikov smo prejeli 28. 

 

Kot vsako leto pa je bilo potrebno popravljati oz. dopolnjevati dopise, ki smo jih 

pošiljali pooblaščenim organizatorjem ter navodila za uporabo MSO excelovih 

datotek za urejanje podatkov udeleţencev na posameznih seminarjih. 

 

V obdobju 2010 smo vzpostavili tudi register individualnih (posamičnih) vlog. V tem 

času smo v knjigo o licenčnem vrednotenju strokovnih izpopolnjevanj in izobraţevanj 

v dejavnosti zdravstvene in babiške nege – individualne vloge uspeli vpisati vse 

vloge, ki so bile prejete vključno z dnem 12.11. 2009.  Do tega datuma je prispelo 

1872 individualnih vlog, ki so bile s strani komisije za licenčno vrednotenje 

obravnavane in ovrednotene z  licenčnimi točkami. Zaradi velikega obsega dejavnosti 

na tem področju in obseţnega vlaganja nepopolnih vlog, nismo uspeli zabeleţiti v 

register vseh individualnih vlog za tekoče leto. Te bomo v našem oddelku vpisali v 

register v prvih mesecih leta 2011. 

Pomemben del aktivnosti se je odvijal tudi pri vzpostavitvi nacionalnega registra 

specialnih znanj. Pri vzpostavljanju obeh smo tesno sodelovali s komisijo za licenčno 

vrednotenje strokovnih izobraţevanj in izpopolnjevanj. 

 

Podano poročilo o delu strokovnih sluţb dokazuje, da se dejavnost Zbornice – Zveze 

intenzivno širi, ţal pa s takšnim tempom ne moremo slediti politiki zaposlovanja. 

Predsednica Darinka Klemenc še vedno opravlja funkcijo predsednice profesionalno, 

le v obsegu 60%. Za polni delovni čas so zaposlene Monika Aţman na mestu izvršne 
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direktorice, Bojana Bučar na mestu poslovne sekretarke,  Mojca Čerček na mestu 

knjigovodkinje, Urša Bolta in Sabina Urbanija na mestu samostojnega svetovalca za 

področje javnih pooblastil. Veliko administrativnega in tudi upravno strokovnega dela 

sta preko celega leta opravili še študentki Špela Hočevar in Karmen Petaci. Do 

polovice leta je z nami sodelovala tudi študentka Silva Kralj. 

Upravni odbor je v letu 2010 sprejel sklep, da  za polovični delovni čas  zaposlimo 

pravnika/ico. Do realizacije tega sklepa bo prišlo v letu 2011. Zagotovo bo moral 

upravni odbor resno razmisliti tudi o redni zaposlitvi obeh študentk, saj si brez njiju 

dela v pisarni ni moč predstavljati. 

 

Vsem  redno zaposlenim in študentkam, predvsem pa funkcionarjem in zunanjim 

sodelavcem, ki stopajo v stik s skupnimi sluţbami, se zahvaljujem za veliko 

opravljenega dela v letu 2010 in za vse smele načrte, ki jih skupaj z nami načrtujejo 

za prihodnje. 

 

Poročilo pripravila: 

Monika Aţman, izvršna direktorica  
 

izvrsna.direktorica@zbornica-zveza.si 
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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 zdruţenj (skupaj 16.565 članic in članov, v letu 2009 15.887 članov, 677 

pristopov članstva v letu 2010 po podatkih RSD), izkazanih pri doseganju ciljev in v 

izvajanju nalog skupnega pomena za stroko zdravstvene in babiške nege ter njene 

izvajalce.  

Njegovi člani so: Ksenija Pirš, koordinatorica dejavnosti RSD), članica UO Zbornice - 

Zveze (DMSBZT Maribor), Boja Pahor, članica UO Zbornice - Zveze, imenovana s 

strani ORSD (DMSBZT Koper), ĐurĎa Sima (DMSBZT Ljubljana), Marjana Vengušt 

(DMSBZT Celje), Judita Slak (DMSBZT Gorenjske), Damjana Polanc (DMSBZT 

Nova Gorica), Joţica Rešetič (DMSBZT Novo mesto), Emilija Kavaš (DMSBZT 

Pomurje), Tanja Ribič Vidovič (DMSBZT Ptuj Ormoţ), Petra Štigl (DMSBZT Slovenj 

Gradec), Janez Kramar (DMSBZT Velenje). 

Ob aktualnih dogajanjih so regijska strokovna društva (v nadaljevanju RSD) izvajala 

izjemno pomembno nalogo zdruţevanja številnega članstva. S strokovnega, poklicno 

- stanovskega in druţbenega vidika je bila ta vloga neprecenljivega pomena pri 

informiranju, koordiniranju in usklajenem sodelovanju regij tako z Zbornico – Zvezo, 

kakor tudi pri delovanju zaposlenih v zdravstveni in babiški negi v posameznih regijah 

v Sloveniji. V ORSD smo si tudi v letu 2010 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.  

RSD so organizirano sodelovala na osrednji svečanosti ob mednarodnih dnevih 

babic in medicinskih sester ter na 12. simpoziju zdravstvene in babiške nege, ki je v 

sodelovanju z DMSBZT Koper potekal 12. maja v  Portoroţu. Simpozija in svečanosti 

so se udeleţili številni člani iz vseh regij po Sloveniji, saj so RSD medsebojno 

usklajeno sodelovala in organizirala skupinske prevoze udeleţencev. 

 

Udeleţili smo se regijskih obeleţij ob mednarodnem dnevu medicinskih sester ter 

obeleţij ob visokih jubilejih posameznih RSD, spodbujali smo delovanje regijskih 

strokovnih društev pri razvoju obveznih vsebin za področje licence, strokovnih vsebin 

ter interesnih dejavnosti (kakovost ţivljenja zaposlenih v zdravstveni in babiški negi), 

kar zgovorno pričajo posamezna poročila RSD. 

V ORSD smo 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 izobraţevanj pri Komisiji za licenčno vrednotenje 

strokovnih izpopolnjevanj Zbornice - Zveze in se medsebojno podpirali. Ob tem smo 

si prizadevali za sodelovanje s strokovnimi sekcijami, s številnimi pobudami pri 

organizaciji strokovnih srečanj v posameznih regijah, kakor tudi pri snovanju 

programov dela za leto 2010, ko smo pri načrtovanju strokovnih izpopolnjevanj 

izhajali iz splošnih, strokovnih in obveznih vsebin (10. člen Pravilnika o licencah 
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izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, UL RS št- 24/ 2007). RSD vse 

bolj prevzemajo vlogo partnerja v procesu vseţivljenjskega učenja in strokovnega 

izpopolnjevanja v neposrednem okolju kliničnih praks, v specifičnih okoljih, kjer 

potrebe po znanjih nastajajo in so koncipirane v skladu s potrebami pacientov in 

njihovih svojcev v procesu zdravstvene obravnave. Slednje predstavlja največjo 

dodano vrednost izobraţevanj, ki v regijah predstavljajo dostopna, sodobna, 

sistematično usmerjena potrebna znanja.  

V letu 2010 smo se sestali na štirih rednih sejah, 5. redni seji ORSD, dne 09. 

februarja  (na sedeţu Zbornice- Zveze), 6. redni seji ORSD, dne 06. maja  (v 

sodelovanju z DMSBZT Nova Gorica), 7. redni seji ORSD, dne 22. oktobra (v 

sodelovanju z DMSBZT Ljubljana) in 8. redni seji ORSD, dne 10. decembra (v 

sodelovanju z DMSBZT Ljubljana). 

 

Na 5. redni seji ORSD, dne 09. februarja, smo na pobudo aktivnih v organih 

društev v sodelovanju z vodstvom Zbornice - Zveze organizirali posvet za 

predsednice/ke RSD v zvezi s pripravo na »oblikovanje letnega poročila za leto 2009, 

letnega popisa sredstev in problematiko pridobitne dejavnosti v društvih«, ki jo je 

predstavila Majda Gominšek, svetovalka na področju računovodstva in financ. 

Posveta v zvezi s finančno - materialnim poslovodenjem v RSD so se udeleţile 

predsednice RSD ter nekatere računovodkinje, predstavnica računovodske hiše 

Unija (računovodstvo Zbornice - Zveze), članice Nadzornega odbora Zbornice - 

Zveze in podpredsednik Zbornice - Zveze. Prisotni smo posvet ocenili kot koristen, 

posredovane so bile novosti na področju letnih poročil ter pridobitne/nepridobitne 

dejavnosti v društvih. Za leto 2009 so morala društva izdelati tudi obračun davka od 

dohodkov pravnih oseb, zato smo obravnavali davčni vidik izplačil osebnih prejemkov 

za društva. Posebej smo se posvetili razmejevanju prihodkov na pridobitno in 

nepridobitno dejavnost ter nekaterim novostim pri obračunavanju potnih stroškov in 

pri blagajniškem poslovanju. Odboru se je pridruţil novoizvoljeni predsednik 

DMSBZT Velenje, Janez Kramar (izvoljen decembra 2009). V interesu podpore pri 

sodelovanju RSD ter strokovnih sekcij in po sklepu UO Zbornice – Zveze, je bil prvič 

na seji prisoten koordinator OSS pri Zbornici- Zvezi, Joţe Prestor. V času med 4. in 

5. redno sejo smo predsednice RSD podale številne predloge k Pravilniku o 

licenčnem vrednotenju strokovnih izpopolnjevanj in izobraţevanj, ki izhajajo iz 

izkušenj pri organizaciji strokovnih srečanj, uskladili smo se v predlogu za ozadja 

diapozitivov za strokovna srečanja, sodelovali pri naboru strokovnjakov in jih 

predlagali na obrazcu »Seznam strokovnjakov s strokovnih področij« ter pri 

dopolnitvah dokumenta Poklicne aktivnosti in kompetence v zdravstveni in babiški 

negi,  oblikovali stališče in predlog ORSD za sodelovanje strokovnimi sekcijami na 

področju obveznih vsebin in drugih strokovnih področjih. Sodelovali smo pri 

oblikovanju objav interesnih dejavnosti RSD v sorazmerju z objavami strokovnih 

vsebin ter prispevali nekaj tematskih naslovnic za Utrip. Predsednicam/ku RSD so 

bile posredovane informacije 21. redne seje UO, z dne 14.10.2009, 22. redne seje 

UO, z dne 04.11.2009, 23. redne seje UO, z dne 09.12.2009, 7. korespondenčne 
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seje UO, 18.- 21.12.2009, 24. redne seje UO, z dne 13.01.2010, 8. korespondenčne 

seje UO, z dne 05.02.2010, ki so zagotovile neprekinjen potek aktivnosti RSD. 

 

06. maja 2010 je v Vipavi potekala 06. seja ORSD, ki jo je v sodelovanju z odborom 

organiziralo DMSBZT Nova Gorica. Ob izteku mandatov predsednici društva, Renati 

Trampuţ, smo se kolegici zahvalili za dolgoletno, obseţno in pomembno delo v 

RSD. Novo izvoljena predsednica DMSBZT Nova Gorica je bila Damjana Polanc 

(maj 2010). Po poročanju s sej UO (25. redna seja UO, z dne 10.02.2010, 26. redna 

seja UO, z dne 10.03.2010, 27. redna seja UO, z dne 07.04.2010, 11. 

korespondenčna seja UO, 09.04.- 12.04.2010, 12. korespondenčna seja UO, 24., 

25.04.2010, 28. redna seja UO, 05.05.2010), smo razpravljali o mednarodnih dnevih, 

12. simpoziju zdravstvene in babiške nege ter svečanosti. RSD so prevzela 

distribucijo plakatov ob mednarodnem motu »Medicinske sestre zagotavljamo 

varnost in uvajamo novosti pri obravnavi pacientov s kroničnimi obolenji«. Slednje so 

vključila v strokovne programe ob mednarodnem dnevu medicinskih sester in 

mednarodnem dnevu babic v posameznih regijah, kjer so članstvo nagovorila tudi s 

prevodom ICN v zvezi z obravnavano aktualno problematiko.  

Na področju zakonodaje s področja zdravstva smo predsednice/k RSD strokovni 

program dopolnili z Zakonom o preprečevanju nasilja v druţini (po sklepu UO 

Zbornice - Zveze). Glede na način financiranja obveznih vsebin, ki jih ne krije Sklad 

za izobraţevanje pri Zbornici – Zvezi, so RSD podprla financiranje le teh iz lastnih 

skladov sredstev za strokovna izpopolnjevanja in izobraţevanja. 

V skladu z razpisnimi pogoji smo RSD uspešno sodelovala v razpisu za sredstva na 

področju publicistične dejavnosti pri Zbornici- Zvezi. 

22. oktobra 2010 je potekala 7. seja ORSD, ki jo je v sodelovanju z odborom 

organiziralo DMSBZT Ljubljana. Na seji so bila posredovana poročila s sej UO (29. 

redna seja UO, z dne 29.06.2010, 30. redna seja UO, z dne 21.07.2010, 31. redna 

seja UO, z dne 22.09.2010, 32. redna seja UO, z dne 11.10.2010). Predsednice/k 

RSD so podprli načrtovano raziskavo Nasilja in spolnega nadlegovanje nad 

medicinskimi sestrami na delovnem mestu ter pričeli z aktivnostmi na področju 

obkongresnih dejavnosti za 8. Kongres zdravstvene in babiške nege Slovenije, 

(12. do 14. maj 2011, Maribor), ko bodo RSD prvič skupaj organizirali spremljevalni 

program kongresa, namenjen druţenju, rekreaciji in sprostitvi udeleţencev. RSD so 

pripravila načrte dela za leto 2011, ki so jih v ORSD vsebinsko in terminsko 

medsebojno uskladili. Razpravljalo se je o načrtih dela RSD za leto 2011 in o 

koordinaciji z OSS, o medsebojnem sodelovanju in sodelovanju z zunanjimi 

organizatorji na področju obveznih vsebin ter o Načrtu dela Zbornice - Zveze za leto 

2011. 

10. decembra 2010 je potekala 8. seja ORSD, ponovno v sodelovanju z DMSBZT 

Ljubljana (termin pred prednovoletnim sprejemom Zbornice - Zveze). Po 

posredovanju aktualnih informacij 33. redne seje UO, z dne 10.11.2010 in 34. redne 

seje UO, z dne 08.12.2010 je odbor razpravljal o predlogu »Vizije, poslanstva in 

vrednot Zbornice- Zveze« ter predlogu »Strateške usmeritve za izobraţevanje v 

zdravstveni negi v Sloveniji za obdobje 2010 – 2020 in kako naprej« in sodeloval 
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v javni razpravi. Odbor je obravnaval letna poročila o delu posameznih RSD za leto 

2010 ter nadaljeval z delom na področju obkongresnih dejavnosti.  

Predsednice/k RSD poudarjamo potrebo po odzivanju RSD na izkazane potrebe 

članstva in si prizadevamo za sodelovanje s strokovnimi sekcijami in drugimi. 

Poudarjamo načelo dostopnosti za članstvo v posameznih regijah ter prepoznavamo 

številne spremembe v okolju zdravstvenega varstva, na vseh ravneh delovanja, 

zmanjševanje števila zaposlenih, zmanjševanje sredstev za izobraţevanja 

zaposlenih v zdravstveni in babiški negi, širjenje obsega dela in posledično 

naraščanje potreb po znanjih in veščinah zaposlenih v zdravstveni in babiški negi ter 

mnoge druge spremembe.  

Ob številnih aktivnostih RSD, ki se v skladu z aktualnimi zahtevami na področju 

vseţivljenjskega učenja in strokovnega izpopolnjevanja intenzivno razvijajo, postaja 

delovanje RSD vse bolj prepoznavno, druţbeno pomembno in odmevno v strokovni 

javnosti, medijih, pri oblikovanju področne zakonodaje in drugje. 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, RSD neprekinjeno razvijajo svoje strokovne in organizacijske zmoţnosti 

delovanja. Pri svojem delu ugotavljamo, da razvoj dejavnosti RSD posega na mnoga 

področja, ki v izvajanju različnih aktivnosti presegajo zgolj interesno delovanje in vse 

bolj postajajo profesionalno udejanjanje načrtovanih, sistematično izvajanih, 

vrednotenih in nadzorovanih aktivnosti v posameznih regijah.   

 

Vodstvu Zbornice - Zveze iskrena zahvala za podporo pri delovanju RSD, 

predsednicam/kom 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 in drugih okoljih, v sredinah naših 

timov ljudi, entuziastov, prostovoljcev, ki verjamemo v svoje delo, ustvarjamo 

največjo dodano vrednost na področju interesnih dejavnosti in izobraţevanj ter 

strokovnih izpopolnjevanj - izkušnje, veščine in znanja, utemeljene na potrebah, ki 

izvirajo iz kliničnih praks. 

 

Članicam in članom Zbornice – Zveze hvala za zaupanje. 

 

Poročilo pripravila 

Ksenija Pirš, koordinatorica dejavnosti regijskih strokovnih društev  
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4. POROČILO ODBORA STROKOVNIH SEKCIJ  

 

Za uresničevanje strokovnih interesov je pri Zbornici - Zvezi ustanovljeno 31 

strokovnih sekcij. Za usklajeno delo in koordinacijo strokovnih sekcij se predsedniki 

zdruţujejo v odbor strokovnih sekcij (OSS). Za razliko od preteklega leta je bilo za 

leto 2010 značilno, da so vodstva skoraj vseh strokovnih sekcij ostala ista. Na mestu 

predsednice Sekcije MS in ZT v medicini dela, prometa in športa je dolgoletno 

predsednico Ano Nušo Lavrih zamenjala Nevenka Šestan, pri vodenju Sekcije MS in 

ZT v vzgoji in izobraţevanju, je predsednico Lucijo Matič, ki je odšla na porodniški 

dopust, najprej zamenjala doc. dr. Danica Ţeleznik, kasneje pa Renata Vettorazzi.  

 

Tudi mandat članov OSS v upravnemu odboru (UO) Zbornice - Zveze v letu 2010 ni 

bil spremenjen. Interese strokovnih sekcij sta zastopala mag. Tamara Štemberger 

Kolnik kot članica upravnega odbora in Joţe Prestor kot koordinator odbora 

strokovnih sekcij.   

 

Odbor strokovnih sekcij se je v letu 2010 sestal petkrat. Poleg rednih sej so se člani 

OSS udeleţili tudi dveh izobraţevalnih dni na sedeţu računovodske hiše Unija in na 

dnevu srečanju funkcionarjev Zbornice - Zveze pred novim letom.  

OSS se je pri svojem delu trudil: 

 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 udeleţbe na sejah, 

 spodbujati povezovanje strokovnih sekcij sorodnih interesnih področij ZN pri 

skupnih strokovnih projektih, 

 zastopati interese strokovnih sekcij v Zbornici – Zvezi,  

 sodelovati z ORSD in vključevati v skupne projekte kot enakopraven partner, 

 sodelovati v organih in delovnih telesih Zbornice – Zveze, 

 za izboljšanje pogojev delovanja strokovnih sekcij. 

 

S ciljem zagotavljati visoko strokovnost članov Zbornice - Zveze in s tem prispevati k 

ugledu izvajalcev zdravstvene in babiške nege v javnosti so potekali: 

 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, 

 sodelovanje s telesi Zbornice - Zveze (posvetovalno – svetovalna funkcija), s 

ciljem zagotavljanja ustrezne strokovnosti (komisija za licenčno vrednotenje), 

 aktivni pristop k prenovi dokumenta Poklicne aktivnosti in kompetence v 

zdravstveni in babiški negi, 

 aktivni pristop k prenovi nabora strokovnjakov Zbornice - Zveze za področje 

strokovnih nadzorov, recenzij in drugo, 



[Type text] 

 

 

                                                                                                              

Poročilo o delu organov Zbornice –Zveze za leto 2010   

 

 

23 |  

 

 usklajevanje strokovnih dogodkov, ki jih organizirajo strokovne sekcije in strokovna 

društva, 

 skrb za spletne strani posameznih strokovnih sekcij, 

 skrb za znanstveni in strokovni razvoj stroke predvsem z vodenjem predsednikov 

pri izdaji kakovostnih publikacij, ki nastajajo ob strokovnih dogodkih.  

 

Financiranje strokovnih sekcij je vezano le na kotizacije udeleţencev strokovnih 

srečanj. Manjši del sredstev si strokovne sekcije pridobijo s pomočjo donatorjev, 

sponzorjev, s projektnim delom ali kandidiranjem na razpise različnih skladov. 

Ostanek sredstev od kotizacij ne more zagotoviti pokritja stroškov raziskovalnega 

dela. Na slednje so predstavniki OSS opozarjali vodstvo Zbornice - Zveze. 

Predsednice/ki strokovnih sekcij so bili seznanjeni z alternativnimi viri zagotavljanja 

potrebnih sredstev. V letu 2010 smo v okviru OSS začeli del sej načrtno namenjati za 

poslovno vodenje sekcije. Teh 30 minut smo izkoristili predvsem za prenos izkušenj 

in znanja starejših predsednikov in predsednic na mlajše. Poleg tega smo oblikovali 

tudi osnovne dokumente za pripravo strokovnega srečanja: oblikovanje programa, 

oblikovanje vabila udeleţencem in predavateljem, predstavili pogoje za oblikovanje 

kakovostnega zbornika predavanj z vključeno recenzijo in lektoriranjem. Novo obliko 

dela za neposredno boljše vodenje strokovne sekcije so člani OSS sprejeli kot 

dobrodošlo in koristno. 

 

Na 19. redni seji OSS 04. februarja je  bil predstavljen obrazec za zbiranje 

strokovnjakov. Zbornica - Zveza potrebuje  nabor strokovnjakov za recenzije, 

strokovne nadzore, strokovna mnenja v skladu z določili prevzetih javnih pooblastil. 

Pri izkazovanju primernosti ni pomembno le pisanje strokovnih člankov, strokovnjak 

je tudi tisti, ki ţe veliko let dela na določenem strokovnem področju in ga pozna s 

praktičnega vidika. Strokovne sekcije so izbirale strokovnjake izmed svojih članov, 

praviloma avtoritete na strokovnih področjih. Regijska strokovna društva so iskala 

med svojimi člani avtoritete na področju vodenja in izobraţevanja. O delu skupine za 

pripravo smernic je poročala predsednica Andreja Ţagar. Na 19. seji so člani OSS 

izvolili tudi 9 poslancev za skupščino Zbornice - Zveze. 

 

27. marca 2010 je bila izvedena 22. redna skupščina Zbornice - Zveze. Poleg 

izvolitve novih članov častnega razsodišča je skupščina potrdila prenovljen Pravilnik 

o licenčnem vrednotenju. 20. redno sejo OSS 01. aprila so zaznamovala finančna 

poročila o delovanju strokovnih sekcij v preteklem letu. Skupna ugotovitev je bila, da 

je bilo poslovno gledano leto 2009 teţko, saj je bilo ţe čutiti upad udeleţencev in 

posledično priliva sredstev, so pa večinoma vse strokovne sekcije še poslovale 

pozitivno. Koordinator OSS je predstavil novosti, ki jih prinaša na skupščini sprejet 

pravilnik ter postregel s predlogi za čim hitrejšo prilagoditev spremenjenim pogojem. 
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Člani OSS se so se seznanili z delom skupine za pripravo smernic, ki je predstavila 

več moţnih smeri razvoja smernic kot tudi več nivojev oblikovanja. 

 

21. redno sejo je koordinator sklical 03. junija 2010. Na seji sta bili dve vabljeni 

strokovnjakinji. Prva je predstavila projekt eZdravje, ki ga vodi Ministrstvo za zdravje, 

druga pa Slovenski inštitut za standardizacijo in moţnosti za razvoj smernic 

zdravstvene nege z njihovo pomočjo. Člani OSS so se strinjali, da bi načeloma lahko 

razvijali tudi smernice na tako zahtevnem nivoju, v poštev pa pridejo le tehnološko 

izredno izgrajene aktivnosti zdravstvene nege. Projekt eZdravje je v Sloveniji v 

naglem razvoju in sledi Evropi. Ker v sam sistem vstopamo tudi medicinske sestre, je 

bilo dogovorjeno sodelovanje z MZ o eventualnih predstavitvah projekta na 

strokovnih srečanjih. 

 

Zaradi prekrivanja več strokovnih dogodkov na isti dan v obremenjenih mesecih, so 

se člani OSS na 22. seji 07. oktobra strinjali, da ostane dogovor iz preteklega leta o 

tem, da sta na isti dan lahko največ dva strokovna dogodka, ki pa ne smeta biti s 

sorodnega strokovnega področja zdravstvene nege. Člana OSS v upravnem odboru 

Zbornice - Zveze sta seznanila prisotne z oblikovanjem sklada za projektno delo 

strokovnih sekcij in za publiciranje,  predstavila projektno dokumentacijo ter prisotnim 

odgovorila na vsa zastavljena vprašanja v zvezi z oddajo dokumentacije. O razpisu 

so bili predsedniki in predsednice obveščeni po elektronski pošti, kamor so prejeli 

tudi vse potrebne obrazce za oblikovanje vlog. Poleg usklajevanja strokovnih 

dogodkov za leto 2011 je bila izvedba razpisa oblikovanih skladov Zbornice - Zveze 

vodilna naloga OSS v pozni jeseni. 

 

02. decembra 2010, na 23. seji OSS je koordinator poročal, da so bile aktivnosti 

skoraj vseh strokovnih sekcij za leto 2011 urejene. Člana OSS v UO Zbornice - 

Zveze sta poročala o odzivu na razpis. V času zbiranja vlog je bilo pravočasno 

oddanih 22 vlog, kar je bilo manj od pričakovanega odziva. UO Zbornice - Zveze bo 

na svoji redni seji imenoval komisijo, ki bo pregledala vloge in na podlagi objavljenih 

kriterijev razdelila sredstva. Poročilo o delu komisije bo objavljeno na naslednji seji 

OSS. Leta 2011 bo Zbornica - Zveza organizirala 8. kongres, za katerega ţe tečejo 

aktivne priprave. Vsi predstavniki strokovnih sekcij so bili pozvani k aktivnemu 

pristopu. Na seji so bili člani OSS seznanjeni tudi s projektom nove članske izkaznice 

in moţnostmi, ki jih bo nudila svojim članom. 

 

Oba člana upravnega odbora Zbornice - Zveze iz vrst OSS sta se redno udeleţevala 

in tvorno sodelovala na sejah UO. Vneto sta zagovarjala stališča članov OSS in 

opozarjala na razmerja, ki znotraj organizacije še niso optimalno rešena. Teţave pri 

virih financiranja so bila v letu 2010 še bolj izraţena, kot v preteklih letih.  
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Načrti OSS za leto 2011 so poleg koordiniranja in izvajanja rednih obveznosti 

strokovnih sekcij usmerjeni v nadaljevanje dela pri oblikovanju nacionalnih smernic. 

Strokovno delo, raziskovanje in znanstveno utemeljevanje so področja, ki morajo biti 

strokovnim sekcijam primarna dejavnost. Jasno podana navodila ali protokoli za 

opravljanje aktivnosti zdravstvene nege pa produkt, ki ga mora strokovno telo za vse 

svoje člane ustvariti v najkrajšem času. Značilnost in najpomembnejša naloga vseh 

strokovnih sekcij je razvoj stroke na oţjem strokovnem področju. Prenos izkušenj in 

znanja v navodila zato ne bi smela predstavljati večje prepreke, ki je z dobrim 

sodelovanjem skupaj ne bi zmogli. 

 

Poročilo pripravil     

Joţe Prestor, kordinator odbora strokovnih sekcij     

                                   

joze.prestor@volja.net 
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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 2010 delovala v naslednji sestavi: 

 mag. Boris Miha Kaučič, predsednik statutarne komisije, mandat 30. 03. 2009 

– 29. 03. 2013,  

 Tadeja Bizjak, članica statutarne komisije, namestnica predsednika komisije, 

mandat 30. 03. 2009 – 29. 03. 2013, 

 Aleksander Jus, član statutarne komisije, mandat 30. 03. 2009 – 29. 03. 2013, 

 Đurda Sima, članica statutarne komisije, mandat 28. 03. 2008 – 27. 03. 2012, 

 Petra Štigl, članica statutarne komisije, mandat 10. 12. 2007 – 09. 12. 2011. 

 

SK Zbornice - Zveze se je v letu 2010 sestala na štirih rednih sejah. Na prvi in drugi 

seji v letu 2010 se je Statutarna komisija Zbornice-Zveze intenzivno ukvarjala s 

Pravilnikom o organizaciji in delovanju častnega razsodišča in Pravilnikom o 

licenčnem vrednotenju strokovnih izpopolnjevanj in izobraţevanj. Oba pravilnika sta 

bila z dopolnitvami sprejeta na redni skupščini Zbornice - Zveze v mesecu marcu 

2010. Na tretji redni seji je bilo delovanje usmerjeno v pregled mandatov 

predsednic/predsednikov strokovnih sekcij. Komisija je pripravila čistopis delovnega 

gradiva in ga posredovala v pregled in mnenje strokovnim sluţbam Zbornice - Zveze. 

Na tej seji je statutarna komisija oblikovala strokovno mnenje glede pridobivanja 

licenčnih točk. Mnenje je bilo objavljeno v informativnem biltenu Utrip. Na četrti seji 

smo pripravili nov pravilnik o volitvah in imenovanjih v strokovnih sekcijah Zbornice - 

Zveze, v skladu z letnim načrtom dela. Predlog pravilnika je bil posredovan v mnenje 

strokovnim sluţbam Zbornice - Zveze.  

 

Na upravni odbor Zbornice - Zveze smo posredovali predlog dopolnitev Poslovnika o 

delu upravnega odbora. V usklajevanju so tudi drugi pravilniki, ki so v postopku 

obravnave na upravnem odboru Zbornice - Zveze.  

 

V letu 2011 bo potrebno pripraviti dopolnitve pravilnika, ki bo urejal varovanje 

zaupnih in osebnih podatkov ter dokumentarnega gradiva v skladu ZVOP. 

 

Poročilo pripravil                           

mag. Boris Miha Kaučič, predsednik Statutarne komisije 

 

kaucic@amis.net 
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6. POROČILO ČASTNEGA RAZSODIŠČA 

 

Častno razsodišče Zbornice – Zveze je samostojen dvostopenjski organ, ki deluje v 

skladu s Pravilnikom o organizaciji in delu Častnega razsodišča.  

 

Sestava Častnega razsodišča v letu 2010 in mandati:  

 Marina Velepič, predsednica Častnega razsodišča, 21. volilna skupščina, 30.3. 

2009/2013 

 Članice Častnega razsodišča I. stopnje: 21. volilna skupščina, 30.3. 2009/2013 

 Marjana Adamič, Milena Marinič, Sandra Naka, Vera Štebe 

 Članice Častnega razsodišča II. stopnje: 

 Andreja Petaci Cimperman, Andreja Peternelj, doc.dr. Brigita Skela Savič, 

19. skupščina,  18.12. 2007/2011 

 Irena Keršič, 22. skupščina, 27.3. 2010/2014 

 

Častno razsodišče I. stopnje je v letu 2010 imelo 11.sej. 

 

REDNE SEJE: KORESPONDENČNE SEJE: 

15.marec 2010 4.januar 2010 

13. maj 2010 12.februar 2010 

10. junij 2010 22. februar 201 

17.avgust 2010  

4.september 2010  

7.oktober 2010  

16.november 2010  

4.december 2010  

 

Častno razsodišče II. stopnje v letu 2010 ni imelo nobene seje. 

 

V letu 2010 smo na Častno razsodišče I. stopnje prejeli le eno pritoţbo. Omenjala je 

domnevno neustrezno zdravstveno nego in je bila  po temeljiti obravnavi zavrnjena 

kot neutemeljena. 

Zaprošeni smo bili za 6 mnenj: v zvezi izpolnjevanjem napotnic za specialistične  

preglede namesto zdravnika, o aplikaciji odrejenih in ne zabeleţenih zdravil,o noveli 

Zakona o odvzemu in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja, o 

kontinuirani zdravstveni negi na bolnikovem domu, o izpolnjevanju e-recepta in o 

obveščanju svojcev umrlega v bolnišnici. 

Izvedli smo 4 presoje etičnosti raziskovalnih projektov v zdravstveni negi in za 

Ministrstvo za zdravje pripravili gradivo Etični vidik domnevne privolitve odvzema 

delov človeškega telesa po smrti. 
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Pregledali smo osnutek Kodeksa etike za babice Slovenije in delovni skupini pri 

Zbornici – Zvezi posredovali pripombe. 

Upravnemu odboru Zbornice – Zveze smo posredovali predlog za ustanovitev Etične 

komisije za raziskovalno delo v zdravstveni in babiški negi in pripravili osnutek 

pravilnika o delovanju komisije. 

Na prošnjo urednice revije Ethics Bulletin iz Anglije, smo pripravili naše mnenje o 

pristojnostih etične komisije za raziskovalno delo v zdravstveni negi, ki je bilo v 

sklopu članka o tej problematiki tudi objavljeno.  

  

V biltenu Zbornice - Zveze Utrip, smo v letu 2010 objavili prispevke: 

 Nasilje v porodni sobi, 1/10- Marjana Adamič, 

 Etični in pravni vidik varovanja dostojanstva in zasebnosti, 3/10, Milena Marinič, 

 Mnenje častnega razsodišča I .stopnje  o noveli zakona o odvzemu in presaditvi 

delov človeškega telesa zaradi zdravljenja, 5/10, Marina Velepič, 

 Izpisovanje e- recepta, 7-8/10, Marina Velepič, 

 Predstavnici Zbornice – Zveze je sprejela Varuhinja človekovih pravic, 9/10, 

Darinka Klemenc, Marina Velepič, 

 Pacientove pravice in kontinuirana zdravstvena nega, 10/10, Milena Marinič. 

 

Trenutno ima Častno razsodišče v pripravi etično presojo raziskovalnega projekta v 

zdravstveni negi, protokola o uporabi varovalnih ukrepov ter pripravo dokumenta 

Etične smernice raziskovalnega dela v zdravstveni in babiški negi. 

 

Poročilo pripravila 

Marina Velepič, predsednica Častnega razsodišča 

 

marina.velepic@gmail.com 
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7. POROČILO NADZORNEGA ODBORA  

 

Nadzorni odbor (NO) v skladu z veljavnim statutom Zbornice - Zveze spremlja 

finančno poslovanje v tekočem koledarskem letu. Izvoljen je bil na zadnji skupščini za 

obdobje štirih let (2010 – 2014), v sestavi: Marjeta Berkopec, Saša Kotar, Gordana 

Njenjić, Ljubica Šavnik in Draga Štromajer. V letu 2010 je imel dve seji, 17.03. in 25. 

09., ki sta potekali v prostorih Računovodske hiše Unija na Brezovici pri Ljubljani. 

Zastavljeni program smo izpolnili. 

 

Na seji dne 17.03. smo obravnavali pregled finančnega poslovanja Zbornice -Zveze 

za obdobje od 01.01.2009-31.12. 2009, finančni plan Zbornice – Zveze za leto 2010 

ter dopise Častnega razsodišča I. in II. stopnje Zbornice - Zveze, o sredstvih 

pridobljenih od sponzorjev in donatorjev. 

 

Upravnemu odboru smo predlagali, da se ponovno pregleda vse dolţnike in v 

največji moţni meri izterja dolgove, v skladu z veljavno zakonodajo. Zaprosili smo 

spisek dolţnikov, ki nam je bil tudi posredovan. Prav tako smo zaprosili, da se 

gradivo za skupščino dopolni s pregledom nerazporejenih sredstev sekcij z 

obrazloţitvijo. Podprli smo sprejem predloţenega finančnega načrta za leto 2010 le v 

primeru, da sekcije, ki so planirale negativni saldo za leto 2010, le - to popravijo.  

Seznanili smo se s finančnim  poslovanjem Zbornice - Zveze za leto 2010 in ga 

ocenili kot dobro ter ga predlagali Skupščini Zbornice - Zveze v sprejem s popravki. 

Prav tako smo predlagali v sprejem finančni plan za leto 2010. 

Ob obravnavi dopisov obeh Častnih razsodišč smo predlagali UO Zbornice – Zveze, 

da nemudoma pripravi ustrezne pravne podlage za razdeljevanje sponzorskih 

sredstev strokovnih sekcij. 

 

Na seji dne 25.09. smo obravnavali pregled finančnega poslovanja Zbornice - Zveze 

od 01.01. - 30.06. 2010 in sklep UO št. 430727, 27. seje UO o delu NO Zbornice - 

Zveze ter mnenje odvetnice Lare Savnik. Ugotovili smo, da je poslovanje Zbornice - 

Zveze skrbno in odgovorno. Ponovno smo tudi ugotovili, da je ravnanje Ministrstva za 

zdravje nedopustno, ker sredstev, ki so predvidena vsako letu v proračunu za Javna 

pooblastila, za izvajanje storitev licenciranja in vodenja registra, ne nakazuje sprotno. 

sredstva. Predlagali smo Zbornici – Zvezi, oziroma Računovodski hiši Unija, da  

strokovnim sekcijam čim prej posredujejo natančna navodila za pripravo finančnega 

plana  za leto 2011. 

Realno končno oceno bo NO podal ob obravnavi letnega finančnega poročila za leto 

2010, saj  do 30.06. 2010 niso bili realizirani vsi planirani dogodki ter zato prihaja do 

nesorazmerij in odstopanj od plana. Ocenili smo, da je bilo poslovanje strokovnih 

sekcij zelo skrbno, zato jim gre vsa pohvala. 

 

Na seji smo tudi opravili razpravo glede na sklep UO. Predsednica je pridobila pravno 

mnenje, ki pojasnjuje pristojnost NO. Ugotovili smo, da je le-ta, tudi do sedaj, 

opravljal delo v skladu s svojimi pristojnostmi.  
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Ob zaključnem računu 2010, bomo natančno in sistematično pregledali materialno in 

finančno poslovanje Zbornice - Zveze ter po potrebi podali predloge za izboljšanje 

poslovanja ali odpravo ugotovljenih nepravilnosti. 

 

NO ocenjuje sodelovanje s strokovnimi sluţbami Zbornice – Zveze ter z 

Računovodsko hišo Unija, kot dobro. Prav tako dobro, kot primer dobre prakse, 

ocenjujemo posvete s funkcionarji Zbornice - Zveze. 

 

V letu 2011 načrtujemo dve seji, lahko tudi več, oziroma bomo sklicali 

korespondenčno sejo. Naš program dela je vezan na finančno poslovanje, zakone, 

odredbe in pravilnike. 

 

Poročilo pripravila 

Ljubica Šavnik, predsednica nadzornega odbora 

 

ljubica.savnik@volja.net 
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8. POROČILO PREDSTAVNICE ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI 

 

Poleg urejanja Utripa in sodelovanja pri urejanju spletne strani Zbornice – Zveze sem 

skupaj z vodstvom Zbornice – Zveze skrbela tudi za področje odnosov z javnostmi. 

 

Skrbeli smo tako za notranje kot tudi zunanje komuniciranje, postavljali 

komunikacijsko strategijo Zbornice - Zveze ter skrbeli za njeno izvajanje. Izvajali smo 

številne aktivnosti za različne javnosti: članice in člane, vodstvo, medije, poslovne 

partnerje in splošno javnost. Orodja komuniciranja so bila različna; bilten Utrip, 

spletna stran Zbornice – Zveze, sporočila za javnost, novinarske konference, izjave v 

medijih, različni dogodki, novoletni sprejem itn. . 

Cilj našega dela na področju odnosov z javnostmi  je bil prepoznavnost in grajenje 

ugleda Zbornice - Zveze.  

V skladu z večjo vlogo in ugledom Zbornice – Zveze je tudi aktivnosti na področju PR 

iz leta v leto več. 

 

I. Sporočila za javnost 

 Strokovni nadzor  v ZD Trebnje,  5. februar  

 Sodelovanje medicinskih sester Hrvaške in Slovenije , 14. marec 

 Na Predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo so se 

odzvale tudi medicinske sestre, 9. april 

 Mnenje k zadnji verziji Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej/12.2.2010) 12. 

marec 

 Izjava babic, 5. maj 

 Medicinske sestre zagotavljamo varnost in uvajamo novosti pri obravnavi 

pacientov s kroničnimi obolenji, 11. maj 

 Zaključki strokovnega nadzora  v Zdravstvenem domu Ljubljana, Splošna nujna 

medicinska pomoč, 6. avgust 

 Medicinske sestre, babice in zdravstvene tehnike skrbi trenutna situacija v 

zdravstvu in se zavedajo odgovornosti do pacientov, 2. september 

 Zdravstveni menedţment – quo vadis?, 17. oktober  

 

II. Novinarske konference 

Na sedeţu Zbornice – Zveze smo organizirali novinarsko konferenco ob 

mednarodnem dnevu medicinskih sester in babic 10. maja 2010 ter o prenosu 

kompetenc  20. septembra.  

 

III. 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 pa sem napisala tudi sama. 

 
IV. Sodelovanje na dogodkih, ki jih organizira Zbornica – Zveza 
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Udeleţila sem se osrednje proslave ob mednarodnem dnevu medicinskih sester in 

babic v Portoroţu ter prisostvovala nekaterim sestankom na Zbornici - Zvezi. 

Pomagala sem pri pripravi novoletnega srečanja.  

Sodelovala sem pri pripravi gradiva in pripravi obravnave prenosa kompetenc. 

Na različnih dogodkih in srečanjih sem občasno 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 in drugim v Zbornici - Zvezi. 

 

Poročilo pripravila 

Biserka Marolt Meden, predstavnica za odnose z javnostjo 
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9. POROČILA KOMISIJ 

 

9.1.  KOMISIJA ZA ZASEBNO DELO 

 

Komisije za zasebno delo v mandatnem obdobju 13.04.2010 do 13.04.2014 deluje v 

naslednji sestavi: 

 Saša Matko, predsednica komisije 

 Darinka Fras, podpredsednica komisije 

 Urška Flajs, Nelida Casarsa, Tadeja Bizjak, članice 

 

V letu 2010 se je komisija sestala na 2 sejah. Seji sta potekali na sedeţu Zbornice -

Zveze. Prva seja je potekala z namenom potrditve novih članov in izvolitve 

predsednice ter podpredsednice. Potekala je primopredaja listin in vlog, prejšnje 

predsednice Nuše Mlakar, sedanji predsednici Saši Matko.  

 

I. Predstavitev in realizacija izvedenih projektov v letu 2010 

Komisija  je uspešno izvedla dve seji, ter izdala pozitivno mnenje za prispele vloge.  

Komisija je na prvi seji potrdila nove člane komisije in predsednico komisije, potrdila 

obravnavo vlog iz prejšnje zasedbe članov komisije ter na podlagi razgovorov, ki jih 

je opravila s kandidati prejšnja predsednica Nuša Mlakar, izdala tri pozitivna mnenja. 

Na drugi seji, se je komisija seznanila s pravno podlago delovanja komisije in 

povabila na sejo pravnico Zbornice – Zveze, Laro Savnik.  Pregledala je Pravilnik o 

izdaji mnenj za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti na področju zdravstvene 

ali babiške nege (pravilnik), saj je potreben popravkov in dopolnil, ki se nanašajo na 

zdravstveno in babiško nego. V letu 2010 smo pripombe ţeleli pripraviti, vendar 

zaradi različnih razlogov ni prišlo do realizacije.  

Komisija bo zasedala glede na število vlog, ki bodo prispele na sedeţ Zbornice – 

Zveze, ter potrditev sprememb pravilnika za zasebno dejavnost. 

 

II. Komisija v letu 2010 – problematika in izzivi za naprej 

Problematika, ki jo je komisija spoznala, se nanaša predvsem na spremembo 

pravilnika. Glede na to, da je v sestavi komisije prišlo do sprememb, se bo komisija v 

letu 2011 posvetila izobraţevanju članic komisije, s področja pravne ureditve in 

spremembam pravilnika. 

 

III. Program dela za leto 2011 

V letu 2011 si bo komisija prizadevala za potrditev sprememb pravilnika, sprotno 

reševanje prispelih vlog in odprtih problemov, ki bodo nastajali tekom leta na 

področju, kjer komisija deluje. Glede na trenutno ekonomsko stanje v drţavi je 

pričakovati veliko sprememb.  

 

Poročilo pripravila 

Saša Matko, predsednica komisije 

sasa.matko@t-2.net 

mailto:sasa.matko@t-2.net
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9.2. KOMISIJA ZA DODELJEVANJE SREDSTEV IZ SKLADA ZA IZOBRAŢEVANJE 

 

Komisija za dodeljevanje sredstev iz sklada za izobraţevanje (komisija) je stalno 

delovno telo Zbornice – Zveze, ki prosilcem dodeljuje sredstva iz sklada za 

izobraţevanje. Sklad se oblikuje na osnovi razporejanja 5 odstotkov finančnih 

sredstev iz članarine, ki jo plačujejo člani Zbornice  Zveze. Sredstva so namenjena 

za sofinanciranje dodiplomskega in podiplomskega izobraţevanja ter strokovnega 

izpopolnjevanja članov.  

 

Komisija se sestaja praviloma enkrat mesečno oziroma najmanj desetkrat letno. 

Komisija obravnava vse vloge, ki prispejo v tajništvo Zbornice  Zveze sedem dni 

pred zasedanjem. Pri obravnavi vlog komisija upošteva določbe Pravilnika o 

koriščenju sredstev iz sklada za izobraţevanje in dodatna merila za dodeljevanje 

sredstev iz sklada, ki jih sprejema Upravni odbor Zbornice - Zveze. Pri odločanju 

upošteva dosedanje aktivno delo člana ter širši pomen udeleţbe za področje 

zdravstvene ali babiške nege. Nepopolne vloge komisija zavrne. 

 

V mandatnem obdobju 2009 – 2013 komisija deluje v sestavi: Andreja Ţagar, 

Ksenija Pirš, Miha Okroţnik, Gordana Njenjić in Irena Buček Hajdarević, kot 

predsednica komisije. 

 

V letu 2010 se je komisija sestala na desetih sejah, kjer je obravnavala skupno 251 

vlog. 

   

Odobreno: število 

kotizacija 93 

podiplomski študij 45 

dodiplomski študij  ZN– 3 letnik 31 

druge šolnine 1 

Skupaj 170 

 

Nedobreno: število 

neskladnost  - 4. člen pravilnika  

neskladnost  - 5. člen pravilnika 22 

neskladnost  - 6. člen pravilnika 27 

neskladnost  - 8. člen pravilnika 1 

neskladnost – sklep UO 262/16 23 

neskladnost – sklep UO 395/25 5 
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odstop 2 

Skupaj 81 

 

Komisija je v letu 2010 poleg navedenega obravnavala tudi dve pritoţbi prosilcev. Po 

ponovnem pregledu dokumentacije je ugotovila, da navedbe v pritoţbi ne drţijo in 

obe pritoţbi zavrnila kot neutemeljeni. Oba prosilca sta prejela odgovor komisije, ki 

ga nista izpodbijala. 

 

Komisija še vedno ugotavlja, da je veliko število vlog napisanih pomanjkljivo, da 

prosilci ali ne poznajo pravilnika in dodatnih meril ali jih ne upoštevajo. Vsi prosilci, 

katerih vloge so bile zavrnjene, so prejeli ustrezno obrazloţitev.   

 

Vloge prosilcev s priloţeno dokumentacijo in originali zapisnikov komisije so 

arhivirani in dostopni na sedeţu Zbornice – Zveze. 

  

Člani komisije se zavedamo, da je dodeljevanje sredstev občutljivo področje. Svojo 

nalogo opravljamo odgovorno, kar se da aţurno in v skladu s sprejetimi pravili, ki 

vsem članom stanovske organizacije zagotavljajo enakopravno obravnavo.  

 

Poročilo pripravila                                                                                                          

Irena Buček Hajdarević, predsednica komisije 

 

irena.bucek@gmail.com 
 
 

9.3. KOMISIJA ZA PRIZNANJA  

 

Komisija za priznanja v sestavi Milena Frankič, Suzana Majcen Dvoršak, Irena 

Buček Hajdarevič in Gordana Njenjić, opravičeno odsotna Beisa Ţabkar se je v 

letu 2010 sestala na eni seji meseca aprila. 

 

Na podlagi Razpisa za podelitev zlatega znaka, ki je bil objavljen v februarski številki 

informativnega glasila Zbornice – Zveze  Utripu, je komisija obravnavala šestnajst 

prispelih vlog. 

 

Po prvi obravnavi v roku prispelih predlogov in pregledu skladnosti utemeljitev 

predlaganih kandidatur s kriteriji, ki izhajajo iz Pravilnika o priznanjih Zbornice – 

Zveze, je komisija zavrnila tri predloge, ki niso ustrezali razpisnim zahtevam. 

 

Komisija je v svojem sklepu odločila, da deset predlaganih kandidatur ustreza 

kriterijem za podelitev Zlatega znaka Zbornice – Zveze za leto 2010. Zlate znake so 

dobili: Marjana Bratkovič, Slavica Babič, Vesna Čuk, Cvetka Gregorc, Boţa Hribar, 

Boris Miha Kaučič, Alenka Krist, Marjeta Močnik, Darja Plank, Joţe Prestor, Brigita 

Putar, Dubravka Sancin in Beisa Ţabkar 

mailto:irena.bucek@gmail.com
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Zlate znake za leto 2010 smo podelili na osrednji republiški proslavi Zbornice - Zveze 

ob mednarodnem dnevu medicinskih sester, 12. maju, v Portoroţu, kjer je potekal 

tudi  12. simpozij zdravstvene in babiške nege “Medicinske sestre zagotavljamo 

varnost in uvajamo novosti pri obravnavi pacientov s kroničnimi obolenji.”  

 

Poročilo pripravila 

Gordana Njenjić, predsednica komisije 

 

 gordana.njenjic@kclj.si  
 
 

9.4. KOMISIJA ZA LICENČNO VREDNOTENJE  

 

I. Predstavitev 

Sestava komisije za licenčno vrednostenje 

 Sanja Arnautović, vodja 

 Joţe Prestor, Jolanda Munih, dr. Marija Zaletel, Zorica Kardoš, Nika 

Škrabl, Alenka Roš, člani 

 

Skupščina Zbornice - Zveze je v marcu 2010 sprejela dopolnjen Pravilnik o 

licenčnem vrednotenju strokovnih izobraţevanj in izpopolnjevanj v dejavnosti 

zdravstvene in babiške nege. Upravni odbor Zbornice - Zveze je v  Komisijo za 

licenčno vrednotenje strokovnih izobraţevanj in izpopolnjevanj v dejavnosti 

zdravstvene in babiške nege (komisija) imenoval dve novi članici, in sicer Niko Škrabl 

ter Alenko Roš. 

 

Leto 2010 je bilo zahtevno leto, predvsem z vidika vrednotenja številnih vlog 

(organizatorjev in individualnih) za strokovna izobraţevanja in izpopolnjevanja v 

dejavnosti zdravstvene in babiške nege. 

 

Komisija se je v letu 2010 sestala devetnajstkrat.  

  

Redne seje: 

13. januar 2010 

22.januar 2010 

4.febrauar 2010 

23.februar 2010 

25.februar 2010 

11.marec 2010 

31.marec  2010 

mailto:gordana.njenjic@kclj.si
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14. april 2010 

17.junij 2010 

22. junij 2010 

12.julij 2010 

20.september  2010 

5.oktober 2010 

8.oktober 2010 

19.oktober 2010 

29.oktober 2010 

9.november 2010 

30.november 2010 

8.december 2010 

 

 

Dodelila je 381 sklepov strokovnim izpopolnjevanjem, obravnavala pa je tudi vse 

individualne vloge, ki so prispele v tekočem letu. 

 

Komisija je na redni seji obravnavala tudi vloge za vpis v Nacionalni register 

specialnih znanj. 

 

II. Izvedeni projekti 

Poleg obravnavanja vlog je komisija oblikovala tudi naslednje dokumente: 

 Navodila in priporočila za oddajo in vrednotenje internih strokovnih izpopolnjevanj, 

ki jih izvajajo zdravstveni zavodi, 

 Zapisnik nadzora strokovnih izobraţevanj in izpopolnjevanj v dejavnosti 

zdravstvene in babiške nege. 

 

Komisija je prispele vloge obravnavala po Pravilniku o licenčnem vrednotenju 

strokovnih izobraţevanj in izpopolnjevanj v dejavnosti zdravstvene in babiške nege. 

 

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. Predloge za spremembe omenjenega pravilnika bomo 

v letu 2011 posredovali Statutarni komisiji. V letu 2011 bomo o nejasnostih, ki so se 

pojavljale v povezavi z oddajo vlog za vpis v Nacionalni register specialnih znanj, 

člane Zbornice – Zveze obveščali v Utripu. 

 

Komisija v letu 2010 ni izvedla nadzora nad izvajanjem strokovnih izpopolnjevanj, je 

pa nadzor prioritetna naloga v letu 2011. 
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Vzrok  nekaterih nejasnosti in zamud pri obravnavi vlog, ter dodelitvi licenčnih točk so 

najpogosteje neupoštevanje navodil in opuščanje oddajanja  prilog k vlogam za 

licenčno vrednotenje, zato bomo tudi v prihodnje v glasilu Utrip pripravljali navodila 

za pravilno oddajo omenjenih vlog. 

 

 

Poročilo pripravila 

Sanja Arnautović, predsednica komisije  

 

sanjaarn@yahoo.net 
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10. POROČILA UREDNIŠTEV 

 

10.1. STROKOVNO ZNANSTVENI ČASOPIS OBZORNIK ZDRAVSTVENE NEGE  

 

V koledarskem letu 2010 se je uredniški obor strokovno-znanstvenega časopisa 

Obzornik zdravstvene nege sestal devetkrat. Zapisniki so bili posredovani v vednost 

izvršni direktorici Zbornice-Zveze Moniki Aţman z namenom sprotnega in 

nepretrganega obveščanja o delu uredniškega odbora. Prav tako je moţno spremljati 

delo uredništva na spletni strani časopisa http://www.obzornikzdravstvenenege.si/ v 

zavihku uredništvo, kjer sprotno objavljamo vse zapisnike s sej uredniškega odbora.  

 

Obzornik zdravstvene nege, letnik 2010, vol. 44 je izšel v štirih rednih številkah, na 

304 straneh. Tretja številka je bila tematska – zdravstvena nega in duševno zdravje. 

Avtorji so v letnik 44 prispevali 9 izvirnih znanstvenih člankov (1.01-tipol. 

COBISS.SI), 3 pregledne znanstvene članke (1.02-tipol. COBISS.SI), 10 

strokovnih člankov (1.04-tipol. COBISS.SI), 4 uvodnike (1.20-tipol. COBISS.SI) in 

9 drugih člankov in sestavkov (1.25- tipol. COBISS.SI). Pri izdajanju smo imeli 

terminske teţave za prve tri številke, četrta številka je bila izdana pravočasno oz. 

skladno s predvidenim planom. 

 

Obzornik zdravstvene nege je zaključil koledarsko leto z naklado 2400 izvodov. Do 

porasta števila naročnikov v primerjavi s preteklim koledarskim letom (2200), je v 

največji meri prišlo zaradi vključitve 317 študentov Visoke šole za zdravstveno nego 

Jesenice med naročnike. Sicer pa se nadaljuje ţe več let prisoten trend upadanja 

števila naročnikov, zlasti med fizičnimi naročniki  iz skupine zaposlenih. 

 

Uredništvo se trudi s promocijo časopisa, razmišljamo pa tudi o morebitni moţnosti 

financiranja s pomočjo članarine članov Zbornice - Zveze. Med promocijskimi 

aktivnostmi smo 08. 06. 2010, s pomočjo študentov, pripravili stojnico na 2. 

študentski konferenci, ki je potekala na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani. 

Obiskovalcem smo predstavili časopis (tiskane izvode in spletno stran časopisa), 

delili knjiţne kazalke in kemične svinčnike z logotipom Zbornice – Zveze ter napisom 

Obzornik zdravstvene nege. 

 

Vsakemu avtorju smo v PDF obliki z elektronsko pošto poslali njegov prispevek 

(poleg ţe utečenega pošiljanja avtorskega izvoda v natisnjeni obliki), kar so sprejeli z 

zadovoljstvom. 

 

Spletno stran http://www.obzornikzdravstvenenege.si/, ki je 12. 05. 2008 doţivela 

prenovo, smo tudi v letu 2010 dograjevali. Uredništvo je z nadaljnjo graditvijo 

digitalnega arhiva Obzornika zdravstvene nege na spletu opravilo zares veliko in 

zahtevno delo. Trenutno so v celotnem besedilu prispevki od leta 1985 do 2006, kar 

http://www.obzornikzdravstvenenege.si/
http://www.obzornikzdravstvenenege.si/
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znese polnih 22 letnikov. Obdobje od 2007 dalje pa vključuje postavitev v obsegu 

naslova avtorjev, izvlečka in ključnih besed. Štiriletni zamik e-objave posamezne 

številke časopisa je uveden iz razloga zagotavljanja naročniških sredstev za izdajo 

tekočih fizičnih številk. Z delom bi radi nadaljevali, če bodo le zagotovljena materialna 

sredstva. V ta namen stalno iščemo donatorje. 

 

Pripravili smo dokumentacijo in vloţili prijavo na javni razpis JR10-ZP-2011 Javne 

agencije za knjigo Republike Slovenije (JAKRS) za subvencioniranje izdajanja 

našega časopisa. Rezultati izida razpisa bodo znani konec meseca januarja 2011. 

 

Obnovili in razširili smo nabor zunanjih recenzentov ter z njimi sklenili pisni dogovor o 

sodelovanju. Konec leta 2010 je seznam obsegal  47  strokovnjakov primernih za 

recenzente. Uvedli smo tudi recenzenta za statistiko, ki bo (vzporedno) pregledoval 

članke z zahtevnejšo analitično statistiko. 

 

Skrbno smo pazili, da je tudi v letu 2010 Obzornik zdravstvene nege indeksiran in 

abstrahiran v mednarodni bazi CINAHL (Cumulative Index to nursing and Allied 

Health Literature). Voden je na seznamu slovenskih revij, ki so vključene v 

mednarodne baze podatkov iz seznama ARRS (Javna agencija za raziskovalno 

dejavnost RS).  

 

Uvedli smo moţnost interaktivnega spremljanja desetih največkrat gledanih člankov 

na naši spletni strani. 

 

Objavili smo štiri spletne ankete na domači spletni strani, s katerimi smo spremljali 

»utrip« bralcev časopisa. 

Uvedli smo skrbništvo za posamezni članek. Član uredniškega odbora prevzame 

nadzor nad določenim člankom, skrbi za kontakt z recenzentom in avtorjem, pazi na 

aţurnost in članek/prispevek vodi do faze, ko ga natančno pregledata in uredita obe 

urednici, preden gre članek k lektoricam za slovenski in angleški jezik. Postopek smo 

v minulem letu dopolnjevali, v letu 2011 pa bo proces potekal tekoče po izdelanem 

načrtu. Takšen način dela uredništva omogoča večjo pomoč avtorju pri objavi članka. 

 

Za dosego večje preglednosti nad »stanjem posameznega članka« smo v letu 2010 

testno uvedli spremljanje s pomočjo orodja Google docs. Metoda se je izkazala za 

uporabno, zato bomo vsi člani v koledarskem letu 2011 sprejeli obvezo, da tako 

pripravljene razpredelnice na elektronskem mediju izpolnjujemo in omogočamo 

sledenje članku od prispetja v uredništvo do objave. To orodje ne omogoča vpogleda 

v sledenje avtorjem, vendar jih mora skrbnik tekoče obveščati o stanju. 
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Najbolj prepričljivo poročilo o delu uredništva pa je gotovo časopis sam, tako tiskana 

izdaja kot spletna stran. Z doseţenim smo zadovoljni, tudi v bodoče se bomo trudili 

razvijati kakovost vključno s spoštovanjem terminskih planov. Zahvaljujemo se 

recenzentom in avtorjem, ki pomembno prispevajo k ugledu časopisa. 

 

Poročilo pripravili 

Andreja Mihelič Zajec, odgovorna urednica Obzor Zdr N: 

mag. Ema Dornik,Urednica Obzor Zdr N: 

 

obzornik@zbornica-zveza.si  

 

 

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 2010 deloval v sestavi: 

 Biserka Marolt Meden, odgovorna urednica 

 Darinka Klemenc,  glavna urednica. 

 Monika Aţman, Irena Keršič, Tatjana Nendl, Ksenija Pirš, Veronika Pretnar 

Kunstek, članice 

 

Uredniški odbor se je v letu 2010  sestal na treh rednih sejah: januarja, maja in 

novembra. 

V skladu z dogovorom in varčevalnimi ukrepi  smo imeli redne in izredne 

korespondenčne seje (več kot 10) ter redne kontakte po elektronski pošti. 

 

Vse leto smo tesno sodelovali z vodstvom Zbornice – Zveze, predvsem  predsednico 

oziroma  glavno urednico Darinko Klemenc in izvršno direktorico Moniko Aţman. 

Članice uredniškega odbora so se redno vključevale v delo in sodelovale pri pripravi 

Utripa.   

Vse  rubrike smo obdrţali  ter na novo uvedli rubriki : 

 Za nenasilje v zdravstveni in babiški negi  

 Iz dela WHO- Kolaborativnega centra Maribor. 

 

Dve številki Utripa sta bili na nek način tematski – podrobno smo z našimi aktivnimi 

udeleţenci kot avtorji predstavili 24. kongres ICN in aktivnosti na področju boja proti 

nasilju nad ţenskami. 

 

Utrip je v letu 2010 izšel : 

 januarja na  56 straneh 

 februarja na  48 straneh 

mailto:obzornik@zbornica-zveza.si
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 marca na  56  straneh 

 aprila na  64 straneh   

 maja na  72 straneh (priloga  dobitnice zlatega znaka) 

 junija na  64 straneh  

 julija/avgusta na  88 straneh  

 septembra na  64 straneh 

 oktobra na  56 straneh 

 novembra na 96 straneh (prilogi : za nenasilje v zdravstveni in babiški negi  in 

plan aktivnosti in strokovnih izpopolnjevanj v letu 2009) 

 decembra na  72 straneh 

 

Naklada  je bila vse leto 16.500 izvodov razen v novembru 17.000 izvodov.   

Obseg vseh številk Utripa v letu 2008  je bil 746 strani in v letu 2009  - 640 strani.  

Zaradi povečanega števila člankov je bil obseg vseh številk Utripa v letu 2010, kljub 

racionalizaciji pri objavi izobraţevanj, skupaj 736 strani. 

 

Še vedno se dogaja, da se avtorji ne drţijo rokov za oddajanje prispevkov in 

prispevkov  ne posredujejo v dogovorjeni obliki (navodila). Velikokrat pošljejo 

fotografije v wordu, pozabijo imena avtorjev, na podnapise pod fotografijo in celo 

naslove prispevkov. 

 

Materialni stroški  

Trudili smo se, da bi čim bolj racionalno izkoristili prostor, vendar nam ni uspelo 

slediti priporočilu, da številka nima več kot 56 strani, saj je v povprečju (12 številk) 

število strani na številko znašalo  60 strani. 

Zato smo med letom sprejeli sklep, da odmevi na objavljene prispevke ne smejo biti 

daljši od 1.500 znakov in uvedli smo novo rubriko »iz dela zdravstvenih šol« ter  

omejili dolţino prispevkov v to rubriko na 1.400 oziroma 1.500 znakov  - kar je pol 

strani v Utripu.  Rezultati se bodo pokazali v letu 2011, ker smo z novo prakso začeli 

v januarju 2011. 

 

Ocenjujem, da smo se racionalno obnašali. 

Trudili smo se za pridobivanje oglasov, a se recesija kaţe predvsem na področju 

oglaševanja. Stalni vir prihodka so le oglasi zdravstvenih ustanov za različna 

izobraţevanja.   

 

Še vedno nam ni uspelo  poiskati zunanje agencije za trţenje oglasnega prostora, saj 

nismo dovolj zanimivi za njih. 

 

Prihodki od oglaševanja so znašali  32.800,00 evrov. 

 

Poročilo pripravila 

Biserka Marolt  Meden 

utrip@zbornica-zveza.si 

mailto:utrip@zbornica-zveza.si
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11. DELOVNE SKUPINE 

 

11.1. DELOVNA SKUPINA ZA NENASILJE V ZDRAVSTVENI NEGI 

 

Članice Delovne skupine za nenasilje  v zdravstveni negi v letu 2010 so:  

 Irena Špela Cveteţar, vodja,  

 Monika Aţman, Flory Banovac, Darinka Klemenc, Veronika Kunstek, 

Nataša Majcan, Nika Škrabl, članice 

 Dora Lešnik Mugnaioni, zunanja strokovna sodelavka. 

 

Objave strokovnih članov v biltenu  Utripu 2010: 

 DS za nenasilje v zdravstveni in babiški negi multidisciplinarno obravnava primere 

nasilja na delovnem mestu; Irena Špela Cveteţar, Dora Lešnik Mugnaioni; Januar 

2010   str. 12-13 

 DS za nenasilje v zdravstveni negi nudi pomoč in podporo; Irena Špela Cveteţar; 

Februar 2010   str. 22 

 Sodelovanje medicinskih sester Hrvaške in Slovenije (Bjelovar); Darinka Klemenc; 

April 2010   str. 33 

 Pomoč ţenskam, ki doţivljajo nasilje v druţini; Dalida Horvat; April 2010   str. 33 

 Pomoč kolegicam, ki preţivljajo nasilje v partnerskih in druţinskih odnosih; Irena 

Špela Cveteţar, Dora Lešnik Mugnaioni; April 2010   str. 33 

 Pravice in odgovornosti starejših, potrebnih dolgotrajne nege in podpore, ter 

preprečevanje zlorab starejših; Dora Lešnik Mugnaioni; Junij 2010   str. 15-16 

 Zagovorništvo starejših oseb; Dora Lešnik Mugnaioni; Julij, avgust 2010   str.  15-

16 

 Na Zbornici – Zvezi znova raziskujemo nasilje; Darinka Klemenc; September 2010   

 Dora Lešnik Mugnaioni, zunanja strokovna sodelavka DS za nenasilje v 

zdravstveni negi (intervju); Irena Špela Cveteţar; September 2010   

 Trpinčenje na delovnem mestu: ko je pekel sinonim za delovno okolje; mag. Sonja 

Robnik; Oktober 2010   str.14-15 

 Mnenje DS za nenasilje v zdravstveni negi (»Iatrogeni«); Dora Lešnik Mugnaioni, 

Irena Špela Cveteţar, Darinka Klemenc; November 2010    

 Za manj nasilja na delovnem mestu; Dora Lešnik Mugnaioni, Irena Špela 

Cveteţar, Darinka Klemenc; November 2010    

 Protokol obravnave trpinčenja, spolnega in drugega nadlegovanja; Dora Lešnik 

Mugnaioni, Irena Špela Cveteţar, Darinka Klemenc; November 2010    

 Protokol obravnave trpinčenja, spolnega in drugega nadlegovanja; Dora Lešnik 

Mugnaioni, Irena Špela Cveteţar, Darinka Klemenc; November 2010 

 Protokol obravnave nasilnih dejanj nad zaposlenimi v zdravstveni in babiški negi; 

Dora Lešnik Mugnaioni, Irena Špela Cveteţar, Darinka Klemenc; November 2010 

 Vabilo na dan odprtih vrat na Zbornici – Zvezi; Dora Lešnik Mugnaioni, Irena Špela 

Cveteţar, Darinka Klemenc; November 2010 

 



[Type text] 

 

 

                                                                                                              

Poročilo o delu organov Zbornice –Zveze za leto 2010   

 

 

44 |  

 

V letu 2010 se je v okviru delovne skupine oblikovala raziskovalna skupina, ki jo 

vodi mag. Andreja Kvas. Gre za mednarodno raziskavo medicinskih sester Hrvaške 

in Slovenije o pojavnosti nasilja na delovnih mestih. Članice skupine so pripravile 

anketni vprašalnik in izvedle anketiranje. 

 

V  komisiji Ministrstva za zdravje, ki je pripravljala  »Strokovne smernice za 

obravnavo nasilja v druţini v zdravstvenih zavodih«, je sodelovala Irena Špela 

Cveteţar. V pripravo gradiv se je aktivno vključevala tudi Dora Lešnik Mugnaioni. Ti 

dokumenti so vsebovali: 

 Strokovne smernice, 

 Protokol patronaţne sluţbe za obravnavo nasilja v druţini, 

 Protokol obravnave starejših – ţrtev nasilja v druţini. 

 

Delovna skupina je pripravila odgovore na članek v  Jani »Tudi starčki     otipavajo, 

mar ne?« in  na blog dr. Vlahovića »Iatrogeni«. Sooblikovali smo tudi  izjavo za 

javnost in opozorili ministra za zdravje D. Marušiča na zakonske  obveznosti, ki jih 

ima zdravstvo pri obravnavanju ţrtev nasilja v druţini.  

 

V okviru akcij ob Mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ţenskami smo  

pripravili:        

 Dan odprtih vrat DS na sedeţu Zbornice – Zveze 25.11. 2010.  

 Predavanje dijakom in strokovnim delavcem Srednje zdravstvene šole Celje: 

 Nasilje nad ţenskami(Dalida Horvat, Društvo SOS telefon), 

 Nasilje na delovnih mestih medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov 

(Irena Špela Cveteţar in Dora Lešnik Mugnaioni). 

 Sodelovanje z Društvom SOS telefon pri distribuciji nalepk »Polomljena« in drugih 

materialov. 

 

Izvedli smo strokovno usposabljanje ter sodelovali na strokovnem srečanju in 

posvetu. 

 Strokovno usposabljanje (9.12.2010) na sedeţu Zbornice - Zveze z naslovom: 

Preprečevanje, zaznava in obravnava nasilja na delovnem mestu. 

 Predavanje na posvetu Zagovorništvo starejših oseb, ki sta ga pripravila Drţavni 

Svet in Zveza društev upokojencev Slovenije. 

 Na strokovnem srečanju sekcije patronaţnih medicinskih sester v Ljubljani smo 

predstavili smernice za obravnavanje nasilja v druţini v okviru zdravstvene nege. 

 

Sodelovali smo z drugimi organizacijami in društvi:   

 s Sindikatom delavcev v zdravstveni negi pri pripravi protokolov ter obravnavi 

nekaterih primerov nasilja na delovnem mestu, 

 z Društvom SOS telefon za ţenske in otroke – ţrtve nasilja pri pripravi aktivnosti v 

času mednarodnih dni boja proti nasilju nad ţenskami in pri reševanju primerov 

nasilja.  
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Oblikovali in objavili (Utrip, november 2010) smo dva protokola: 

 Protokol obravnave trpinčenja, spolnega in drugega nadlegovanja,  

 Protokol obravnave nasilnih dejanj nad zaposlenimi v zdravstveni in babiški                 

negi. 

Pri tem so sodelovale članice delovne skupine, strokovna sodelavka Dora Lešnik 

Mugnaioni, mag. Sonja Robnik in Janez Turuk iz Sindikata delavcev v zdravstveni 

negi.  

 

Izobraţevanje članic delovne skupine za nenasilje v zdravstveni negi:  

Irena Špela Cveteţar, Nika Škrabl in Nataša Majcan so se udeležile usposabljanja v 

izvedbi  Društva SOS telefon za ženske in otroke – žrtve  nasilja z naslovom 

Usposabljanje za obravnavo spolnega in drugega  nadlegovanja ter trpinčenja na 

delovnem mestu. 

 

Multidisciplinarno obravnavo primerov nasilja na delovnih mestih v zdravstveni in 

babiški negi  smo izvedli za 17 prijavljenih primerov.  Pri tem smo uporabili različne 

oblike obravnave. Le v štirih primerih smo na podlagi prijave lahko izvedli  

elektronsko svetovanje. Ostali primeri so zahtevali kompleksnejšo obravnavo,  v  

sedmih primerih smo oblikovali načrt pomoči. Osem primerov  je zahtevalo osebni 

razgovor enkrat ali večkrat. Sedem primerov je bilo takšnih, kjer smo morali vključiti v 

reševanje tudi zunanje strokovne sodelavce. 

Prijave nasilja so bile iz različnih strokovnih področij. Bolj pogosto se za  prijavo 

odločijo socialni zavodi.  Obravnavali smo različne oblike nasilja, zelo pogosto   gre 

za  trpinčenje na delovnem mestu.    

Ob tem ugotavljamo neustrezno odzivanje vodstva zdravstvene nege in zdravstvenih 

zavodov.  

 

Poročilo pripravili:  

Irena Špela Cveteţar, vodja delovne skupine  

Dora Lešnik Mugnaioni, strokovna sodelavka 

 
nenasilje@zbornica-zveza.si  

 

 

11.2. DELOVNA SKUPINA ZA TERMINOLOGIJO V ZDRAVSTVENI IN BABIŠKI NEGI 

 

Delovna skupina za terminologijo (delovna skupina) je bila ustanovljena na podlagi 

javno objavljenega razpisa Zbornice - Zveze v decembru 2008, z namenom prenove 

Malega leksikona terminoloških izrazov v zdravstveni in babiški negi.  

 

I. Predstavitev 

V v letu 2010 delovala v naslednji sestavi: 

 Aleksandra Horvat, vodja 

 mag. Nada Vigec, mag. Nevenka Medija, Gordana Njenjič, članice 

mailto:nenasilje@zbornica-zveza.si
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 Mirjam Marn, Alenka Krist – članice; od novembra  

 

Z delom v delovni skupini je v letu 2010 prenehala Gordana Njenjič. 

 

Delovna skupina se je v letu 2010 sestala  petnajstkrat.  

 

Redne seje: 

2.febrauar 2010 

23.februar 2010 

4.marec 2010 

23.marec  2010 

31.msrec 2010 

22. april 2010 

5.maj 2010 

13.maj 2010 

31. maj 2010 

8.julij 2010 

26.oktober 2010 

11.november 2010 

29.november 2010 

13.december 2010 

 

 

Dosedanje delo delovne skupine je bilo 05.05.2010 predstavljeno na seji upravnega 

odbora Zbornice – Zveze. 

 

Delovna skupina se je pri svojem delu večkrat posvetovala tudi z zunanjimi svetovalci 

in drugimi strokovnjaki: Matejo Medija, Tatjano Arnšek, Tatjano Debevec, Barbaro 

Zupančič Kočar, doc. dr. Janezom Jazbecem, vodstvom Zbornice – Zveze, Sekcije 

medicinskih sester in babic, s posamezniki iz stroke zdravstvene in babiške nege. 

 

Glavnina dela je bila v letu 2010 osredotočena na dokončno definiranje konkretnih 

terminov, del katerih smo v presojo objavili na spletni strani Zbornice – Zveze. 

Pripombe in sugestije strokovne javnosti na objavljene termine smo preučili in bodo 

upoštevane.  

Dorečene termine smo, za laţje razumevanje (slovar bo namenjen vsem dijakom, 

študentom ter izvajalcem zdravstvene in babiške nege, kot tudi naključnim bralcem), 

v zaključni fazi obogatili s konkretnimi primeri iz prakse.  
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Delo je med letom zaradi objektivnih razlogov za nekaj časa zastalo in spet steklo po 

okrepitvi DS z novima članicama.  

 

Načrta in ţelje mnogih, da bi izdali slovar še v letu 2010, nismo uspeli realizirati. 

Zbornico – Zvezo smo seznanili z načinom dela, ki poteka počasi, a zagotavlja 

doslednost, natančnost in jasnost razloţenih strokovnih terminov, zato smo izid 

slovarja preloţili na kasnejši čas.  

 

Delovna skupina je v letu 2010 pozorno spremljala in preučila aktualna dogajanja v 

stroki zdravstvene in babiške nege, predvsem s področja terminologije. Posamezne 

izraze, ki se v kliničnih okoljih uporabljajo zelo različno, je DS skušala poenotiti in 

bodo dani v presojo še strokovnjakom  s posameznih področij zdravstvene in babiške 

nege. 

 

V nadaljevanju se bo sestajala predvidoma dvakrat na mesec. V prvem trimesečju 

2011 bo na spletnih straneh Zbornice - Zveze v presojo strokovni javnosti, objavljen 

nov sklop terminov. K sodelovanju, za predloge, sugestije in popravke bodo po 

elektronski pošti pozvane vse predsednice strokovnih društev in sekcij, ki delujejo v 

okviru Zbornice  - Zveze. DS se nadeja konstruktivnih predlogov in rešitev. 

 

Nadalejvala bo  z dokončnim definiranjem izrazov in se trudila, kot doslej, da bo novi, 

posodobljen terminološki slovar na voljo strokovni javnosti kar najhitreje. 

 

Tudi za leto 2010, se za odlično sodelovanje in vzpodbudno delovno okolje 

zahvaljujemo vsem zaposlenim na Zbornici - Zvezi. 

 

Poročilo pripravila 

Aleksandra Horvat,  vodja delovne skupine 
 

 

11.3. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO SPECIALIZACIJ V ZDRAVSTVENI NEGI 

 

I. Predstavitev  

Delovna skupina specializacije izvajalcev v zdravstveni in babiški negi deluje v 

sestavi:   

 Vanja Vilar, vodaja  

 mag. Tamara Štemberger Kolnik, Beisa Ţabkar, Nevenka Šestan, Mirjana 

Čalić, Erna Kos Grabnar, Mojca Dolinšek, Zorica Kardoš, Stanka Popovič, 

doc. dr. Brigita Skela Savič, dr. Marija Zaletel, doc. dr. Danica Ţeleznik in 

Milenka Poljanec Bohnec, članice. 
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Terminski plan sestankov  

 

Redne seje: 

7.januar 2010 

28.januar 2010 

25.februar 2010 

22. april 2010 

13.maj 2010 

27.maj 2010 

16.september 2010 

 

 

II. Vsebine dela 

 

Pojavlja se potreba po skupinah posebej usposobljenih medicinskih sester za 

zagotavljanje kakovosti v zdravstveni negi pacientov s posebnimi negovalnimi 

problemi. Upoštevanje meril učinkovitosti, kontinuiranosti zdravstvene nege, varnosti, 

varčnosti, novih pristopov za boljše rezultate, izvajanje regulacijskih sprememb in 

zahtev tudi s strani pacientov - pomeni nujnost v uvajanju vloge specializiranih 

medicinskih sester v zdravstveni sistem na vseh nivojih (primarnem, sekundarnem in 

terciarnem).  

 

Cilji našega delovanja so bili: 

 

 Dokončanje Pravilnika o specializacijah izvajalcev zdravstvene in babiške    nege, 

potrditev na Ministrstvu za zdravje in objava v Uradnem listu. 

    V aprilu 2010 smo zaključili z izdelavo in oblikovanjem novega pravilnika, ki 

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 drţavi članici evropske unije,  

- priznanje specialističnega naziva na podlagi dela,  

- specializacije tujih drţavljanov, 

- predhodne in končne določbe. 
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Pravilnik o specializacijah izvajalcev zdravstvene in babiške nege je bil 10. 05. 2010 

posredovan na Ministrstvo za zdravje (v nadaljevanju besedila MZ) v dopolnitev,  

potrditev in objavo v Uradnem listu. Po večkratnem posredovanju smo 17. 09. 

2010dobili  sporočilo MZ, da je novi Pravilnik o specializacijah izvajalcev zdravstvene 

in babiške nege, ki smo jim ga posredovali, pravno neveljaven. Priporočali so nam, 

da naj uporabimo Pravilnik o specializacijah za zdravstvene delavce iz leta 2004. 

Omenjeni pravilnik ni ustrezen za izvedbo kliničnih specializacij. Za pripravo 

programa specializacij so odgovorni MZ in visokošolski zavodi. V pravilniku je 

povsem izpuščena Zbornica – Zveza in strokovne sekcije, kar pa ni sprejemljivo za 

izvajanje kliničnih specializacij. 1.11. 2010 smo na MZ posredovali pripombe na 

omenjeni pravilnik s prošnjo za popravek in dopolnitev ključnih postavk. Kot vodja 

delovne skupine sem bila nad navedenim odgovorom iz MZ zelo presenečena, saj 

smo ves čas priprave novega pravilnika dobro sodelovali tudi z MZ. Zato upam, da 

naše delo ni bilo brez smisla.  

 

 Priprava in oblikovanje vzorčnega programa, ki se bo uporabljal pri vseh 

specializacijah. 

    Program specializacije naj obsega naslednje vsebine: 

1. Predlagatelj programa 

2. Utemeljitev specializacije 

3. Splošni podatki o programu 

3.1.   Naslov in vrsta programa 

3.2.   Temeljni ciliji programa 

3.3.   Trajanje programa 

3.4.   Pridobljene kompetence 

3.5.   Povezanost z drugimi programi 

3.6.   Način vključevanja in kreditni sistem izobraţevanja 

3.7.    Načini vključevanja v mednarodni prostor 

3.8.    Preverjanje znanja 

3.9.    Načini samoevalviranja programa 

3.10. Sestavljalci programa 

3.10. Nosilci programa 

3.11. Predvideni obseg vpisa 

4. Podatki o predmetniku 

4.1. Predmetnik specialističnega izobraţevanja 

4.2. Učni načrt 

5. Načini in oblike izvajanja izobraţevanja 

6. Pogoji za dokončanje izobraţevanja 

 

V celoti je pripravljen program specializacije Medicine dela prometa in šport in delno 

za specializacijo Zdravstvena nega pacienta s sladkorno boleznijo.  
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 Izvedba analize dejanskih potreb po specializacijah izvajalcev zdravstvene in 

babiške nege v slovenskem prostoru. Največje potrebe po specializacijah so bile 

izpostavljene v patronaţni dejavnosti, pediatriji, psihiatriji, operacijski dejavnosti, in 

intenzivni terapiji. 

 

 Mreţenje in določitev normativov za posamezno področje specializacij. V 

sodelovanju z Odborom strokovnih sekcij smo ţe pridobili okvirne podatke, ki bodo 

osnova za pripravo normativov za posamezno specialistično področje. 

 

Zavedamo se, da je področje kliničnih specializacij za izvajalce zdravstvene in 

babiške nege zelo pomembno. Z njimi ţelimo pridobiti dodatna in poglobljena znanja 

in veščine na določenem strokovnem področju. Zato si bomo tudi v letu 2011 še 

naprej prizadevali za izvedbo dveh specializacij za izvajalce zdravstvene in babiške 

nege.  

 

Poročilo pripravila: 

Vanja Vilar, vodja delovne skupine 
 

 

11.4. DELOVNA SKUPINA »OBLIKOVANJE DOKUMENTOV POKLICNIH   

     AKTIVNOSTI V   ZDRAVSTVENI IN BABIŠKI NEGI« 
 

I. Predstavitev in delo 

Delovna skupina za oblikovanje dokumenta »Aktivnosti zdravstvene nege za 

diplomirane medicinske sestre in tehnike zdravstvene nege v ambulanti 

družinske medicine« v sestavi : 

 doc. dr. Danica ŢELEZNIK - vodja  

 Karmen PANIKVAR ŢLAHTIČ, mag.Irena VIDMAR, Boţena ISTENIČ, doc. 

dr. Bojan FILEJ, Marija VERBIČ, Sonja ZALOŢNIK – članice 

je v letu 2010 oblikovala dokument: 

 

»Aktivnosti zdravstvene nege za diplomirane medicinske sestre in tehnike 

zdravstvene nege v ambulanti družinske medicine« 

 

Izhodišče za opredelitev poklicnih aktivnosti zdravstvene nege v ambulanti druţinske 

medicine je predstavljal dokument »Poklicne aktivnosti in kompetence v zdravstveni 

in babiški negi, 2008« in dejstvo, da je kakovostna zdravstvena oskrba  pravica 

pacientov  in hkrati tudi dolţnost izvajalcev zdravstvenega varstva.  

 

Izvajalcem zdravstvenega varstva na področju splošne/druţinske medicine je 

potrebno zagotoviti takšne pogoje dela, da bodo lahko svoje delo opravljali 

strokovno, kakovostno in učinkovito, zaradi česar je bila nujna prenova dokumenta  

na področju druţinske medicine, ki mora med drugim upoštevati spremembo 

kadrovskega normativa v ambulanti splošne/druţinske medicine ter s tem skladen 

prenos določenih pristojnosti in odgovornosti na medicinske sestre. 
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Namen dokumenta: 

 natančno definirati obseg zdravstvene nege v dejavnosti zdravstvenega varstva 

odraslih v ambulantah druţinske medicine po poklicnih aktivnostih, oziroma 

vsebini, 

 upoštevati trenutno veljavne izobraţevalne programe, 

 natančno določiti aktivnosti glede na stopnjo izobrazbe zaposlenih v zdravstveni 

negi, 

 izdelava dokumenta Aktivnosti zdravstvene nega za diplomirane medicinske 

sestre in tehnike zdravstvene nege v ambulanti druţinske medicine, 

 opredelitev zdravstvene nege v ambulanti druţinske medicine v  Osnutku predloga 

nacionalne strategije razvoja druţinske medicine v Sloveniji do leta 2020, 

 upoštevati predloge sekcije medicinskih sester v druţinski medicini, 

 upoštevati veljavno zakonodajo. 

 

Cilji: 

Izdelati dokument »Aktivnosti zdravstvene nege za diplomirane medicinske sestre in 

tehnike zdravstvene nege v ambulanti druţinske medicine«. 

 

Rezultat:  

Dne 21. julija je bil dokončno izdelan ter izročen predsednici Zbornice - Zveze 

dokument »Aktivnosti zdravstvene nege za diplomirane medicinske sestre in 

tehnike zdravstvene nege v ambulanti druţinske medicine«. Dokument sta 

potrdila UO Zbornice - Zveze ter RSKZN (Razširjeni strokovni kolegij za Zdravstveno 

nego pri Ministrstvu za zdravje RS).  

 

Delovna skupina za oblikovanje dokumenta »Aktivnosti zdravstvene nege v 

patronažnem varstvu« v sestavi: 

 doc. dr. Danica ŢELEZNIK - vodja  

 Karmen PANIKVAR ŢLAHTIČ, mag. Martina HORVAT, Irena VIDMAR,  doc. 

dr. Bojana FILEJ - članice 

 je v letu 2010 oblikovala dokument : 

 

»Aktivnosti zdravstvene nege v patronažnem varstvu« 

 

Izhodišče za oblikovanje dokumenta  »Aktivnosti zdravstvene nege v patronaţnem 

varstvu« je bil dokument Patronaţno varstvo in patronaţna zdravstvena nega - 

nadgradnja in prilagajanje novim izzivom (Šušteršič et al., 2006), ki ga je 18. januarja 

2006 sprejel  Razširjeni strokovni kolegij za zdravstveno nego in dokument »Poklicne 

aktivnosti in kompetence v zdravstveni in babiški negi, 2008«. 

 

Namen: 

 upoštevati trenutno veljavne izobraţevalne programe, 

 dogovoriti  način in izdelati  vsebino dokumenta z opredeljenimi aktivnostmi 

diplomiranih medicinskih sester zaposlenih v patronaţnem varstvu, 
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 upoštevati predloge sekcije patronaţnih medicinskih sester, 

 upoštevati veljavno zakonodajo. 

 

Cilji: 

 Izdelati dokument »Aktivnosti zdravstvene nege v patronaţnem varstvu« 

 

Rezultat:  

Dne  08. decembra je bil dokument »Aktivnosti zdravstvene nege v patronaţnem 

varstvu« dokončno izdelan in odposlan izvršni direktorici ter predsednici Zbornice - 

Zveze. Dokument je potrdil UO Zbornice - Zveze in ga posredoval RSKZN, ki je 

dokument obravnaval, vendar ga ni potrdil, saj so se članice odločile, da bodo podale 

pisne pripombe na dokument.  

 

II. Kratka predstavitev program dela delovne skupine za leto 2011 

 ponovna preučitev dokumenta aktivnosti  medicinskih sester v patronaţnem 

varstvu v  skladu s pripombami RSKZN,  

 ponovno oblikovanje dokumenta »Aktivnosti zdravstvene nege v patronaţnem    

 varstvu«, 

 pristopiti k oblikovanju vsebin zdravstvene nege na področju onkologije, 

 pristopiti k oblikovanju vsebin zdravstvene nege v nujni medicinski pomoči, 

 pristopiti k oblikovanju vsebin zdravstvene nege na ostalih strokovnih področjih na 

podlagi potreb, ki jih bodo strokovne sekcije izpostavile. 

 

Poročilo pripravila                                                                                                                                                                                                

doc. dr. Danica Ţeleznik, vodja delovne skupine 
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12. POROČILA STROKOVNIH REGIJSKIH DRUŠTEV (11 POROČIL) 

 

12.1. LJUBLJANA 

 
 

I. Poročilo o delu Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih 

tehnikov Ljubljana 

 

V letu 2010 smo organizirali številne izobraţevalne in interesne aktivnosti, ki so 

omogočile  boljšo  prepoznavnost  regijske profesionalne organizacije. 

UO DMSBZT Ljubljana (društva) je deloval v sestavi: Irena Buček Hajdarević, Irena 

Špela Cveteţar, Zdenka Dovč, Olga Grmek, Andreja Gruden, Gita Ilič Kačar, 

Vlasta Kambič Poje, Irena Keršič, Olga Koblar,  Peter Koren, Ivica Korinšek do 

31. 05. 2010, Stanka Košir, Saša Kotar, Andreja Kvas, Gordana Lokajner, Sonja 

Močnik, Sandra Naka, Vlasta Zajec Pivk, Cilka Potokar, Peter Poţun, Veronika 

Pretnar Kunstek, Damjan Remškar, ĐurĎa Sima, Nada Sirnik, Miha Straţar, 

Ljubica Šavnik, Marina Velepič, Robertina Benkovič, Marija Vidrih, Sabina 

Vihtelič, Majda Zore, Jerica Zrimšek, Zlata Ţivič, Ljuba Steblovnik, Zdenka 

Deţelak, Tatjanja Ţvanut, Nataša Čermelj, Zlatko Grubešić, Klavdija 

Hudobivnik, Slavica  Popovič, Alenka Roš, Nika Škrabl in Gordana Njenjić. 

Pridruţila se nam je še Aleksandra Ostreţ. 

 

Seje IO so bile: 02. februarja, 19. aprila, 31. maja, 04. oktobra in 08.novembra 

Seja – občni zbor 24. marec 

Seje UO so bile: 16. junija, 13. oktobra in 15.decembra 

Seja NO je bila: 04. Marca 

 

Izobraţevalni in ineteresni projekti so bili realizirani v zastavljenem obsegu in 

časovnem terminu. Skupaj smo tekom leta našteli 95  dogodkov, ki ne vključujejo 

rednih sej izvršnega in upravnega odbora ter seje nadzornega odbora. V naštete 

aktivnosti niso vključeni redni tedenski izobraţevalni in interesni sestanki delovnih 

skupin ali aktivnosti, ki so namenjene za delovanje društva v javnem ineteresu. 

Lahko zapišemo, da je planirano tudi realizirano. Med dogodke in dejavnosti 

splošnega značaja štejemo Dan za glavne medicinske sestre zdravstvenih in 

socialnih zavodov v ljubljanski regiji. Našemu povabilu se je odzvalo 60 vodilnih 

medicinskih sester. Namen srečanja je bil predstavitev društevnih aktivnosti v letu 

2010, dodana vrednost dogodka je bila v ponujenih strokovnih vsebinah s področja 

komunikacije, oz. obladovanja problematičnih sodelavcev, ter podjetništva, kot izziva 

za medicinske sestre. Načrti za prenovo spletne strani in ustvarjanje nove domene so 

uspešno izvedeni. S področja finanačnih tokov je v pripravi obseţno poslovno 

poročilo za leto 2010 v rokah Petra Poţuna, podpredsednika za splošne zadeve. 
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Knjiţno gradivo in ostale publikacije so uspešno osveţene in organizirane v knjiţnico 

ljubljanskega društva, ki bo v letu 2011 dostopna članstvu za izposojo v času 

objavljenih  uradnih ur. Sledijo poročila po dejavnostih, ki ne bi bila realzirane brez 

dobro organizirane pisarne in podpore vestnih nosilcev dejavnosti ter dostopnega in 

prijaznega računovodstva društva.  

 

Raziskovalna dejavnost ( mag. Andreja Kvas) 

V Raziskovalni skupini smo nadaljevali z raziskovanjem medpoklicnih odnosov, zlasti 

na teoretični ravni. Glede na to, da smo v letu 2009 uspešno izvedli projekt, ki smo 

ga poimenovali Značilnosti sodelovanja med zaposlenimi na oddelku za 

torakalno kirurgijo UKC Ljubljana: študija primera in ga tudi uspešno predstavili 

na 10. simpoziju DMSBZT Ljubljana, pa smo se v letu 2010 odločili, da zaprosimo 

Ministrstvo za zdravje za podporo pri aplikativnemu raziskovalnemu projektu (veliko 

zanimanje za raziskovanje medpoklicnih odnosov je pokazal predstavnik Ministrstva 

za zdravje, Janez Remškar, na omenjenem 10. simpoziju društva). Vlogo je pripravila 

in oddala v imenu Raziskovalne skupine, izr. prof. dr. Majda Pahor (ki je tudi vodja 

tega projekta). Kot namen raziskave je navedla: »Na teoretični ravni preverjati 

povezave med timskim sodelovanjem in kazalci varnega in učinkovitega dela v 

zdravstvu in z intervencijsko študijo uvajati in evalvirati spremembe na področju 

timskega dela«. Načrt raziskave: v letu 2010 smo ţeleli izvesti  intervencijsko študijo 

v kliničnem okolju, ki jo bomo utemeljili na ţe opravljeni observacijski raziskavi na 

istem oddelku o značilnostih timskega dela, izvedeni leta 2009. Sinteza ugotovitev 

observacijske raziskave nam bo osnova za načrtovanje intervencije v soglasju z 

vključenim timom.  

 

 Izobraţevalna dejavnost ( ĐurĎa Sima in mag. Andreja Kvas) 

V letu 2010 smo nadaljevali z učnimi delavnicami »Tudi beseda je zdravilo«, ki so še 

vedno zelo aktualne med našimi članicami in člani društva. Vodi in izvaja jih. Klara 

Ramovš iz »Elite d.o.o«. Izvedli smo pet dvodnevnih učnih delavnic, in sicer: 1. in 2 

.junija (18 udeleţencev), 4. in 5. junija v Psihiatrični kliniki Idrija (20 udeleţencev), 5. 

in 6. junija (19 udeleţencev), 21. in 22. septembra (20 udeleţencev) ter 4. oktobra 

(19 udeleţencev). Letos, 5. maja, smo prvič izvedli strokovno izobraţevanje  

“Komunikacija, ki gradi”, izvajalke dr. Alenka Rebula (25 udeleţencev), s katerim smo 

bili zelo zadovoljni, zato jo bomo še povabili v letu 2011.  19. junija smo odšli na 

strokovno ekskurzijo v Zagreb na ogled razstave “Bodies Revield” (42 udeleţencev). 

Mag. Darja Ovijač je izvedla dve učni delavnici na temo  “Zdravstveni tim na poti k 

odličnosti”. Izvedli smo štiri klinične večere: Informacijska pismenost v zdravstveni 

negi, dvakrat,  Depresija in kako z njo ţiveti ter Motnje hranjena – problem 

sodobnega časa. 

Nadaljevali smo s tečajem angleškega in nemškega jezika; v zadnjem tednu maja je 

7 udeleţenk zaključilo tečaj angleškega jezika.  

26. novembra je društvo, v sodelovanju z Zdravstveno fakulteto Univerze v Ljubljani, 

organiziralo 11. simpozij z naslovom “Sodobnim znanjem postopkov v zdravstveni in 

babiški negi naproti”, 204 udeleţenci. Izdali smo tudi recenzirani zbornik z naslovom 
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Sodobnim znanjem postopkov v zdravstveni in babiški negi naproti. Na simpozij smo 

povabili tudi kolegice iz Srbije, Hrvaške in Bosne in Hercegovine, kar pomeni, da nam 

je uspelo dobiti skupaj kolegice in kolege iz bivših Jugoslovanskih republik, prvič  po 

osamosvojitvi. To ocenjujemo kot dobro osnovo za obuditev poslovnih in strokovnih 

vezi na področju nekdanje skupne drţave.  

Na področju izobraţevanje se vsakih 14 dni ob sredah sestaja ţe oblikovana 

skupina za samopomoč, od 17.  do 19. ure, pod vodstvom gospe Nike Škrabl. 

 

Zaloţniška dejavnost 

Na 11. simpoziju smo izdali recenzirani zbornik z naslovom Sodobnim znanjem 

postopkov v zdravstveni in babiški negi naproti. Recenzenti in uredniki smo bili: mag. 

Andreja Kvas, Gordana Lokajner, Peter Poţun in ĐurĎa Sima. Povpraševanje po 

zborniku je še vedno zelo veliko, kar pomeni, da smo odprli zelo zanimivo in morda 

nedorečeno temo “postopki v zdravstveni negi”.  

 

Področje etike pri društvu ( Marina Velepič) 

 V  letu 2010 je bilo v Ljubljani izvedenih devet enodnevnih seminarjev iz poklicne 

etike ter štirje dvodnevni seminarji  Management zdravstvene nege v luči etike. 

V sodelovanju z DMSBZT Koper in DMSBZT Novo mesto pa smo izvedli 2 

enodnevna seminarja.  

Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev za izobraţevanje medicinskih sester, babic in 

zdravstvenih tehnikov v zdravstvenih in socialnih zavodih, opaţamo vedno večji 

interes za udeleţbo na enodnevnih seminarjih. Vzrok za to pa ni le višina kotizacije 

za dvodnevni seminar, temveč tudi odsotnost negovalnega kadra zaradi 

izobraţevanja.  

 

Zakonodaja s področja zdravstva pri društvu ( ĐurĎa Sima in Peter Poţun) 

Načrtovali in realizirali smo štiri strokovne dogodke s področja zakonodaje, ki se jih je  

udeleţilo pribliţno 400 udeleţencev. Po 10. členu Pravilnika o licencah izvajalcev 

zdravstvene in babiške nege  smo vključili vse predpisane vsebine: pravna ureditev 

zdravstvene dejavnosti, pravice pacientov, delovno pravno področje, kazenska in 

odškodninska odgovornost, dodali smo še poznavanje zakonodaje s področja 

preprečevanja nasilja v druţini. Odzivnost  udeleţencev med predavanji ocenjujemo 

kot zelo dobro. Pripravljeno gradivo in izročki predavateljev so dobra podpora pri 

tolmačenju podanih vsebin. 

 

II. Mednarodno sodelovanje 

Aktivna udeleţba in podpis področnega  dogovora o sodelovanju s Savezom 

udruţenja zdravstvenih radnika v Beogradu, 23. aprila. Obiska sta se udeleţila 

predsednica ĐurĎa Sima in podpredsednik društva Peter Poţun s predavanjem o 

sodobni Y generaciji v zdravstveni in babiški negi, ki ga je pripravil Peter Poţun. 

Ob 12. maju - mednarodnem dnevu medicinskih sester so nas kot članice delegacije, 

ki so se udeleţile simpozija in slovesnosti v organizaciji Zbornice - Zveze obiskale 

kolegice iz Saveza udruţenja zdravstvenih radnika Srbije.   
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Zlatibor in aktivna udeleţba  naših članic od 23. do 27.  oktobra, predstavil smo 

sedem referatov z različnih strokovnih področij.  Na Kongres zdravstvenih radnika 

Srbije  so odpotovale in aktivno nastopile kolegice Nada Sirnik, Gordana Lokajner, 

Jelka Mlakar, Radojka Kobentar, Joţica Peterka Novak in Marjeta Gomboc.  

Aktivna udeleţba na 8. simpoziju Udruţenja zdravstvenih radnika regiona  

Banja Luka v času od 03. do 05. junija . Strokovne prispevke smo pripravili 

predsednica ĐurĎa Sima in podpredsednika mag. Andreja Kvas in Peter Poţun.  

Obisk številčne delegacije z različnih strokovnih področjih iz sosednje 

Hrvaške, Srbije in regije Banja Luka na 11. simpoziju DMSBZT Ljubljana s 

poudarkom na sodelovanju in izmenjavi strokovnjakov in strokovnih mnenj ter 

poslovnih povezav, kot nova sfera povezovanj  na področju stroke. 

Vodenje delavnice na Simpoziju za glavne medicinske sestre Srbije, 04. 

decembra, naslov in tema učne delavnice je bil Korak po korak do standarda. Po 

predavanju je sledilo delo po skupinah. Delavnico je vodila mag. Radojka Kobentar.  

Mednarodne strokovne povezave in obiski so se spletli tudi zunaj meja društvenih 

krogov, tako da članice in člani društva po zavodih gostijo kolegice in kolege iz 

sosednjih regij in so povabljeni kot predavatelji na strokovna srečanja v tujini. V 

letošnjem letu se na strokovni obisk odpravljata dva člana vodstva  UKC Ljubljana.   

S področja interesnih aktivnosti poudarjamo številčnost dogodkov skozi leto in zelo 

dobro udeleţbo članstva na razpisanih dejavnostih, kar potrjuje dober izbor 

aktivnosti. 

 

III. Povzetki s področja interesnih aktivnosti 

 s področja zgodovine pri društvu ( Irena Keršič) 

Skozi celo leto smo se angaţirali na pomembnih dogodkih: sodelovanje ob 

obeleţitvi 115 let začetka delovanja zdravstvene nege na Jesenicah in 

posredovanje dokumentarnega  filma o Angeli Boškin za ogled; udeleţba na 

odprtju Bolnice Franja in podpis dogovora o pripravi razstave z Mestnim muzejem 

Idrija – Muzej za Idrijsko in Cerkljansko.  

 s področja likovne dejavnosti ( Margerita Ilič Kačar)  

Organizirali in realizirali smo tri likovne  razstave:  prva v Domu starejših občanov 

Sotočje v Ljubljani, druga tradicionalna v avli Univerzitetnega kliničnega centra, 

ob 12. maju -mednarodnem dnevu  medicinskih sester in  zadnja v decembru na 

Očesni kliniki v Ljubljani. 

 s področja izletništva ( Saša Kotar) 

V letu 2010 smo načrtovali tri izlete. Izvedli smo izlet z muzejskim vlakom, od 17. – 

19. septembra pa smo si ogledali lepote BUDIMPEŠTE. Tretjega izleta 

»Martinovanje na Goriškem« in obiskom groba Angele Boškin, nismo izpeljali, 

zaradi majhnega števila prijavljenih. 

 s področja dejavnosti pevskega zbora ( Saša Kotar) 

Po občnem zboru, v marcu, je svojo pevsko kariero pri nas zaključilo kar nekaj 

pevk (osem), tako, da smo bili jeseni veseli, ko so se nam pridruţile tri nove 

pevke. Okrepili smo vaje za individualni napredek posamezne pevke in določitve 

zmogljivosti ravni petja, saj to pomeni korak k novi kvaliteti celotne skupine. Ob 
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koncu leta je v zboru  sodelovalo 27 deklet in ţena. Komorna skupina se je prvič 

samostojno predstavila na reviji Ljubljanski zbori 2010. Leto 2010 je bilo v 

znamenju 15. obletnice obstoja našega pevskega zbora, obeleţili smo jo s 

koncertom in s podelitvijo priznanj.  

 s področja komplementarne dejavnosti ( Zdenka Dovč in Nada Sirnik) 

Delavnice joge potekajo na štirih lokacijah. Jogo obiskuje še vedno 94 članic 

društva. Skupina vaditeljic joge je ustaljena. V letu 2010 smo izbrali primernejše 

prostore za vadbo joge. Dejavnost uspešno koordinirajo vodje skupin na različnih 

lokacijah  z nosilko dejavnosti. 

Na področju komplementarne dejavnosti smo izvedli  deset delavnic z različnih in 

zelo pestrih področij te dejavnosti. Skupaj je dogodke obiskalo 184 članic društva.  

 s področja gibalno športne vadbe in pohodništva ( ĐurĎa Sima in Jerica 

Zrimšek) 

Skozi koledarsko leto smo po načrtovanem planu organizirali deset pohodov in 

več vrst pohodniških aktivnosti. Zaradi posebne skrbi za varnost pohodnikov, smo 

v letu 2010 poskrbeli za nakup nahrbtnika z osnovnimi pripomočki za nujno 

medicinsko pomoč. V letu 2010 je našo pohodniško aktivnost obiskovalo več kot 

180 posameznic in posameznikov -  »registriranih  društvenih pohodnikov«.  

Redno smo izvajali aktivnosti društva  za delovanje v javnem interesu, po 

ustaljenem tedenskem razporedu v prostorih društva in na Šmarni gori.  

 s področja sekcije upokojenih medicinskih sester pri DMSBZT Ljubljana 

(Olga Koblar) 

Organizirano je več srečanj. Prvo pomladno srečanje je bilo strokovno, ostala 

srečanja, skupaj štiri, so bila obarvana strokovno, izletniško in z namenom 

stanovskega druţenja in  pestrega poklicnega delovanja v tretjem ţivljenjskem 

obdobju.  

 s področja Idrije ( Andreja Gruden in Sabina Vihtelič) 

V letu 2010 smo na Idrijskem zabeleţili štiri pomembne dogodke s področja 

izobraţevanja in interesnih aktivnosti. 

 

Podruţnica Kamnik- Litija ( Irena Keršič), po nekaj desetletnem uspešnem 

delovanju je podruţnica v letu 2010 zaključila svoje delovanje. Vzroki so laţja in 

hitrejša dostopnost do informacij in aktivnosti v matičnem društvu. 

Predstavnica podruţnice Zasavje poročila za delovanje v letu 2010 ni posredovala 

na sedeţ društva. 

 

IV. Plan dela za leto 2011 

V letu 2011 bomo teţišče svojih društvenih nalog postavili na izvedbo in odprtje 

muzejske razstave, 20. Maja, v Muzeju Cerkno, enako na  realizacijo vseh 

izobraţevalnih aktivnosti,  tudi s področja obveznih vsebin ter 12. simpozija DMSBZT 

Ljubljana. Interesne aktivnosti bodo izvedene v okviru sprejetega letnega programa. 

 

Poročilo pripravila 

ĐurĎa Sima, predsednica društva  
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12.2.  MARIBOR 

 

 

 

 

I. Predstavitev Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov 

Maribor  

 

Društvo je prostovoljno, samostojno, nepridobitno, stanovsko, nestrankarsko 

zdruţenje medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, ki delujejo na področju 

upravnih enot Maribora, Ruš, Slovenske Bistrice in Lenarta. Pospešeno vlaga v ljudi 

v zdravstveni in babiški negi ter prevzema vlogo partnerja v procesih strokovnega 

izpopolnjevanja, vseţivljenjskega učenja, zagotavljanja in razvoja kakovosti v 

zdravstveni in babiški negi ter razvoja kakovosti ţivljenja članic in članov (krepitev 

notranjih virov moči).Sedeţ društva: Ulica heroja Jevtiča 5, 2000 Maribor.  

 

Organi društva za mandatno obdobje 20. maj 2010 – 20. maj 2014 

 predsednica, zakonita zastopnica: Ksenija Pirš, 

 podpredsednica: Barbara Donik,  

 poslovni tajnik: Bojana Roţman, 

 upravni odbor: Univerzitetni klinični center Maribor: Viktorija Štiglic, Tatjana 

Sabol, Gordana Strgar, Ksenija Pirš, Mojca Hentak, Mojca Dobnik, Iris Ţivko, 

Joţica Tomaţič, Anemarija Smonkar, Igor Robert Roj, Matjaţ Kriţanec, 

Dragica Franci, Erika Razboršek, Marija Horvat, Danijela Pušnik; Zdravstveni 

dom dr. Adolfa Drolca Maribor: Darinka Fras, Branko Kozar, mag. Joţica Eder, 

Bojana Zornik, Tamara Lubi, Zvezdana Vraţič; Dom Danice Vogrinec Maribor: 

Suzana Drevenšek, Danica Cafuta; Zavod Hrastovec Trate: Julijana Mlasko, 

Martina Vovk Jojič; Zdravstveni dom Lenart: Marija Firbas; Zdravstveni dom 

Slovenska Bistrica: Sonja Mok, Dom dr. Joţeta Potrča Poljčane: Zdenka Kapun; 

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor: Ana Mlakar; Fakulteta za 

zdravstvene vede UM: Barbara Donik, Anton Koţelj; Fakulteta za zdravstvene 

vede Maribor, predstavnik študentov: Rinose Sefej; Sončni dom Maribor: mag. 

Tatjana Ribič; Dom starejših občanov Tezno: Maksimiljana Magerl; Dom 

starejših občanov Idila: Matilda Steiner; Hospic: Majda Brumec; Zavod za 

zdravstveno varstvo Maribor: Natalia Abramenko; Zasebne patronaţne 

medicinske sestre v regiji: Stanislava Krajnc; Zaposleni pri zasebnih v regiji: 

Petra Podojsteršek; Aktiv upokojenih medicinskih sester: Ljuba Gergič, 

 izvršni odbor: Ksenija Pirš, Barbara Donik, doc. dr. Danica Ţeleznik, 

Aleksander Jus, Milena Frankič, Danijela Pušnik, Tamara Lubi, mag. Breda 

Koban, Zvezdana Vraţič, Igor Robert Roj, Ljuba Gergič, Viktorija Štiglic, 

Ladislava Kovačič, Boţa Majcen, 

 nadzorni odbor: Andreja Krajnc, predsednica (namestnik: Thomas Germ), Ivica 

Brumec (namestnica Majda Brumec), Milena PIšlar (namestnica Nada 

Senekovič), 
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 razsodišče: doc. dr. Danica Ţeleznik, predsednica, mag. Breda Koban, Ljuba 

Gergič, Zdenka Kapun, Maja Rusič,člani, 

 statutarna komisija: Aleksander Jus, predsednik, Igor Robert Roj, Anton Koţelj, 

Bojana Zornik, Ksenija Pirš, člani, 

 komisija za priznanja: Milena Frankič, predsednica, Ladislava Kovačič, dr. 

Jadranka Stričevič, Joţica Šuran, Ana Mlakar, članice, 

 komisija za dodeljevanje sredstev za strokovna izpopolnjevanja: Danijela Pušnik, 

predsednica, Barbara Donik, mag. Breda Koban, Tamara Lubi, Marija Firbas, 

članice. 

 

Izvedba sej društva: 1. redna seja UO društva 26. januar, 1. korespondenčna seja 

UO društva 18. marec (elektronska seja po e- pošti), 2. redna seja UO društva 25. 

marec, 1. redna seja IO društva 1. april, 3. redna seja UO društva 18. maj, redni letni 

in volilni občni zbor društva 20. maj, 4. redna seja UO društva 7. september 2010, 5. 

redna seja društva 19. oktober 2010, 6. redna seja društva 9. december  (seje komisij 

v skladu s pravilniki, ki urejajo njihovo področje delovanja).  

 

II. Izvedeni projekti, strokovna srečanja 

 Strokovni klinični večeri, vsak tretji četrtek v mesecu, 4 pedagoške ure, 2010 - 

444 – 491, 4 LT pasivna udeleţba, 6 LT aktivna udeleţba: 

21.01.: Bolezni srca in oţilja, Zdravstvena vzgoja pacientov s srčnim 

popuščanjem, Telesna aktivnost pacientov s srčnimi obolenji, 200 udeleţencev; 

18.02.: Zdravstvena nega pacientov s traheostomo, Kaj je traheotomija in 

traheostoma, 181 udeleţencev; 18.03.:  Vpliv predanalitskih dejavnikov na 

kakovost rezultatov laboratorijskih preiskav, 62 udeleţencev; 15.04.: Nujni 

postopki in posegi v NMP, Vloga diplomiranega zdravstvenika pri nujnih postopkih 

in posegih v NMP (intraosalna pot), 107 udeleţencev; 20.05.: Kronično vnetno 

črevesno obolenje (KVČO), Zdravstvena nega pacientov s KVČO, 162 

udeleţencev; 17.06.: Celostni pristop k zdravljenju neplodnosti, 73 udeleţencev; 

16.09.: Medosebni odnosi na delovnem mestu, Komunikacija v negovalnem timu, 

Mobing na delovnem mestu, 198 udeleţencev; 21.10.: Debelost - zdravljenje, 

Vloga medicinske sestre pri svetovanju glede debelosti, 147 udeleţencev; 18.11.: 

Pacient s krvnimi neoplazmami, Zdravstvena nega pacienta s krvnimi 

neoplazmami, 74 udeleţencev; 16.12.: Kirurško zdravljenje bolezni srčnih zaklopk, 

67 udeleţencev. 

 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 20.03.2007), ki jih mora 

vsebovati strokovno izpopolnjevanje za izpolnjen pogoj obveznih vsebin s 

področja »Poklicne etike, Zdravstvene zakonodaje in TPO« v enem licenčnem 

obdobju: 

27. februar, 19. november, celodnevni seminar »Zdravstvena zakonodaja v luči 

zdravstvene nege« (izdaja elektronskega zbornika s CIP kataloţnim zapisom), 
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2010 - 475 – 497, 9,5 LT, 151 udeleţencev, 189 udeleţencev (skupaj 340 

udeleţencev); 

20. marec, 22. september, celodnevni seminar z učnimi delavnicami »Etične in 

moralne dimenzije v zdravstveni in babiški negi«, 79 udeleţencev, 2010 – 468 – 

498, 9,5 LT, 119 udeleţencev (skupaj 198 udeleţencev);  

april, strokovni seminar z učnimi delavnicami v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v 

zdravstvu »Temeljni postopki oţivljanja z vključenim AED«, 23 udeleţencev, 2010 

– 436 – 483, 7 LT. 

 22. redna skupščina Zbornice - Zveze, 27.3.: Ksenija Pirš, Tamara Lubi, 

Danijela Pušnik, dr. Jadranka Stričević, Bojana Zornik, Ljuba Gergič, Viktorija 

Štiglic, Igor Robert - Roj, Stanislava Krajnc, Ladislava Kovačič, Majda Brumec, 

Aleksandra Frangeţ, Marija Firbas (poslanci). 

 Simpozij zdravstvene in babiške nege Zbornice - Zveze, udeleţba članov 

društva, 12. maj, organiziran prevoz na nacionalno svečanost ob mednarodnem 

dnevu medicinskih sester in mednarodnem dnevu babic v Portoroţ, 50 

udeleţencev. 

 1. mednarodna znanstvena konferenca ( dvodnevna ) »Gradimo učinkovito in 

zmogljivo zdravstveno nego/Building capacity and capability of Nursing«, 3. in 4. 

junij, v sodelovanju s partnerji v regiji, izdaja tiskanega zbornika predavanj s CIP 

kataloţnim zapisom. Strokovno izpopolnjevanje je vpisano v register strokovnih 

izpopolnjevanj Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije, ovrednoten s 4,5 

LT, 100 udeleţenih na strokovnem srečanju, 150 udeleţenih na svečani proslavi. 

 Svečana proslava s podelitvijo naziva častna članica društva (doc. dr. Bojana 

Filej) ter priznanj društva Srebrni znak (doc. dr. Majda Pajnkihar, Joţica Šuran, 

Viktorija Štiglic, Manica Rebernik Milić, Cvetka Podkriţnik, Anastazija Cerkvenič, 

Majda Lukovnjak) in kulturnim programom ob mednarodnem dnevu medicinskih 

sester in mednarodnem dnevu babic, 4. junij. 

 Tridnevna strokovna ekskurzija v Mladinsko zdravilišče in letovišče Rdečega 

kriţa Slovenije Debeli rtič in strokovno srečanje »Vloga medicinske sestre pri 

zdravljenju in rehabilitaciji pacientov z obolenji dihal, koţnimi obolenji in po 

poškodbah in operaciji gibal«, ogled Bolnišnice za zdravljenje in rehabilitacijo 

kroničnih pljučnih bolnikov in podaljšano splošno bolnišnično nego Seţana, ogled 

Centra zdravja in dobrega počutja na Debelem rtiču, 2010 – 700 – 734, 6 LT 

pasivna udeleţba, 9 LT aktivna udeleţba, 50 udeleţenih. 

 Dvodnevna učna delavnica »Tudi beseda je zdravilo«, v sodelovanju z Elite 

izobraţevanje, d. o. o., 1., 2. oktober, 15 LT, 16 udeleţencev; 

 Prednovoletno srečanje in svečana otvoritev društvenih prostorov, četrtek, 9. 

december. 

 Vseţivljenjsko učenje: učenje angleškega jezika, 4 skupine tečajnikov 

angleškega jezika »Splošna angleščina za prave začetnike« / letni program, 37 

udeleţencev »Nadaljevalni tečaj angleščine – srednja raven intermediate)« / letni 

program 14 udeleţencev. 
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III. Pomembni razvojni projekti 

Izvedba projekta nakupa, prenove in opreme lastnih delovnih prostorov društva ter 

otvoritev in pričetek uradnih ur za člane na sedeţu društva. 

 

IV. Problematika = priloţnosti in izzivi (glej program dela in cilji v letu 2011) 

 

V. Mednarodna dejavnost  

Sodelovanje z mednarodno raziskovalno skupino UDINE C (Understanding 

Developmental Issues for Nurse Educator Careers, visokošolski učitelji in raziskovalci 

iz Anglije, Irske, Islandije, Italije, Španije in Slovenije, predstavniki ZDA, Hrvaške, 

Srbije, Poljske in Nemčije), pod pokroviteljstvom Ministra za visoko šolstvo, znanost 

in tehnologijo, Gregorja Golobiča, gostili ugledne predavatelje in udeleţence iz 

Anglije, Irske, Severne Irske, Islandije, Norveške, Italije, Poljske, Zdruţenih drţav 

Amerike, Srbije Hrvaške, Nemčije in Slovenije, v sklopu 1. mednarodne znanstvene 

konference. 

 

VI. Kazalniki kakovosti  

 vsebina strokovnih izpopolnjevanj, izobraţevanj (pomen strokovne vsebine za 

moje delo, strokovni nivo posameznih predavanj, skladnost vsebine s pričakovanji, 

razmerje med teoretičnim znanjem in praktičnimi primeri, zadovoljstvo s 

pridobljenim znanjem),  

 predavatelji (obvladovanje posredovane vsebine, razumljivost, logičnost, skladnost 

vsebine s pričakovanji, razmerje med teoretičnim znanjem in praktičnimi primeri, 

zadovoljstvo s pridobljenim znanjem),  

 organizacija strokovnih izpopolnjevanj, izobraţevanj (organizacija, obveščenost, 

vabila, predavalnica, avdio vizualna oprema, dolţina, časovni razpored predavanj), 

predlogi za moţne izboljšave, predlogi naslednjih tem, pohvale in pritoţbe. 

 Razvojna, raziskovalna, publicistična in zaloţniška dejavnost  

 Zbornik predavanj, modul licenca, »Zdravstvena zakonodaja v luči zdravstvene 

nege«, CIP kataloţni zapis o publikaciji: 614: 616- 083 (497.4) (082); 

 Zbornik predavanj 1. mednarodne znanstvene konference »Gradimo 

učinkovito in zmogljivo zdravstveno nego/ Building capacity and capability of 

nursing«, CIP kataloţni zapis o publikaciji: 616 – 083 (082), ISBN 978 – 961 – 

91520 – 7 - 2; 

 Prvi raziskovalni projekt z naslovom »Ţivljenjski slog medicinskih sester«. 

Vprašalnik v elektronski obliki,    

http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dGJQNzdUcUF1Q1dlZjVOTkd

6UkVoQ1E6MQ);     

 Objave (številne) v informativnem biltenu Utripu; 

 Mediji: Radio Maribor, Radio 1, Večer, časopisna hiša, RTS Maribor, Naša 

bolnišnica, informativni bilten UKC Maribor; Naš dom zdravja, interni časopis ZD 

dr. Adolfa Drolca Maribor, skozi vse leto 2010. 

 

 

http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dGJQNzdUcUF1Q1dlZjVOTkd6UkVoQ1E6MQ
http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dGJQNzdUcUF1Q1dlZjVOTkd6UkVoQ1E6MQ
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VII. Interesne dejavnosti 

 organizacija in nadaljevanje tečajev likovne dejavnosti, program za začetnike, 9 

udeleţencev (40 ur), program nadaljevalne skupine, 7 udeleţencev (40 ur), pod 

strokovnim vodstvom Toplice Ignjatoviča, akad. slikarja, koordinatorica Boţa 

Majcen,  

 plesi, orientalski plesi pod strokovnim vodstvom plesne šole Rolly, pod 

strokovnim vodstvom Nine Konjiček, vsak torek, od 16.30 do 18.00 v prostorih 

društva, 20 udeleţenih, koordinatorica Danijela Pušnik, 

 pevski zbor (Igor Robert Roj), pod strokovnim vodstvom Marine Pinter, 

zborovodkinje, 6 udeleţenih, 

 pohodništvo, izletništvo, koordinatorica mag. Breda Koban, 

 nordijska hoja, koordinatorica Zvezdana Vraţič,  

 aktiv upokojenih medicinskih sester, koordinatorica Ljuba Gergič. 

 

VIII. Predstavitev programa dela, ciljev za leto 2011 

Program dela društva za leto 2011 ter Vizija razvoja in program dela društva v 

mandatnem obdobju 2010 – 2014 sta v celoti objavljena na spletni strani 

www.dmsbzt-mb.si. 

 

Cilji v letu 2011:  

 vzpostavitev KOMPETENČNEGA CENTRA, nove oblike inovacijskega okolja za 

kreiranje odličnih storitev in učinkovitega pristopa k upravljanju znanja v širšem 

partnerstvu z zdravstvenimi zavodi, organizacijami in inštitucijami v regiji, ki v tem 

prepoznajo lasten interes, 

 razvoj ZNANSTVENO RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI (uvod v klinično 

raziskovanje z uporabno vrednostjo, usmerjeno na paciente in svojce, s prenosom 

raziskovalnih rezultatov v okolja delovanja zdravstvene in babiške nege),  

 razvoj PUBLICISTIČNE/ ZALOŢNIŠKE DEJAVNOSTI, 

 vzpostavitev STROKOVNE KNJIŢNICE kot SPECIALNE KNJIŢNICE, pričetek 

aktivnosti na področju zbiranja in vodenja strokovne literature v regiji, informacij in 

gradiva s strokovnega področja zdravstvene in babiške nege, informacijske 

storitve, izposoja iz lastnega nabora, fotokopiranje knjiţnega gradiva, 

izobraţevanje uporabnikov, članov, predstavitvene razstave in razstave novosti iz 

strokovnega področja, promocija strokovnih informacij, informacijska podpora 

raziskovalni skupini in raziskovalcem v regiji (računalniško podprt program 

delovanja strokovne knjiţnice),  

 razvoj PROJEKTNEGA VODENJA in PODROČJA PRIDOBIVANJA 

NEPOVRATNIH SREDSTEV. 

 

Poročilo potrdil Upravni odbor DMSBZT Maribor, 15. februarja 2011.  

 

Poročilo pripravila 

Ksenija Pirš, predsednica društva  

ksenija.pirs@dmsbzt.mb.si  

http://www.dmsbzt-mb.si/
mailto:ksenija.pirs@dmsbzt.mb.si
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12.3. CELJE  

 
 

 

I. Predstavitev društva medicinskih sester babic in zdravstvenih tehnikov 

Celje 

 

DMSBZT   Celje (društvo)  je samostojno, neprofitno, stanovsko in prostovoljno 

zdruţenje medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, ki so zaposleni na 

področju celjske regije, na primarnem, sekundarnem in terciarnem  nivoju. Društvo je 

bilo ustanovljeno leta 1963 in uspešno deluje ţe 48 let. Članstvo se je iz leta v leto 

povečevalo tako, da danes šteje ţe 1670 članov in članic 

Namen zdruţenja je predvsem razvoj kakovostne in varne zdravstvene in babiške 

nege.  Poudarek dajemo  vseţivljenjskemu izobraţevanju na področju stroke, 

razvijamo izvajanje učnih delavnic s področja stresa in komunikacije ter obvladovanja 

konfliktnih situacij. Na takšen način prispevamo k boljšemu razvoju medosebnih 

odnosov 

 

 Sedeţ  društva: Gregorčičeva  5  3000 Celje 

 

 Organi društva za mandatno obdobje 2008-2012 : 

 predsednica: Marjana Vengušt   

 podpredsednica: Janja Tuš 

 blagajnik: Darinka Pavlič 

 tajnik: Nadica Herbaj 

 izvršni odbor : Marta Lasič,  ZD Sevnica, Irena Kajba Marinc,  ZD Ţalec, Blanka 

Andrenšek,  ZD Šmarje, Vesna Ratej,   ZD Laško, Matej Bončina,  ZD Breţice, 

Marija Jeseničnik,  Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Damjana Damiš,  Dom 

starejših Laško, Zdenka Oblak,  SB Celje, Polona  Filipšek, SB Celje, Irena 

Vizler,  SB Breţice 

 Nadzorni odbor: Marija Vošnjak, Ruţa Mavrič, Magda Brloţnik 

 komisija za priznanja: Nadica Herbaj, Darinka Pavlič, Magda Brloţnik 

 

Izvedba sej društva: 

1. redna seja, 03.02.  

2. redna seja, 17.05. 

3. redna seja, 19.10. 

4. redna seja, 21.12. 

Seja komisije za priznanja 

Seja nadzornega odbora 
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II. Izvedeni projekti, strokovnia srečanja 

 Učne delavnice potekajo kontinuirano vsak mesec:  

 Obvladovanje konfliktnih situacij, delavnic se je skupaj udeleţilo 180 udeleţenk in 

udeleţencev, 

 učna delavnica skupaj s Hospicem, Kako ne ţelim umreti, 30 udeleţencev, 

 učna delavnica Stres in komunikacija v zdravstveni in babiški negi, 30 

udeleţencev, 

 strokovno srečanje, skupaj s Psihiatrično bolnišnico Vojnik, Depresija in 

anksioznost,      

 bolezen sodobnega  časa,130 udeleţencev, 

 strokovno srečanje SB Celje in DMSBZT Celje, Vloga medicinskih sester pri, 

 izboljšanju kakovosti ţivljenja kroničnih bolnikov, 230 udeleţencev. 

 

Redna skupščina Zbornice - Zveze Slovenije, 27.03., poslanci: Marjana Vengušt,  

Magda Brloţnik, Marija Jeseničnik, Blanka Andrenšek, Darinka Pavlič, Irena Kajba 

Marinc, Vesna Ratej, Damjana Damiš in Petra Auser. 

           

Simpozij zdravstvene in babiške nege Zbornice - Zveze, udeleţba članov in članic 

društva,  12. maj, organiziran prevoz članov in članic na nacionalno svečanost ob 

mednarodnem  dnevu medicinskih sester in mednarodnem dnevu babic v Portoroţu, 

50 udeleţencev. 

       

Svečana prireditev 04.05. v Narodnem domu Celje, s podelitvijo zahval     

upokojenim medicinskim sestram in Srebrnih znakov društva (Gordana Drimel, 

Nadica Herbaj, Simona Lah), ter podelitev naziva častni član, ki sta ga prejeli Marija 

Marolt in Marijana Novak. 

 

Drugo:                

 dvodnevni izlet v mesecu juniju v Toskano, katerega se je udeleţilo 73 

udeleţencev, 

 sedemdnevni izlet na Korziko in Sardinijo,  46 udeleţencev, 

 enodnevni izlet upokojenih medicinskih sester v MeĎimurje, 50 udeleţencev, 

 enodnevni izlet, Martinovanje  v Beli Krajini, 40 udeleţencev, 

 prednovoletno srečanje s kosilom in ogledom komedije Ţupanova Micka v SNG 

Celje, 40 udeleţencev, 

 ogled baleta Bajadera v Cankarjevem domu v Ljubljani, 50 udeleţencev. 

 

III.  Publicistična in zaloţniška dejavnost 

 Zbornik predavanj Vloga medicinskih sester pri izboljšanju kakovosti zdravljenja 

kroničnih bolnikov 

 Zbornik predavanj  Depresija in anksioznost-bolezen sodobnega časa 

 Objave v informativnem biltenu Utrip 
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 Mediji: Radio Fantasy, Radio Celje, TV Velenje, časopis Večer, časopis 

Šentjurčan,časopis Novi tednik 

 

IV. Interesne dejavnosti 

 Vokalna skupina Cvet pod vodstvom zborovodkinje Tine Pečar. Predsednica 

skupine Olga Nezman. Vokalna  skupina Cvet je v letu 2010 izvedla štiri boţične 

 koncerte v Celju in Laškem. Sodelovali so na reviji malih pevskih skupin v Vojniku,  

 priredili letni koncert v Narodnem domu Celje, pomladni koncert v Laškem in 

nastopili na svečani prireditvi  društva, ob 12.maju. Kot gostje so sodelovali na 

koncertu VS Shalom Ljubečna in novoletnem koncertu MPZU Celje. 

 Društvo tudi finančno podpira delovanje Vokalne  skupine Cvet. 

 Sodelovanje udeleţencev na ljubljanskem maratonu v Ljubljani. 

 

V. Kazalniki kakovosti     

 organizacija strokovnih izobraţevanj – vsebine (čas, kakovost, strokovnost, 

prostori, 

 zadovoljstvo udeleţencev,predvsem z izbiro strokovnih tem), 

 učne delavnice ( zadovoljstvo z izbranimi temami, z izvedbo delavnic,  ter z izbiro  

 voditeljev učnih delavnic), 

 zbornik (oblikovanje, vsebina,strokovnost, prepoznavnost). 

 

Pri svojem delovanju sodelujemo z drugimi regijskimi društvi v Sloveniji ter z Zbornico 

–    Zvezo Slovenije. Pri svojem delu se poskušamo čim bolj pribliţati članstvu in 

upoštevati njihove ţelje. Z organizacijo brezplačnih učnih delavnic in strokovnih 

srečanj omogočamo udeleţbo večjemu številu članov in članic. 

S plačilom 50 kotizacij smo omogočili članom udeleţbo na strokovnih srečanjih sekcij 

ter udeleţbo na mednarodnem kongresu v Haagu in v Portoroţu. Finančno 

podpiramo tudi delovanje Vokalne skupine Cvet. 

 

Društvu dajemo pečat, barvo, vonj in okus, predvsem pa dušo, ljudje, ki na 

kakršenkoli način prispevamo, da se društvo razvija, raste in pridobiva na 

razpoznavnosti. Imamo srečo, da smo se našli in delamo skupaj. V ţelji, da bi vsakdo 

našel kaj zase, se trudimo in delamo vsak dan po svojih najboljših močeh. Vendar 

nam ni vedno lahko. Odprti smo za vse ţelje, pobude, 

graje in pritoţbe. Tudi iz njih se kaj naučimo. 

 

Nemogoče je predstaviti čisto vse drobne in manj drobne dejavnosti, ki se pri 

delovanju društva nenehno prepletajo. Vsi, ki delamo, ali smo člani društva, pa smo 

si edini,da je biti član neko posebno zadovoljstvo. 

Naše središče še naprej ostaja izobraţevanje, predvsem tisto s katerim dvigamo 

kakovost in varnost zdravstvene in babiške nege, spoštujemo človekove in 

pacientove pravice. Delovati moramo po načelih Kodeksa etike medicinskih sester in 

zdravstvenih tehnikov Slovenije, ter delati na dobrih medosebnih odnosih. 
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Naj se ob tem zahvalim vsem članicam in članu IO društva, ki vseskozi pomagajo 

soustvarjati naše dogodke, hvala vsem, ki pomagate da uspešno delujemo na našem 

področju. 

 

Poročilo potrdil IO DMSBZT Celje na seji 21.12.2010.  

 

Poročilo pripravila  

Marjana Vengušt, predsednica društva  
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12.4. GORENJSKA  

 

 
 

I. Predstavitev Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov 

Gorenjske  

 

Je prostovoljno, samostojno, nepridobitno stanovsko nestrankarsko zdruţenje 

medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, ki delujejo na področju 

zdravstvene nege na območju Gorenjske regije. 

Sedeţ društva: Bleiweisova 20, 4000 Kranj 

 

ORGANI društva za mandatno obdobje od 19.2.2009 do 18.2.2013. 

 kolegij predsednice društva: Judita Slak – predsednica, Avrea Šuntar Erjavšek - 

podpredsednica za splošne zadeve, Tatjana Jakhel - podpredsednica za 

izobraţevanje, Otilija Mertelj, Vesna Jenšterle. 

 izvršni odbor (IO): Marija Šlibar – ZD Radovljica, Maja Pelko – ZD Kranj, 

Vasiljka Kokalj – ZD Jesenice, Ljuba Ropret – ZD Bled, Bohinj, Dragica Arnolj 

– ZD Škofja Loka, Sabina Pogačar Traven – Dom upokojencev Preddvor, Nada 

Legat – Psihiatrična bolnišnica Begunje, Magdalena Mavri Tratnik – Psihiatrična 

bolnišnica Begunje, Vesna Jenšterle – BGP Kranj, Milena Logar – ZD Trţič, 

Biljana Djakovič – Center slepih Škofja Loka, Mateja Koprivnik – Dom Petra 

Uzarja Trţič,Irma Šmelcer – Dom upokojencev Kranj, Maja Štempihar – Srednja 

šola Jesenice, Nuša Bajda – Dom dr. Janka Benedika, Nevenka Grilc – CUDV 

Matevţa Langusa, Marija Anţič – Patronaţno varstvo Kranj – predstavnica 

zaposlenih pri zasebnikih, Stana Štajer – Zobozdravstvena dejavnost, Katja 

Gahona Gliha – predstavnica študentov Visoke Šole za zdravstveno nego 

Jesenice, Katja Skinder Savič – predstavnica Visoke šole za zdravstveno nego 

Jesenice, Dita Perčič – sekcija za pohodništvo, Ivana Hartman – sekcija za 

izletništvo, Erika Povšnar - sekcija za športno dejavnost, Lidija Ahec – Splošna 

bolnišnica Jesenice, Joţica Trstenjak - Splošna bolnišnica Jesenice, Minka 

Bešić – Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice, Tatjana Erţen – 

Diagnostični center Bled. 

 nadzorni odbor: redni: Jana Boţič – predsednica,  Barbara Stele, Pelko Maja. 

nadomestni: Katica Zlatar,  Marija Šlibar,  Magdalena Mavri Tratnik. 

 častno razsodišče: Katica Zlatar – predsednica, Andreja Peternelj, Irma 

Šmelcer, Maja Štempihar, Dita Perčič. 

 statutarna komisija: Otilija Mertelj – predsednica, Judita Slak, Avrea Šuntar 

Erjavšek, Tatjana Jakhel, Magdalena Mavri Tratnik. 
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 komisija za dodeljevanje sredstev: Tatjana Jakhel – predsednica, Štefan Duh, 

Otilija Mertelj, Sabina Traven Pogačar, Avrea Šuntar Erjavšek. 

 komisija za priznanja: Štefan Duh – predsednik, Jana Boţič, Dita Perčič, Nada 

Legat, Marija Anţič. 

 

Število sej v letu 2010: štiri  redne in deset korespondenčnih sej. 

 

II. Predstavitev izvedenih strokovnih srečanj in strokovnih ekskurzij 

 Strokovno izobraţevanje Skrb zase danes – naloţba za jutri z rednim letnim 

občnim zborom. Namen izobraţevanja je bil spodbuditi članice in člane k večji 

skrbi za lastno zdravje in jih seznaniti z izbranimi strokovnimi temami s področja 

krepitve zdravja, preprečevanja bolezni in zgodnjega odkrivanja znakov bolezni.  

 Strokovna ekskurzija v Bolgarijo. Udeleţenci strokovne ekskurzije so se 

informirali o sistemu zdravstvenega varstva v Bolgariji in ga primerjali z našim ter 

si ogledali nekaj znamenitosti drţave.  

 Strokovno izobraţevanje Zakonodaja v dejavnosti zdravstvene in babiške 

nege smo organizirali v počastitev svetovnega dneva medicinskih sester in babic.  

 Strokovno izobraţevanje v počastitev svetovnega dneva paliativne oskrbe je 

društvo organiziralo v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje in Bolnišnico Golnik – 

KOPA. Predstavljen je bil pilotni projekt »Izvajanje celostne paliativne oskrbe v 

ljubljanski, gorenjski in pomurski regiji«. Strokovno izobraţevanje Temeljni 

postopki oţivljanja z vključenim AED smo organizirali v sodelovanju s Sekcijo 

reševalcev v zdravstvu.  

 

III. Problematika s katero smo se srečali 

Srečevali smo se z naslednjo problematiko: pridobiti predstavnika študentov Visoke 

šole za zdravstveno nego Jesenice v IO društva, prenoviti Pravilnik o priznanjih za 

bolj korekten izbor kandidatov za priznanja društva. 

 

IV. Kazalniki kakovosti 

Spremljali smo kazalnike kakovosti v zvezi z organizacijo in  vsebino strokovnih 

izpopolnjevanj. Kazalnike smo spremljali s pomočjo ankete, ki smo jo razdelili 

udeleţencem po koncu strokovnih izobraţevanj. 

 

V. Razvojna in publicistična dejavnost  

 Zbornik predavanj Skrb zase danes – naloţba za jutri; CIP – Kataloški zapis o 

publikaciji 616-083(082) , ISBN 978-961-91804-5-7 i 

 zbornik predavanj Zakonodaja v dejavnosti zdravstvene in babiške nege; CIP 

Kataloški zapis o publikaciji 614.2:34(082), ISBN 978-961-91804-6-4. 

 Glasilo Utrinki,  

 objava več  člankov v glasilu  Zbornice- Zveze Utrip, 

 članki v časopisu Gorenjski glas, 

 oddaja na Radiu Kranj in Radiu Triglav Jesenice. 
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VI. Interesne dejavnosti 

 Izvedli smo ustvarjalno delavnico z naslovom Velikonočni izdelki in v mesecu 

novembru ustvarjalno delavnico Na hitro pripravljene jedi za naše goste.  

 V mesecu maju smo v počastitev svetovnega dneva medicinskih sester in babic 

organizirali kulturni večer z ogledom predstave v Cankarjevem domu. Za svoje 

članice in člane smo organizirali ogled abonmajskih predstav v Špas teatru v 

Mengšu ter v Prešernovem gledališču v Kranju in v Gledališču Toneta Čufarja na 

Jesenicah. Na področju kulturnega delovanja je bila konec leta  ustanovljena tudi 

gledališka skupina pri DMSBZT Gorenjske. 

 Na športnem področju smo v mesecu marcu organizirali tečaj teka na smučeh 

pod vodstvom bivše olimpijke Milene Kordeţ v Ratečah. V mesecu maju, juniju in 

dvakrat v septembru smo organizirali tečaj nordijske hoje. V mesecih z manj 

ugodnimi vremenskimi razmerami smo organizirali vadbo pilatesa v telovadnici. 

Organizirali smo tudi tečaj joge, a s strani članic in članov za jogo ni bilo 

zadostnega interesa. 

 Dvakrat smo izvedli tudi tečaj angleškega jezika, začetni in nadaljevalni in sicer 

na lokacijah Jesenice in Kranj. 

 Upokojene medicinske sestre so bile na izletu ter strokovni ekskurziji v prostorih 

Zbornice - Zveze in v Domu starejših občanov Trebnje. 

 Organizirali smo udeleţbo članic društva na slovesnosti Zbornice - Zveze ob 

svetovnem dnevu medicinskih sester in babic v Portoroţu, 12. maja. 

 

VII. Program dela in cilji za leto 2011 

 Januar - sankanje na Jezerskem, dne 28. januar.,  

 Februar - 2. februar - čajanka z Alenko Bole Vrabec in Ifigenijo Simonovič – Bled - 

Hotel Astoria , 17. februar – občni zbor in strokovno izobraţevanje Psihosocialni 

pristopi za poklicno delo in vsakdanje ţivljenje  – Bled, Hotel Jelovica.  

 Marec - tečaj teka na smučeh v Ratečah pod vodstvom olimpijke Milene Kordeţ, 

6. Marec.  

 April - 9. april – ustvarjalna (smejalna) delavnica ob Svetovnem dnevu zdravja, z 

naslovom Smeh je več kot pol zdravja -  Vita center Naklo, planinski pohod na 

Učko. Maj - 6.,7. in 8. maj - strokovna ekskurzija v Bielefeld v Nemčiji, 14. maj - 

strokovno izobraţevanje Zakonodaja v zdravstveni in babiški negi -  Zavarovalnica 

Triglav Kranj. 

 Junij - spomladanski planinski pohod in nabiranje zelišč z zeliščarico na Veliki  

planini.   

 September - jesenski planinski pohod, strokovna ekskurzija, strokovno 

izobraţevanje v sodelovanju z VŠZN Jesenice, izlet upokojenih medicinskih 

sester. Oktober - 15. oktober – strokovno izobraţevanje v sodelovanju s 

Strokovno sekcijo reševalcev v zdravstvu TPO z uporabo AED – Zavarovalnica 

Triglav Kranj. November - 11. november – strokovno izobraţevanje s področja 

etike – Hotel Špik, Gozd Martuljek ali Hotel Kompas, Kranjska Gora, 24. november 

– ustvarjalna delavnica »Braingym«. 
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 December - 10. december – slovesen zaključek leta in podelitev priznanj »Srebrni 

znak« - Prešernovo gledališče Kranj. 

 Organiziran bo tečaj angleškega in/ali nemškega jezika, 8 abonmajskih kart za 

gledališke predstave, od januarja do aprila ter od oktobra do decembra bo 

organiziran tečaj joge ali pilatesa, v mesecu maju, juniju in septembru mesečna 

rekreativna dejavnost (nordijska hoja, popoldanski druţabni pohod). 

Organizirana bo  gledališka skupina DMSBZT Gorenjske. 

 

VIII. Drugi dogodki v letu 2010 

Ob 54. obletnici ustanovitve društva in ob zaključku leta smo organizirali slovesnost 

s podelitvijo priznanj društva »srebrni znak«. Ob koncu leta smo pripravili tudi 

srečanje upokojenih medicinskih sester. Na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice 

smo predstavili delovanje našega Društva študentom, sponzorirali smo izdajo 

zbornika Srednje zdravstvene šole Jesenice in zbornika 3. znanstvene konference v 

organizaciji Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice. Predstavniki Društva smo se 

udeleţili 22. redne skupščine Zbornice - Zveze dne 27. marca. Funkcionarji Društva 

smo se udeleţili dveh izobraţevanj v organizaciji Zbornice - Zveze. 

 

Poročilo pripravila 

Judita Slak, predsednica društva 
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12.5. NOVO MESTO  

 
 

I. Predstavitev Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov 

Novo mesto  

 

Društvo trenutno šteje 1177 članov.  

 

Izvršilni odbor, ki ima mandat do leta 2012, sestavljajo:  

 predsednica: mag. Joţica Rešetič, 

 podpredsednica: Marta Kavšek, 

 tajnica: Milanka Markelič,  

 blagajničarka: Valentina Vajovič,  

 vodja izobraţevanja: Karmen Janeţič, 

 arhiv: Barbara Špilek, 

 sodelovanje z mediji: Marjeta Berkopec, 

 izletniška dejavnost: Mira Gal, 

 Marica Parapot, Bojana Zupančič, Natalija Bergant, Marija Račič, Ljubica 

Glucks, Sonja Seničar, Zvonka Verdnik, Kristina Novak, Mira Brodarič, 

Alenka Vipavec Mahmutović, Romana Skrabl, Vlasta Curhalek, Renata Gril, 

Stanka Majerle, Petra Bruner in  Sonja Jakše.  

 

Odbor se je sestal na šestih rednih sejah in sicer: 03.02., 01.04., 21.05., 06.09., 

12.10. in 08.11.2010 ter na dveh izrednih sejah 16. 04. ter 02.12.2010. 

 

II. Predstavitev izvedenih strokovnih srečanj  

V letu 2010 smo organizirali 11 strokovnih srečanj.  

 20. in 21. januarja smo imeli 2. dneve Marije Tomšič, z naslovom Vrednote v 

zdravstveni negi. Srečanje je potekalo v prostorih Visoke šole za zdravstvo Novo 

mesto. Sodelovali so predstavniki zdravstvene nege iz primarne, sekundarne in 

terciarne oskrbe pacientov ter tudi iz socialnih zavodov, ki so predstavili svoje 

prispevke. Srečanja se je  udeleţilo 178 udeleţencev. 

 Februarja smo imeli strokovno srečanje, ki je imelo naslov »Svetovanje in 

spodbujanje dojenja«.  Predavanje so pripravile kolegice ginekološko 

porodniškega oddelka SB Novo mesto in je potekalo v prostorih ZD Novo mesto. 

Srečanja se je udeleţilo 80 udeleţencev.  

 Marca smo pripravili seminar  »Socialna oskrba pacientov in predstavitev zakona 

o nasilju v druţini«. Udeleţba na seminarju je bila 162 članov. 
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 V marcu smo v sodelovanju z DMSBZT Ljubljana, ponovno izpeljali seminar o etiki 

v zdravstveni negi. Tega srečanja se je udeleţilo 190 članov. 

 V mesecu aprilu smo ponovili srečanje z naslovom »Tudi hrana je zdravilo«, 

udeleţilo se ga je 197 udeleţencev. 

 V aprilu smo izvedli tudi seminar z naslovom »ZN okulističnega bolnika« ter 

istočasno izvedli redni letni občni zbor. Srečanja se je udeleţilo 161 udeleţencev. 

 Prvi jesenski  seminar, ki smo ga v sodelovanju z DMSBZT Ljubljana, organizirali v 

mesecu septembru, je bil namenjen etiki v zdravstveni negi. Srečanje je bilo 

celodnevno in je bilo priznano, kot obvezna tema v licenčnem obdobju. Udeleţilo 

se ga je 105 članov. 

 V maju smo imeli seminar »Zdrava prehrana dojenčka in malega otroka«, ki so ga 

pripravile kolegice iz otroškega oddelka SB Novo mesto. Srečanje je potekalo v 

KC Primoţa Trubarja v Šentjerneju. Udeleţilo se ga je 141 članov.  

 Septembra smo, skupaj s srednjo zdravstveno šolo, ponovno izvedli seminar  z 

učnimi delavnicami za mentorje klinične prakse z naslovom » Skupaj učimo teorijo 

in prakso ZN«. Seminar je potekal v prostorih Srednješolskega centra Novo 

mesto. Udeleţilo se ga je 50 udeleţencev. 

 Oktobrsko srečanje  je bilo pripravljeno ob 50. obletnici delovanja otroškega 

oddelka SB Novo mesto in je imelo naslov  »Otroški oddelek se predstavi«. 

Ponovno  so srečanje pripravile kolegice otroškega oddelka, predavateljice pa so 

bile tudi iz UKC Ljubljana. Tema srečanja je bila obravnava otroka z alergijo in 

astmo. Udeleţilo se ga 98 članov.  

 V mesecu novembru smo, skupaj z reševalci ZD Novo mesto, pripravili seminar z 

naslovom »Urgenca – kdo smo in kaj delamo«. Reševalci so predstavili svoje delo 

na terenu, reanimacijo na terenu z uporabo AED, reanimacijo otroka in 

poškodovanca ter posebnosti pri obravnavi le teh. Udeleţilo se ga je 273 

udeleţencev. 

 Novembra pa smo pripravili, skupaj z rentgenološkim oddelkom SB Novo mesto, 

seminar, na katerem so nam predstavili svoje delo ter posebnosti priprav pacienta 

na različne rentgenske preiskave. Udeleţba na seminarju je bila 170 udeleţencev. 

 

III. Interesne dejavnosti 

 Pohodniška sekcija je letos pod vodstvom Marjete Martinčič pripravila tri pohode in 

sicer januarja na Spečo lepotico, marca Trebnje – Stična ter novembra Šentrupert 

– slap Bene. Povprečna udeleţba je bila okoli 10 udeleţencev. 

 V okviru  izletniške dejavnosti društva smo pripravili dva izleta, ki pa zaradi 

pomanjkanja interesa, nista bila izvedena. 

 Tudi letos uspešno nadaljujemo delo s  prostovoljci, kjer so še vedno udeleţeni 

dijaki srednje zdravstvene in kemijske šole Novo mesto in njihove mentorice ter 

mentorji na oddelkih bolnišnice, s katerimi ves čas dobro sodelujemo. Sodelovali 

smo tudi na bazarju nevladnih organizacij, ki se je odvijal 05. oktobra 2010 v 

Novem mestu. Na svoji stojnici smo predstavili naše društvo, nato pa merili krvni 

sladkor in pritisk ter določali krvno skupino na ploščici vsem udeleţencem bazarja, 

ki so to ţeleli. Stojnica je bila zelo dobro obiskana in je poţela veliko pohval. 
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IV. Razvojna in publicistična dejavnost  

 Naše društvo ves čas aktivno sodeluje z lokalnimi mediji in sicer: Vaš kanal, 

Studio D, Radio Krka, Radio Sraka, Dolenjski list, Novi mediji… .   

 Sodelujemo tudi z občinami in ţupani naše regije, ki nam pomagajo pri izvedbi 

strokovnih srečanj. Naš generalni pokrovitelj je še vedno KRKA d.d..  

 Naše članice redno aktivno sodelujejo s svojimi prispevki na različnih seminarjih, 

kongresih in simpozijih, tudi z mednarodno udeleţbo. 

 Naše članice so mentorice in predavateljice študentom Visoke šole za zdravstvo 

Novo mesto, tako rednim kot tudi izrednim študentom. Ob tem pa še vedno 

prihajajo na klinične vaje tudi študentje z Zdravstvene fakultete v Ljubljani in 

Fakultete za zdravstvene vede v Maribor . 

 Udeleţili smo se vseh sej Odbora regijskih strokovnih društev (ORSD).  

 V maju smo sodelovali na okrogli mizi z naslovom Pomen osnovnega zdravstva na 

Dolenjskem v luči nove zakonodaje, sta jo organizirala Ministrstvo za zdravje in ZD 

Novo mesto. 21. junija smo se aktivno udeleţili strokovnega srečanja s 

predstavniki društev Dolenjske, ki ga je pripravil ZZV Novo mesto na Otočcu. 

Naslov srečanja je bil »Zmanjševanje neenakosti v zdravju in medsektorsko 

vlaganje v zdravje«. 

 Ob letošnjem dnevu medicinskih sester smo se udeleţile slovesne prireditve ob 

dnevu medicinskih sester in podelitve zlatih znakov v Portoroţu. Prav tako  pa 

smo pripravili program in obeleţili 12. maj, tudi na lokalnem nivoju. Prireditev je 

tudi letos potekala v Kulturnem domu v Semiču in sicer 17. maja. Ogledali smo si 

monokomedijo v izvedbi Boruta Veselka Laţi, ampak pošteno. 

 

 Objavljeni članki v glasilu Utrip letos so bili: 

- M. Berkopec, 30 let dialize v Novem mestu, Utrip 1, januar 2010 

- M. Berkopec, Varnost zaposlenih v operacijski sobi, Utrip 2, februar 2010 

- M. Berkopec, 2. dnevi Marije Tomšič – vrednote v zdravstveni negi, Utrip 3, 

marec 2010 

- M. Berkopec, Nasilje v druţini in socialna oskrba pacientov, Utrip 4, april 2010 

- M. Berkopec, Varoval te bom kot punčico svojega očesa, Utrip 5, maj 2010 

- M. Berkopec, Zdrava prehrana dojenčka in malega otroka, Utrip7-8, julij-

avgust 2010 

- M. Berkopec, Urgenca in urgentni pacient, Utrip 11, november 2010 

- M. Berkopec, Zdravstvena nega in radiološka diagnostika, Utrip 12, december 

2010 

- M. Berkopec, 50 let otroškega oddelka v SB Novo mesto, Utrip 12, december 

2010 

- M. Berkopec, B. Luštek, Strokovno izobraţevanje o kirurškem spenjanju tkiva, 

Vizita 51 

 

V. Program izobraţevanj za leto 2011         

 Januar: 2.dnevi Marije Tomšič , Ali e- zdravju sledi tudi e-zdravstvena nega?  
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 Februar: Celostna oskrba starejših 

 Marec: Etika v zdravstveni negi 

 April: Kako se nosimo in skrbimo za lastno zdravje 

 Maj: Zakonodaja v zdravstveni negi, Srečanje ob dnevu medicinskih sester 

 Junij: Zdravljenje z antikoagulantno terapijo 

 September: Etika v zdravstveni negi,  Zdravstvena nega v abdominalni kirurgiji in 

oskrba stome 

 Oktober:  Bolezni dojk in preventiva 

 november: Negovalna diagnoza – podlaga za uspešno delo 

 december: Novoletno srečanje – podelitev srebrnih znakov 

 

V letu 2011 načrtujemo tudi tečaje temeljnih postopkov oţivljanja, ki bodo 

predvidoma potekali vsak prvi torek v mesecu.  

 

Prav tako načrtujemo tudi nekaj izletov in pohodov, ki bodo objavljeni naknadno. 

 

Leto smo zaključili 16. decembra na Prepihu, kjer smo petim najzasluţnejšim 

kolegicam podelili srebrni znak društva. Spomnili smo se tudi tistih, ki so v letošnjem 

letu odšli v zasluţen pokoj. Srebrni znak so prejele: Milanka Markelič, Natalija 

Bergant, Peter Černe, Mojca Mihevc in Jana Starc.  

 

Poročilo je bilo potrjeno na seji IO DMSBZT Novo mesto, dne 11.1. 2011, Sklep 6. 

 

Poročilo pripravila 

Karmen Janeţič, odgovorna za izobraţevanje  
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12.6. NOVA GORICA  

 

I. Predstavitev Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov 

Nova Gorica  

 

Društvo  je prostovoljno, samostojno, neprofitno  zdruţenje medicinskih sester, babic 

in zdravstvenih tehnikov severnoprimorske regije, ki deluje na področju zdravstvene 

in babiške nege. V društvu je včlanjenih 881 članov in članic, ki so zaposleni v 

bolnišnici, zdravstvenih zavodih, domovih upokojencev, socialno – varstvenih 

zavodih, srednji zdravstveni šoli, vojašnici, šolah, pri zasebnikih ali so upokojeni. 

 

Prvi uradni zaznamek o ustanovitvi Društva medicinskih sester Nova Gorica je vpisan 

v sodni register pri občini Nova Gorica dne 16.06.1971. Medicinske sestre iz različnih 

ustanov severnoprimorske regije so delovale ţe prej, preko različnih strokovnih 

sekcij, pri Zvezi društev medicinskih sester Slovenije, ţal pa o tem niti o formalni 

registraciji društva pred letom 1971, ni moč najti dokumentov. 

 

Organi društva so občni zbor, izvršilni odbor, nadzorni odbor, razsodišče in 

predsednik društva. 

 

V času med dvema občnima zboroma društva vodijo društvo predsednik društva in 

člani izvršilnega odbora društva. 

 

Nadzorni odbor opravlja nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem društva 

tako, da ugotavlja ali se sredstva uporablja gospodarno in v skladu z namenom 

društva.  

 

Razsodišče presoja o kršitvah določil statuta društva, sklepov organov društva, 

Kodeksa etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 

 

Glavni prihodek društva so sredstva, pridobljena s članarino članov in članic društva. 

Glavni odhodek društva predstavlja organizacija in izvedba strokovnih srečanj, 

strokovnih ekskurzij in pohodov. 

 

Izvoljeni za mandatno obdobje 2010-2014: 

 predsednica: Damjana Polanc 

 podpredsednica: Monika Kalin Vodopivec 

 blagajničarka: Rada Skočir 

 tajnica: Valentina Kumar 

 nadzorni  odbor: Irma Rijavec, Majda Dren, Melita Podgornik, Friderik 

Tratnik, Irena Gerbec 

 izvršilni odbor: Judita Vrtovec, Rosana Harej, Klara Bavčar, Nelida Casarsa, 

Metka Špacapan, Irena Vidmar, Darja Lampret, Joţica Podnar, Alan Furlan, 

Barbara Sitar, Aleksandra Besednjak, Nataša Slejko 
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 člani razsodišča: Stanko Rovtar, Melita Gaberšček, Irena Ferjančič, 

Damjana Marc, Lilijana Derţek 

 nadomestni člani razsodišča: Mateja Srebernič, Magdalena Pavšič, Boţena 

Istenič, Matjaţ Ferfolja, Marinka Šorli 

 

Poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2010 bo potrdil in sprejel izvršni odbor 

društva in nadzorni odbor v marcu 2011. Program dela za leto 2011 je bil sprejet na 

seji izvršnega odbora 16.09.2011. 

 

II. Strokovna srečanja in ostale dejavnosti  

 Marec 

17.03., seja članov izvršnega odbora 

22.03., seja nadzornega odbora 

25.03., seja komisije za priznanja 

 April 

12.04., korespondenčna seja komisije za priznanja 

13.04., seja članov izvršnega odbora 

 Maj 

07.05., volilni občni zbor društva in podelitev znakov priznanja društva. Znak so 

prejeli: Danijela Koren, Irma Rijavec, Jolanda Kostanjevec, Joţica Boškin, Marija 

Melihen, Rada Skočir, Sabina Renčel, Slavica Babič in Vladoša Kastrin. 

 Junij 

12.06., strokovna ekskurzija V Diagnostični center Bled 

 September 

09.09., seja članov izvršnega odbora 

 November 

13.11., pohod po poteh miru v Temnici, namesto odpadlih pohodov v Istro in v 

arheološki park Divje babe, ki sta odpadla zaradi slabega vremena. 

 

III.  Razvojna in publicistična dejavnost  

V Utripu so bili v letu 2010 objavljeni trije prispevki. V junijski številki je bil objavljen 

prispevek Nelide Casarsa , ki je obeleţila dogajanje v času občnega zbora in 

podeljevanju znakov priznanja društva. V naslednji številki je bil objavljen prispevek 

Damjane Polanc s strokovne ekskurzije v Diagnostični center Bled in decembra zapis 

Damjane Polanc s pohoda v Temnici. 

 

IV. Okvirni program dela društva za leto 2011 

 Strokovna izpopolnjevanja: 

- Okvirna tema: Temeljni postopki oţivljanja. Kraj srečanja: Ajdovščina. Čas 

srečanja: 15.01..  

- Okvirna tema: Temeljni postopki oţivljanja. Kraj srečanja: Tolmin. Čas 

srečanja:12.02.. 
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- Okvirna tema: Temeljni postopki oţivljanja. Kraj srečanja: Nova Gorica. Čas 

srečanja 10.09..  

- Okvirna tema: Poklicna etika. Kraj srečanja: Nova Gorica. Čas srečanja: 

08.10..  

 

 Aktivno vključevanje v naloge in dejavnosti Zbornice - Zveze. 

 Aktivno sodelovanje z ostalimi društvi in strokovnimi sekcijami. 

 

VI. Interesne dejavnosti 

 Občni zbor društva: Kraj: Nova Gorica. Čas: 11.03..  

 Strokovna ekskurzija: Kraj: Novo mesto, ogled tovarne zdravil Krka. Čas: 21.05..  

 Slovesna prireditev ob 40. obletnici Društva medicinskih sester babic in 

zdravstvenih tehnikov Nova Gorica. Kraj: Nova Gorica. Čas.  04.06..  

 Pohod: Kraj: Istra. Čas: 30.04..  

 Pohod v arheološko najdišče Divje Babe in Šebrelje. Čas: 10.09..  

 

Poročilo pripravila 

Damjana Polanc, predsednica društva 

                                                         

info@drustvo.mszt-novagorica.si 
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12.7. PTUJ-ORMOŢ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Predstavitev Društva medicinskih sester babic in zdravstvenih tehnikov 

Ptuj-Ormoţ  

 

Predsedstvo društva ima po statutu sedemnajst članov, častno razsodišče pet 

članov in nadzorni odbor tri člane. 

 

 predsednica: Tanja Ribič Vidovič (mandatno obdobje: marec 2010 – marec 2014) 

- predsedstvo (mandatno obdobje november 2010 – noveber 2014): Splošna 

bolnišnica  dr. Joţeta Potrča Ptuj : Mirjana Bušljeta, Lidija Golob, Suzana 

Klamfer, Irena Galun, Tanja Ribič Vidovič; Psihiatrična bolnišnica Ormoţ: Vesna 

Krof, Bernarda Stajnko; Zdravstveni dom Ptuj: Karmen Panikvar Ţlahtič, Brigita 

Mlinarič, Majda Feguš, 

- Zdravstveni dom Ormoţ: Boštjan Viher; Center starejših občanov Ormoţ: Marija 

Kokol 

- Dom upokojencev Ptuj: Majda Hriberšek; Zavod dr. Borštnarja Dornava: Joţica 

Lozinšek, Nevenka Rosič; Zaposleni pri zasebnikih: Irena Klasinc; Terme Ptuj: 

Jelka Voda 

 nadzorni odbor (mandatno obdobje november 2010 – november 2014): Metka 

Rašl, Dragica Golob, Ida Emeršič 

 častno razsodišče (mandao obdobje november 2010 – november 2014): Petra 

Bokša, Jasmina Ivezič, Mateja Šešerko, Nataša Panikvar, Lirija Zemljarič 

 

II. Strokovna izobraţevanja  

 Strokovno izobraţevanje meseca marca v hotelu Primus na Ptuju. Izobraţevanja 

se je udeleţilo134 udeleţencev. Potekalo je v sodelovanju s Splošno bolnišnico 

dr. Joţeta Potrča Ptuj. 

Tema je bila: IZBRANA POGLAVJA IZ GINEKOLOGIJE IN PORODNIŠTVA. 

Ovrednoteno je bilo s 7 LT za pasivne udeleţence in je bilo vpisano v register 

strokovnih izpopolnjevanj pri Zbornici – Zvezi,  pod številko 2010-482-517. 

Objavljen je bil članek v glasilu Utrip. 

 Strokovno izobraţevanje meseca oktobra v hotelu Roškar na Ptuju. Izobraţevanja 

se je udeleţilo 87 udeleţencev. Potekalo je v sodelovanju z Zdravstvenim domom 

Ptuj. 

 
 
 
   

DDrruuššttvvoo    

mmeeddiicciinnsskkiihh  sseesstteerr,,  bbaabbiicc  

iinn  zzddrraavvssttvveenniihh  tteehhnniikkoovv  

PPTTUUJJ  --  OORRMMOOŽŽ  
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Tema je bila: CELOSTNA OBRAVNAVA PACIENTA Z VIDIKA ZDRAVSTVENE 

NEGE V ZD PTUJ. 

Ugotavljali smo kazalnike kakovosti in izvedli evalvacijski vprašalnik za 

udeleţence  strokovnega izpopolnjevanja. 

Ovrednoteno je bilo s 6,5 LT za pasivne udeleţence in je bilo vpisano v register 

strokovnih izpopolnjevanj pri Zbornici – Zvezi,  pod številko 2010-701-735. 

 Strokovno izobraţevanje meseca novembra v Narodnem domu Ptuj. 

Izobraţevanja se je udeleţilo   61 udeleţencev. Potekalo je v sodelovanju s 

Sekcijo reševalcev v zdravstvu. 

Tema je bila: TEMELJNI POSTOPKI OŢIVLJANJA Z UPORABO AED. 

Ugotavljali smo kazalnike kakovosti in izvedli teoretično in praktično preverjanje 

znanja. 

Vsi udeleţenci strokovnega izobraţevanja so uspešno opravili tečaj. 

Ovrednoteno je bilo s 7 LT za pasivne udeleţence in je bilo vpisano v register 

strokovnih izpopolnjevanj pri Zbornici – Zvezi, pod številko 2010-436-483. 

Objavljen je bil članek v glasilu Utrip. 

 

III.  Interesne dejavnosti 

 marec - gledališka predstava Tašča. com (komedija) 

 junij – planinski izlet po Pohorju, od Kop preko Črnega vrha do Ribniške koče 

 december – gledališka predstava Krivica boli (komedija) 

 december – zaključek leta v Kidričevem 

 

IV. Druge aktivnosti  

 Sodelovali na redni skupščini  Zbornice - Zveze meseca marca. 

 Sodelovali na proslavi ob 12. maju v Portoroţu. 

 Predsednica se je udeleţila vseh sej ORSD ter  izobraţevanj Zbornice - Zveze. 

 Imeli smo 3. redne seje predsedstva.  Obravnavali smo aktualno problematiko. 

 Imeli smo redni občni zbor, na katerem smo izvolili novo predsednico za mandatno 

obdobje marec 2010 – marec 2014. 

 Imeli smo izredni občni zbor, na katerem smo izvolili predsedstvo, nadzorni odbor 

in častno razsodišče za mandatno obdobje november 2010 – november 2014. 

 Pričeli smo z izdelavo spletne strani društva. 

 Pripravili smo pravilnik o priznanjih društva, tako bomo lahko ţe v naslednjem letu 

podelili Srebrni znak za ţivljenjsko delo, Srebrni znak in priznanja za aktivno 

delovanje v naši regiji. 

 Razdelili 3000 EUR za udeleţbo na strokovnih sekcijah, našim članom. 

 Kolegice so se aktivno udeleţevale vseh sej, zato smo na občnem zboru meseca 

marca sprejeli pravilnik o nagradah članov društva in izplačali skromne sejnine ter 

nagrado predsedniku. 

 Staro,  neustrezno, zastavo  smo zamenjali z novo. 
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V. Plan dela društva za leto 2011 

V letu 2011 bodo naša prioriteta strokovna izpopolnjevanja na področju obveznih 

vsebin – modul licenca. Programi strokovnih srečanj so namenjeni zaposlenim v 

zdravstveni  in babiški negi in so usklajeni z obveznimi vsebinami. 

 

 Strokovna izobraţevanja  

- 26.3. -  Etika v praksi zdravstvene in babiške nege, v sodelovanju z DMSBZT 

Maribor  

- 7.5. - Obravnava bolnikov s kroničnimi ranami  

- 12.11. - Temeljni postopki oţivljanja z AED, seminar z učnimi delavnicami bomo 

izvedli v sodelovanju s Sekcijo reševalcev 

- 19.11. - Temeljni postopki oţivljanja z AED, seminar z učnimi delavnicami bomo 

izvedli v sodelovanju s Sekcijo reševalcev 

 Interesne dejavnosti 

- 11.3. - Ob prazniku ţena in materinskem dnevu bomo organizirali gledališko 

predstavo, Drzni in poskočni (komedija) – PAN Kidričevo 

- 2.12. - Gledališka predstava ob zaključku leta  

- 4.6. - Planinski izlet  

- 2.12. - Zaključek leta z gledališko predstavo v Kidričevem 

 Ddruge aktivnosti   

- 26.3., redni občni zbor, 

- načrtujemo 3-4 redne seje predsedstva društva, 

- 7.5., svečana proslava ob mednarodnem dnevu medicinskih sester (12. maj) in 

babic (5. maj), s podelitvijo Srebrnih znakov in priznanj v DMSBZT Ptuj – 

Ormoţ, 

- 12. - 14.5., sodelovanje z Zbornico-Zvezo ob mednarodnem dnevu medicinskih 

sester, (12. maj) in babic, (5. maj). Prevzeli bomo petdeset udeleţencev 

kongresa in jim brezplačno omogočili ogled najstarejšega slovenskega mesta 

Ptuj. Za svoje člane bomo organizirali  brezplačen prevoz na svečano proslavo 

ob podelitvi Zlatih znakov, 

- nadaljevali bomo sodelovanje z Zbornico-Zvezo, Predvsem v okviru odbora 

regijskih strokovnih društev, 

- sodelovali bomo z ostalimi regijskimi strokovnimi društvi, 

- spremljali aktualna dogajanja na področju zdravstva, zdravstvene in babiške 

nege, 

- dokončna postavitev spletne strani društva. 

 

Poročilo pripravila 

Tanja Ribič Vidovič, predsednica društva 

 

 tanja.ribic.vidovic@siol.net  

 

 

 

mailto:tanja.ribic.vidovic@siol.net
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12.8. KOPER  

 
 

I. Predstavitev Strokovnnega društva medicinskih sester babbic in 
zdravstvenih tehnikov Koper 

 

Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koper (društvo) 

je prostovoljno, samostojno, nepridobitno, stanovsko, nestrankarsko zdruţenje 

medicinskih sester in babic Obalno – kraške regije, ki delujejo na področju 

zdravstvene in babiške nege. 

 

Sedeţ društva: Dellavallejeva 3, Koper.  

 

Organi društva za mandatno obdobje 14. maj 2009 – 13. maj 2013: 

 predsednica: Boja Pahor,  

 podpredsednica: Marina Čok,  

 tajnica: Tina Furlan,  

 blagajničarka: Mira Peroša,  

 izvršni odbor (IO): Splošna bolnišnica Izola: Bojana Baričič, Doroteja Dobrinja, 

Mirsada Osmani; Zasebna zdravstvena dejavnost – koncesionarji: Vlasta Belič; 

Zdravstveni dom Ilirska Bistrica: Virginija Benigar; Zdravstveni dom Piran: 

Tadeja Bizjak, predstavnica  za piransko občino; Zdravstveni dom Seţana: 

Tatjana Kastelic, predstavnica za seţansko občino; Ortopedska bolnišnica 

Valdoltra: Mira Šavora, Marina Skok, 

 nadzorni odbor: Alenka Šau, predsednica, Diana Koren, Slavica Vojska, Tanja 

Hrvatin, Mariza Černač, članice, 

 razsodišče: Nataša Kocjan, predsednica, Ariela Bucaj, Hermina Kastelic, 

Radmila Keča, Bogdana Satler, članice, 

 komisija za priznanja: Alenka Šau, predsednica, Mira Šavora, Tadeja Bizjak, 

Tina, Furlan in Vlasta Belič, članice. 

 

Izvedba sej  IO društva:  

6. redna seja  20. januar, 1. korespondenčna seja  13. januar (po e – pošti), 7. redna 

seja  4. februar, 8. redna seja  2. marec, 9. redna seja  16. marec, 10. redna seja  24. 

april, 11. redna seja  7. maj, 12. redna seja  27. maj, 13. redna seja  10. junij, 14. 

redna seja   23. september, 15. redna seja  13. oktober, 16. redna seja   9. 

november, 2. korespondenčna seja  29. november (po e – pošti), 17. redna seja  23. 

november, 18. redna seja  16.december.  
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Redne seje Nadzornega odbora društva: 1. redna seja 16. marec, 2 redna seja 23. 

november. 

 

II. Strokovna srečanja 

Področje obveznih vsebin: 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 20.03.2007), ki jih mora vsebovati strokovno izpopolnjevanje za 

izpolnjene pogoj obveznih vsebin s področja ''POKLICNE ETIKE, ZDRAVSTVENE 

ZAKONODAJE IN TPO'' v enem licenčnem obdobju: 

 marec, ''POKLICNA ETIKA V PRAKSI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE'', 

2010-0524-0568-100311, 7,5 LT, 197 udeleţencev;  

 27. november, ''OSNOVE PRAVNE UREDITVE S PODROČJA ZDRAVSTVENE 

DEJAVNOSTI, DELOVNEGA PRAVA TER OBLIGACIJSKEGA PRAVA''. 2010-

0443-0481-101127, 9,5 LT, 180 udeleţencev; 

 

22. redna skupščina Zbornice – Zveze, 27.marec: Boja Pahor, Marina Čok, Mira 

Peroša, Doroteja Dobrinja, Tadeja Bizjak, Tina Furlan (poslanci). 

 

12. simpozij zdravstvene in babiške nege ter svečana akademija Zbornice – 

Zveze ob 12. maju mednarodnem dnevu medicinskih sester. 

Kongres ob mednarodnem dnevu medicinskih sester in svečana akademija sta bila v 

Portoroţu v soorganizaciji s SDMSBZT Koper. 12. simpozija se je udeleţilo 220 

članov in svečane akademije s podelitvijo Zlatih znakov Zbornice – Zveze 750 

članov. Za društvo je to bil zelo velik projekt. Po zaključni prireditvi in simpoziju smo z 

vseh strani prejemali pohvale in čestitke za odlično izpeljano svečano akademijo ter 

simpozij zdravstvene in babiške nege. Iskrena hvala vsem, ki so aktivno ali kako 

drugače sodelovali pri organizaciji in izpeljavi svečane akademije. Posebna pohvala 

in zahvala gre članicam strokovnega in organizacijskega odbora, vodstvu in članom 

UO Zbornice – Zveze ter članicam IO društva. Zahvaljujemo se vsem udeleţencem 

slavnostne akademije, ker je vsak od nas prispeval svoj deleţ k temu, da je prireditev 

uspela. 

 

Prednovoletno srečanje in svečana podelitev priznanj za dolgoletno delo na 

področju zdravstvene in babiške nege, 9. december. 

 

III.  Interesne dejavnosti 

 izletništvo: 5 dnevni izlet na Korziko, 88 udeleţencev. 

 

IV. Razvojna in publicistična dejavnost  

 objave: v informativnem biltenu Utrip, 

 mediji: Radio Koper, Radio Capris, Primorske novice, Ţurnal 24 ur. 
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V. Predstavitev programa dela za leto 2011 

 Strokovna izobraţevanja: 

- februar in november: TEMELJNI POSTOPKI OŢIVLJANJA, 

- marec: ETIKA V ZDRAVSTVU. 

 Druţabna srečanja:  

- 20. 5. -  Portoroţ, Bernardin – Proslava ob počastitvi 12. maja, mednarodnega 

dneva medicinskih sester in podelitev srebrnih znakov društva za leto 2010, 

- 9.12. - Portoroţ, Bernardin – proslava ob zaključku leta in podelitev jubilejnih 

nagrad društva za leto 2010. 

 Izletniški program 

- 26. – 29.4.2011, štiridnevni izlet na Portugalsko, 

- oktober,  enodnevni pohod po dolini Glinščice. 

 

Poročilo potrdil Izvršni odbor SDMSBZT Koper, 11. februarja 2011.  

 

Poročilo pripravila 

Boja Pahor, predsednica društva 

 

boja.pahor@gmail.com   
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12.9. VELENJE  

 
 

I. Predstavitev Društva medicinskih sester, babic in zdavstvenih tehnikov 

Velenje 

 

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Velenje (društvo) šteje 

310 članov. Delujemo na področju šaleško – savinjske regije.  

 

Izvršni odbor, nadzorni odbor in disciplinska komisija je bila izvoljena na rednem 

občnem zboru decembra 2009. Mandat organov društva je od 05.12.2009 – 05.12. 

2013.  

Izvršni odbor:  

 predsednik Janez Kramar,  

 podpredsednica Lidija Časl,  

 tajnik Andrej Koletnik, 

 blagajničarka Suzana Lipnik,  

 članice: Angela Šuster, Helena Grudnik, Špela Hofinger – Mihelič ( mandat od 

18.12.2010) 

 nadzorni odbor: Anka Stropnik, predsednica; Dea Hudarin, Silva Skornšek,  

 disciplinska komisija: Darja Kramar, predsednica; Gertruda Berdnik, Špela 

Hofinger – Mihelič. 

 

V letu 2010 smo se člani izvršnega odbora sestali šestkrat na redni seji in sicer: 

20.1.,18.2., 28.4., 13.5., 31.8. in 16.11.. Imeli smo tudi štiri korespondenčne seje.  

 

Izvršni odbor se je sestal z nadzornim odborom in disciplinsko komisijo 18.12.. Na 

sestanku smo podrobno poročali o delovanju našega društva, tako s finančnega kot z 

organizacijskega vidika. Nadzorni odbor nam je poročilo v celoti potrdil (finančno 

poročilo je predstavila blagajničarka, Lipnik Suzana).  

Po potrditvi poročila o delovanju društva, smo ga istega dne predstavili tudi na 

rednem občnem zboru društva. Poročilo je občni zbor društva soglasno potrdil in s 

tem podal izvršnem odboru društva razrešnico za leto 2010. 

Zaradi premajhnega števila članov v IO društva smo na rednem občnem zboru, 

18.12., imeli tudi izredne volitve dodatnih članov.    

 

II. Izvedeni projekti  

V letu 2010 smo organizirali naslednje dogodke: 

 8. 3. -  Grob rezerviran za Pepa ( gledališka predstava), 

 17.3. -  predstavitev topolotnih oblog, 
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 20.5. - Izobraţevanje kot pomemben dejavnik za prevzemanje  kompetenc v ZN in 

svečana proslava društva ob dnevu medicinskih sester in babic, 

 12.5. - udeleţba na svečani proslavi Zbornice - Zveze ob dnevu medicinskih 

sester in babic -  Portoroţ 2010, 

 6.10. - Intravenska terapija, rokovanje s perifernim venskim katetrom, 

izobraţevalna delavnica, 

 izlet članov društva v Beograd, 

 6.11. - Oskrba rane, izobraţevalna delavnica, 

 16.11. - Temeljni postopki oţivljanja z uporabo AED – delavnica      modul licenca, 

obvezne vsebine, 

 7.12. - Temeljni postopki oţivljanja z uporabo AED – delavnica         modul licenca, 

obvezne vsebine, 

 18.12. -   redni občni zbor društva s prednovoletno zabavo. 

 

V letu 2010 smo uresničili vse zastavljene cilje, predavanje iz vsebin etike pa smo, 

zaradi zasedenosti predavateljic, prestavili v mesec januar 2011.  

 

III.  Pomembni razvojni projekti  

Eden izmed pomembnejših razvojnih projektov društva je bil povečanje članstva. 

Pristopili smo k aktivnim oblikam pridobivanja članstva. Tako smo uspeli povečati 

članstvo za skoraj 50, članov kar je za naše društvo izreden uspeh. Izdelali smo 

spletno stran, ki je dobro obiskana, odprli elektronski naslov, ki so ga člani takoj 

sprejeli za svojega in je postal eden izmed pomembnih načinov komuniciranja s 

članstvom.  

V letu 2010 smo podpisali tudi pogodbo z računovodsko hišo Apovizija, tako imamo 

sedaj finance vodene skladno z vsemi računovodskimi in zakonskimi osnovami. 

Sodelujemo z različnimi strokovnimi sekcijami, društvi in lokalnimi mediji pri 

oblikovanju izobraţevanj in društvenih aktivnosti. 

 

IV. Program dela za leto 2011 

 22. 1.  -  Etika v praksi zdravstvene nege – ( modul licenca – obvezne vsebine), 

 februar  – Paliativna zdravstvena nega, 

 marec  – Predstavitev novih smernic oţivljanja, ERC 2010, 

 april  -  Zdravstvena zakonodaja v luči zdravstvene nege ( modul licenca – 

obvezne vsebine), 

 maj  – Svečana proslava ob mednarodnem dnevu medicinskih sester,  

 junij  – Splavarjenje po Dravi, 

 september  – Temeljni postopki oţivljanja z avtomatskim defibrilatorjem ( modul 

licenca – obvezne vsebine ), 

 oktober – Izlet društva v Sarajevo, 

 november  – Informatika v zdravstvu, 

 december – občni zbor in tradicionalno prednovoletno    druţenje članov društva. 
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Poročilo o delu Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Velenje je 

sprejel IO DMSBZT Velenje na korespondenčni seji 11.1.2011. 

 

 

Poročilo pripravil 

Janez Kramar, predsednik društva 

 

janez.kramar1@gmail.com  
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12.10. POMURJE  

 
 

I. Predstavitev Društva medicinskih sester, babic in zdavstvenih tehnikov 

Pomurja 
 

S programom društva in temami, ki jih obravnavamo, ţelimo prispevati h kakovostni 

zdravstveni negi in s tem h kakovosti storitev oskrbe bolnikov, ki vodi v bolnikovo 

varnost ter dobro počutje. Prav tako ţelimo s svojimi aktivnostmi prispevati k pozitivni 

delovni klimi izvajalcev zdravstvene nege in ostalih sodelavcev. 

Društvo MSBZT Pomurja (društvo) je v letu 2010 obeleţilo 50 let delovanja. Ob tem 

praznovanju smo organizirali celodnevno strokovno srečanje z izdajo zbornika. 

Slavnostno akademijo smo planirali za 4. december, vendar smo jo zaradi adaptacije 

dvorane prenesli na 8. januar 2011. V decembru 2010 smo ob jubileju 50 let 

delovanja Društva izdali zbornik Zdravstvena nega skozi čas, besede, slike in 

spomine. S svojimi 1060 člani, ki delujejo na različnih področjih in v različnih 

zavodih, ţelimo prispevati h kvalitetni zdravstveni negi in zdravstveni oskrbi v 

pomurski regiji. 

Društvo deluje strokovno, regijsko v javnem interesu ter v dobrobit članov društva z 

namenom strokovne rasti, druţenja, pripadnosti in v korist pomurskemu človeku. 

 

Izvršilni in nadzorni odbor društva sta se sestala devetkrat.  

 

II. Izvedeni projekti  

Strokovna srečanja: 

 Preloţeno na leto 2011; Urgenca s temeljnimi postopki oţivljanja; SB MS 

 19. 4. 2010; Seminar-   Medicinske sestre zagotavljamo varnost in uvajamo 

novosti pri obravnavi pacientov s kroničnimi obolenji; Kulturna dvorana Beltinci; 

190 udelţencev 

 29. 6. 2010;Celodnevni seminar in delavnice Odsev etike v praksi zdravstvene 

nege; Beltinci, Kulturna dvorana, SB MS; 100 udeleţencev  

 29. 9. 2010; Celodnevni seminar in delavnice Odsev etike v praksi zdravstvene 

nege; Beltinci, Kulturna dvorana, SB MS;120 udeleţencev 

 7. 4. 2010; Strokovno srečanje s čajanko- predstavitev dejavnosti  Zdravstvi dom 

Murska Sobota – primarni nivo; Grajska Dvorana; 50udeleţencev 

 10. 2010; simpozij Oskrba kronične rane; Kulturna dvorana Beltinci, 50 

udeleţencev 

 Preloţeno na 2011; Seminar-Pomen komunikacije in medsebojnih odnosov; 

Beltinci, Kulturna dvorana 

 2010; Strokovno srečanje ob 50 letnici delovanja društva: Obravnava starejših z 

vidika ZN v vseh okoljih; Kulturna dvorana Beltinci; 185 udeleţencev 
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Ekskurzije: 

 18. 12. 2010; Predboţični izlet Celovec; 45 udleţencev 

Rekreacija: 

 9. 5. 2010, september 2010; Maraton; Beltinci - proga Pomurje;  10 udeleţencev 

Kulturne dejavnosti:  

 DMSBZT Pomurja in ţenski pevski zbor Ţarek: 

- koncert  za materinski dan  Dom starejših Rakičan;1200, 

- nastop na območnem srečanju zborov, 

- nastop na obletnici Planinskega društva, 

- nastop ob otvoritvi bivalne enote varovanih stanovanj, Murska Sobota, 

- nastop ob 50 letnici zdravstvene šole, 

- Boţični koncert v  DOSOR in SB MS 

 16. 11. 2010; Kulturni dogodek – Koncert duhovnih pesmi; Cerkev SV. Ladislava 

Beltinci; 40 udeleţencev 

Srečanja: 

 21. 5. 2010; Koncert pevskega zbora ob 15 letnici delovanja in podelitev srebrnih 

znakov, priznanj, osrednje srečanje članov DMSBZT Pomurja; Galerija Murska 

Sobota; 250 udeleţencev 

 26. 5. 2010; Srečanje prvih med. sester z diplomo v Radencih; Zdravilišče 

Radenci; 70 udeleţencev 

 5. 2010; Udeleţba na osrednjem slovenskem  srečanju ob 12. maju mednarodnem 

dnevu MS in na simpoziju; Portoroţ- organiziran prevoz avtobus; 54 udeleţencev 

 Srečanja skozi vse leto praviloma 1 krat tedensko; Skupine za samopomoč, 

skupina za osebnostno rast; Na različnih lokacijah v Pomurju; 11 skupin, 

povprečno 10 članic 

Raziskovalna dejavnost: 

 Seminar etika - obdelava etičnih dilem; SB MS 

Obletnice: 

 12. 2010 preneseno na 8. 1. 2011; Slavnostna prireditev ob 50 letnici delovanja 

društva; Kulturna dvorana MS; 330 udeleţencev 

Ostalo: 

 april 2010; Udeleţba in sodelovanje na tradicionalni aktivnosti Pomurje v gibanju; 

Otok Ljubezni; 400 udeleţencev 

 december 2010; izdaja zbornika ob 50 letnici delovanja; 600 

Izdaja zbornika za seminarje: 

 oktober  2010;  

- Medicinske sestre zagotavljamo varnost in uvajamo novosti pri obravnavi 

pacientov s kroničnimi obolenji izdaja, DVD 250 kom 

- Oskrba kronične rane, izdaja zbornika 300 kom 

 januar 2011 

 Obravnava starejših z vidika ZN v vseh okoljih, izdaja DVD 250 kom 

 

Plan za leto 2010 je bil sprejet na seji IO in NO, dne 3. 4. in na občnem zboru 19. 4..  
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V letu 2010 smo podelili srebrne znake in priznanja. 

 

Srebrni znak, so prejeli:  

 Patronaţna in babiška sluţba zdravstvenega doma Murska Sobota 

 Doris Gal Kiray,  ZD Lendava 

 Zlatka Lebar,  ravnateljica Zdravstvene šole MS  

 Zinka Lenarčič, Terme 3000 

 Nada Ivanc, ZD Murska Sobota 

 

Priznanje, so prejeli : 

 Zdenka Domitric, SBMS- KRG odd. 

 Zdenka Rajh, ZD Ljutomer 

 Mirko Šeruga,  SBMS- INT. odd. 

 Valerija Hozjan, ZD Lendava 

 Marija Musolin , SBMS - INT. odd.  

 

Zlati znak Zbornice - Zveze v letu 2010 je za svoje delo ter doprinos k razvoju stroki 

zdravstvene nege dobila naša kolegica Metka Močnik, iz posebnega zavoda Lukavci, 

kar nas posebej veseli. 

 

Ob praznovanju 50 letnice društvene dejavnosti v Pomurski regiji smo podelili 

jubilejna priznanja tistim medicinskim sestram, ki so orale ledino in postavljale 

temelje stroki zdravstvene in babiške nege v letih od 1950 do 1965.  

 

Jubilejna priznanja so prejeli: 

 Katarina Bergles, Splošna bolnišnica Murska Sobota, Otroški oddelek 

 Terezija Cesnik, Splošna bolnišnica Murska Sobota, Porodni oddelek 

 Marjeta Drvarič, Splošna bolnišnica Murska Sobota, Infekcijski oddelek, Srednja 

zdravstvena šola Murska Sobota 

 Slavica Fekonja,  Zdravstveni dom Gornja Radgona,  Zdravilišče Radenci 

 Marija Gorše Gobec, Zdravstveni dom Lendava,  Zdravstveni dom Murska 

Sobota 

 Gizela Balaţic Györkös, Zdravstveni dom Lendava 

 Ljudmila Hakl, Dom starejših Rakičan 

 Etelka Hari, Zdravstveni dom Murska Sobota, Medicina dela  

 Marjana Kramarič, Zdravstveni dom Gornja Radgona 

 Zlatka Makari Gerenčer, Splošna bolnišnica Murska Sobota, Ušesni oddelek 

 Ludvik Markovič, Zdravstveni dom Murska Sobota 

 Mira Miloševič,  Splošna bolnišnica Murska Sobota, Kirurški oddelek 

 Ljudmila Pelc, Zdravstveni dom Gornja Radgona 

 Vera Perkič, Splošna bolnišnica Murska Sobota, Pljučni oddelek 

 Marinka Planinc,  Splošna bolnišnica Murska Sobota,  Kirurški in transfuzijski 

oddelek 

 Magda Rakuša, Zdravstveni dom Murska Sobota, Patronaţa 
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 Helena Ravnič, Zdravstveni dom Murska Sobota, Srednja zdravstvena šola 

Murska Sobota 

 Antonija Sedonja, Splošna bolnišnica Murska Sobota,  glavna med. sestra 

SBMS 

 Zorica Skalar, Splošna bolnišnica Murska Sobota,  Operacijski blok  

 Terezija - Cvetka Sterţaj, Zdravstveni dom Ljutomer 

 Cecilija Škraban,  Splošna bolnišnica Murska Sobota,  Ginekološko-porodni 

oddelek 

 Štefka Šömen, Dom Lukavci, Zdravstveni dom Ljutomer 

 Marija Štrakl, Zdravstveni dom Gornja Radgona  

 Katarina Vinčec, Zdravstveni dom Murska Sobota,  Srednja zdravstvena šola 

Murska Sobota 

 Sidonija Zver, Splošna bolnišnica Murska Sobota,  Infekcijski oddelek 

 Fanika Ţitek,  Splošna bolnišnica Murska Sobota,  Očesni oddelek 

Za dobitniki priznanj stojijo timi sodelavcev, ki so čeprav neimenovani, prav tako 

zasluţni za ta priznanja. 

 

Članice društva vodijo ţe trinajst let Skupine za samopomoč. Društvo podpira 

delovanje teh skupin, ki pomagajo pri izboljševanju kakovosti ţivljenja starejših in 

invalidov. 

Preko programa rekreacije so se nekateri naši člani udeleţili spominskega maratona 

in še drugih rekreativnih dejavnosti, ki so bile organizirane v naši okolici. 

Predavanja in seminarji so za udeleţence člane društva večinoma brez kotizacije. K 

posameznim predavanjem smo povabili tudi naše zdravstvene in nezdravstvene 

sodelavce ter prostovoljce. 

 

Društvo pri svojem delovanju sodeluje z drugimi regijskimi stanovskimi društvi v 

Sloveniji, Zbornico - Zvezo, Sindikatom delavcev v zdravstveni negi v naši pokrajini, 

drugimi društvi (Društvom za boj proti raku, Rdečim kriţem, ţupnijskimi Karitas, 

Društvom osteoporoze Murska Sobota, invalidskimi društvi), Zvezo društev za 

socialno gerontologijo Slovenije, skupinami za samopomoč, lokalnimi skupnostmi, 

zdravstvenimi zavodi v Pomurju, Srednjo zdravstveno šolo Murska Sobota, Visoko 

šolo za zdravstveno nego in fizioterapijo Murska Sobota, domovi za starejše. 

Dejavnost društva bogati ţenski pevski zbor Ţarek, ki šteje 20 članic in deluje 15 let.  

Mnoge naše članice delujejo kot prostovoljke v RK, Karitas, skupinah za samopomoč 

in kot koordinatorke pri projektu Ţivimo zdravo ter pri drugih zdravstveno vzgojnih 

akcijah v pomurskem prostoru. 

V Murski Soboti deluje skupina za samopomoč upokojenih medicinskih sester, ki s 

svojim druţenjem in prostovoljnim delom razvijajo prostovoljstvo in zdravstveno 

vzgojno delo. Dobivajo se vsako prvo sredo v mesecu, se druţijo in nudijo 

zdravstveno vzgojno svetovanje tistim, ki jih obiščejo.  
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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 2010 smo tako zaključili s številnimi dejavnostmi: 

 predavanj in seminarjev se je udeleţilo 765 članic in članov ter 100 drugih 

zdravstvenih sodelavcev, 

 predavanj strokovnih sekcij, simpozija, drugih strokovnih prireditev izven našega 

društva in  jih je financiralo društvo, se je udeleţilo 52  naših članov;  

 obisk na koncertih - 1200 udeleţencev,  

 predboţični Celovec si je ogledalo 40 članov društva, 

 pri skupinah za samopomoč je 25 medicinskih sester voditeljic ali sovoditeljic, 

 skupino za osebnostno rast obiskuje 6 naših članic. 

 

Društvo se financira s članarino ter s finančnimi sredstvi, pridobljenimi s 

kandidaturami na razpisih posameznih občin ter s pomočjo donatorstva in 

sponzorstva drugih organizacij. 

Zahvaljujemo se vsem donatorjem in občinam, ki nam pomagajo preko dobljenih 

razpisov za program zdravstva in sociale. 

 

Z izvedenim programom smo članom in sodelavcem ţeleli pribliţati novosti na 

področju zdravstvene nege ter na drugih strokovnih področjih medicine, psihologije, 

fizioterapije, veščin komunikacije, odnosov, delovne klime, skrbi za lastno zdravje, 

kakovosti, paliativne oskrbe. Letos smo dali poudarek obvezni vsebini s področja 

etike. Z izvedenimi predavanji ter drugimi aktivnostmi in številom prisotnih 

udeleţencev, ki jih je bilo 3249, nam je to dobro uspelo. Vsa ta spoznanja, veščine in 

znanja pa uspešno prenašamo na bolnike in druge uporabnike zdravstvenih storitev 

v pripravljanju strokovnih standardov, smernic, protokolov, projektov in izvedbi 

strokovnih, varnih in kakovostnih storitev. Z vsem tem nedvomno prispevamo h 

kakovosti zdravstvene nege, zdravstvenih storitev in zdravstvenega sistema, kar 

pomeni tudi večjo varnost in  bolj human pristop za bolnike in tudi zaposlene na 

področju skrbi za zdravje. 

Tudi v prihodnje ţelimo s programom društva slediti razvoju stroke, poleg 

izobraţevanja in druţenja, razvijati raziskovalno dejavnost ter tako prispevati h 

kakovosti dela za varnost naših bolnikov in zadovoljstvo zaposlenih.  

 

 

Poročilo o delu je bilo sprejeto na seji IO in NO 14.12.2011 

 

Poročilo pripravila 

Emilija Kavaš, predsednica društva 

 

 milka.kavas@gmail.com                                                               

 

http://www.drustvo-mszt-pomurja.si/
mailto:milka.kavas@gmail.com
mailto:milka.kavas@gmail.com
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12.11. SLOVENJ GRADEC  

 
 

I. Predstavitev Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov 

Slovenj Gradec  

 

Ddruštvo zdruţuje 607 aktivnih članic in članov, medicinskih sester, babic in 

zdravstvenih tehnikov iz Meţiške, Mislinjske in Dravske doline. Znotraj Društva 

delujeta Sekcija upokojenih medicinskih sester ter Pohodniška sekcija. 

 

Za mandat 2007 – 2011 so bili v organe Društva izvoljeni:   

 predsednica, Petra Štigl,  

 podpredsednica, Bojana Zemljič,  

 tajnica, Aleksandra Horvat,  

 blagajničarka, Kristina Pur, 

 upravni odbor: Andreja Rezar, Marjana Plesec, Milena Kuhelnik, Tatjana 

Gliebe, Sonja Keuc, Frančiška Šumečnik, Dalja Pečovnik, Fanika Ladinik, 

Marija Španovič, Klavdija Meţnar, Anica Vogel, Marija Šoštar Lah, Majda 

Topler, Metoda Petrič, Peter Kordeţ, Ivan Tandler, Rajko Marsel, Andreja 

Mlinar, Marija Ileršič Kac, 

 nadzorni odbor: Danica Knapp, Anita Tomaţ, Silvija Miglič, Jana Spanţel, Ana 

Perše, 

 razsodišče: Andreja Trebičnik, Olga Balaban, Tina Čekon, Katarina Krenker, 

Jana Spanţel, 

 komisija za dodeljevanje in uporabo sredstev iz Sklada za izobraţevanje: Majda 

Topler, Aleksandra Horvat, Sonja Keuc, Bojana Zemljič, Marija Ileršič Kac, 

 komisija za priznanja:  Bojana Zemljič, Jana Spanţel, Danica Knapp, Sonja 

Keuc, Nada Kadiš. 

 

Seje UO, DK in NO ter občni zbor: 

 

Sklicali smo štiri seje in redni občni zbor, na katerem smo gostili Moniko Aţman, 

izvršno direktorico Zbornice – Zveze. 

 

1.seja: dne, 17.02.  

2.seja: dne, 10.05.  

3.seja: dne, 24.05.  

4.seja: dne, 25.11.  

Redni letni občni zbor je bil izveden dne, 08.06.  
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II. Izvedeni strokovni seminarji in predavanja 

Organizirali smo dva strokovna seminarja: 

 16.10. - strokovni seminar: »40 let zdravstvene nege v enoti Intenzivne medicine 

operativnih strok Splošne bolnišnice Slovenj Gradec. Udeleţenih 81 ljudi. 

 06.11. - strokovni seminar: »Dimenzije etike in morale v zdravstveni in babiški 

negi«. Udeleţenih 74 ljudi. 

 

Komisija za dodeljevanje in porabo sredstev iz sklada za izobraţevanje je ugodila 

prošnji dveh članic in jih na ta način podprla pri pridobivanju novih znanj na 

visokošolskem študiju zdravstvene nege. 

 

III.  Publicistična dejasnost  

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 pet priznanj. 

 Horvat A.: 40 let zdravstvene nege v enoti za intenzivno medicino operativnih strok 

v splošni bolnišnici Slovenj Gradec. 

 Štigl P.: objavljen intervju s članico društva, Aleksandro Horvat 

 

IV. Interesne dejavnosti 

 Pohod - 29.03. smo organizirali pohod na Boč. Udeleţenih 20 ljudi. 

 

Podelitev priznanaj društva 

Društvo 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 v letu 2009, podelilo pet srebrnih znakov in priznanja. 

 

Dobitniki srebrnih znakov:  

 Amalija Buhvald,  

 Danica Repas,  

 Mitja Hercog,  

 Olga KoršiČ ter  

 Negovalni oddelka za ginekologijo in porodništvo ter centra za nedonošenčke 

v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec. 

 

Dobitniki priznanj: 

 za prispevek na oţjem strokovnem področju v zdravstveni in babiški negi: 

Primoţ Krajnc, 

 za vidni ţivljenjski prispevek na poklicnem področju: Anica Libnik, Martina 

Kogelnik, Irena Šertel, Zdenka Ravnjak. 

 

Ostale aktivnosti:  

 udeleţba na redni skupščini Zbornice – Zveze, 
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 redno spremljanje aktivnosti Zbornice – Zveze in obveščanje članov o aktualnih 

vsebinah,  

 aktivno sodelovanje z drugimi regijskimi društvi,  

 udeleţba na strokovnih srečanjih, predavanjih in seminarjih,  

 aktivno spremljanje razvoja stroke, 

 udeleţba na proslavi ob 12. maju,  

 prenova in uskladitev aktov društva z veljavno zakonodajo ob pomoči pravne 

sluţbe idr. 

 

Nerealizirani cilji: 

Zaradi objektivnih razlogov nismo uspeli realizirati izleta članov društva. Izlet bo 

organiziran v pomladanskem terminu 2011.  

Pohodniška sekcija zaradi slabega vremena ni uspela realizirati vseh načrtovanih 

pohodov.  

 

V. Program dela za leto 2011 

Društvo  bo v letu 2011 za svoje člane, poleg ostalih aktivnosti, organiziralo in izvedlo 

strokovna izpopolnjevanja na področju obveznih vsebin, modul - licenca, na temo:: 

 Poklicna etika »Dimenzije etike in morale v zdravstveni in babiški negi« 

 Zdravstvena zakonodaja 

 TPO 

Na področju publicistične in zaloţniške dejavnosti bomo, v sodelovanju z Zbornico - 

Zvezo podprli ponatis knjige »Vse visi na popkovini«. 

Poslovno in finančno poročilo o delu Društva medicinskih sester, babic in 

zdravstvenih tehnikov za leto 2010 bo obravnavano na prvi redni seji v mesecu 

februarju 2011.  

 

Poročilo pripravila 

Petra Štigl, predsednica društva 

 

petra.stigl@amis.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:petra.stigl@amis.net
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13.  POROČILA STROKOVNIH SEKCIJ (31 POROČIL) 

 

13.1. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v medicini dela 

prometa in športa  

 

I. Predstavitev sekcije in organov 

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v medicini dela, prometa in 

športa (sekcija) deluje kot ena prvih ustanovljenih sekcij. Na strokovnem srečanju 

dne 10.09.2010 v Mariboru so izvedli volilni občni zbor.  

Seznam vodstva in članov izvršnega odbora sekcije za mandatno obdobje 

10.9.2010-10.9.2014: 

 predsednica: Nevenka Šestan, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in    

športa(KIMDPŠ) Ljubljana, 

 podpredsednica: Vida Slavec, ZD Il. Bistrica, 

 članice: Sonja Ficko, ZD Gornja Radgona; Irena Šuštar, ZD Jesenice, Dunja 

Frbeţar Gostiša, ZD Ajdovščina; Mateja Čagran, ZD Maribor; Barbara 

Terbovc, ZD Celje; Bernarda Đogić, ZD Ljubljana Center; Vanda Erpe, Polje 

harmonije d.o.o. 

 

Seje izvršnega odbora: 

Redne seje: 

4.november 2010 

 

II. Izvedeni strokovni seminarji in predavanja 

V letu 2010 smo organizirali strokovno srečanje 10.09. v Mariboru na temo »Zdravje 

in obremenjenost na delovnem mestu«.  

 

III. Mednarodna dejavnost  

 Od 5. do 8. maja 2010 je v Budimpešti na Madţarskem potekalo  31. delovno 

srečanje  Zveze medicinskih sester v medicini dela - FOHNEU (Federation of 

Occupational Health Nurses), ki se je ga udeleţila tudi članica naše sekcije.  

 Od 20. do 23. oktobra 2010 je bila naša sekcija, skupaj z UKC Ljubljana in 

KIMDPŠ,  gostiteljica 32. delovnega srečanja FOHNEU pri nas v Ljubljani. Prvi 

uradni delovni dan je srečanje otvorila predsednica FOHNEU Julie Staun, ki je 

pozdravila vse člane in vabljene goste, med drugim doc. dr. Metodo Dodič Fikfak, 

predstojnico Kliničnega  inštituta za medicino dela, prometa in športa, ki je 

predstavila organizacijo in delovanje sistema varnosti in zdravja pri delu v 

Sloveniji, Moniko Aţman, izvršno direktorico Zbornice - Zveze, ki je opisala 

delovanje in poslanstvo Zbornice – Zveze, in asist. mag. Alenko Škerjanc, 

sekretarko Sekcije za medicino dela Evropskega zdruţenja zdravnikov 

specialistov (UEMS), ki je predstavila delovanje UEMS.  
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    Na srečanju so sodelovali tudi opazovalci iz Turčije in Hrvaške. 

    Na začetku srečanja smo obravnavali poročilo z 31. srečanja FOHNEU v 

Budimpešti in predloge, sprejete na seji predsedstva FOHNEU v Ljubljani. Vsaka 

članica je poročala o stanju na področju varnosti in zdravja pri delu, vključno s 

splošnim stanjem v posamezni drţavi članici (brezposelnost, pokojninske reforme, 

stavke, bolniški staleţ...). Poseben poudarek je bil namenjen medsebojnemu 

informiranju o dejavnostih zdravstvene nege na področju medicine dela v obliki 

seminarjev, delavnic, izobraţevanj in sodelovanja v različnih evropskih projektih. 

Izmenjali smo si tudi pozitivne izkušnje pri dvostranskem sodelovanju in poročali o 

napredku v posameznih drţavah članicah na področju zdravstvene nege v 

medicini dela. Podpredsednica zdruţenja nam je predstavila aktivnosti ob 

Evropskem dnevu medicinskih sester in Evropskem tednu varnosti in zdravja pri 

delu. V delu po skupinah  smo obravnavali različna področja našega delovanja 

(izobraţevanje, sodelovanje v organih EU, urejanje spletne strani...) in o tem 

poročali na plenarnem zasedanju. Zadnji dan smo največ časa namenili poteku 

priprav na 5. kongres  FOHNEU v španski Tarragoni leta 2012 in se dogovorili za 

naslednje srečanje, ki bo od 26. do 28.  maja 2011 v Dublinu na Irskem. 

 

IV. Razvojna in publicistična dejavnost  

Skupaj z Zdravstveno fakulteto v Ljubljani smo v tem letu pripravili program za 

klinično specializacijo s področja medicine dela, prometa in športa.  

 

V. Program  dela in cilji za leto 2011  

 V letu 2011  bomo še naprej sodelovali v evropskem zdruţenju FOHNEU pri  

     vseh vsebinah, ki se obravnavajo na delovnih srečanjih (izobraţevanje,  

    odelovanje v  evropskih projektih, sodelovanje v organih EU in drugo).  

 Naslednje srečanje bo v mesecu maju na Irskem.  

 V letu 2011 bodo potekale priprave na 5. kongres medicinskih sester s področja 

medicine dela, ki bo v letu 2012 v španski Tarragoni. 

 V mesecu juniju bo pripravila naša Strokovna sekcija  strokovno srečanje na  

    temo Ocena zdravstvenega stanja voznikov motornih vozil I in II skupine.     

 Naš glavni cilj je, da bi pričeli izvajati klinično specializacijo s področja medicine 

dela, prometa in športa v letu 2011, saj imamo program ţe  pripravljen.  

         

Poročilo je potrdil IO Strokovne sekcije, dne 20.01.2011; št. sklepa 1/2011. 

 

 

Poročilo pripravila 

mag. Nevenka Šestan, predsednica sekcije  

 

nevenka.sestan@gmail.com  
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13.2. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji 

 

 
 

I.  Predstavitev sekcije in organov 

V Sekciji medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji (v nadaljevanju 

sekcija) so zdruţeni zaposleni v psihiatrični zdravstveni negi in so člani Zbornice - 

Zveze.  

Naše delo je povezovanje vseh vključenih, delitev nalog ter razvijanje novega znanja, 

ki prispeva k večji kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave. 

 

Izvršni odbor (IO) strokovne sekcije vključuje člane iz vseh psihiatričnih bolnišnic. 

Psihiatrična klinika Ljubljana ima kot klinika, po dogovoru z ostalimi psihiatričnimi 

bolnišnicami, v izvršnem odboru štiri člane ostale psihiatrične bolnišnice pa po enega 

člana. Sestavljen je iz devetih članov in predsednika. 

V mandatno obdobju IO 2009 – 2013 so predsednik in člani IO sekcije:  

 predsednik: Branko Bregar,  

 člani: Jana Zupan, PB Begunje, namesto nje je Ljubica Vouk Kovač; Lidija 

Mrak   PB Idrija; Viktorija Štiglic, UKC MB, Oddelek za psihiatrijo; Metka 

Švigelj Debevc CZOPD Ljubljana; Aleš Frelih, PB Vojnik; Vesna Krof, PB 

Ormoţ; Ljubica Horvat, PK Ljubljana; Aljoša Lapanja, PK Ljubljana; Andreja 

Jerič, PK Ljubljana.    

 

V strokovni sekciji imamo organizirane tri stalne delovne skupine: Stalno delovno 

skupino glavnih medicinskih sester v psihiatrični zdravstveni negi, Stalno delovno 

skupino za kategorizacijo zahtevnosti v psihiatrični zdravstveni negi in Stalno delovno 

skupino za negovalne diagnoze v psihiatrični zdravstveni negi. 

 

Seje izvršnega odbora: 

Redne seje: Korespondenčne seje: 

4 3 

 

II. Izvedeni strokovni seminarji in predavanja 

Vsako leto samostojno ali v sodelovanju organiziramo v povprečju tri strokovna 

srečanja in redno sodelujemo s prispevki na seminarjih drugih sekcij. Ob strokovnih 

srečanjih redno izvajamo evalvacijo strokovnih srečanj z vprašalniki in od leta 2005 

redno izdamo tudi zbornik strokovnih srečanj. 
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V letu 2010 je sekcija načrtovala izvedbo treh strokovnih srečanj, katere je tudi 

realizirala: 

 Delo v skupinah 

 Delo z odvisnimi – povezovanje primarnega s sekundarnim zdravstvenim 

varstvom 

 Kako zmanjšati stres in izgorevanje na delovnem mestu 

 

Vsa tri strokovna srečanja smo uspešno izvedli. Izdali smo zbornike, ki so bili recenzirani. 

Vsi zborniki so ţe od vsega začetka tudi prosto dostopni na naši spletni strani, s čimer 

ţelimo olajšati dostop do naših strokovnih vsebin kar največjemu krogu zainteresiranih. 

Finančno uspešno smo izvedli prvi dve strokovni srečanji. Zadnje srečanje je bilo finančno 

manj uspešno, saj se je pri udeleţbi ţe poznal tudi učinek recesije in so zdravstveni zavodi 

udeleţencem odobrili povprečno manj kotizacij. Kljub napovedanemu slabemu 

finančnemu izkazu smo se odločili, da izvedemo tudi zadnje strokovno srečanje, saj je bilo 

zanimanje zanj veliko. Za organizacijo strokovnega srečanja smo posegli v rezerve iz 

prejšnjih uspešno izvedenih srečanj. 

 

Stalne delovne skupine 

 V letu 2010 je Stalna delovna skupina za negovalne diagnoze v psihiatrični 

zdravstveni negi zaključila s projektom. Priročnik negovalnih diagnoz v psihiatrični 

zdravstveni negi je, kot rezultat dela delovne skupine, v pripravi in bo izšel v letu 

2011. 

 Stalna delovna skupina glavnih medicinskih sester v psihiatrični zdravstveni negi 

se je redno sestajala skupaj z IO sekcije. 

 Stalna delovna skupina za slovensko kategorizacijo zahtevnosti bolnišnične 

zdravstvene nege (SKZBZN) v psihiatrični zdravstveni negi se v letu 2010 ni 

sestala. 

 

III. Program dela in cilji za leto 2011 

Priročnik negovalnih diagnoz v psihiatrični zdravstveni negi je pomemben za razvoj 

psihiatrične zdravstvene nege. Z njegovo pomočjo bomo lahko v vsakdanji klinični 

praksi poenotili strokovno izrazoslovje.  

V letu 2011 bomo v okviru sekcije pričeli tudi s skupnim raziskovalnim projektom 

vseh psihiatričnih bolnišnic z namenom, da povečamo kakovost in varnost 

zdravstvene obravnave pacientov. 

Za  leto 2011 smo se člani IO sekcije tudi dogovorili, da bomo spodbujali zaposlene v 

psihiatrični zdravstveni negi pri aktivnih udeleţbah na mednarodnih strokovnih 

srečanjih. 

V letu 2011 bo sekcija organizirala štiri strokovna srečanja. 

 

Poročilo pripravil 

Branko Bregar, predsednik sekcije 

brane.bregar@gmail.com 

mailto:brane.bregar@gmail.com
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13.3. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v vzgoji in 

izobraţevanju  

 

 

 

 

 

 

 

I. Predstavitev sekcije in organov 

Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraţevanju (sekcija) deluje kot strokovna 

sekcija znotraj Zbornice - Zveze. Delovanje sekcije vodi izvršni odbor sekcije (IO). 

Vodstvo sekcije je bilo izvoljeno za mandatno obdobje od 20. januarja 2009 do 20. 

januarja 2013. Člani IO so:  

 predsednica:  Lucija Matič; času odsotnosti jo nadomešča Ranata Vettorazzi 

kot v.d. predsednice, 

 članice: Darinka Babič, Alojzija Fink, Adolf Flis, Patricija Kobilšek, Nataša 

Leban, Joţica Peterka Novak, Mojca Simončič, Irena Šumak,  Renata 

Vettorazzi, Danica Ţeleznik. 

 

Seje izvršnega odbora: 

Redne seje: Korespondenčne seje: 

18.marec 2010 junij 

23.junij 2010  

10.november 2010  

 

II. Izvedeni strokovni seminarji in predavanja 

Izvedli smo naslednja strokovna srečanja: 

 Ustna nega - vloga ZN za zdravje ustne votline (ponovitev strokovnega seminarja) 

22.3.2010, 

 Intimna nega - anogenitalna nega v vseh ţivljenjskih obdobjih 9.6.2010; strokovni 

seminar, 

 Ergonomija v zdravstveni negi - 1. in 2. 10. 2010, učna delavnica. 

 

Posvet v oktobru 2010 ni bil realiziran, zaradi velikega števila podobnih srečanj in 

zaradi menjav vodstva sekcije v tem času. Posvet bomo organizirali v naslednjih 

letih. Zaradi menjav v  vodstvu sekcije prav tako nismo organizirali proslave ob  40. 

letnici delovanja sekcije. Organizirali jo bomo v letu 2011. Učna delavnica, Tehnike 

dvigovanja pacienta, ni bila organizirana zaradi bolezni predavateljice.  Izvedbo 

delavnice smo preloţili na kasnejši termin, v leto 2011. 
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III.  Problematika s katero smo se srečevali v letu 2010 

Problematika s katero smo se srečevali v sekciji so spremembe na področju 

izobraţevanja v zdravstveni negi in aktualna problematika na tem področju. 

Ugotavljamo, da se skuša s strani Ministrstva za zdravje v slovenski prostor plasirati 

ideja o timu zdravstvene nege, ki naj bi ga sestavljala diplomirana medicinska sestra 

in bolničar, čemur naša sekcija odločno nasprotuje. Zaradi tega smo večkrat 

sodelovali na javnih posvetih, svoja stališča smo zastopali na OSS ter na sestanku z 

vodstvom Zbornice - Zveze. Kljub temu, da so sprejeti sklepi o vključitvi članov IO 

sekcije v delovne skupine, ki obravnavajo vprašanja izobraţevanja v zdravstveni 

negi, ugotavljamo, da se ti sklepi ne spoštujejo in da smo medicinske sestre, ki 

delamo na področju vzgoje in izobraţevanja, še naprej izključene iz skupine, ki 

obravnava vprašanja in oblikuje politiko Zbornice-Zveze na tem področju. 

 

IV. Razvojna in publicistična dejavnost  

Izdali smo dva zbornika, oba s CIP:  

 Ustna nega - vloga ZN za zdravje ustne votline  

 Intimna nega - anogenitalna nega v vseh ţivljenjskih obdobjih. 

 

V. Program dela  in cilji za leto  2011 

Izvedli bomo dva strokovna seminarja, prvega na temo prehrana in drugega na temo 

poučevanje zdravstvene nege. Izvedli bomo več učnih delavnic na temo gibanje. 

Izpeljali bomo proslavo 40. letnice delovanja sekcije. Aktivno bomo spremljali 

področje izobraţevanja v zdravstveni negi in se vključevali v delovne skupine, v 

katere bomo povabljeni. Sodelovali bomo v projektni skupini Ministrstva za zdravje v  

projektu eZdravje. 

 

Poročilo pripravila 

Lucija Matič, predsednica sekcije  

 

lucijam@yahoo.com 

 

Renata Vettorazzi, v.d. predsednice sekcije 
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13.4. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziologiji,        

intenzivni terapiji in tansfuziologiji 
 

 
 

I. Predstavitev sekcije in organov 

Strokovna sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziologiji, 

intenzivni terapiji in transfuziologiji (sekcija) deluje od leta 1974.  

 

Vodstvo sekcije za manadatno obdobje 2007 – 2011: 

 predsednica: Asja Jaklič,  

 podpredsednica: Irena Buček Hajdarević, 

 Izvršilni odbor strokovne sekcije (IO) v mandatnem obdobju 2008 – 2012 šteje 

devet članov : Biserka Lipovšek, SB Celje; Irena Nerad, SB Murska Sobota; 

Jernej Košak, SB Celje; Sonja Trafela, SB Izola; Cvetka Gregorc, Zavod 

Republike Slovenije za tranfuzijsko medicino Ljubljana; Lejla Lampret , SB 

Nova Gorica; Marina Kos,  UKC Maribor.  

 koordinatorji delovnih skupin: Zorica Kardoš, strokovno področje  anestezije; 

Vida Vitek, strokovno področje intenzivne terapije; Andreja Nunar Perko, 

strokovno področje  tranfuziologije.  

 

II. Pomembni razvojni projekti 

V letu 2010 je sekcija realizirala tri redne sestanke delovnih skupin za anesteziologijo 

in intenzivno terapijo, na katere so bili redno vabljeni tudi člani IO, dve  

korespondenčni seji izvedeni po e - pošti in izredni sestanek delovne skupine za 

anesteziologijo.  

 

 Na prvem sestanku, ki je potekal 5. 3. 2010 v Bolnišnici Golnik, je Dejan 

Doberšek, prisotnim predstavil uporabo enteralnih črpalk za hranjenje bolnika po 

nasogastrični sondi.   

 Drugi sestanek je potekal 20. 5. 2010  na Rogli. Irena Buček Hajdarević je 

prisotnim predstavila izvajanje strokovnih nadzorov. 

 Tretji sestanek je potekal 30. 9. 2010 v SB Murska Sobota, kjer predvidena 

strokovna tema, zaradi prioritete obravnave potrditve poklicnih aktivnosti in 

kompetenc anestezijskih medicinskih sester, ni bila predstavljena. Zorica Kardoš 

in Irena Buček Hajdarević sta prisotne seznanili s potekom prej omenjenih 

aktivnosti.  

 Četrti redni delovni sestanek je bil zaradi neugodnih vremenskih razmer 

odpovedan.  
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V letu 2010 je delovna skupina za transfuziologijo realizirala dva delovna sestanka 

(14. 4. in 22. 11.). Na sestankih so člani skupine poleg strokovnih tem (Obisk 

transfuzije Baltimore – ZDA, Priprava mesta venepunkcije pri krvodajalcu za odvzem 

polne krvi) obravnavali tudi probleme, s katerimi se srečujejo na  Zavodu Republike 

Slovenije za transfuzijsko medicino (ZTM), oddelkih in centrih: nezadostno število 

medicinskih sester in povečan obseg dela. V aprilu so predstavniki zdravstvene nege 

iz ZTM Ljubljana imeli delovni sestanek na Zbornici -Zvezi. Tema sestanka so bile 

kompetence medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na ZTM glede priprave 

delovnega mesta na terenskih krvodajalskih akcijah. 

 

III.  Izvedeni strokovni seminarji in predvanja 

V letu 2010 je bil izveden dvodnevni strokovni seminar z naslovom “Kakovost 

zagotavlja varno preskrbo in zdravljenje s krvjo“. Na seminarju je bilo 133 

udeleţencev med njimi tudi dva predstavnika Hrvatskog društva medicinskih sestara 

anestezije, reanimacije, intenzivne skrbi i transfuzije ter predsednica in dva 

predstavnika Udruţenja medicinskih sestara intenzivnih njega i anestezije Srbije ter 

predstavniki transfuzijskih zavodov Hrvaška in Srbija. V mesecu marcu in novembru 

sta bili izvedeni enodnevni učni delavnici “Umetna ventilacija“. 

 

IV. 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, RSKZN in aktualnimi 

dogajanji na področju zdravstvene nege in zdravstva nasploh. 

 Imenovana delovna skupina v sestavi Asja Jaklič, Irena Buček Hajdarević, Vida 

Vitek, Zorica Kardoš, Rudi Kočevar, Aleksandra Stepanovič Vračar, Alenka Zidar 

Zupan  in Iris Ţivko je  pregledala dokument “Poklicne aktivnosti in kompetence v 

zdravstveni in babiški negi (2008)“ in podala predloge sprememb. Pripombe z 

obrazloţitvijo so bile v roku oddane na Zbornico – Zvezo.  

 V mesecu marcu smo sodelovali na simpoziju Udruţenja medicinskih sestara - 

tehničara intenzivnih nega, anestezije i reanimacije Srbije, kjer sta Zorica Kardoš 

in Asja Jaklič prejeli zahvalno plaketo za pomoč in sodelovanje v njihovem 

zdruţenju. Na povabilo Hrvaškega društva MS v anesteziji, intenzivni terapiji, 

reanimaciji in transfuziologiji smo se  v aprilu udeleţili 3. mednarodnega kongresa, 

ki je potekal v Šibeniku.  

 Na Komisijo za priznanja Zbornice – Zveze smo oddali predlog za podelitev 

Zlatega znaka za leto 2010 za Cvetko Gregorc, ki pa priznanja ţal ni dobila.  

 Koordinatorji delovnih skupin so se v imenu strokovne sekcije udeleţili 12. 

simpozija Zbornice - Zveze v Portoroţu.  

 V mesecu juniju smo se udeleţili 9. svetovnega kongresa anestezijskih 

medicinskih sester v Haagu, kjer smo, poleg udeleţbe na predavanjih, bili zelo 

aktivni na področju promocije 10. svetovnega kongresa anestezijskih medicinskih 

sester (World Congress for Nurse Anesthetists,WCNA), ki bo potekal 2012 v 
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Ljubljani. Promocija je bila zelo uspešna in odmevna. Izvajala se je na stojnici, ki je 

bila locirana med razstavljavci ter tudi povsod drugod znotraj kongresnega centra, 

saj je celoten tim nosil prepoznavna oblačila. Za prepoznavnost so poskrbeli tudi 

kolegi, ki so nosili slovenske narodne noše ter aktivni udeleţenci kongresa: Bojana 

Berus s predstavitvijo posterja ter Sonja Trobec in Aleksandra Stjepanović Vračar 

s predavanjem v sklopu prostih tem.  

 Na spletno stran smo dodali nove vsebine, ki so dostopne tudi v angleškem jeziku. 

V ta namen je izdelana povezava, kjer so dostopne vse informacije za bodoči 

kongres.  

 Izmed svojih članov smo za vsa oţja strokovna področja potrdili nabor 

strokovnjakov za recenzije, strokovne nadzore in  strokovna mnenja in ga 

posredovali Zbornici – Zvezi.   

 Nadaljevali smo z izdelovanjem dveh strokovnih smernic “Posegi in postopki in 

pristojnosti ZN v procesu zdravljenja s krvnimi pripravki“ ter “Merjenje rezidualnega 

volumna“, ki bosta dokončani v letu 2011. Tudi delovna skupina za transfuziologijo 

je nadaljevala z delom in sicer ţe od leta 2006 potekajo priprave za oblikovanje 

nacionalne smernice: Posegi, postopki in pristojnosti ZN v procesu zdravljenja s 

krvnimi pripravki (članici: Vida Vitek in Cvetka Gregorc). 

 

V. Problematika s katero smo se srečevali v letu 2010 

 Delovna skupina za anesteziologijo je oblikovala pobudo za formalizacijo poklicnih 

aktivnosti in kompetenc anestezijskih medicinskih sester, ki je bila poslana na 

Ministrstvo za zdravje (MZ), kjer so anestezijske medicinske sestre izrazile in 

podprle potrebo po definiranju delokroga v okviru anestezijske dejavnosti. Pobuda 

je bila s podporo RSKZN (Razširjeni strokovni kolegij za zdravstveno nego) 

posredovana na Zdravstveni svet MZ, ki jo je podprl.  

 Delovna skupina za področje intenzivnih terapij je dala pobudo  za ponovno 

dopolnitev Slovenske kategorizacije zahtevnosti bolnišnične zdravstvene nege in  

uvedbo V. kategorije zahtevnosti. Trenutna najvišja IV. kategorija  Slovenske 

kategorizacije zahtevnosti bolnišnične zdravstvene nege s svojimi kriteriji ne 

pokaţe prave obremenitve medicinske sestre v enoti intenzivne terapije, kar 

pomeni tudi nepravilen izračun kadra. Pobuda, da se ponovno preuči moţnost 

uvedbe V. kategorije zahtevnosti  zdravstvene nege, bo  posredovana stalni 

delovni skupini RSKZN za Slovensko kategorizacijo zahtevnosti bolnišnične 

zdravstvene nege. 

 Delovna skupina za področje intenzivnih terapij je po zbranih podatkih o številu in 

kadrovski strukturi zaposlenih v enotah intenzivnih terapij ugotovila, da se stanje 

na tem področju ne izboljšuje. V delovnih okoljih imajo še vedno teţave z 

zaposlovanjem novih diplomiranih medicinskih sester. Delovno področje izvajalcev 

zdravstvene nege v enotah intenzivne terapije je zelo zahtevno in od medicinske 

sestre zahteva visoko strokovno usposobljenost. Glede na potrebe pacientov in 

zahtevnost delovnih nalog, ki jih medicinske sestre izvajajo v omenjenih enotah, je 

nujno potrebna reorganizacija oz. sprememba v kadrovski strukturi izvajalcev 

zdravstvene nege. Pobuda, da se v enotah intenzivnih terapij v prihodnje 
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zaposluje zgolj diplomirane medicinske sestre, bo posredovana upravnemu 

odboru Zbornice – Zveze z zaprosilom, da se po potrditvi na tem organu posreduje 

še v potrditev na RSKZN. 

 V letu 2010 so se nadaljevali dogovori med RSKZN in RSK za transfuzijsko 

medicino (RSKTM) o dopolnitvah Pravilnika o transfuzijskih preiskavah in 

postopkih ob transfuziji (Ur.l. RS št. 9/2.2.2007), v katerem bi po predlogu delovne 

skupine opredelili tudi kompetence medicinskih sester. RSKTM je po 

posredovanju RSKZN spremenil prvotno odklonilno mnenje do predlaganih 

dopolnitev. Na sestanku, 21.7.2010, so soglasno sprejeli sklep, da na seji 

predlagane spremembe s strani ZN ponovno vsebinsko preučijo, ker se z 

nekaterimi predlogi niso strinjali. V skupini, ki bo pripravljala spremembe, naj 

sodeluje transfuziolog, predstavnik klinikov in predstavnik ZN. Priporočajo, da 

RSKZN pošlje predlog za imenovanje komisije, ki bo pripravila spremembe 

pravilnika, na Ministrstvo za zdravje.  

 

VI. Plan dela in cilji za leto 2011 

V letu 2011 strokovna sekcija načrtuje: 

 izvedbo 6 rednih sestankov delovnih skupin in sej IO,  

 izvedbo 46. strokovnega seminarja (maj 2011), 

 izvedbo 2 učnih delavnic “Umetna ventilacija“ (marec, november 2011), 

 izvedbo volilne seje (marec 2011), 

 izdelava 2 strokovnih smernic, 

 nadaljevanje aktivnosti za pripravo in promocijo 10. kongresa WCNA, 

 nadaljevanje mednarodnega sodelovanja s hrvaškim in srbskim zdruţenjem,  

 udeleţba na kongresu EfCCNa (European Federation of Critical Care Nursing 

Associations)  v Copenhagnu, 

 sodelovanje v organih, komisijah in delovnih telesih Zbornice – Zveze, 

 nadaljevanje aktivnosti za potrditev poklicnih aktivnosti in kompetenc anestezijskih 

medicinskih sester, 

 sodelovanje pri pripravi kliničnih specializacij, 

 izvajanje aktivnosti za večjo prepoznavnost oţjih strokovnih področij. 

 

Izvršilni odbor strokovne sekcije je na 15. redni seji dne 7. 1. 2011 potrdil poročilo o 

delu strokovne sekcije za leto 2010 in plan dela za leto 2011. 

 

Sklep 4/15 – 2011 

Izvršilni odbor strokovne sekcije potrjuje poročilo o delu strokovne sekcije za 

leto 2010 in plan dela za leto 2011. 

 

Poročilo pripravila 

Asja Jaklič, predsednica sekcije 

 

asja.jaklic@gmail.com 
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13.5. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronaţni   

          dejavnosti  

 

 
 

I. Predstavitev sekcije in organov 

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 

 članice izvršnega odbora: Tatjana Hanov, ZD Ljubljana; Andreja Vrtovec, ZD 

Maribor; Danica Sirk, ZD Maribor; Tomislava Kordiš, ZD Laško; Jana Boţič, 

ZD Jesenice – nadomesti jo Alenka Rostohar ZD - Jesenice; Tatjana 

Kastelic, ZD Seţana; Mira Peroša, ZD Koper; Marjetka Dretnik Franc, ZD 

Ravne na Koroškem; Andreja Šenica, ZD Novo Mesto; Klavdija Kastelic, 

Zdruţenje zasebnih patronaţnih medicinskih sester. 

 

Seje izvršnega odbora: 

Redne seje: Korespondenčne seje: 

2 3 

  

II. Izvedeni strokovni seminarji in predavanja 

 Izvedli smo strokovno srečanje 20. in 21. maja v Ljubljani z naslovom Skrb za 

ranljive skupine prebivalcev in 3. redni posvet vodij patronaţnih sluţb 7. oktobra, 

prav tako v Ljubljani. Na posvetu je bila osrednja tema Mreţa patronaţne sluţbe – 

predstavitev zbranih podatkov, ki jo je pripravila Darinka Zavrl Dţananovič, Inštitut 

za varovanje zdravja RS. Pri zbiranju podatkov so sodelovale tudi članice 

izvršnega odbora sekcije.  

 Ţal pa so bila neuspešna naša prizadevanja za izvedbo seminarja Patronaţna 

medicinska sestra in etika, saj se zaradi sklepa Upravnega odbora Zbornice – 

Zveze ne priznava kot obvezna vsebina, če je organizator strokovna sekcija. Na 

področju organizacije strokovnih srečanj, tako en cilj ni bil realiziran.  

 Kolegice koncesionarke so v okviru svojega Zdruţenja zasebnih patronaţnih 

medicinskih sester 25. novembra organizirale strokovno srečanje Profesionalni 

odnos v patronaţnem varstvu. 

 Aktivno smo se udeleţevale strokovnih srečanj drugih strokovnih sekcij: Andreja 

Vrtovec, Eva Kovačič, Mateja Bandur (Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih 

tehnikov v onkologiji) (Mateja Bandur še na Festivalu edukacijskih gradiv, 

programov in praks za oskrbo sladkornega bolnika v UKC Ljubljana),  Blanka 
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Dugar (sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji), Martina 

Horvat (Simpozij Zbornice - Zveze ob 12. maju) in še nekaterih drugih. 

 

III. Pomembni razvojni projekti 

 Delovna skupina sekcije za pripravo dokumenta Aktivnosti zdravstvene nege v 

patronaţnem varstvu je zaključila s svojim delom. Od septembra dalje, pa se je 

vodja skupine Martina Horvat udeleţevala sestankov Delovne skupine za poklicne 

aktivnosti in kompetence pri Zbornici – Zvezi, ki jo vodi doc.dr. Danica Ţeleznik. 

Dokument je bil poslan v obravnavo Razširjenemu strokovnemu kolegiju za 

zdravstveno nego. Sklep kolegija je bil, da imajo članice kolegija moţnost za 

oddajo pripomb do konca januarja 2011. To pomeni, da smo podaljšali realizacijo 

cilja objave in tiska dokumenta do marca 2011.  

 Junija  je zaključila s svojim delom Delovna skupina za prenovo evidence 

patronaţne zdravstvene nege, pod vodstvom Darinke Zavrl Dţananović, ki je 

prenovljene vsebine predstavila na 60. seji Razširjenega strokovnega kolegija za 

zdravstveno nego. Članice kolegija so soglasno potrdile pripravljene vsebine. 

 V letu 2010 je pod vodstvom Darinke Fras pričela z delom Delovna skupina za 

kategorizacijo v patronaţni zdravstveni negi, ki je v decembru pripravila navodila 

za kategorizacijo pacientov in druţin v patronaţnem varstvu. Navodila so bila 

posredovana članom izvršnega odbora sekcije, ki bodo v svojih regijah poskrbeli 

za obveščenost vseh izvajalcev. 

 

IV. Problematika s katero smo se srečevali v letu 2010 

 Nadaljevali smo z aktivnostmi v zvezi s poenotenjem in ureditvijo obveščanja 

patronaţnih sluţb s strani porodnišnic o rojstvih. V  sodelovanje smo vključili 

Zbornico – Zvezo, Inštitut za varovanje zdravja  RS in Ministrstvo za zdravje. 

Slednje je v mesecu novembru naloţilo Razširjenima strokovnima kolegijema za 

zdravstveno nego ter ginekologijo in porodništvo, da se uskladita. Aktivnosti še 

potekajo, predviden zaključek je februar 2011. 

 Oblikovali smo vsebino s področja zdravstvene nege v patronaţnem varstvu, ki je 

bila posredovana svetovalki ministra za zdravje za primarni nivo Tonki Poplas 

Susič z namenom vključitve v Osnutek predloga nacionalne strategije razvoja 

druţinske medicine do leta 2020. 

 Pripravili smo pripombe na Zakon o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za 

dolgotrajno oskrbo ter na Zakon o osebni asistenci. Sodelovali smo pri pripravi 

kadrovskih normativov za področje zdravstvene nege. 

 Udeleţili smo se posveta v Drţavnem svetu v zvezi s predlogom Zakona o 

dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo 11. 03. 2010 ter aktivno 

sodelovali na posvetu v Drţavnem svetu RS z naslovom Zagovorništvo starejših 

ljudi 14.06.2010 s prispevkom Vrnimo patronaţno sluţbo starejšim ljudem. Istega 

dne se je predsednica sekcije udeleţila tudi srečanja pri Ministru za zdravje na 

temo Primarni nivo zdravstvenega varstva. 

 Alenka Košir se je 26. novembra udeleţila okrogle mize v organizaciji Skupnosti 

centrov za socialno delo na temo Preprečevanje nasilja pri starejših osebah. 
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 Ţal ni prišlo do realizacije skupnega sestanka predstavnikov Sekcije MS in ZT v 

patronaţni dejavnosti, Zbornice – Zveze, Ministrstva za zdravje (MZ) in Zavoda za 

zdravstveno zavarovanje Slovenije, na katerem bi ponovno spregovorili o aktualni 

problematiki, ki smo jo v Ţalcu ţe leta 2009 predstavili drţavnemu sekretarju na 

MZ gospodu Erţenu, ki se je takrat zavezal, da nas pri našem delu podpira in nam 

bo pri iskanju rešitev pomagal. 

 

V. Mednarodna dejavnost  

Tomislava Kordiš in Andreja Vrtovec sta se udeleţili 1. kongresa stručnog društva za 

suzbijanje boli s meĎunarodnim sudjelovanjem, ki je pod okriljem Hrvatske udruge 

medicinskih sestra potekal v Osijeku od 7. do 9. oktobra. Andreja Vrtovec je v 

predavanju spregovorila o Vlogi patronaţne medicinske sestre pri obravnavi pacienta 

z bolečino v terminalni fazi. 

 

VI. Razvojna in publicistična dejavnost 

 Ob strokovnem srečanju maja smo pripravili mapo s povzetki vsebin strokovnega 

srečanja. Pripravo zbornika z recenzijo pa smo preloţili v leto 2011, saj 

nameravamo dodati še vsebine srečanja v aprilu tega leta.  

 Pripravili smo sporočilo za javnost, kot povzetek aktualnih tem s srečanja Skrb za 

ranljive skupine prebivalcev.  

 Sodelovali smo tudi pri pripravi brošure, ki jo je pripravljalo Ministrstvo za delo, 

druţino in socialne zadeve z naslovom Informacije za starejše.  

 V glasilu Utrip smo objavili prispevek z naslovom Ali se lahko diplomirana babica 

zaposli v patronaţnem varstvu (doc. dr. Olga Šuštreršič, Martina Horvat) ter Skrb 

za ranljive skupine prebivalcev (Alenka Košir, Martina Horvat). 

 

VII. Kazalniki kakovosti 

Kazalniki kakovosti, ki jih spremljamo so udeleţba na strokovnih srečanjih, ocena 

zdaovoljstva udeleţencev z vsebinami, predavatelji, organizacijo atrokovnega 

srečanja. 

 

VIII. Program dela in cilji za leto 2011 

Našteli bomo samo najpomembnejše načrtovane aktivnosti. Pripravili bomo 

strokovno srečanje z naslovom Patronaţna medicinska sestra od rojstva do smrti – 

kako podpreti pacienta in ohraniti sebe, ki bo 7. in 8. aprila v Celju. 7. junija bomo 

imeli enodnevni posvet s predavanjem in okroglo mizo o Spremembah v druţbi in 

spremenjeni vlogi patronaţne medicinske sestre. Četrti redni posvet vodij 

patronaţnih sluţb bo 6. oktobra. Natisnili in objavili bomo dokument Aktivnosti 

zdravstvene nege v patronaţnem varstvu. Skupaj s širšim krogom strokovnjakov 

bomo pričeli s pripravo specializacije za zdravstveno nego v patronaţnem varstvu.  
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Poročilo je potrdil IO sekcije na 4. korespondenčni seji, ki je potekala 20. 01. 2010 s 

sklepom4/K. 

 

Poročilo pripravila 

Martina Horvat, predsednica sekcije 

LTI@SIOL.NET  

 

 

13.6. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni  

          dejavnosti  

                                          
 

I. Predstavitev sekcije in organov 

 predsednica: Sanja Arnautović, 

 izvršilni odbor: Tatjana Trotovšek, Manica Rebernik Milič, Tatjana Poţarnik, 

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

Prosen 

 delegatki v European Operating Room Nurses Association (EORNA): Sanja 

Arnautovič, Andreja Kušter. 

 

II. Problematika s katero smo se srečevali v letu 2010 

 Leto 2009 je bilo zahtevno leto, predvsem z vidika delovne obremenjenosti 

operacijskih medicinskih sester, razvrščanja v plačne razrede ter izvajanja nalog, 

bodisi skupnega pomena v zdravstveni negi Slovenije kot tudi specifičnih nalog 

operacijskih medicinskih sester. Dogovarjanje in izmenjava mnenj je potekala s 

pomočjo elektronske pošte. 

 V letu 2010 smo obravnavali naslednja gradiva. Poklicne aktivnosti in kompetence 

v zdravstveni in babiški negi (2008) in Zakon o zdravstveni dejavnosti. Ponovno se 

je izkazalo, da imamo v zdravstvenih ustanovah različne pristope pri sistemizaciji 

in vrednotenju delovnih mest operacijskih medicinskih sester. Velik problem 

predstavlja neprimerno vrednotenje srednjih medicinskih sester, ki so razporejene 

na delovna mesta diplomiranih medicinskih sester. Strokovna sekcija pri Zbornici – 

Zvezi in vodsto strokovnega zdruţenja sta aktivno pristopila k razreševanju 

problemov, seveda v okviru svojih kompetenc. 

 

III. Izvedeni strokovni seminarji in predavanja 

Na spomladanskem seminarju 7. in 8. maja 2010 „Obvladovanje bolnišničnih okuţb v 

operacijski sobi“ smo med strokovno kakovostnimi prispevki poudarili pomen 

obvladovanja bolnišničnih okuţb. Vsebina predavanj je zbrana v Zborniku XXVI. 

srečanja in objavljena na spletni strani www.soms.si.  

mailto:LTI@SIOL.NET
http://www.soms.si/
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IV. Program dela in cilji za leto 2011 

 V prihodnje nas čaka veliko dela na področju priprave poklicnih aktivnosti in 

kompetence na našem specialnem področju. Razvoj perioperativne zdravstvene 

nege nakazuje potrebo po pridobivanju specialnih znanj s tega področja, kakor 

tudi širjenju delokroga nalog in opravil za delo v perioperativnem okolju. Razvoj 

kadrov ter omogočanje kariernega razvoja zaposlenih v perioperativnem okolju bo, 

ob osnovni nalogi, izobraţevanju, aktivnost sekcije tudi v prihodnje.  

 Planiranega programa izobraţevanj v letu 2010 nismo v celoti izpolnili, saj zaradi 

trenutne gospodarske krize nismo izvedli jesenskega seminarja. V programu dela 

za leto 2011 smo si zadali povezati vse Slovenske bolnišnice k skupnemu razvoju 

idej za nadaljnji razvoj Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 

operativni dejavnosti. 

 

Poročilo pripravila 

Sanja Arnautović, predsednica sekcije 

 

sanjaarn@yahoo.com 

 

 

13.7. Sekcija medicinskih sester in babic  

 

 
 

I. Predstavitev sekcije in organov 

Člani oţjega izvršnega odbora (IO) Sekcije so:  

 predsednica: Anita Prelec, 

 podpredsednica: Gordana Njenjić,  

 člani: Renata Nahtigal, Anţe Čeh, Marjana Adamič.  

Širši IO pa sestavljajo še: 

 člani: Alojzija Lipovšek, Angelca Petaci Cimperman, Lirija Zemljarič, Metka 

Kovačič, Katja Logar, Anka Grmič, Helena Berič, Tjaša Kodermac, Mateja 

Groznik Zakrajšek, Irena Maguša, Cvetka Podkriţnik, Nata Kocjan.   

 

Člani IO so bili izvoljeni na volitvah novembra 2008 za obdobje november 2008 – 

november 2012. 

Razširjeni IO se je sestal 18.1.2010 na sedeţu Zbornice – Zveze, oţji IO pa 

19.3.2010 v Kranju in 12.11. V Šempetru. 

mailto:sanjaarn@yahoo.com
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Imeli smo tudi korespondenčno sejo 5.5.2010. Z vodstvom Zbornice - Zveze smo 

imeli sestanek 8.4.2010. 

 

II. Izvedeni strokovni seminarji in predavanja 

 Organizirali smo dve strokovni srečanji in srečanje ob 5. maju v skladu z načrtom 

za leto 2010. Ob 5. maju smo razdelili vsem novorojenim otrokom v štirinajstih 

slovenskih porodnišnicah knjiţico Spomin, skupaj z voščilnicami za matere.  

 Realizirali smo projekt Kodeks etike za babice Slovenije z osebnostno in poklicno 

podobo babice. Delovna skupina je zasedala devetkrat in oddala predlog kodeksa 

v javno in strokovno obravnavo. Kodeks je potrdilo tudi Častno razsodišče in je 

pripravljen za sprejem na skupščini.   

 Imenovali smo novo članico v delovno skupino za terminološki slovar, Mirjam 

Marn.  

 Prav tako smo dodali  dva člana za nabor strokovnjakov Zbornice - Zveze in dva 

strokovnjaka za recenzije oziroma publicistično delo.  

 

Neraelizirani projekti: 

 Nismo  realizirali sklepa o pripravi nacionalnih protokolov za normalni porod in 

zdravo nosečnico, ki smo jih prestavili v leto 2011, prav tako pa smo ţe potrdili 

novo delovno skupino.  

 Dve članici, ki smo ju predlagali za sodni izvedenki za področje babištva, še nista 

naredili obveznih preverjanj za vpis v register sodnih izvedencev.  

 Prav tako smo neuspešno kandidirali za sredstva  Mestne občine Ljubljana za 

projekt z naslovom: Mladi mladim – za zdrav začetek v spolnost.  

 Ministrstvu za zdravje smo na njihovo zaprosilo poslali dopis z opisi delovišč babic 

in opredelili kadrovske potrebe po babicah (naši izračuni). 

 

III.   Pomembni razvojni projekti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Med najbolj uspešen projekt štejemo nov kodeks etike z osebnostno in poklicno 

podobo babice.  

 Prav tako smo sodelovali pri oblikovanju Strategije razvoja ginekološko – 

porodniške sluţbe do 2020 na Ministrstvu za zdravje s strokovno skupino v 

sestavi: Jana Čelhar, Teja Zakšek in Anita Prelec. 

 

IV. Problematika s katero smo se srečevali v letu 2010 

 Eden izmed ciljev za 2010 je bil utrditi poloţaj babic na primarnem nivoju, 

predvsem v predporodnem in poporodnem varstvu. O tem smo razpravljali tudi na 

sestanku na ministrstvu za zdravje, ki je problem kontinuirane skrbi za ţenske in 

druţine prepoznal, vendar drugih konkretnih zaključkov ni bilo sprejetih.  

 V letu 2010 sta se dogodila tudi dva poroda na domu z resnejšimi zapleti, ob tem 

smo v izjavi za javnost izpostavili nerešen sistemski problem.  

 Racionalizacija mreţe porodnišnic je eden izmed projektov Ministrstva za zdravje, 

kjer nismo bili povabljeni k sodelovanju, smo pa v izjavi za javnost predstavili tudi 

naše predloge racionalizacije zdravstvenega varstva ţensk.                            
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V. Mednarodna dejavnost  

Anita Prelec je sodelovala na 3 sestankih vodstva EMA (European Midwives 

Association), januarja v Atenah, maja v Bruslju in septembra v Stockholmu, kjer je 

bilo tudi letno srečanje EMA. International Confederation of Midwives (ICM) 

centralna evropska regija je imela letno srečanje septembra v Stockholmu. 

 

VI. Kazalniki kakovosti 

V letu 2010 nismo spremljali kazalnikov kakovosti.   

 

VII. Razvojna in publicistična dejavnost 

 v letu 2010 smo izdali dva recenzirana zbornika strokovnih srečanj: 

- marca zbornik z naslovom Zdravje druţin in babištvo  

- septembra zbornik Zdravje ţensk in babištvo, 

 v glasilu Utrip smo poročali s strokovnih srečanj, dogodkov v ICM in EMA,   

 na temo babištvo in aktualni problemi smo v letu 2010 sodelovali v 2 radijskih in 2 

televizijskih nastopih.   

 

VIII. Interesne dejavnosti 

Za širši IO smo organizirali celodnevno delavnico Komunikacija in konflikti na 

delovnem mestu.  

 

IX. Program dela in cilji za leto 2011 

 Aktiven pristop k oblikovanju zdravstvene politike za zdravje ţensk bomo 

nadaljevali tudi v letu 2011, predvsem povezovanje preko Zbornice – Zveze z 

Ministrstvom za zdravje, IVZ. Delovna skupina bo pripravila več nacionalnih 

protokolov o zdravi nosečnici in normalnem porodu.  

 Načrtujemo izvedbo 3 strokovnih srečanj in aktivnosti ob 5.maju.  

 Še naprej bomo promovirali poklic babištva in kontinuirano babiško skrb za ţenske 

in druţine.  

 Eden izmed večjih ciljev je sodelovanje dveh delegatov na svetu ICM in 

svetovnem babiškem kongresu v Durbanu v mesecu juniju.  

 Še naprej se bomo mednarodno povezovali z ICM, EMA in Hrvatskom udrugom 

primalja.  

 

Poročilo sprejeto na korespondenčni seji Izvršnega odbora dne 20. januarja 2011 

sklep številka 39K/2011. 

 

Poročilo pripravila  

Anita Prelec, predsednica sekcije 

 

preleca@gmail.com  

 

 

mailto:preleca@gmail.com
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13.8. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji  
 

 
 

I. Predstavitev sekcije in organov 

Izvršni odbor (IO) Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji  

( sekcije) sestavljajo naslednji člani, ki so bili potrjeni na volilni seji sekcije maja 2009 

na Bledu. Izvoljeni so bili za štiriletni mandat do leta 2013. 

 predsednica:  Lojzka Prestor, Bolnišnica Golnik, KOPA   

 podpredsednica: Mateja Čas, Bolnišnica Topolšica  

 člani: Aleksandra Filipič, UKC Maribor, pulmološki oddelek; Marjana Bratkovič, 

Bolnišnica Golnik,KOPA; Marija Špelič, UKC Ljubljana, KO za pljučne bolezni in 

alergijo; Natalija Vičar, SB Murska Sobota; Stanka Lukšič, SB Novo mesto; Šida 

Smotlak Narančik, Bolnišnica Seţana; Vladimir Kodrič, ZD Maribor, pljučni 

dispanzer. 

 

V letu 2010 se je IO sestal štirikrat. Prva seja je bila 22. januarja, druga 19. marca, 

obe sta potekali na  Zbornici -Zvezi. Tretja seja je potekala 13. maja v Kranjski gori v 

sklopu seminarja in četrta 15. oktobra na Zbornici zvezi. Zaradi nemotenega dela 

sekcije je bila sklicana tudi ena korespondenčna seja. 

 

II. Izvedeni strokovni seminarji in predavanja 

 Sekcija je v letu 2010 pripravila dvodnevni seminar na temo Tuberkuloza in 

okuţbe dihal pri imunokompromitiranih pacientih. Zbralo se je več kot osemdeset 

udeleţencev iz cele Slovenije. Glavna tema seminarja je bila tuberkuloza (TB). 

Tuberkuloza še vedno predstavlja svetovni zdravstveni problem. Z izbiro programa 

smo ţeleli prikazati TB kot bolezen, kjer moramo upoštevati mnoge dejavnike, ki 

vplivajo na ugoden potek zdravljenja te nalezljive bolezni. Drugi dan strokovnega 

seminarja smo pripravili delavnice s praktičnim prikazom in delom v skupinah na 

temo odvzem kuţnin za diagnostiko TB, zdravstvena nego pacienta z drenaţo 

plevralnega prostora, test za odkrivanje latentne okuţbe z bacilom TB ter uporaba 

tekočega kisika. S predstavitvijo dobrih praks obravnave pacienta okuţenega z 

aktivno TB, smo ţeleli dobiti vpogled na obravnavo pacienta po naših bolnišnicah. 

Predstavile so se bolnišnice Golnik, Novo Mesto, Topolšica, Murska Sobota ter 

UKC Maribor. Natisnjenih je bilo 150 zbornikov predavanj, ki so bili katalogizirani 

pri NUK (CIP) in imeli pridobljeno ISBN kodo.  

 V jeseni je Sekcija MS in ZT v pulmologiji skupaj s Sekcijo MS in ZT  v kardiologiji 

in angiologiji organizirala skupni seminar z naslovim Interdisciplinarna obravnava 

pacienta s pljučno hipertenzijo. Seminar je potekal 19. novembra 2010 na Bledu. 
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Obravnaval je področje zdravstvene oskrbe pacienta s pljučno hipertenzijo. 

Poseben poudarek je bil na interdisciplinarni obravnavi pacienta s pljučno 

hipertenzijo in sodobni ter kakovostni zdravstveni negi pacienta s pljučno 

hipertenzijo. Pljučna hipertenzija je obolenje, ki prizadene tako pljuča kot tudi srce 

in  pacienti se zelo pogosto zdravijo na kardioloških in pulmoloških oddelkih. V 

prvem sklopu smo spoznali, kaj je pljučna hipertenzija. Predstavljen je bil algoritem 

za potrditev pljučne hipertenzije in ugotovitev vzroka. V ta namen se opravijo 

funkcijske preiskave, krvne preiskave, polisomnografija, CT-pljuč in desnostranska 

srčna kateterizacija. V drugem sklopu smo spoznali kirurško zdravljenje kronične 

trombembolične pljučne hipertenzije. V popoldanskem času pa so bili predstavljeni 

primeri dobre prakse. Seminarja se je udeleţilo 76 udeleţencev. Natisnjenih je bilo 

150 zbornikov. Zbornik je bil lektoriran in recenziran. Pridobljeno je imel  

katalogizacijo pri NUK (CIP) in ISBN kodo. 

 

III.  Razvojna in publicistična dejavnost 

 v junijski številki Utripa je bilo objavljeno poročilo o seminarju Sekcije medicinskih 

sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji, ki je potekal od 14. do 15. maja v 

Kranjski gori.  

 v decembrski  številki Utripa je bilo objavljeno poročilo o skupnem seminarju 

Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji in 

Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji, ki je potekal 19. 

novembra na Bledu. 

 

IV. Pomembni razvojni projekti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

V letu 2010 je Strokovna sekcija izoblikovala logotip sekcije, ki ga je IO potrdil na 

tretji seji IO 19.marca. Prvič je bil uporabljen v zborniku predavanj seminarja na temo 

TB in okuţbe dihal pri imunokompromitiranih pacientih v Kranjski Gori. 

 

V. Problematika s katero smo se srečevali v letu 2010 

Sekcija se je v letu 2010 srečevala s finančnimi problemi glede organizacije 

dvodnevnega seminarja. V obdobju finančne krize je zelo teţko pridobivati finančna 

sredstva sponzorjev. Brez dodatno pridobljenih sredstev si teţko predstavljamo 

uspešno izvedbo strokovnega srečanja.  

 

VI. Program dela in cilji za leto 2011 

V leto 2011 se prenese nedokončan projekt preureditve podstrani Pulmološke sekcije 

na spletni strani Zbornice Zveze. Organizirali bomo en dvodnevni seminar z 

naslovom Novi izzivi pri obravnavi pulmološkega pacienta. 

 

Poročilo za leto 2010 in plan dela za leto 2011 je IO Sekcije MS in ZT v pulmologiji 

potrdil s sklepom 2. korespondenčne seje, ki je potekala 18-19. Januarja 2011  

 

Poročilo pripravila 

Lojzka Prestor, predsednica sekcije 
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13.9. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji  

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Predstavitev sekcije in organov 

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov  v pediatriji je bila ustanovljena 

leta 1978 v Mariboru.  Zadnje redne volitve so bile jeseni (23.10.2008) 2008, jeseni 

2009 pa smo izvedli izredne volitve, kjer se je zamenjala predsednica in sicer je 

Majda Oštir zamenjala Anico Vogel, ki je ostala članica Izvršilnega odbora  (IO) 

sekcije. Ob IO delujejo tudi članice raširjenega odbora (RO), ki pokrivajo posebne 

skupine pediatrične populacije in sicer Andreja Černetič patronaţno dejavnost, 

Doroteja Dobrinja bolnišnično področje Primorske regije in Ivanka Limonšek  skupine 

otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Glede na to, da je kolegica Monika 

Pevec podala svoj odstop, bomo na seji 28.1.2011 to obravnavali in izvedli volitve 

novega člana/ice.  

 

Člani IO in RO Sekcije: 

predsednica: Majda Oštir, UKCL, Pediatrična klinika (od 25.9.2009) 

podpredsednica: Minja Petrovič, UKCL, KOOKIT (Specialna znanja) 

blagajnik: Beisa Ţabkar, RK Slovenije (področje specializacij) 

članice: Joţica Trstenjak, CUDV Radovljica (Strokovni nadzori); Monika Pevec, SB 

Maribor; Jasmina Kamenčič, ZD Maribor; Gordana Roţman, SB Novo Mesto;  

Gabrijela Gabor, SB Murska Sobota; Andreja Doberšek, SB Celje (prijavnice in 

registracija); Anica Vogel, SB Slovenj Gradec. 

 

Seje izvršnega odbora: 

Redne seje: 

9.april 201 

1.oktober 2010 

 

Sklicali smo še sejo v decembru 2010, ki pa smo jo zaradi vremenskih razmer 

prestavili na 28.1.2011. 

 

II. Izvedeni strokovni seminarji in predavanja 

V letu 2010 smo v skladu s planom izvedli dve strokovni srečanji in sicer: 

 Varnost otroka in mladostnika na vseh področjih zdravstvenega varstva, 9. in 10. 

aprila, Portoroţ 
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     Varnost otrok in mladostnikov je  odvisna od nas in naše odločitve, kako bomo 

pristopili k reševanju teţav, uvajanju sprememb in nenazadnje tudi uveljavljanju 

besede medicinske sestre na svojem strokovnem področju. Spregovorili smo o: 

izpostavljenosti otroka in medicinske sestre ob transportu ter problem spremstva. 

Zaradi neenotnih navodil smo se odločili v letu 2011 izdelati smernice na tem 

področju pediatrije. Kot drug problem smo izpostavili telefonsko triaţiranje na 

primarnem nivoju zdravstvenega varstva. Strinjali smo se, da v Sloveniji to 

področje ni pravilno urejeno, medicinske sestre pa prevzemamo odgovornost, za 

katero nimamo vseh kompetenc. Zato smo sprejeli sklep, da skupaj  izdelamo 

protokol za izvajanje telefonskega pogovora, ki bo omogočal varnost otrokom, 

mladostnikom in staršem, pa tudi medicinski sestri. Kot tretji problem je bila 

izpostavljena nedosledna uporaba pravila 5P pri dajanju zdravil, kar ima za 

posledico veliko število napak.  

 Kronično bolan otrok – kdo naj skrbi za njegove potrebe zunaj bolnišnice?, 1. In 2. 

oktober 2010, Radenci 

    Otroci/mladostniki, katerih bolezen prizadene več organskih sistemov naenkrat in 

tisti, ki so odvisni od modernih medicinskih aparatur, predstavljajo velik problem v 

zdravstvu. Problem kroničnih bolezni ni samo v naraščanju števila otrok, ki so 

bolni, ampak tudi kompleksnost problemov, ki jih imajo. Zaradi usmerjenosti k 

boljši obravnavi pacientov tudi po končani akutni obravnavi v domačem okolju, se 

kaţe potreba po organizaciji različnih sluţb, ki bi bile vsem dostopne in bi 

zadovoljile potrebe po celostni zdravstveni obravnavi. In prav to naj zavezuje 

medicinske sestre k boljšemu sodelovanju. Problem sodelovanja oziroma 

nesodelovanja je prav v tem, da obravnavo kronično bolnih otrok največkrat 

zaključimo brez povezovanja s primarnim zdravstvenim varstvom, kakor na 

zdravniškem, tako tudi na nivoju zdravstvene nege. Zato smo pozvali medicinske 

sestre, da pričnejo dosledno uporabljati odpustni dokument zdravstvene nege. 

 

III.  Pomembni razvojni projekti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

V letu 2010 nismo imeli velikih razvojnih projektov. Pozitivno smo se opredelili do 

področja specializacij v pediatriji, vendar smo aktivnosti prenesli v leto 2011, kakor 

tudi izdelavo smernic na področju zdravstvene nege v pediatriji.  

 

IV. Problematika s katero smo se srečevali v letu 2010 

V letu 2010 smo se na strokovnem področju srečevali s problematiko pomanjkanja 

strokovnih smernic za področje zdravstvene nege v pediatriji, drug pomemben 

problem pa so pomanjkljivi kadrovski normativi za isto področje. 

 

V. Mednarodna dejavnost  

 V letu 2010 smo vzpostavili dobro sodelovanje z Udruţenjem medicinskih sestara i 

tehničara Srbije  na področju zdravstvene nege v pediatriji, ter tudi z medicinskimi 

sestrami na področju pediatrične intenzivne nege in terapije Hrvaške, s katerimi 

bomo sodelovanje okrepili v letu 2011.  
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 Od leta 2004 sodelujemo z zdruţenjem pediatričnih organizacij Evrope – Pediatric 

Nursing Assocciations of Europe (PNAE), kjer obravnavamo najbolj pogoste 

probleme na področju zdravstvene nege v pediatriji ter oblikujemo skupna stališča, 

ki izboljšujejo delovanje zdravstvene nege v pediatriji. 

 

VI. Razvojna in publicistična dejavnost 

V letu 2010 smo izdali dva zbornika in sicer: Varnost otroka in mladostnika na vseh 

področjih zdravstvenega varstva ter Kronično bolan otrok – kdo naj skrbi za njegove 

potrebe zunaj bolnišnice?. 

  

VII. Program dela in cilji za leto 2011 

 V ciljih za leto 2011 smo si zastavili organizacijo dveh strokovnih srečanj in sicer 

spomladi na temo: Zdrav otrok in mladostnik – cilj medicinske sestre v pediatriji ter 

jeseni na temo: Infekcijske bolezni v pediatriji. V sodelovanju z Visoko šolo Celje in 

drugimi sodelavci bomo soorganizatorji mednarodnega srečanja Spanje pri otroku, 

ki bo potekalo v marcu 2011. 

 Kot v letu 2010, tudi v letu 2011 program dela delno temelji na ciljih  Resolucije o 

nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008 – 2013 "Zadovoljni uporabniki in 

izvajalci zdravstvenih storitev" in sicer bosta glavni področji razvoja krepitev in 

ohranjanje zdravja in zboljšanje kakovosti in varnosti v zdravstvu. Ena od nalog bo  

opredelitev kazalcev kakovosti v pediatrični zdravstveni negi. 

 V marcu 2011 bomo organizirali sestanek Zdruţenja organizacij pediatrične 

zdravstvene nege Evrope (PNAE), ki bo potekal v Ljubljani.  

 V letu 2011 bomo izdelali vsaj dve smernici za področje zdravstvene nege v 

pediatriji in sicer: Transport otroka in Aplikacija zdravil po pravilu 5P. 

 Za področje prehrane pri otroku bomo poskušali razširiti ţe obstoječe smernice 

med medicinske sestre v pediatriji. 

 Oblikovali bomo spletno stran, ki bo omogočala več povezovanja in izmenjave 

mnenj ter dober prenos informacij o novostih na področju zdravstvene nege v 

pediatriji. 

 Specializacija na področju zdravstvene nege v pediatriji je potrebna, zato bomo 

poskušali doseči napredek na tem področju. 

 Ohranjali in krepili bomo odnose s kolegicami iz tujine, ter na ta način pomagali pri 

razvoju zdravstvene nege v pediatriji. 

 

Korespondenčna seja IO Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 

pediatriji, 26.1.2011; Sklep 1/2011 

 

Poročilo pripravila 

Majda Oštir, predsednica sekcije 

 

majda.ostir@siol.net 

 

 

mailto:majda.ostir@siol.net
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13.10. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v splošni medicini 
 

 
 

I. Predstavitev sekcije in organov 

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v splošni medicini (sekcija) deluje 

od leta 1979. Njena naloga je organiziranje strokovnih seminarjev in spremljanja 

novosti na strokovnih področjih primarnega nivoja ter  zagotavljati visoko strokovnost 

in ugled izvajalcev zdravstvene nege.  

 

Članice izvršnega odbora sekcije (IO), ki so bile  izvoljene 04. decembra 2008 z 

mandatnim obdobjem 2008/2012 so: 

 predsednica: Boţena Istenič,  ZD Tolmin 

 podpredsednica: Joţica Eder, ZD Maribor 

 člance: Marjana Kugonič, DSO Topolščica; Valerija Boţičko, ZD Ptuj; Danica 

Repas, ZD Slovenj Gradec; Irena Vidmar, ZD Ajdovščina; Suzana Šukler, ZD 

Murska Sobota; Vida Raztresen, ZD Trţič; Irena Dolšak, ZD Ljubljana; Zlatka 

Kuţnik, ZD Novo mesto.                           ;                            

 

Seje izvršnega odbora: 

Redne seje: 

28.januar 2010 

23.april 2010 

 

II. Izvedeni strokovni seminarji in predavanja 

 V letu 2010 smo planirali dva samostojna strokovna seminarja in enega v 

soorganizaciji s Katedro druţinske medicine. Izpeljali smo le spomladanski 

seminar, ki je potekal 23. in 24. aprila 2010 na Otočcu. Jesenski seminar planiran 

23. in 24. septembra 2010 je zaradi premajhnega števila prijav odpadel. Ţal je 

prav v tem času v Sloveniji nastopila »kriza« v zdravstvenem sistemu. Tudi 

splošna kriza, ki je bila v tem času v drţavi, je pripomogla k temu, da so 

zdravstvene ustanove varčevale na vseh področjih, tudi pri strokovnem 

izobraţevanju. 

 V mesecu maju (22. in 23.) smo bili soorganizatorji seminarja skupaj s Katedro 

druţinske medicine. Seminarja z naslovom »Kakovostna obravnava bolnikov v 

ambulantah splošne/druţinske medicine se je udeleţilo 80 medicinskih sester in 

zdravstvenih tehnikov. Seminarju so bile podeljene licenčne točke. 
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III. Pomembni razvojni projekti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Leto 2010 si v Sekciji MS in ZT v splošni medicini štejemo kot prelomno leto njenega 

delovanja, saj smo v tem letu dosegli dve zelo pomembni stvari: 

 RSK ZN je na svoji 56. seji imenoval stalno Delovno skupino za zdravstveno nego 

na primarni ravni zdravstvene dejavnost        

 dokončan je bil projekt  »Aktivnosti zdravstvene nege za diplomirane  

    medicinske sestre in tehnike zdravstvene nege v ambulanti druţinske medicine«. 

 

IV. Druge aktivnosti 

 Predsednica sekcije se je redno udeleţevala sestankov OSS.  

 V mesecu juniju sta se članici IO sekcije ga. Irena Vidmar in Boţena Istenič 

udeleţili razširjenega sestanka, kjer je bila tema »prenos aktivnosti z zdravnika na 

diplomirano medicinsko sestro na primarnem nivoju«.  

 Konec julija je Delovna skupina za prenovo dokumenta poklicne aktivnosti in 

kompetence v zdravstveni in babiški negi, v kateri sta sodelovali tudi članici 

izvršnega odbora sekcije  Irena Vidmar in Boţena Istenič, ter zunanja članica 

Karmen Panikvar Ţlahtič, dokončala dokument z naslovom »Aktivnosti 

zdravstvene nege  za diplomirane medicinske sestre in tehnike zdravstvene nege 

v ambulanti druţinske medicine.  

     Dokument je bil predstavljen in nato tudi potrjen kot veljaven dokument za 

primarni novo ZN na seji RSKZN v mesecu oktobru 2010.  Ţelja in cilj sekcije in 

delovne skupine je, da v letu 2011 dokument predstavimo in ga tiskanega 

posredujemo vsem pomočnicam direktorjev za ZN v Zdravstvenih domovih v 

Sloveniji.  

     Na prošnjo Zdruţenja  ekonomistov  v zdravstvu je Irena Vidmar predstavila  

vsebino iz dokumenta, ki se nanaša predvsem na kategorizacijo pacientov in iz 

tega izračun kadrovskega normativa. Predstavitev je  potekala na njihovem  

srečanju 23. oktobra v Lipici.  

 Sekcija je vodstvu Zbornice - Zveze posredovala imena treh strokovnjakov (asist. 

Karmen Panikvar Ţlahtič, mag.zn., Danica Repas, Joţica Eder)  za potrebe 

recenzij, strokovnih mnenj in  strokovnih nadzorov.  

 

V. Program dela in cilji za leto 2011 

 Tudi v  letu 2011 bo prioritetna naloga sekcije zagotavljati visoko strokovnost in 

ugled izvajalcev zdravstvene nege, zato načrtujmo izvedbo strokovnega 

seminarja, ki je odpadel v letu 2010  in kot soorganizator sodelovalo pri 

organizaciji enega skupnega strokovnega dogodka s Katedro druţinske medicine. 

Seminarji bodo potekali v mesecu aprilu in maju.  

 Razen zgoraj navedenega cilja v zvezi z dokumentom »Aktivnosti za diplomirane 

medicinske sestre in tehnike zdravstvene nege v ambulanti druţinske medicine«, 

ki ga je pripravila delovna skupina, je cilj sekcije v letu 2011 slediti razvoju stroke 

ZN še posebej na primarnem nivoju (ambulante druţinske medicine) ter z 

merljivimi dokazi in dejstvi doseči nove  kadrovske normative  v omenjenih 

ambulantah. Sedanji so glede na obseg  dela   popolnoma neustrezni.  Naš cilj je, 
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da se v ambulantah splošne/druţinske medicine ob tehniku zdravstvene nege, 

zaposli še diplomirana medicinska sestra. 

 

Poročilo pripravila 

Boţena Istenič,  predsednica sekcije 

 

bozena.istenic@siol.net 

 

 

13.11. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v oftalmologiji  

 

 
 

I. Predstavitev sekcije in organov 

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v oftalmologiji (sekcija) deluje v 

okviru Zbornice-Zveze od leta 1982. Od volilnega občnega zbora, ki je bil 

14.03.2008, za mandatno obdobje 14.03.2008 – 14.03.2012, sekcija deluje v 

naslednji sestavi: 

 predsednica: Bernarda Mrzelj I. mandat,  

 članice: Lucija Grudnik, Saša Mohar, Urška Magič, Alenka Strgar  I. mandat; 

II.mandat Marta Blaţič (01.11.2005 -  01.11.2013), Marinka Lampret 

(21.11.2003 – 21.11.2011). 

. 

Po sklepu izvršnega odbora (IO) sekcije (07.10.2010-sklep 2.), v času porodniškega 

odsotnosti članice IO Alenke Strgar iz UKC Maribor, njeno mesto prevzame Breda 

Kojc, UKC Maribor. 

Po sklepu IO sekcije (07.10.2010-sklep 3.), v času porodniške odsotnosti članice IO 

Saše Mohar iz UKC Ljubljana, njeno mesto prevzame Andreja Udovč, UKC 

Ljubljana. 

 

Znotraj sekcije deluje tudi delovna skupina za izobraţevanje v naslednji sestavi: 

Divna Erţen, Nadica Komes, Tatjana Nendl, ĐurĎa Sima. 

 

Seje izvršnega odbora: 

Redne seje: 

3 

 

Poleg tega smo v mesecu oktobru izvedli posvet o specializacijah, na katerega smo 

povabili tudi strokovnjakinje oftalmološke zdravstvene nege (ZN) in vodilne 

medicinske sestre Očesne klinike, Oddelka za očesne bolezni UKC Maribor in 

mailto:bozena.istenic@siol.net
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Očesnih oddelkov v splošnih bolnišnicah v Sloveniji. Sprejeli smo kriterije za 

opravljanje specializacij iz oftalmološke ZN , ki smo jih tudi posredovali na Zbornico - 

Zvezo. 

 

II. Izvedeni strokovni seminarji in predavanja 

 V letu 2010 smo organizirali strokovni seminar z naslovom Sodobni trendi v 

oftalmologiji in oftalmološka zdravstvena nega v Mariboru. Udeleţilo se ga je 90 

članov sekcije. Pohvalno je, da so se kolegice iz Očesnega oddelka UKC Maribor 

v velikem številu odzvale z aktivno udeleţbo. V prvem sklopu predavanj smo 

poslušali prispevek o vključevanju študentov FZV Maribor v proces ZN na 

Očesnem oddelku UKC Maribor, predavanje o poloţaju ZN v EU, vplivu plačnega 

sistema na zadovoljstvo izvajalcev ZN, prispevek o dokumentiranju ZN in 

komunikaciji v zdravstveno negovalnem timu, s poudarkom na pacientu z očesnim 

obolenjem. Drugi del strokovnega seminarja je bil namenjen seznanitvi s 

smernicami za vodenje pacienta z diabetično retinopatijo, celostni obravnavi 

očesnega pacienta s sladkorno boleznijo, ZN bolnika z glavkomom, vlogi 

medicinske sestre pri zagotavljanju kakovosti v kabinetu za ortoptiko in vlogi 

operacijske medicinske sestre pri sterilizaciji na Očesnem oddelku UKC Maribor. 

Razvila se je tudi burna debata. Zadnji del strokovnega seminarja smo namenili 

naslednjim temam: fluoresceinska angiografija očesnega ozadja, biološko 

zdravljenje senilne degeneracije makule, vlogi medicinske sestre pri aplikaciji 

Triamcinolona, zdravljenju z avtolognim serumom, refrakcijskim hibam  in 

pravicam pacientov do optičnih pripomočkov. Čeprav je bila udeleţba na 

strokovnem seminarju niţja kot običajno, smo poslovali pozitivno.  

 

Za leto 2010 smo načrtovali tudi soorganizacijo strokovnega seminarja z Zvezo 

slepih in slabovidnih, ki pa ni bil realiziran. 

 

III. Pomembni razvojni projekti         

 Posredovana nam je bila informacija o pripravi Nacionalnega programa obravnave 

bolnikov z diabetesom in diabetično retinopatijo. V okviru tega programa je 

predvidena nabava 10 nemidriatilčnih kamer za celotno Slovenijo za izvajanje 

screening metode pri diabetikih. Člani delovne skupine, ki pripravljajo ta program, 

so predlagali, da se v zdravstveno obravnavo vključi diplomirano medicinsko 

sestro s specialnimi znanji, ki naj bi, poleg ostalega, pregledovala tudi fotografije 

očesnega ozadja in ločila patološke od normalnih. Tako bi bili k oftalmologu 

napoteni samo tisti pacienti, pri katerih so se pojavile patološke spremembe na 

očesnem ozadju.  

IO je sprejel sklep, da bi to področje dela lahko prevzele diplomirane medicinske 

sestre s pridobljenimi specialnimi znanji. Te diplomirane medicinske sestre bi si z 

dodatnim izobraţevanjem pridobile kompetence za ločevanje patoloških izvidov od 

normalnih in s tem prevzele tudi odgovornost za opravljeno delo.  
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IV. Mednarodna dejavnost 

Na povabilo Društva oftalmoloških medicinskih sestara/tehničara Hrvatske, smo se 

udeleţili njihovega 2. simpozija v Varaţdinu: Bernarda Mrzelj, ĐurĎa Sima, Breda 

Kojc, Helena Stupan, Marija Mencinger in Joţica Lilek na temo »Ozljeda oka«. S 

sodelovanjem in izmenjavo izkušenj bomo nadaljevali tudi v prihodnje.  

 

V. Kazalniki kakovosti 

Na strokovnem seminarju v Mariboru smo udeleţencem razdelili anketne 

vprašalnike. Vrnjenih je bilo 30. Udeleţenci so bili zadovoljni z izbiro tem, časovno 

usklajenostjo in malico. 

 

VI. Razvojna in publicistična dejavnost 

Izdali smo zbornik predavanj strokovnega seminarja Sodobni trendi v oftalmologiji in 

oftalmološka ZN v elektronski obliki,  v nakladi 130 kosov. 

 

VII. Program dela in cilji za leto 2011 

Za leto 2011 načrtujemo izvedbo dveh enodnevnih strokovnih seminarjev.  

 Priprave na strokovni seminar Pacienti s kroničnimi obolenji v oftalmologiji, ki bo 

11.03. v Ljubljani, so ţe v teku.  

 Drugi strokovni seminar bo 07.10. na Debelem rtiču. Trudimo se, da strokovne 

seminarje organiziramo na geografsko različnih mestih. 

 

Poročilo o delu Sekcije MS in ZT v oftalmologiji je sprejel izvršilni odbor sekcije na 

dopisni seji 19.01.2011 . 

 

Poročilo pripravila 

Bernarda Mrzelj, predsednica sekcije 

 

bernarda.mrzelj@gmail.com 

 

 

13.12. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kirurgiji 

 

I. Predstavitev sekcije in organov 

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kirurgiji (sekcija) je bila 

ustanovljena leta 1982, torej bomo kmalu praznovali 30 obletnico delovanja. V 

organizaciji je ključnega pomena enakomerno  zastopanje vseh regij v drţavi z 

namenom povezovanja, sledenja strokovnemu razvoju z organizacijo seminarjev in 

učnih delavnic. Od leta 2009, občni zbor je bil sklican 10.12.2009, je v.d. predsednice 

Irma Rijavec – članica IO sekcije, ker se na mesto predsednice po razpisu ni nihče 

prijavil. V novem mandatu 2009 – 2013 so člani izvršnega odbora (IO) sekcije: 

 Vesna Dobnik , UKC Maribor; Nataša Kreft, SB Murska Sobota; Elvisa 

Mustafić, SB Slovenj Gradec; Janja Majcen Jurovič , SB Ptuj; Tanja Atelšek , 

mailto:bernarda.mrzelj@gmail.com
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SB Celje; Sandra Naka, UKC Ljubljana; Helena Medved, SB Novo mesto;  

Jana Lavtiţar, SB Jesenice. 

 

V letu 2010 smo imeli samo eno sejo IO sekcije, kar je posledica omejenih moţnosti 

delovanja predsednice ter izvolitve novega IO, ki je skoraj v celoti zamenjal člane.  

 

Podali smo predlog za strokovnjaka s področja kirurgije, ter dva predloga za 

strokovni standard. 

 

II. Izvedeni strokovni seminarji in predavanja 

 V letu 2010 smo organizirali dvodnevni seminar v Mariboru 8. in 9. aprila. Seminar 

je nosil naslov »Pomen timskega dela na kirurgiji v UKC Maribor«. Udeleţilo se ga 

je le 44 pasivnih udeleţencev, kar pomeni za organizacijo seminarja predvsem 

strošek, ker se sekcija preţivlja večinoma iz kotizacij, delno pa s pomočjo 

donatorjev in sponzorjev. Teme seminarja so bile zelo zanimive, veliko smo se 

naučili o kirurgiji srca in izvedeli kakšen je timski pristop pri obravnavi pacienta 

operiranega na srcu. S področja urologije smo se seznanili z urgentnimi stanji na 

tem segmentu, prav tako smo obravnavali tudi področje poškodb hrbtenice. 

Vključili sta se tudi gorska reševalna sluţba ter sluţba nujne medicinske pomoči. 

Da je bil pristop še bolj kompleksen, je bila predstavljena tudi vloga socialnega 

dela pri obravnavi pacientov v UKC Maribor, predstavili pa so se nam tudi dijaki 

Srednje zdravstvene in kozmetične šole v Mariboru. Ob tej priliki je izšel tudi 

Zbornik predavanj v nakladi 120 izvodov.  

 

III. Problematika s katero smo se srečevali v letu 2010 

 Ţe v letu 2009 je bilo zaslediti tendenco upada obiskov seminarjev, kar se je 

seveda še bolj poznalo v letu 2010. Delovne organizacije – zavodi so izvajali 

restrikcije tudi na področju izobraţevanja. Kljub delovanju članic IO, so se vodstva 

zavodov odločila za varčevanje. Zaradi tega smo se na sestanku IO  9. aprila 

odločili, da plan dela okrnemo, ker si ne moremo privoščiti finančnih izgub. Sklenili 

smo, da preidemo iz dvodnevnih seminarjev na enodnevne.  

 Finančno stanje  sekcije je pozitivno, čeprav smo v letu 2010 poslovali negativno. 

 

IV. Program dela in cilji za leto 2011 

 V letu 2011, tako planiramo izvedbo enodnevnega seminarja 21. aprila v Ljubljani 

ter jeseni obvezne vsebine iz TPO in DPO za člane.  

 Načrtujemo tudi zamenjavo predsednice, za katero naj bi bil ponovno objavljen 

razpis. Nujno potrebujemo nove moči ter nove ideje, kajti v okolju, kjer delujemo, 

se vršijo izredni pritiski, zmanjševanje kadrov in s tem upadanje kakovosti 

zdravstvene nege in oskrbe. Vedno več moči potrebujemo za to, da obranimo 

svojo prihodnost in razvoj Zdravstvene nege kot profesije. Področja so velika, 

delovanje drugih profesij, ki si ne ţelijo našega razvoja pa je zaradi političnih 

vplivov vse večje. 
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 Naši kratkoročni cilji so usmerjeni v kvalitetno izobraţevanje in snovanje 

strokovnih standardov s področja kirurške zdravstvene nege.  

 

Poročilo potrjuje IO sekcije kirurških medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 

kirurgiji – korespondenčna seja, 17.1.2011- sklep št. 1 

 

Poročilo pripravila  

Irma Rijavec, v. d. predsednice sekcije  

 

irma.rijavec@gmail.com 
 

  

13.13. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v rehabilitaciji in 

zdraviliški dejavnosti  

 

 
 

 

I. Predstavitev sekcije in organov 

Predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v rehabilitaciji in 

zdraviliški dejavnosti (sekcija) je od 16.4.2009 - 2013 Natalija Kopitar.  

 podpredsednica: Romana Petkovšek – Gregorin 

Članice izvršnega odbora (IO) so od 16.4.2009 – 2013: 

 Katja Hribar, Nataša Kic in Jelka Voda ter Melita Belej in Barbara Oštir 

(26.11.2009 – 2013). 

 

Seje izvršnega odbora: 

Redne seje: Izredne seje: 

28.januar 2010 10.marec 2010 

 19.april 2010 

 19.november 201 

 

II. Pomembni razvojni projekti         

 V začetku leta je bil s sodelovanjem članic IO izbran znak sekcije in oblikovana 

spletna stran.  

 Veliko časa je bilo vloţenega v načrt aktiviranja članov zdravilišč. Kljub nekaj 

povezavam, ki so bile vzpostavljene in sprotnemu obveščanju o aktualnih 

dogodkih ter iskanju njihovih mnenj, z izjemo članic Thermane, aktivnega 

sodelovanja ni bilo.  

mailto:irma.rijavec@gmail.com
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 Narejen je bil nabor strokovnjakinj s področja rehabilitacije in zdraviliške dejavnosti 

 

III. Izvedeni strokovni seminarji in predavanja 

15.4. je bil organiziran seminar z naslovom Varnost in rehabilitacijska zdravstvena 

nega. V novembru predviden seminar pa je bil, zaradi prevelikih obremenitev 

posameznih članic IO, prestavljen v naslednje leto.  

 

IV. Razvojna in publicistična dejavnost 

Izdan je bil zbornik z naslovom Varnost in rehabilitacijska zdravstvena nega, CIP 

616-083:615.82/84(082), v Utripu pa je bil objavljen prispevek Dan odprtih vrat na 

negovalnem oddelku Zdravilišča Laško.  

 

V. Program dela in cilji za leto 2011 

 V letu 2011 je namen članic sekcije organizirati seje IO v različnih zdraviliščih in 

tako z osebnimi kontakti poiskati ljudi, ki bi imeli interes razvijati svojo specialnost 

ter ob tem predstaviti sekcijo, njeno poslanstvo in spletno stran. 

 V septembru planiramo organizacijo seminarja z naslovom Zdravstveno negovalni 

problemi pacientov z motnjami odvajanja blata v Zdravilišču Rogaška. 

 

Poročilo so potrdile članice IO na korespondenčni seji ( 2/2011)18.1.2011. 

 

Poročilo pripravila                                                       

Natalija Kopitar, predsednica sekcije 

 

 

13.14 . Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji  

 

I. Predstavitev sekcije in organov 

 Dne 05.03.2010 je bila sklicana skupščina Sekcije medicinskih sester v onkologiji 

(sekcije). Za mandatno obdobje 2010-2014 je bila izvoljena predsednica Biserka 

Petrijevčanin. Imenovani so bili člani izvršnega odbora (IO): 

 podpredsednica: Denis Mlakar-Mastnak,  Onkološki inštitut Ljubljana 

 člani: Marjana Bernot, Onkološki inštitut Ljubljana; mag. Albina Bobnar, 

Zdravstvena fakulteta Ljubljana; Peter Koren, KOPA Golnik; Miladinka 

Matković, Onkološki inštitut Ljubljana; Vesna Ostroţnik, Onkološki inštitut 

Ljubljana; Danijela Pušnik, UKC Maribor; Boštjan Zavratnik, Onkološki inštitut 

Ljubljana.  

 

Seje izvršnega odbora: 

Redne seje: Korespondenčne seje: 

12.februar 2010 29.junij 2010 

22.april 2010 2.julij 2010 
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17.junij 2010 8.oktober 2010 

26.oktober 2010  

13.december 2010  

 

Zapisniki sej so bili poslani na Zbornico - Zvezo, prav tako so shranjeni v arhivu 

strokovne sekcije.  

 

Sodelovali smo na vseh sejah OSS-a v letu  2010 in se 25.9. udeleţili 3. srečanja 

funkcionarjev in drugih sodelavcev Zbornice – Zveze. 

 

II. Izvedeni strokovni seminarji in predavanja 

Izpeljana je bila organizacija 37. strokovnega seminarja sekcije medicinskih sester in 

zdravstvenih tehnikov v onkologiji 4. in 5. 3. 2010, ki se je odvijal v Rogaški Slatini, z 

naslovom Bolnik z rakom na zdravljenju doma – priporočila za zdravstveno nego. Pri 

oblikovanju programa so sodelovale medicinske sestre, zdravniki in drugi zdravstveni 

sodelavci Onkološkega inštituta Ljubljana, Bolnišnice KOPA Golnik in 

Univerzitetnega kliničnega centra Maribor ter drugih zavodov, svoj prispevek je 

predstavila tudi onkološka  pacientka. 

Izpostavljen je bil problem staranja prebivalstva in posledično večjega števila 

bolnikov s kroničnimi boleznimi, kamor spadajo tudi bolniki z rakom, selitev 

zdravstvene oskrbe iz bolnišnice v dnevne bolnišnice, ambulante in na bolnikov dom 

ter s tem večja vloga in odgovornost bolnikov v procesu zdravljenja. Velik pomen ima 

ob tem izobraţevanje, informiranost ter zdravstvena vzgoja. Poudarjen je bil pomen 

razvijanja novih modelov prakse, ki jih narekujejo bolniki, znanstvena dognanja in 

razvoj tehnologije. 

V okviru seminarja smo izdali tudi obseţen zbornik predavanj z naslovom Bolnik z 

rakom na zdravljenju doma - priporočila za zdravstveno nego. Izvode Zbornika smo 

poslali v NUK, na Zbornico - Zvezo, na vse visoke in srednje zdravstvene šole v 

Sloveniji in v knjiţnico Onkološkega inštituta Ljubljana.  

 

III. Mednarodna dejavnost  

 Udeleţba na spomladanskem srečanju evropskega zdruţenja medicinskih sester v 

onkologiji - European Oncology Nursing Society (EONS) 7. Spring convention, 

na Nizozemskem 15. in 16. 4. 2010.Teme so bile: razvoj poklica, prevzemanje 

kompetenc, vodenje, zdravljenje pacientov v različnih drţavah – prehajanje 

pacientov (nova evropska direktiva), preţivetje pacientov in posledice zdravljenja, 

rehabilitacija, spolnost in rak, reproduktivno zdravje. 

 Pod okriljem EONS-a teče projekt o izkušnjah medicinskih sester s prebijajočo 

bolečino pri pacientih z rakom. Pristopili smo k sodelovanju. Raziskava je v 

zaključni fazi. 

 Sodelovali smo pri projektu Univerze v Udinah, Nursing and complementary care. 

Posredovan nam je bil vprašalnik. 

 Udeleţili smo se posvetovalnega srečanja EONS v Bruslju 19. in 20. 11. 2010.  
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EONS bo prihodnje leto namenil 30.000€ v raziskovalne namene. Ţelja EONSA je, 

da bi postalo zdruţenje vseh onkoloških sekcij. Vodstvo strokovne sekcije si bo 

prizadevalo k pridobivanju aktivnih članov. Na ta način bi se zmanjšali stroški, članom 

pa nudena moţnost popustov.  Informacije bi bile posredovane direktno na vsakega 

člana EONSA.  

Poslušali smo predavanje na temo, kako izboljšati paliativno oskrbo pri bolnikih z 

rakom, o pomenu izobraţevanja in ustvarjanju delovne sile, ki se bo sposobna 

odzivati na dinamične spremembe v zdravstvenem varstvu 21. stoletja. 

 

IV. Program dela in cilji za leto 2011 

 koordiniranje in izpoljnevanje rednih obveznosti delovanja strokovne sekcije, 

 organizacija in priprava 38. strokovnega seminarja,  

 izdaja zbornika 38. strokovnega seminarja,  

 priprava izobraţevalnih podlag za specializacijo iz onkološke zdravstevene nege, 

 sodelovanje z drugimi zdravstvenimi ustanovami in posredovanje znanja 

onkološke zdravstvene nege na primarni in sekundarni nivo, 

 mednarodno sodelovanje, organiziranje obiska predsednice EONS-a Sultan Kav.  

 

Poročilo pripravila 

Biserka Petrijevčanin, predsednica sekcije  

 

 

13.14. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v enterostomalni 

terapiji  

 
 

I. Predstavitev sekcije in organov 

Sekcijo medicinskih sester v enterostomalni terapiji v tem mandatnem obdobju 

(marec 2007 – 2011) vodi v Rogaški Slatini  izvoljen izvršilni odbor v sestavi: 

predsednica: mag. Tamara Štemberger Kolnik, Zdravstveni dom Koper, Visoka 

šola za zdravstvo Izola  

Članice izvršilnega odbora: 

 blagajnik, tajnik: Boţa Hribar, SB Trbovlje 

 članice: Renata Batas, Zdravstveni dom Ljubljana Šiška, (Evropski delegat, 

članica odbora European Council of Enterostomal Therapy  (ECET)); 

Snjeţana Valcl, SB Slovenj Gradec (odgovorna za povezovanje z Zvezo 

ILCO); Alenka Petek, Nega d.o.o. (izvoljena na nadomestnih volitvah na Ptuju, 

nadomestila je Natašo Stiper); Joţica Hudoklin, SB Novo Mesto (odgovorna 

za pripravo modulov za specializacijo); Dragica Tomc Šalamun, UKC 
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Ljubljana; Vanja Vilar, UKC Ljubljana (odgovorna za področje rane); Suzana 

Majcen Dvoršak (mednarodni delegat pri svetovnem zdruţenju 

enterostomalnih terapvetov World Council of Enterostomal Therapists (WCET)); 

Joţica Maslo (zunanja strokovna sodelavka). 

 

Seje izvršnega odbora: 

Redne seje: Korespondenčne seje: 

28. januar 2010 25. februar 2010 

12.marec 2010 20.april 2010 

13.marec  2010 24.maj 2010 

14.september  2010 22.september 2010 

20.oktober 2010 18.oktober 2010 

 

II. Izvedeni strokovni seminarji in predavanja 

 Komplikacije kroničnih in akutnih ran, ki je potekal 12. in 13. marca 2010 v Termah 

Ptuj na Ptuju 

     Zbornik predavanj je predstavljen na spletni strani Zbornice - Zveze, v predalčku 

za našo sekcijo. Število udeleţencev: pribliţno 130 

 Novosti v enterostomalni terapiji, srečanje enterostomalnih terapevtk, ki je 

potekalo v 20. oktobra 2010 v Ljubljani. Število udeleţencev: pribliţno 35 

 

III. Razvojna in publicistična dejavnost 

Objave v glasilu Utrip: 

 Štemberger Kolnik T., Pomen strokovnega delovanja in zdruţevanja, Utrip, leto 

XVIII, številka 3, marec 2010 

 Hribar B., mag. Štemberger Kolnik T., Komplikacije kroničnih in akutnih ran, 

Utrip, leto XVIII, številka 4, april 2010 

 Štemberger Kolnik T., Stroka zdravstvene nege ob mednarodnem dnevu 

medicinskih sester zagotavlja varnost in uvaja novosti, Utrip, leto XVIII, številka 

5, maj 2010 

 Hribar B., Dvoršak Majcen S., Osredotočite se na oskrbo pacientov, Utrip, leto 

XVIII, številka 9, september 2010 

 Batas R., Delovno srečanje izvršnega odbora Evropskega zdruţenja 

enterostomalnih terapevtov – ECET (European Council for Enterostomal 

Therapy) v Firencah, Utrip, leto XVIII, številka 10, oktober 2010 

 Batas R., III. Simpozij stoma sestara Srbije, Utrip, leto XVIII, številka 11, 

november 2010 

Objave v glasilu WCET-a:  

 Majcen Dvoršak S. Slovenian impressions from Congress and from Phoenix 

and Arizona WCET.    
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Izdali smo zbornik predavanj z recenzijo: 

 Komplikacije kroničnih in akutnih ran, ur. mag. Štemberger Kolnik T., Vilar V., 

Majcen Dvoršak S., ZZSDMSBIZT Slovenije, Ljubljana 2010, naklada 300 

izvodov 

 

IV. Druge aktivnosti 

 Predlagali smo Boţo Hribar za dobitnico Zlatega znaka Zbornice - Zveze - ni bila 

izbrana. 

 Delovna skupina za izdelavo smernic za nego in oskrbo kroničnih in akutnih ran 

pripravlja smernice in sledi navodilom Zbornice - Zveze glede priprave smernic, 

aktivnosti potekajo. 

 Delovni skupini za izdelavo smernic za nego stom in nego in oskrbo kroničnih in 

akutnih ran pripravljata kratka navodila izvajalcem zdravstvene nege, aktivnosti 

potekajo. 

 Skupina za izdelavo in prenovo modulov v Šoli za enterostomalno terapijo 

pripravlja module za izvedbo Šole za enterostomalno terapijo s pričetkom leta 

2011, aktivnosti potekajo. 

 Priprava na izpeljavo specializacije, aktivnosti potekajo. 

 Enterostomalne terapevtke aktivno sodelujemo pri mnogih aktivnostih Zbornice - 

Zveze. 

 Enterostomalne terapevtke se aktivno, s predavanji, udeleţujemo različnih 

strokovnih srečanj, simpozijev, kongresov in znanstvenih konferenc v Sloveniji in 

tujini. 

 Predstavnica sekcije se udeleţi vseh srečanj ILCO zveze Slovenije, kar nam 

omogoča redne stike in povezovanje. 

 

V. Mednarodna dejavnost 

 V velikem številu smo se udeleţile Svetovnega kongresa enterostomalnih 

terapevtov in tam predstavile pet aktivnih udeleţb (eno predavanje in štiri 

posterje).  

 Z aktivno udeleţbo smo se udeleţile III. Simpozija stoma sestara Srbije. Imeli smo 

dve predavanji. Vzpostavili smo stik in se dogovorili za nadaljnje sodelovanje.  

 Predstavnica enterostomalnih terapevtov v Evropskem zdruţenju enterostomalnih 

terapevtov je posredovala ECET-u kandidaturo za izvedbo in organizacijo 

Evropskega kongresa leta 2015, aktivnosti so se pričele. 

 

Poročilo pripravili    

mag. Tamara Štemberger Kolnik, predsednica sekcije 

Boţica Hribar, tajnica 

 

tamara.stemberger@gmail.com 

  

 

 

mailto:tamara.stemberger@gmail.com
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13.15. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji 

 
 

I. Predstavitev sekcije in organov 

Organi sekcije v mandatnem obdobju 2009-2013: 

 predsednica: Mateja Tomaţin Šporar 

 članice izvršnega odbora strokovne sekcije: 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, Univerziteteni klinični center Ljubljana (2004-2009); Barbara 

Ţargaj, Univerzitetni klinični center (2001-2004, 2004-2009); Ivica Zupančič 

(2001-2004, 2004-2009); Ana Ganini (2010-2014);  Tjaša Janjoš (2010-2014), 

Bolnišnica Novo mesto. 

  

II. Izvedeni strokovni seminarji in predavanja 

Sekcija medicinskih sester in zdravstevnih tehnikov v endokrinologiji  je v letu 2010 

imela eno strokovno srečanje in sicer 22. in 23.10.2010 v Moravcih z osrednjo mislijo  

Oskrba bolnika s sladkorno boleznijo na primarni ravni.  Na strokovnem srečanju je 

bilo 130 udeleţencev. Program je bil zastavljen tako, da smo se dotaknili zelo 

aktualnih tem sodelovanja medicinskih sester v ambulanti splošne medicine oz. na 

primarnem nivoju, ter kako so uspešni v zdravstveno vzgojnih centrih. Predstavili 

smo, kako naj bi po novem potekalo izobraţevanje o diabetičnem stopalu ter osnove 

za izboljšanje oskrbe diabetičnega stopala. Kolegi iz prekmurske regije so predstavili 

značilnosti educiranja in zdravljenja v tej regije. Zopet smo se dotaknili pravilnih 

pristopov pri zdravljenju bolnic s gestacijskim diabetesom, kjer smo imeli predstavitev 

različnih regij.   

 

Ob srečanju je bil izdan Zbornik predavanj v nakladi 220 izvodov. Ob strokovnem 

srečanju je bila seja izvršnega odbora. Strokovna sekcija je sklicala posebno sejo 

glede prenosa aktivnosti z zdravnika na diplomirano medicinsko sestro. 

  

III. Program dela in cilji za leto 2011 

Strokovna sekcija bo organizirala dvodnevno strokovno srečanje. Termin je ţe 

usklajen z ostalimi strokovnimi sekcijami in bo 14. do 15.10. 2011 na Otočcu. V 

organizacijskem odboru bodo sodelovale kolegice iz dolenjske regije. Nekaj osnovnih 

tem za strokovno srečanje so članice izvršnega odbora ţe predlagale (vodenje 

poroda bolnice s sladkorno boleznijo, ki se zdravi s pomočjo insulinske črpalke, 
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erektilne motnje - edukacija, novi pristopi pri zdravljenju nevropatije, motnje spanja - 

izkušnje pri edukaciji, bariatrična terapija in sladkorna bolezen, Usb Contour…itn). 

Priprave na strokovno srečanje ţe potekajo. 

  

IV. Pomembni razvojni projekti  

 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 tem področju. Sekcija je izvedla anketo za 

potrebo specializacij na diabetološkem področju. 

 Strokovna sekcija je bila s strani diabetologinje Vilme Urbančič iz UKC Ljubljana 

naprošena, da poda mnenje glede izobraţevanja medicinskih sester s področja 

zdravstvene nege diabetičnega stopala. 

 Strokovna sekcija je skupaj z vodstvom Zbornice - Zveze podala  mnenje glede  

izobraţevanja medicinskih sester za oskrbo diabetičnega stopala.  Izobraţevanje 

srednjih medicinskih sester in diplomiranih medicinskih bo potekalo v skladu z 

Evropsko direktivo o izobraţevanju medicinskih sester. Meseca maja je bilo 

izvedeno pilotsko izobraţevanje, kjer so tuji strokovnjaki predstavili izkušnje 

izobraţevanja v Evropi. Model izobraţevanja je bil predstavljen na jesenskem 

strokovnem strečanju sekcije, kjer je naletelo na ugoden odziv. Sklenili smo, da je 

čas, da se pedikerji izobraţujejo tako, da bodo bistveno bolj seznanjeni z 

diabetičnim stopalom. Omenjene vsebine je potrebno umestiti v  izobraţevanje ţe 

na V. stopnji srednjega strokovnega izobraţevanja.  

 Specializacija iz področja zdravstvene nege na področju diabetologije bo zajemala 

tudi modul izobraţevanja s področja diabetičnega stopala.V mesecu septembru 

smo izdelali dokument o prenosu aktivnosti oz. formalizaciji obstoječega dela za 

diplomirano medicinsko sestro, ki se ukvarja z zdravstveno vzgojo sladkornih 

bolnikov na vseh nivojih, najbolj na primarnem. Tukaj se bodo vzpostavljale tako 

imenovane referenčne ambulante.  

 Prispela je pobuda s strani vodje pomoči na domu, ki se je nanašala predvsem na 

izobraţevanje socialnih oskrbovalk o aplikaciji subkutanih injekcij - insulinskem 

zdravljenju,  za pomoč pri dajanju insulina sladkornemu bolniku. IO strokovne 

sekcije je sklenil, da bi se v takem primeru  izvršilo izobraţevanje le izjemoma, 

individualno za dotičnega bolnika. Pobuda je bila  predstavljena tudi na RSKZN.  

Sklep RSKZN 1a/63-2010: RSKZN ne podpira učenja socialnih oskrbovalcev o 

aplikaciji zdravil na pacientovem domu.    

 V pripravi je nov zakon o vozniškem dovoljenju za bolnike s sladkorno boleznijo. 

 V pripravi so tudi nove smernice za zdravstveno oskrbo bolnikov s sladkorno 

boleznijo tipa 2, kjer je v pripravo dokumenta aktivno vključena tudi edukatorica. 

 IO strokovne sekcije sprejme sklep, da se v terminološki slovar umesti izraz za 

diplomirane medicinske sestre, ki se ukvarjajo z zdravstveno vzgojo sladkornih 

bolnikov »edukator«. Izraz je  uveljavljen ţe desetletja v slovenskem in svetovnem 

prostoru »diabetes edukator«, od lanskega leta je zapisan tudi v Nacionalnem 

programu za obvladovanje sladkorne bolezni 2010-2020, slovenskih smernicah za 
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obravnavo sladkornega bolnika s sladkorno boleznijo tipa 2, kurikulumu učnih 

vsebin za bolnike s sladkorno boleznijo. 

 Za zagotavljanje  akcijskega načrta je potrebno zagotavljanje komunikacijskih poti 

med partnerji za uspešno obvladovanje sladkorne bolezni. Redne poti se bodo 

vzpostavljale z  Zvezo društev bolnikov s sladkorno boleznijo. 

 Sekcija  je sprejela sklep, da bo oblikovala svojo spletno strani v okviru spletne 

strani Zbornice - Zveze. Spletna stran se bo dopolnjevala z aktualnimi vsebinami, 

ki bodo sluţile kot vir obveščanja. 

 V letu 2010 je skupina za edukacijo strokovne sekcije predstavila delo delovne 

skupine za edukacijo. Delovna skupina za edukacijo se je sestajala celo leto in 

imela tudi nekaj dvodnevnih posvetov. Do zdaj je pripravljeno 80% gradiva za 

izdelavo »strokovnih vsebin - kasneje strokovnih smernic«, ki bodo  sluţile kot 

podlaga za poenotenje strokovnih vsebin na nacionalni ravni. Strokovna sekcija 

planira izdati Kurikulum zdravstveno vzgojnih vsebin pribliţno v prvi polovici leta. 

 V mesecu juniju 2009 se je Strokovna sekcija začela pripravljati na specializacije, 

ki bodo potekale v okviru Zbornice - Zveze.  Do sedaj je pripravljenih okrog 85% 

modulov, ki bodo podlaga za izpeljavo kliničnih specializacij. 

 

V. Razvojna in publicistična dejavnost 

Predstavljena je bila tudi nova knjiţica: Sladkorni bolnik v posebnih okoliščinah, 

avtorice Klare Peternelj. Distribuirana bo po celi Sloveniji s strani podjetja Novo 

Nordisk.  

  

IO   sekcije, sklep št. 14, Moravske toplice 23.10.2010 

  

  

Poročilo pripravila 

Mateja Tomaţin Šporar, predsednica sekcije  

  

 

13.16. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nefrologiji, dializi in 

transplantaciji  

 
 

I. Predstavitev sekcije in organov 

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov nefrologije, dialize in 

transplantacij (sekcija) je bila ustanovljena 1987 leta. Za prvo predsednico je bila 

imenovana gospa Ljubica Jugović, ki je vodila sekcijo dve leti in nato predala funkcijo 

predsednice gospe Mirjani Čalić.  Od leta 1989  je pozorno sledila času in spremljala 

novosti na področju zdravstvene nege. Aktivnost Mirjane Čalić je bila  opaţena na 

EDTNA/ERCA (European Dialysis and Transplant Nurses Association/European 
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Renal Care Association) kongresih, ki omogočajo multidisciplinarno sodelovanje ter 

izmenjavo informacij in izkušenj na evropskem  in svetovnem nivoju. Funkcijo 

predsednice sekcije je predala leta 2009 Mirjani Rep za obdobje štirih let do leta 

2013. 

 

Organi strokovne sekcije za mandatno obdobje 07.2009 do 07. 2013: 

 predsednica: Mirjana Rep, 

 podpredsednica: Mirjana Čalić, 

 zapisnikar: Brigita Rabuza. 

Izvršilni odbor sekcije:                                            

 članice: Ana Hosnik, Ljubljana; Marica Parapot, Novo mesto; Benedikta 

Lipičar, Nova Gorica; Helena Fluher, Maribor; Zdenka Tratnjek, Murska 

Sobota; Sonja Pečolar, Slovenj Gradec; Hribernik Danica, Trbovlje; Mateja 

Perko, Jesenice; Liljana Gaber, Ljubljana; Mirjana Čalić, Ljubljana; Vesna 

Ţitnik, Ljubljana ; Denis Dodić, Seţana. 

Razširjeni izvršilni odbor: 

članice: Marta Močivnik, Vojnik; Stojana Vrhovec, Aleksandra Semolič, Ljubljana. 

                                                                                                                         

Funkcije izvršilnega odbora: 

- letno planiranje izobraţevalnega programa, 

- soodločanje o finančnem poslovanju sekcije, 

- nabor strokovnjakov za izvajanje strokovnega nadzora za  področje dialize, 

peritonealne dialize in transplantacije ledvice, 

- sodelovanje v strokovnih delovnih skupinah na področju raziskovanja EDTNA, 

- sodelovanje pri izdelavi  programa pravilnika o specializacijah izvajalcev 

zdravstvene in babiške nege,  

- izdelava strokovnih smernic in standardov.  

                                                                                                                                   

II. Mednarodna dejavnost 

 Sodelovanje slovenije na področju EDTNA 

 

KEY MEMBERS  Sonja Pečolar 

V Evropskem zdruţenju  EDTNA/ERCA  je včlanjenih 41 članov. 

 

Aktivnosti slovenskih članov na nivoju evropskega zdruţenja  :                                

- sodelovanje v raziskavi: Ţilni pristopi v dializnem zdravljenju, 

- sodelovanje v raziskavi: Nasilje na delovnem mestu – na lestvici sodelovanja 

smo dosegli prvo mesto, 

- sodelovanje pri izdelavi priročnika z navodili:“Reševanje konfliktnih situacij“, 

- šestletno sodelovanje v strokovni skupini za področje transplantacije in 

anemije, 

- soavtorstvo pri izdaji priročnika za področje transplantacije, 
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- aktivna sodelovanja na kongresih s predavanji in plakati, 

- aktivno sodelovanje v skupini za ocenjevanje abstraktov za udeleţbo na 

kongresih, 

- aktivno sodelovanje na kongresih v vlogi moderatorja. 

 

III. Druge aktivnosti 

 organizacija skupnih seminarjev z drugimi strokovnimi sekcijami,  

 priprava in izvedba dializne šole in transplantacije, 

 organizacija funkcionalnega izobraţevanja z učnimi delavnicami na temo: 

Zdravstvena vzgoja in prehransko svetovanje pri kroničnih ledvičnih bolnikih, 

 izdelava strokovnih navodil za področje peritonealne dialize, 

 izvedba delavnic pozitivna motivacija – za člane sekcije, 

 sodelovanje z lokalnimi društvi in Zvezo društev ledvičnih bolnikov. 

 

V letu 2010 smo imeli dve seji izvršilnega odbora v Celju in delovni sestanek 

organizacijskega odbora strokovnega srečanja na Jesenicah. Izvedba planiranih 

strokovnih srečanj ni bila v celoti uspešna zaradi bolezni vodje projekta.  

Predviden ukrep: Dvodnevno strokovno izobraţevanje s področja prehrane zaradi 

neuspele izvedbe prenesemo v leto 2011. 

 

IV. Izvedeni strokovni seminarji in predavanja 

 Četrtega in petega novembra je v okviru 40. obletnice kronične hemodialize in 

transplantacije ledvic v Sloveniji  izvedeno dvodnevno strokovno srečanje na 

Bledu. Na srečanju je bila predstavljena zgodovina razvoja dialize v 40-ih letih . 

Razvoj dialize in dializnega zdravljenja spada med največje doseţke medicine 20. 

stoletja, ki  je omogočil preţivetje bolnikom brez ledvične funkcije več kot 30 let. 

Predstavljene so bile vse oblike dializnega zdravljenja, področje transplantacije  

ter spremljajoči problemi in bolezni kot posledica končne ledvične  odpovedi. 

Konstruktivna diskusija in izmenjava izkušenj ter neformalno druţenje bo 

pripomoglo k izboljšavi kakovosti dela na vseh področjih nadomestnega 

zdravljenja. 

 Za vsa področja nadomestnega zdravljenja so bili izdelani in predstavljeni plakati, 

med njimi tudi plakat delovanja Sekcije za področje nefrologije,dialize in 

transplantacije. 

 

V. Razvojna in publicistična dejavnost 

Na temo 40 letnice delovanja dialize v Sloveniji  sta bila v časopisu Utrip objavljena 

dva prispevka, ki  govorita o razvoju dialize in pomenu zdravstvene nege skozi 

štiridesetletno zgodovino. 

 

VI. Mednarodna dejavnost 

Na mednarodnem področju so potekali pogovori za pripravo kongresa EDTNA/ERCA 

v Ljubljani s predsednico Anastasio Laskari. Počastila nas je s svojim obiskom na 

Bledu in nas pozdravila z govorom o napovedi kongresa ter čestitkami za 40 
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letnico delovanja dialize. Z obiskom in iskrenimi čestitkami nas je počastila tudi 

izvršna direktorica Zbornice -  Zveze gospa Monika Aţman, minister za zdravje in 

drugi častni gostje. 

 

VII. Pomembni razvojni projekti       

 Skupaj z izvršilnim odborom smo pripravili  predlog programa podiplomske 

specializacije za področje nefrologije, dialize in transplantacije za višjo, visoko 

strokovno ali univerzitetno izobrazbo za opravljanje zahtevnejših nalog 

zdravstvene dejavnosti kar opredeljuje zakon o zdravstveni dejavnosti.  

 Projekt : Izdelava standardov za področje peritonealne dialize. Organizacijski, 

izobraţevalni in negovalni standard je bil podan v ocenitev delovni skupini za 

pripravo smernic na Zbornici - Zvezi . Delovna skupina nam je v pisni obliki  

podala  predloge za dopolnitev dokumenta . Dokument v obstoječi obliki  je  

potrjen in se lahko imenuje  strokovno navodilo . Na predlog komisije dokument 

dopolnimo z znanstveno in strokovno literaturo in kadrovsko opredelimo. 

Dokument z dopolnitvami ponovno posredujemo  Upravnemu odboru Zbornice - 

Zveze v pregled in potrditev dokumenta kot strokovno smernico v letu 2011.  

 

VIII. Program dela in cilji za leto 2011 

V program strokovne sekcije za leto 2011 prenesemo nerealizirano strokovno 

srečanje  s področja prehranske podpore kroničnega ledvičnega bolnika. V maju je 

predvideno strokovno srečanje na področju transplantacije. Dvodnevno strokovno 

srečanje bo organizirano v Rogaški Slatini. Aktivno bomo vsi vključeni v organizacijo 

kongresa EDTNA /ERCA septembra v Ljubljani.  

 

IX. Problematika s katero smo se srečevali v letu 2010 

Problematika, katera nas spremlja skozi celo leto, je slaba udeleţba članov 

izvršilnega odbora na sejah, kar  ovira uspešno delovanje sekcije.   

Predviden ukrep : Na seji izvršilnega odbora zagotovimo prisotnost  člana izvršilnega 

odbora z namestnikom ali predstavnikom dializnega centra . 

 

V letu 2011 si ţelimo  dobrega sodelovanja in dobrih idej za boljši razvoj zdravstvene 

nege na področju nefrologije, dialize in transplantacije. 

 

Sklep korespondenčne seje št.1/2011 

Člani izvršilnega odbora so na 1. korespondenčni seji  27.1.2011 sprejeli Poročilo o 

delu Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov za področje nefrologije, 

dialize in transplantacije za leto 2010 in načrt dela v letu 2011. 

S prejetimi  9 glasovi  od  dvanajstih je 1. korespondenčna seja postala sklepčna 

1.2.2011. 

                                 

Poročilo pripravila                                                                                  

Mirjana Rep, predsednica sekcije 

mirjana.rep@guest.arnes.si 

mailto:mirjana.rep@guest.arnes.si
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13.17. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji 

 

 

 

 

 

 

I. Predstavitev sekcije in organov 

Strokovna sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji  (sekcija) 

deluje ţe 22 let. Trenutni funkcionarji sekcije so:  

 predsednica: Stanka Popovič,  

 podpredsednica: Lučka Kočevar, 

 blagajnik: Milena Prosen. 

 Izvršni odbor (IO) je sestavljen, upoštevaje regijsko pripadnost: Ivanka Rac, 

Brigita Hekič, Tatjana Melanšek, Tatjana Gjergek, Marija Petrinec Primoţič, 

Boris Štojs, Milena Kociper, Helena Sever in Anica Forštnarič. 

 

Seje izvršnega odbora: 

Redne seje: 

3 

 

 Prvi sestanek IO in razširjenega odbora sekcije je bil 25. marca 2010 na Rogli, v 

času 21. strokovnega seminarja. Na njem smo se pogovarjale o tekoči 

problematiki, kar je vedno dobrodošlo. Nekatera strokovna in socialna vprašanja, 

ki se pojavljajo v različnih endoskopskih enotah,  s skupnimi močmi laţje rešimo 

ali pa samo razumemo drug drugega, kar je mnogokrat zelo dobrodošlo. Prav tako 

so ti sestanki priloţnost, da predsednice neposredno predstavijo delovanje 

Zbornice - Zveze. Nato smo planirale  naslednje srečanje – 21. strokovni seminar. 

Prav tako smo planirale udeleţbo na 14. evropski konferenci ESGENA (European 

Society of Gastroenterology and Endoscopy Nurses and Associates)  v Barceloni.  

 Seminar je bil uspešen. Publicirali smo Zbornik predavanj 20. strokovnega 

srečanja. V prenovljeni obliki je bil udeleţencem všeč. 

 Drugi sestanek IO sekcije je bil 27.9. 2010 v Ljubljani. Določile smo okvirni 

program 21. strokovnega seminarja, ki je bil planiran za marec 2011 v dolenjski 

regiji, z naslovno temo: SVIT program v Sloveniji. Pogovarjale smo se o potrebi 

funkcionalnega izobraţevanja za medicinske sestre in zdravstvene tehnike v 

endoskopiji v letu 2011. Postavlja se vprašanje, ali bo zadosti kandidatov. 

 Tretji sestanek smo imeli 7. decembra. Določile smo točen datum in kraj 21. 

strokovnega seminarja: 30. in 31. marec 2011 v Termah Čateţ. Prav tako smo 

sestavili program seminarja.  

 

Pogovarjali smo se o volitvah, saj bo sedanji predsednici potekel mandat. Znotraj IO 

imamo primerno kandidatko za novo predsednico. Javni razpis za predsednico 

sekcije bo objavljen v Utripu. 



[Type text] 

 

 

                                                                                                              

Poročilo o delu organov Zbornice –Zveze za leto 2010   

 

 

136 |  

 

Predlagale smo, da bo v IO sodelovala predstavnica medicinskih sester in 

zdravstvenih tehnikov, ki delajo v zasebnih endoskopskih enotah. Pričakujemo, da bo 

predlog sprejet na sestanku naslednjega razširjenega odbora.  

 

Delo v IO sekcije je zaključila kolegica Helena Sever, ki bo za dolgoletno delo v 

sekciji dobila priznanje.  

 

II. Program dela in cilji za leto 2011 

 Kandidatov za funkcionalno izobraţevanje je zadosti, zato ga planiramo izvesti v 

jeseni 2011. 

 Pred nami je pisanje standardov oz. smernic. Odločile smo se, da imamo kot 

članice ESGENA pravico in dolţnost uporabljati evropske smernice, pri katerih 

pripravi smo aktivno sodelovale. Preostane nam samo še pisanje standardov v 

naših matičnih enotah. 

 Sodelujemo v Odboru strokovnih sekcij in se trudimo dokazati pomembnost stroke 

za naše specialno področje in tudi za celotno zdruţenje. 

 

III. Mednarodno delovanje 

 Od 23. do 25. oktobra 2010, sem se udeleţila 14. konference Evropskega 

zdruţenja medicinskih sester v endoskopiji, ki je potekala v Barceloni. S pomočjo 

donatorjev se je konference udeleţilo še 11 članic sekcije. Slovenija je aktivno 

sodelovala na treh področjih: mag. Darja Thaler in dr. Aleš Rozman kot 

predavatelja ter Stanka Popovič kot moderator in aktivna članica predsedstva 

evropskega zdruţenja.  

 Na sestanku EEWG (ESGENA Educational Working Group) smo pričeli s 

projektom akreditacije evropske endoskopske medicinske sestre. 

    Spletna stran ESGENA - e je: www.esgena.org.  

 

Ocenjujem, da delamo dobro, kot dober usklajen tim. Ves naš trud na področju 

izobraţevanja delavcev, ki izvajamo zdravstveno nego pacientov v endoskopiji, je 

namenjen izvrševanju zahteve po vseţivljenjskem učenju za kakovostno zdravstveno 

nego pacientov in za svojo profesionalno rast. 

 

V imenu predsedstva sekcije se vsem kolegicam za sodelovanje in pomoč iskreno 

zahvaljujem. 

 

Poročilo je bilo sprejeto na korespondenčni seji 10. 1. 2011. 

 

Poročilo pripravila 

Stanka Popovič, predsednica sekcije  

 

 

 

 

http://www.esgena.org/
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13.18. Sekcija reševalcev v zdravstvu  

 

 

 

I. Predstavitev sekcije in organov 

Izvršni odbor (IO) Sekcije reševalcev v zdravstvu (sekcije) se je v letu 2010 sestal 

dvakrat. 38. redno sejo je imel 04. marca, 39. redno sejo pa 17. decembra, obakrat 

na sedeţu Zbornice Zveze v Ljubljani.  

Poleg redne seje se je IO sestal tudi z regijskimi koordinatorji delavnic Temeljnih 

postopkov oţivljanja z uporabo AED, katere izvaja sekcija samostojno ali v 

sodelovanju s strokovnimi društvi medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. 

Predsednik sekcije je v letu 2010 sklical še štiri korespondenčne seje (17. marec, 13.  

junij, 30. september in 29. november), na katerih je IO sprejel 16 dodatnih sklepov za 

izvajanje dejavnosti sekcije ter za potrditev pooblastil predsedniku sekcije za izvedo 

potrebnih aktivnosti.  

 

Izvršni odbor Sekcije reševalcev v zdravstvu so v letu 2010 sestavljali: 

 predsednik: Joţe Prestor, zastopnik gorenjske regije, 

 podpredsednik: Igor Crnič,  zastopnik obalno kraške regije,  

 tajnik: David Drčar,  zastopnik zasebnih izvajalcev reševalnih prevozov, 

 člani: Matej Bončina, zastopnik dolenjske regije; Erik Hrast,  zastopnik 

primorske regije; Janez Kramar, zastopnik savinjsko – koroške regije; Zoran 

Petrovič, zastopnik prekmurske regije; Boštjan Polenčič,  zastopnik štajerske 

regije; Anton Posavec, zastopnik ljubljansko – notranjske regije. 

 

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. 

 

IO sekcije je ob začetku mandata potrdil delo podskupine za izobraţevanje, ki se je 

v letu 2010 sestala dvakrat. Poleg oblikovanja programov strokovnih srečanj je 

delovna skupina izvedla vse potrebne aktivnosti, da so se v letu 2010 začele izvajati 

delavnice iz obvezne vsebine temeljnih postopkov oţivljanja. Testna delavnica s 

preverjanjem znanja je bila uspešno izvedena v Rogaški Slatini ţe 18. aprila 2009. 

Skupina je v letu 2010  pripravljala priročnik za pripravo na pridobitev nacionalne 

poklicne kvalifikacije Zdravstveni reševalec – Zdravstvena reševalka, ki pa še ni 

pripravljen za izdajo.  
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Podskupino za izobraţevanje sestavljajo člani:  

 predsednik: Branko Kešpert, PHE ZD Celje 

 člani: Darko Čander, CNMPRP Maribor; as. Andrej Fink, MSHS (ZDA), RP 

UKC Ljubljana; Janez Kramar, PHE ZD Velenje; Anton Posavec, RP UKC 

Ljubljana; Joţe Prestor, PHE ZD Kranj. 

 

II. Izvedeni strokovni seminarji in predavanja 

 

 V letu 2010 je Sekcija v samostojni organizaciji pripravila dve strokovni srečanji in 

več učnih delavnic s preverjanjem znanja: 

- Od 26. do 27. marca 2010 je Sekcija izvedla dvodnevni seminar v Gozdu 

Martuljek z naslovom »Od reševalca do reševalca v zdravstvu«. Kljub 

aktualnim temam in dobremu izboru predavateljev je seminar zaznamoval 

manjši odziv 102 udeleţenca. Seminar je potekal v okviru praznovanja 20 

obletnice ustanovitve strokovne sekcije.  

- 08. oktobra 2010 je Sekcija izvedla enodnevni seminar na Igu pri Ljubljani v 

Izobraţevalnem centru URSZR z naslovom »Obravnava pacientov z 

nalezljivimi boleznimi v predbolnišničnem okolju«. 81 udeleţencev seminarja 

se je posvetilo boleznim in stanjem, za katere je značilna prenosljivost, tudi na 

reševalce. Poleg predavanj so bile za udeleţence strokovnega srečanja 

organizirane tudi delavnice, na katerih so obogatili svoje znanje o 

razkuţevanju,  pravilni uporabi zaščitnih sredstev od navadne kirurške maske, 

osnovnega kompleta za posredovanje ob kemičnih nesrečah pa do uporabe 

avtonomnega dihalnega aparata za delo v zadimljenih prostorih. Pripravo 

programa kot tudi samo izvedbo srečanja je Sekcija izvedla v sodelovanju s 

strokovno Sekcijo MS in ZT na internistično infektološkem področju. 

Z vsebino in organizacijo strokovnih srečanj so bili zadovoljni organizatorji in 

udeleţenci (izvedene ankete). Na obeh strokovnih srečanjih sta bila izdana 

katalogizirana zbornika predavanj. 

 Sekcija je v letu 2010 izvedla v lastni organizaciji štiri delavnice obvezne vsebine 

»Temeljni postopki oţivljanja z uporabo AED«, in sicer 5. oktobra v Celju, 19. 

oktobra v Mariboru, 09. novembra v Ljubljani ter 30. novembra v  Kranju. 

Udeleţba je bila zaradi izvedbe delavnic omejena, skupaj z izvajalci se je 

srečanja udeleţilo 128 udeleţencev.  

 Ob izvedbi delavnice so udeleţenci prejeli zgoščenko s prispevki in 

predstavitvami, katalogizirano s CIP certifikatom, ki je bila izdana leta 2009 v 

nakladi 200 izvodov.    

 Poleg izvedbe samostojnih seminarjev je sekcija ţe tradicionalno v sodelovanju s 

Sekcijo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci sodelovala pri 

pripravi in izvedbi 17. mednarodnega simpozija o urgentni medicini v Portoroţu od 

09. do 12. junija 2010. Organizator srečanja je Slovensko zdruţenje za urgentno 

medicino, Sekcija reševalcev v zdravstvu je bila soodgovorna s strokovno Sekcijo 

medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci za pripravo in izvedbo 

programa za medicinske sestre in zdravstvene tehnike.  
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 V letu 2010 je Sekcija reševalcev v zdravstvu organizirala, v sodelovanju z 

regijskimi strokovnimi društvi MSBZT, tudi šest delavnic obvezne vsebine 

»Temeljni postopki oţivljanja z uporabo AED« (17. aprila v Mariboru, 14. oktobra 

v Kranju, 16. oktobra v Novi Gorici, 20. novembra v Ptuju ter 16. novembra in 7. 

decembra v Velenju). Dodatne štiri delavnice pa je sekcija izvedla po sklenjenem 

dogovoru v zavodih Bolnišnica Golnik KOPA in Univerzitetni rehabilitacijski inštitut 

SOČA. Ob izvedbi delavnice so udeleţenci prejeli katalogizirano (CIP) zgoščenko 

s prispevki in predstavitvami, ki jo je Sekcija ponatisnila v nakladi 300 izvodov.    

 

III. Pomembni razvojni projekti         

 Osrednji dogodek leta 2010 za Sekcijo reševalcev v zdravstvu predstavlja 

slavnostna akademija ob 20. obletnici strokovnega delovanja. Ob tej priloţnosti je 

strokovna sekcija, v skladu s Pravilnikom o priznanjih Zbornice – Zveze, s 

strokovnim priznanjem odlikovala svoja prva člana. Istočasno je podelila tudi 

priznanja zasluţnim članom. Odlikovana za posebne doseţke na področju oţjega 

strokovnega področja sta bila Andrej Fink in Anton Posavec, priznanje zasluţnim 

članom pa je bilo namenjeno ustanovnim članom strokovne sekcije. Takratni 

iniciativni odbor so sestavljali Stojan Bolič, zaposlen na RP Postojna, Matjaţ Bric, 

zaposlen na RP Nova Gorica, Ranko Djokič, zaposlen na RSSI Izola, Andrej Fink in 

Dragan Milošević, zaposlena na RP KC Ljubljana, Dario Klančič, zaposlen na RP Tolmin 

in Viktor Zrim iz RP Murska Sobota. 

 V letu 2009 je sekcija dokončala projekt nacionalnega poklicnega standarda (NPK) 

zdravstveni reševalec. Za izvajalca programa NPK  je pridobila certifikat 

Reševalna postaja UKC Ljubljana, ki je konec leta 2010 v skladu z načrtom 

objavila prvi razpis za pridobitev poklicnega standarda. Sekcija je v programu 

ostala aktivna z zagotavljanjem članov v izpitnih komisijah, sicer pa je projektno 

delo usmerila v izdelavo sistema izvedbe delavnic obvezne vsebine. Poleg 

programa je morala Sekcija zagotoviti tudi materialne pogoje, ki jih predstavljajo 

učni modeli, učni avtomatski defibrilatorji in enostavni pripomočki za vzdrţevanje 

proste dihalne poti. Kar tri učne defibrilatorje je za potrebe usposabljanja sekciji v 

letu 2010 podarilo podjetje Aform d.o.o. 

 

IV. Razvojna in publicistična dejavnost 

V letu 2010 je sekcija izdala dve publikaciji – zbornika predavanj, oba katalogizirana 

(CIP) pri Narodni in univerzitetni knjiţnici. Zbornik o delu in razvoju strokovne sekcije 

je bil izdan v nakladi 250 izvodov, zbornik o nalezljivih boleznih pa v nakladi 300 

izvodov. Zaradi potreb pri izvajanju delavnic TPO je sekcija ponatisnila priročnik na 

digitalnem mediju v nakladi 300 kosov, ravno tako katalogiziran s strani NUK. Zaradi 

bogatega publicističnega dela kot tudi obeh projektov, je sekcija kandidirala na 

razpisu sklada za projektno delo strokovnih sekcij in publiciranje, ki ga je jeseni 

objavila Zbornic - Zveza.  
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V. Druge aktivnosti 

 Predsednik sekcije je tudi leta 2010 opravljal funkcijo koordinatorja Odbora 

strokovnih sekcij in bil član upravnega odbora Zbornice - Zveze.  

 Poleg predsednika je Zbornica - Zveza izmed predlaganih strokovnjakov delegirala 

Darka Čandra in Andreja Finka v komisijo za strokovni nadzor. Za potrebe 

izvajanja nadzorov delovanja sluţb nujne medicinske pomoči s strani Ministrstva 

za zdravje je Zbornica - Zveza posredovala seznam šestih strokovnjakov iz vrst 

članov Sekcije reševalcev v zdravstvu.  

 Svojega člana ima strokovna sekcija tudi v komisiji Zbornice - Zveze za licenčno 

vrednotenje in v statutarni komisiji.  

 

Jeseni je sekcija ţe četrtič izvedla tekmovanje ekip NMP, skupni projekt s 

Slovenskim zdruţenjem za urgentno medicino in pobudnikom – Zdravstvenim 

domom Slovenske Konjice. Na področju Rogle so se 17., 18. in 19. septembra 2010 

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 druţenja poklicne skupine izven strokovnih seminarjev. 13. 

januarja 2010 je organizirala srečanje članov na Rogli, kjer so se pomerili ţe na 

šestem tekmovanju reševalcev v zdravstvu v veleslalomu. Kljub slabemu vremenu se 

je zbralo preko 100 članov sekcije in vabljenih gostov, ki so športno merjenje moči in 

spretnosti kmalu sprostili v prijetnem druţenju. Sekcija je bila ponovno eden od 

pokroviteljev šestega srečanja slovenskih sluţb nujne medicinske pomoči v Ribnem 

pri Bledu, ki so ga organizirali člani iz reševalnih postaj Gorenjske.  

 

VI. Program dela in cilji za leto 2011 

Načrti za leto 2011 so enako ambiciozni kot zadnja leta.  

 Sekcija bo v lastni organizaciji izvedla eno dvodnevno in eno enodnevno 

strokovno srečanje.  Vsebine bodo obravnavale strokovni področji, kjer je po 

mnenju članstva izkazana največja potreba. Dva dneva bomo posvetili aplikaciji 

zdravil in odgovornosti pri uporabi zdravil s hitrim delovanjem, enodnevni seminar 

pa bo posvečen oskrbi dihalne poti.  

 Nadaljevali bomo z izvajanjem delavnic iz obveznih vsebin, v lastni izvedbi in v 

sodelovanju z regijskimi strokovnimi društvi ter dogovori z zdravstvenimi zavodi. 

 

Enako se je IO zavezal, da bo publicistično delo sekcije nadaljeval in nadgradil s 

strokovno in strukturno recenzijo. 

 Delovna skupina za izobraţevanje bo pripravila tudi namenski priročnik za 

izvajanje obvezne vsebine TPO z uporabo AED.  

 V letu 2011 bo sekcija v sodelovanju z Zbornico - Zvezo izdala tudi priročnik za 

nacionalni poklicni standard Zdravstveni reševalec. Spletni portal strokovnega 

zdruţenja bo v letu 2011 deleţen predvsem tehnične prenove, saj bomo zamenjali 

gostitelja in ponovno oţivili spletni časopis Reševalec. 
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Poročilo o delu sekcije v letu 2010 in načrt dela za leto 2011 je sprejel IO na 21. 

korespondenčni seji dne 16.01.2011.  

 

Poročilo pripravil 

Joţe Prestor, predsednik sekcije  

joze.prestor@volja.net 

 

 

13.19. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v zobozdravstvu 

 

 

I. Predstavitev sekcije in organov 

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v zobozdravstvu (sekcija) 

povezuje vse diplomirane medicinske sestre oz. diplomirane zdravstvenike, zobne 

asistente/ke  in zdravstvene tehnike od preventive do kurative, ki so zaposleni na 

področju zobozdravstva. Sekcijo vodi predsednica Marija Miklič. Izvršilni odbor (IO) 

je sestavljen iz predstavnic posameznih regij:  

 članice: Sonja Bernot, Kamnik; Marina Čok, Koper; Stanislava Štajer, Kranj; 

Milena Gliha, Ljubljana; Zvonka Debenak, Maribor; Maja Koudila, Murska 

Sobota; Dora Masten, Nova Gorica; Andreja Turk, Novo Mesto. 

 

IO sekcije je imel sedem sej, od tega so bile tri seje namenjene organizaciji in izvedbi 

seminarja. 

 

II. Izvedeni strokovni seminarji in predavanja 

V letu 2010 smo organizirali dvodnevni strokovni seminar na Otočcu, ki je bil ţe 

sedemnajsti po vrsti. Naslovili smo ga: “Kakovostna zobozdravstvena nega od 

preventive do kurative”. Poleg stomatologov so na seminarju aktivno sodelovale tudi 

medicinske sestre in zobozdravstvene asistentke iz Novega Mesta in s svojim 

sodelovanjem doprinesle lokalna znanja in nov pogled na zobozdravstveno 

dejavnost. Seminarji se nadaljujejo in s tem tudi dvig strokovnosti,saj so teme na 

seminarjih iz leta v leto bolj strokovne. 

Seminarji, strokovne ekskurzije in simpoziji so namenjeni strokovnemu  

izpopolnjevanju medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v zobozdravstvu. Po 

večini so seminarji lokalno obarvani, saj uporabimo strokovnjake s tistega področja, 

kjer je organiziran seminar, s tem pa popestrimo izbor vsebin in predstavimo različne 

poglede na doktrino. 

 

III. Razvojna in publicistična dejavnost 

Naše delo je zabeleţeno v člankih in zborniku, ki smo ga izdali ob vsakoletnem 

srečanju. S tem potrjujejmo uspešnost delovanja sekcije medicinskih sester in 

zdravstvenih tehnikov v zobozdravstvu. 
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IV. Druge aktivnosti 

 Sodelovali smo na Stomatoloških dnevih v Portoroţu, na Pedontoloških dnevih v 

Ljubljani, na Stomatoloških dnevih v Rogaški Slatini in organizirali strokovno 

ekskurzijo v Celovec, kjer smo si ogledali Sejem lepota in zdravje. 

 Sodelovali pa smo tudi pri izdelavi  smernic za specialna znanja  za asistentke / 

asistente v zobozdravstvu. 

 

V. Program dela in cilji za leto 2011 

 V letu 2011 pripravljamo v mesecu aprilu dvodnevni strokovni seminar na temo 

Celostna zobozdravstvena nega.  

 V mesecu septembru pa enodnevni strokovni seminar na temo  Vpliv fluoridov na 

oralno zdravje.  

 Sodelovali bomo tudi na Stomatoloških dnevih v Portoroţu in v Rogaški Slatini. 

Predvidena je tudi strokovna ekskurzija v Sarajevo, kjer si bomo ogledali fakulteto 

za stomatologijo.  

 

Poročilo in plan dela je potrdil IO sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov 

v zobozdravstvu na svoji seji 9.12.2010. 

 

Poročilo pripravila 

Marija Miklič, predsednica sekcije 

 

marijam02@gmail.com 

 

 

13.20. Sekcija študentov zdravstvene in babiške nege  

 

 
I. Predstavitev sekcije in organov 

Sekcija študentov zdravstvene in babiške nege pri Zbornici - Zvezi deluje ţe od leta 

1992. Naši člani in članice pripadajo tudi posameznim regijskim strokovnim društvom 

medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov po celotni Sloveniji. V sekcijo so 

lahko včlanjeni vsi študentje visokih šol/fakultet za zdravstvo, zdravstveno nego, 

zdravstvene vede, kateri obiskujejo študijski program z nazivom zdravstvena nega 

oziroma babištvo. Zavzemamo se za povezavo vseh visokih šol in fakultet v Sloveniji 

ter posledično povezavo vseh študentov prej omenjenih smeri, zato organiziramo 

različne izobraţevalne projekte, udeleţbo na strokovnih srečanjih, kongresih in tako 

naprej. 
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Izvršni odbor sestavljajo:  

 predsednik: Ţeljko Malić  

 člani: Tomaţ Benkovič, Klemen Hojnik, Urška Stojanovič in Damir 

Majanovič. 

 

II. Aktivnosti 

 V letu 2010 je sekcija pričela s predstavitvami na visokih šolah/fakultetah po 

Sloveniji, kjer smo se trudili pridobiti čim več študentov, saj bi le tako uresničili 

zastavljeni cilj o povezovanju šol in študentov med seboj. Obiskali smo šole v Izoli, 

Ljubljani, Mariboru in na Jesenicah. V omenjenih krajih smo naleteli na različen 

odziv. Naj omenimo, da so Jesenice bile najštevilčnejše, prav tako smo v izvršni 

odbor pridobili nove člane, kot so: Erik Baškovnik- Rebec, Tina Šušteršič, Damir 

Majanović, Eva Lavrinc in Klemen Hojnik. Tudi v letu 2011 ţelimo pridobiti nove 

člane v izvršni odbor, saj so se nekateri poslovili zaradi zaključka študija. 

 Organizirali smo ogled helikopterske nujne medicinske pomoči na Brniku, kjer je 

bila udeleţba številčna. Naši člani so bili zelo navdušeni nad ogledom in ţe 

nestrpno pričakujejo naslednji ogled. 

 Sodelovali smo pri mednarodnih dnevih medicinskih sester in babic, kjer smo se 

vključevali v številne projekte na svojih šolah in tako skrbeli, da se jih  spomnijo 

tudi tisti, ki so nanje pozabili. 

 Obiskali smo tudi bolnišnico Franjo, ki je bila obnovljena in ponovno odprta. 

Ogledali smo si, kako so nekoč varno prepeljali veliko število ranjencev, na kakšen 

način so jih oskrbeli ter odpustili domov. Udeleţba je bila zadovoljiva, vendar je 

zaradi slabega vremena in bolezni veliko ljudi odpovedalo udeleţbo. Odločili smo 

se, da bomo ogled v bliţnji prihodnosti ponovili. 

 

III. Razvojna in publicistična dejavnost 

Ponosni smo,  da nam je uspelo izdelati predstavitveno zloţenko in plakat, s katerima 

ţelimo doseči večjo prepoznanvinost sekcije med študenti in s tem obveščanje 

študentov kaj se dogaja in seveda kdaj se bodo določeni projekti in ogledi izvajali. 

Prav tako smo naredili spletno stran, na kateri imamo objavljene vse fotografije z 

naših ekskurzij ter obvestila za člane o aktualnih dogodkih pri nas in drugod. 

 

IV. Problematika s katero smo se srečevali v letu 2010 

V letu 2010 smo se srečevali predvsem s problemom, kako pridobiti nove člane.  

Študentje so navajali različne razloge zaradi katerih se niso udeleţevali naših 

predstavitev.  Tako nismo mogli pridobiti novih članov in povezati študente vseh šol. 

Zato smo se odločili, da se bomo še bolj se potrudili v letu 2011, saj se vsi strinjamo, 

da je pomembno, da smo povezani in da veliko sodelujemo, saj le tako lahko 

doseţemo ţeleno vizijo in nadaljnje uspehe. 

 

V. Mednarodna dejavnost 

Kar se tiče mednarodnega sodelovanja, smo vzpostavljali stike s sosednjo drţavo 

Hrvaško, saj ţelimo v letu 2011 organizirati ogled kliničnega centra in porodnišnice v 
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Zagrebu, ki mu bo sledilo krajše predavanje o njihovem načinu dela in problematiki s 

katero so se morali spoprijeti. 

 

VI. Program dela in cilji za leto 2011 

V letu 2011 bomo organizirali:  

 ogled kliničnega centra in porodnišnice v Zagrebu in Münchnu,  

 ogled helikopterske nujne medicinske pomoči na Brniku,  

 ogled bolnišnice Franje,  

 sodelovanje ob mednarodnih dnevu babic in mednarodnem dnevu medicinskih 

sester,  

 obisk groba Angele Boškin, 

 pripravili bomo strokovno srečanje na temo tropske medicine, pri katerem bodo 

sodelovali tudi člani sekcije. Študenti, ki so bili dejavni na omenjenem področju 

bodo pripravili predstavitve. 

 

 

Poročilo pripravil 

Ţeljko Malić,predsednik sekcije  

 

zeljko.malic@gmail.com 

 

 

13.21. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v sterilizaciji 

 
 

 
 

I. Predstavitev sekcije in organov 

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v sterilizaciji (sekcija) izvaja 

strokovne in programske naloge v okviru Zbornice – Zveze na področju strokovnih 

doktrin sterilizacije, razvoja in izpopolnjevanja stroke, priprave strokovnih smernic, 

priporočil, svetovanja, izobraţevanja.  

 

Nenehen razvoj različnih znanosti, ki vplivajo na spremembe v celostni obravnavi 

pacienta, zahteva odzivanje na spremembe. Zato postaja procesiranje uporabljenega 

materiala vse bolj zahtevno. Celoten dinamičen proces nas usmerja k zdruţevanju, 

povezovanju in zastopanju skupnih prizadevanj za izboljševanje kakovosti dela v 

sterilizaciji.  
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V mandatnem obdobju 2006 – junij 2010 smo bili člani izvršnega odbora (IO):  

 predsednica: Andreja Ţagar, 

 podpredsednica: Irena Istenič, 

 sekretarka: Milena Belšak, 

 članice: Albina Gabrovšek, Nataša Piletič, Darja Kukovič, Nataša 

Zakrajšek, Lilijana Tominec ter pridruţena člana Sandra Čarni in Edo 

Sotošek. 

 

10.junija 2010 smo izvedli volitve na katerih je bil izvoljen izvršni odbor za naslednje 

štiriletno mandatno obdobje ( 2010-2014 )  v sestavi: 

 predsednica: Andreja Ţagar, 

 podpredsednica: Irena Istenič, 

 člani: Milena Belšak, Albina Gabrovšek, Nataša Piletič, Darja Kukovič, 

Lilijana Tominec, Edija Bavdeţ ter Edo Sotošek in Sandra Čarni. 

 

Zasedba članov izvršnega odbora sekcije zagotavlja teritorialno pokritost. Tako 

skušamo omogočiti širše povezovanje med zaposlenimi v sterilizaciji. 

 

Plan dela na novo izvoljenega odbora je usmerjen v skladno delo doseganja ciljev in 

usmeritev sekcije, Zbornici – Zvezi, nadaljnji razvoji sterilizacijske stroke, nudenje 

strokovne pomoči našim članom, posredovanje strokovnih znanj, zastopanje 

sterilizacijske stroke in medsebojno povezovanje ter  povezovanje s strokovno 

sorodnimi organizacijami. 

 

Seje izvršnega odbora: 

Redne seje: Korespondenčne seje: 

6 2 

 

Na sejah smo obravnavali informacije o delu Zbornice – Zveze, udeleţbo na 

izobraţevanjih, pripravo dvodnevnega strokovnega seminarja, razreševanje 

strokovnih vprašanj, pripravo navodil oz. strokovnih smernica za delo v sterilizaciji, 

povezovanje z ostalimi organizacijami, sodelovanje z organizacijo WFHSS (World 

Forum for Hospital Sterile Supply), potrebo priprave programa za pridobitev 

specialnih znanj za delo v sterilizaciji, finančno stanje sekcije in vse, kar je bilo 

potrebno za delovanje izvršnega odbora ter tako usklajevali zastavljene plane in cilje. 

 

II. Izvedeni strokovni seminarji in predavanja 

 22. in 23. aprila 2010 smo v Portoroţu organizirali strokovno srečanje z naslovom 

»Pravica vsakega pacienta – čist in sterilen instrument«. Udeleţba na seminarju je 

bila zelo številčna, z gosti in razstavljalci smo presegli število 200.  Z naslovom 

strokovnega seminarja smo ţeleli opozoriti in vzpodbuditi razmišljanje o pomenu 

kakovosti v procesu celotnega postopka obdelave uporabljenih instrumentov in 

ostalega materiala v sterilizaciji. Le - ta mora biti ob ponovni uporabi pri pacientu 
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brezhiben v tehničnem smislu in z vidika sterilnosti. Predavanja so obravnavala  

čiščenje instrumentov, pripravo instrumentov na sterilizacijo, sledenje, dotaknili 

smo se standardov, nadzora sterilizacijskega postopka, varstva pri delu. Prisotni 

so bili tudi razstavljalci, ki so imeli moţnost predstaviti nove izdelke za uporabo v 

sterilizaciji.  

    Ob tem dogodku smo izdali tudi zbornik s članki in povzetki predavanj. Natisnili 

smo tudi zloţenko, na kateri smo predstavili cilje in vizijo, člane izvršnega odbora 

in vsa strokovna srečanja, ki jih je pripravila sekcija. 

 

III. Mednarodna dejavnost 

 Na povabilo dr. Vlatke Turčić, vodje Sluţbe za sterilizaciju i DDD v KBC Zagreb, 

smo v oktobru 2010 organizirali enodnevno strokovno ekskurzijo. Dr. Vlatka Turčić 

je zelo aktivna na področju razvoja stroke v okviru organizacije WFHSS,  

IFIC(International Federation of Infection Control). Področje njenega dela obsega 

sterilizacijo in bolnišnično higieno.  

Za strokovno ekskurzijo smo se odločili, ker smo si ţeleli izmenjati strokovna 

mnenja, ker je oddelek centralne sterilizacije v obratovanju nov. Ţeleli smo 

izkoristiti priloţnost za razgovor o izkušnjah pri novogradnjah, selitvi in 

pomanjkljivostih ob začetku dela v novih prostorih. Ogledali smo si prostore 

sterilizacije vključno s potekom delovnega procesa, organizacijo dela, 

dokumentiranje, pogovarjali smo se o različnih izkušnjah pri delu. 

 World Forum for Hospital Sterile Supply (WFHSS) in SOBECC (Sociedade 

Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico)  sta v času od 29. julija do 1. 

avgusta 2010 v Sao Paulu organizirala 11. svetovni kongres iz sterilizacije.  

Strokovni program je bil namenjen izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev v 

sterilizaciji in delno preprečevanju bolnišničnih okuţb. Teme so se nanašale na 

novosti s področja termodezinfekcije, čiščenja instrumentov, plazma sterilizacije in 

parne sterilizacije. Velik poudarek je bil tudi na pomenu kakovosti v sterilizaciji, 

pomenu organizacije dela ter komunikaciji. 

Organiziranih je bilo več delavnic, ki so obsegale tematiko parne sterilizacije, 

razkuţevanja rok, površin, plazma sterilizacije, endoskopije, čiščenja endoskopov 

in uporabe encimskih detergentov.  

Razstavljenih je bilo tudi 157 posterjev, ki so predstavljali različno tematiko 

spodročja sterilizacije, organizacije, higiene ter kirurgije. 

Glede na to, da smo člani organizacije WFHSS, se je predsednica sekcije 

udeleţila seje odbora drţav članic. Obravnavan je bil statut organizacije, bilanca, 

organizacija kongresa za prihodnje leto, poročilo o delu skupine za izobraţevanje 

in strokovne smernice. 

 Udeleţba smo se delovnega srečanja skupine za izobraţevanje in pripravo 

strokovnih smernic za delo v sterilizaciji, ki je potekalo v Istanbulu od 04. do 06. 

novembra 2010. To je bilo 2. srečanje. Na skupini je bil obravnavan program 

izobraţevanja. Cilj organizacije je, da izobraţevanje za pridobitev specialnih znanj 

izhaja iz enotnih temeljev in da ga izvede čim več članic. Člani izvršnega odbora 

smo mnenja, da je za nas sprejemljivo, da organiziramo program za pridobitev 
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specialnih znanj tudi v Sloveniji. Program obsega 3 stopnje – osnovna, srednja in 

management v sterilizaciji. Na Hrvaškem bo potekalo izobraţevanje I. stopnje v 

mesecu februarju 2011. 

Delovna skupina je obravnavala tudi projekt priprave strokovnih smernic za 

sterilizacijo. Ugotovljeno je bilo, da imajo nekatere drţave ţe pripravljene 

strokovne smernice, mnoge pa še ne. WFHSS vzpodbuja k pripravi enotnih 

strokovnih smernic. 

V letu 2011 bomo pripravili strokovne smernice. 
 

IV. Program dela in cilji za leto 2011 

 organizacija rednih in korespondenčnih sej IO sekcije, 

 izvedba dvodnevnega strokovnega seminarja v mesecu aprilu 2011, 

 udeleţba na svetovnem kongresu WFHSS, 

 udeleţba na izobraţevanju za pridobitev specialnih znanj v Zagrebu, 

 priprava strokovnih smernic za delo v sterilizaciji v sodelovanju z WFHSS, 

 udeleţba na delavnicah skupine za izobraţevanje in strokovne smernice  WFHSS 

v maju in novembru, 

 sodelovanje z organizacijo WFHSS, 

 plačilo članarine WFHSS, 

 organizacija  strokovne ekskurzije, 

 organizacija srečanja delavcev v sterilizaciji,  

 ostale aktivnosti v skladu z razpoloţljivimi finančnimi sredstvi in  soglasjem  članov 

IO. 

 

Poročilo je bilo 20.01. 2011 posredovano članom izvršnega odbora Sekcije MS in ZT 

v sterilizaciji. 

 

Poročilo pripravila  

Andreja Ţagar, predsednica sekcije 

 

 

13.22. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v hematologiji 

 

I. Predstavitev sekcije in organov 

Člani sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v hematologiji (sekcije):  

 predsednica: Alenka Dobrovoljc, mandat 14. 04. 2007 do 13. 04. 2011, 

 podpredsednica: Branka Zaloţnik, 

 člani:  Marjanca Roţič, Pediatrična klinika; Marinka Purkart, Pediatrična 

klinika; Meta Raţman, 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 zadolţitvami:  

urejanje zbornika: Irena Katja Škoda Goričan; strokovna recenzija prispevkov:  
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 Alenka Dobrovoljc, Metka Mlekuţ; lektoriranje: Joţe Faganel; računalniška 

projekcija: Darja Ovijač.  

 

II. Izvedeni strokovni seminarji in predavanja 

V okviru sekcije sta bili v letu 2010 organizirani dve strokovni srečanji: 

 16. in 17. aprila 2010 je v Termah Olimia, Podčetrtek,  potekalo strokovno 

srečanje na temo »Ambulantna obravnava hemato-onkološkega bolnika in 

novosti na področju zdravstvene nege«.  

Program je zajemal zdravstveno nego v ambulantni obravnavi hematološkega 

pacienta. Predstavljene so bile hematološke ambulante na področju celotne 

Slovenije (SB Celje, SB Izola, SB dr. F. Derganca, Šempeter, SB Novo mesto, 

UKC Maribor, UKC Ljubljana). V UKC Ljubljana in v SB Novo mesto se izvaja tudi 

dnevna bolnišnica v okviru specialistične hematološke ambulante. V nadaljevanju 

se je predstavil tudi Center za hemofilijo v Ljubljani in oddelek za otroško 

hematologijo in onkologijo. 

V soboto smo govorili o novostih na področju zdravstvene nege. Predstavljen je bil 

proces izbora krvodajalcev za odvzem krvi za transfuzijo, nesorodni dajalec in vpis 

v register dajalcev krvotvornih matičnih celic. Govorili smo tudi o varovanju 

zasebnosti pacienta in o njegovih pravicah.  

Na področju hematologije je novost zbiranja krvotvornih matičnih celic s 

Prelixaforjem ter aplikacija Velcade pri pacientih z diagnozo plazmocitom.  

Na koncu predavanj so kolegice predstavile novosti s 26. srečanja EBMT 

(European Group for Blood and Marrow Transplantation) na Dunaju in angleško 

bolnišnico King`s College Hospital, kjer se izvajajo presaditve kostnega mozga.  

 15. in 16. oktobra 2010 je na Bledu potekalo strokovno srečanje na temo 

»Urgentna stanja pri hematološkem bolniku«.  

Prvi dan so bila predstavljena nujna stanja pri pacientih s krvnimi boleznimi 

(akutno nastala anemija, eritrocitoza, nevtropenija, hiperlevkocitoza, sindrom 

razpada tumorja, sindrom hiperviskoznosti, krvavitve, zapleti transfuzijskega 

zdravljenja, itd.). Govorili smo o septičnih stanjih, šoku in ukrepanju ob tem.  

Predstavljen je bil tudi protokol oţivljanja in premeščanja bolnika v enoto 

intenzivne terapije. 

Drugi del dneva smo govorili o urgentnih stanjih pri hemofiliji, o zdravstveni negi 

bolnika z DIK-om, trombocitopenijo, hiperkalcemijo in ukrepanjem pri krvavitvah iz 

telesnih votlin.  

Srečanja se je udeleţilo okoli 60 slušateljev. 

Drugi dan je bil namenjen pediatričnemu varovancu in zdravstveni negi ob 

urgentnih stanjih pri otroku. V nadaljevanju smo govorili tudi o kardiološki 

problematiki, ki se pojavi pri urgentno bolnem hematološkem varovancu – srčno 

popuščanje pri bolnikih po PKMC (študija primera).  

Dan smo zaključili z vlogo medicinske sestre pri preprečevanju zapletov  pri 

paciebtih z vstavljenimi ţilnimikatetri. Kot novosti pa smo se dotaknili še nove 

oblike zdravljenja z granulocitnim koncentratom.  

    Srečanja se je udeleţilo okoli 50 slušateljev.  
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III. Mednarodna dejavnost  

 Marec 2010 v Cavtatu: 16. Simpozij Onkološko – hematološkog društva 

Hrvatske udruge medicinskih sestara. 

 September 2010 Brioni: Podporno liječenje onkoloških bolesnika 

 

IV. Program dela in cilji za leto 2011 

 Podčetrtek – Terme Olimia 15. do 16. april 2011 

 Rogaška – kongresni center 21. do 22. oktober 2011 

 

Seja IO je potekala 08.11.2010 z zaključkom ob 17 uri. 

 

Poročilo pripravila 

Alenka Dobrovoljc, predsednica sekcije 

 

 

13.23.  Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci  

 

 
 

I. Predstavitev sekcije in organov 

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci (sekcija) pokriva 

področje  urgentne zdravstvene nege (ZN). Ţe petnajst let zdruţuje medicinske 

sestre in zdravstvene tehnike s primarnega in sekundarnega nivoja zdravstvene 

sluţbe, ki se pri svojem delu srečujejo z urgentnimi pacienti. Ker je v obravnavi 

urgentnega bolnika potreben multidisciplinarni pristop, se povezuje s številnimi 

drugimi strokovnimi sluţbami, ki obravnavajo urgentne, pogosto ţivljenjsko ogroţene 

paciente. Sodeluje s prehospitalnim nivojem, intenzivnimi enotami, z zdravstveno 

sluţbo slovenske vojske, ki jim je to strokovno področje blizu. Znotraj sekcije so 

oblikovane strokovne skupine, ki jih vodijo člani izvršilnega odbora  (IO).  

 

Člani IO sekcije za mandatno obdobje od  20.10. 2007 do 20.10.2011 so: 

 predsednica:  Majda Cotič Anderle, 

 podpredsednica: Vida Bračko  

 blagajnik:  Silva Mahnič, 

 tajnica:  Mojca Homar, 

 člani: Maruša Brvar ( vodja internistične strokovne skupine), Tanja 

Vraneševič( vodja skupine za splošno nujno medicinsko pomoč ),  Miha 

Okroţnik ( vodja skupine mavčarjev), Draga Štromajer ( vodja kirurške 
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strokovne skupine), Drago Satošek ( vodja strokovne skupine za ţivljenjsko 

ogroţenega pacienta). 

 

V delo sekcije pa se vključujejo tudi njeni svetovalci: Slavica Klančar, Stanka Košir, 

Rozana Prešern, Vojko Anderle in številni drugi, ki  niso uradno imenovani. 

 

Sekcija je imela devet sestankov IO in svetovalcev sekcije ( 9.3., 21.4., 18.5., 15.6., 

24.8., 28.9., 16.11. in 21.12.2010). Sestanka razširjenega IO sta bila dva. (26.1 in 

22.10.2010).  Vseh enajst sestankov je bilo sklepčnih. Korespondenčne seje so bile 

štiri. Vsebina in sklepi sestankov so vodeni v zapisnikih. 

 

II. Izvedeni strokovni seminarji in predavanja 

Najpomembnejši projekti sekcije so bili  izvedba strokovnih srečanj s področja 

urgentne zdravstvene nege, projekt uvajanja triaţe v delo urgentnih oddelkov, 

aktivnosti usmerjene v urejanje kompetenc in profesionalizacijo dela medicinskih 

sester  in sodelovanje v oblikovanju zdravstvene politike na področju urgentne ZN. 

 5.3. je bil  v Izoli organiziran seminar Prepoznava ţivljenjsko ogroţenega pacienta 

in reanimacija. Dopoldne so bila predavanja o prepoznavi ţivljenjsko ogroţenega 

pacienta, oţivljanju, timskem delu in etičnih dilemah  v takšni situaciji. V 

popoldanskem delu pa je izobraţevanje potekalo v štirih učnih delavnicah s 

končnim preizkusom znanja. Število udeleţencev je bilo omejeno. Zaradi 

pohvalnih odzivov in precejšnega števila zavrnjenih udeleţencev smo se odločili 

za ponovitev seminarja. Seminar je bil uvrščen med izobraţevanja s področja 

oţivljanja, ki se jih mora v licenčnem obdobju udeleţiti vsak imetnik licence 

izvajalca zdravstvene in babiške nege.  14.4.2010 je bila ponovitev seminarja 

Prepoznava ţivljenjsko ogroţenega in reanimacija. Bil je  ponovno dobro obiskan 

in udeleţenci so pohvalili vsebine in izvedbo.  Vsakič se je seminarja udeleţilo 70 

slušateljev. Vsi so prejeli tudi zbornik s članki predavanj. 

 21. in 22.10.2010 je bil organiziran seminar Urgentni pacient - novosti v obravnavi, 

v Rogaški Slatini. Predstavljena je bila raziskava o triaţi, strokovno področje  

obravnave  pikov  in ugrizov  strupenih ţivali, alergične reakcije, pristop k pacientu 

z dihalno stisko, rentgenološka obravnava urgentnih stanj ter prikazi primerov iz 

prakse in prostih tem. Tudi v okviru tega seminarja so potekale učne delavnice o  

obravnavi pacienta z alergično reakcijo, oţivljanju otroka, temeljnih postopkih 

oţivljanja in uporabi AED. Udeleţilo se ga je okoli 150 slušateljev.  

 9. do 12.6.2010 smo v sodelovanju z Zdruţenjem za urgentno medicino Slovenije 

in Sekcijo reševalcev v zdravstvu pripravili program 17. simpozija o urgentni 

medicini v Portoroţu. Kot ţe vsa leta doslej je bil del predavanj skupen, del pa 

namenjen le medicinskim sestram. V plenarnem sklopu za medicinske sestre in 

zdravnike je bilo podano predavanje o kompetencah medicinskih sester na 

urgentnih oddelkih. Kot najzahtevnejše in  najbolj aktualno je bilo predstavljeno 

področje triaţe. Sklopi namenjeni medicinskim sestram so bili poškodbe obraza, 

prevoz pacienta z nalezljivimi boleznimi, obravnava kardiološkega pacienta, proste 

teme ter prikazi primerov.  
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III.   Pomembni razvojni projekti         

 Sekcija se je tudi v tem letu veliko ukvarjala s sprejemom in triaţo urgentnih 

pacientov.  O tem področju  je bil narejen raziskovalni projekt. V okviru sekcije je 

bila  septembra izvedena raziskava o stanju na področju sprejema urgentnih 

pacientov. S samo raziskavo smo izpostavili triaţo, dobljeni podatki pa bodo v 

pomoč pri uvedbi triaţe na primarnem in sekundarnem nivoju zdravstvene oskrbe. 

V sodelovanju z Internistično prvo pomočjo UKC Ljubljana smo se z angleško 

izobraţevalno agencijo dogovorili o izvedbi tečaja o triaţi, kar bo predstavljalo 

osnovo za vzpostavitev tovrstnega izobraţevanje v Sloveniji.   

 Sprejete so bile tudi pobude  po vključitvi predstavnikov urgentne ZN v delovanje 

Ministrstva za zdravje. Predsednica sekcije je bila vključena v dve komisiji 

ministrstva – v oktobru za pripravo strategije nujne medicinske pomoči  in v 

decembru v skupino za  izobraţevanja s področja triaţe.  

 V okviru Zbornice - Zveze smo sodelovali v skupini, ki je podala pripombe na 

Pravilnik  o nudenju neprekinjene nujne medicinske pomoči.  

 Zastavljeni cilji so bili doseţeni. Strokovna srečanja sekcije so pritegnile precejšno 

število slušateljev, ki so srečanja pozitivno ocenili. Ravno tako napreduje uvajanje 

triaţe v delo urgentnih oddelkov in urejanje kompetenc medicinskih sester ob 

sprejemu na urgentnih enotah. Zastavljeni cilji v tem okviru so delni, saj je do 

končne realizacije – uvedbe triaţne medicinske sestre potrebno urediti še veliko 

področij.  

 

IV. Problematika s katero smo se srečevali v letu 2010 

 V delovanju sekcije se nismo srečevali z večjimi teţavami, kot problem pa lahko 

navedemo slabšo regijsko pokritost delovanja. Srečali smo se tudi s problemom 

opreme pri pripravi strokovnih srečanj  z učnimi delavnicami. 

 V kliničnih okoljih pa  se včasih soočamo z nezadostnim poznavanjem strokovne 

zahtevnosti  urgentne zdravstvene nege.   

 

V. Mednarodna dejavnost 

 Sekcija je od samega začetka aktiven član  European federation of Critical Care 

Nursing associations (EfCCNa)  in World Federation of Critical Care Nursing 

(WFCCN). Sestanka   EfCCNe junija v Bruslju sta se udeleţila Maruša Brvar in 

Drago Satošek. Po dolgoletnem uspešnem delovanju  v EfCCNi  je  gospo Brvar  

zamenjal Drago Satošek. Tako kot gospa Brvar je vključen v skupino za 

izobraţevanje, ki  je zelo aktivna. Septembrskega  sestanka v Zagrebu se je 

udeleţil  Drago Satošek. Vida Bračko, predstavnica sekcije v WFCCN, se je 

aktivno udeleţila kongresa in sestanka tega zdruţenja na Filipinih.  

 Sekcija se je vključila v ustanavljanje Evropskega zdruţenja urgentnih medicinskih 

sester EuSEN (European Society of Emergency Nurses). Po dopisovanju (e-

pošta) in usklajevanju je septembra prišlo do ustanovnega sestanka zdruţenja,  na 

katerem sta bili prisotni predsednica in podpredsednica sekcije. Ustanovitev je 

podprlo sedemnajst drţav. Sestanek je bil tudi priloţnost za konkretnejše 

dogovore o izobraţevanju s področja triaţe v Sloveniji.  
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VI. Program dela in cilji za leto 2011 

 Sekcija je začela s pripravo specializacije za urgentno zdravstveno nego. Na 

Zbornico - Zvezo je bilo poslano okvirno število potreb po kadru in osnovne 

strokovne vsebine. 

 Raziskovalni projekt je ţe omenjen. 

 

VII. Razvojna in publicistična dejavnost 

 Podatke o delovanju sekcija objavlja na svoji spletni strani www.urgenca.org.  

 Poročili o strokovnih srečanjih v Izoli in Rogaški Slatini sta bili objavljeni v Utripu. 

Objavljena so bila tudi poročila o mednarodnem delovanju (poročila s  sestankov v 

Bruslju, Zagrebu, Manili).  

 Ob strokovnem srečanju Prepoznava ţivljenjsko ogroţenega pacienta in 

reanimacija, je bila izdana brošura predavanj v nakladi 200 izvodov. Vezan zbornik 

predavanj s CIP zapisom pa je izšel  ob seminarju Urgentni pacient – novosti v 

obravnavi z naklado 200 izvodov.  

 Prijava na razpis za subvencioniranje projektov 

    Sekcija je na razpisu sodelovala z dvema vlogama – v okviru publicistične 

dejavnosti za izdajo zbornika,  v okviru projektne dejavnosti pa z raziskavo o triaţi.  

 

VIII. Program dela in cilji za leto 2011 

Glavni dolgoročni cilj sekcije je strokovni razvoj urgentne zdravstvene nege. Temu 

sledijo kratkoročni cilji, ki jih ţelimo doseči z naslednjimi projekti: 

 priprava strokovnih vsebin in časovni obseg za specializacijo iz področja urgentne 

zdravstvene nege, 

 organizacija dveh strokovnih srečanj, ki bosta izvajalcem ZN omogočili pridobitev 

licenčnih točk iz obveznih vsebin s področja oţivljanja,  

 priprava dvodnevnega strokovnega srečanja z izbranimi temami, 

 objava 1 - 2 člankov s področja urgentne ZN v Obzorniku zdravstvene nege,  

 promocija urgentne zdravstvene nege in ustvarjanje timskega sodelovanja v okviru 

simpozija o urgentni medicini v Portoroţu, 

 ob sodelovanju s kliničnimi okolji, Zbornico – Zvezo in Ministrstvom za zdravje  

vpeljevanje triaţe v delu urgentnih oddelkov ter sodelovanje pri pripravi sistema 

slovenskega izobraţevanja za triaţo in oblikovanju kompetenc,  

 delovanje v okviru ţe uveljavljenih mednarodnih povezav  EfCCNe in WFCCN,  

 sodelovanje pri konstituiranju EuSEN in vpeljava priporočil zdruţenja, 

 izboljšanje regijske pokritosti – iz vsake regije predstavnik v razširjenem IO, 

 izpeljava volitev predsednice in novih članov  IO.  

 

Poročilo  je potrdil IO odbor in svetovalci strokovne  sekcije  na 2/11 korespondenčni 

seji 17. januarja 2011 

 

Poročilo pripravila 

Majda Cotič Anderle, predsednica sekcije  
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13.24. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v  

dermatovenerologiji  

 

I. Predstavitev sekcije in organov 

Vodstvo sekcije za mandatno obdobje 16. april 2010 - 16. april 2014   : 

 predsednica: Simona Muri,  Dermatovenerološka klinika Ljubljana, II. mandat, 

 podpredsednica:  Mojca Vreček , Dermatovenerološka klinika Ljubljana, II. 

mandat, 

 tajnik: Nataša Čermelj,  Dermatovenerološka klinika Ljubljana, II. mandat, 

  članice: Zdenka Špindler  in  Lilijana Kralj,  UKC MARIBOR, Oddelek za 

koţne in spolne bolezni, II. mandat; Mojca Koštomaj, II. mandat in  Branka 

Koprivc, I.mandat,  Splošna bolnišnica Celje, Dermatovenerološki oddelek; 

Martina Zupančič , Dermatologija Bartenjev Rogl, II.mandat. 

 

 

Seje izvršnega odbora: 

Redne seje: Korespondenčne seje: 

9.junij 2010 27. januar 2010 

20.oktober 2010 14. april 2010 

 

Seje so potekale v  gostišču Trojane, 16. april 2010 pa smo občni zbor strokovne 

sekcije. 

 

II.   Izvedeni strokovni seminarji in predavanja 

   Sekcija MS in ZT v dermatovenerologiji je v letu 2010 pripravila strokovno srečanje, 

ki je bilo 17. po vrsti. Strokovno srečanje je bilo glede na tematiko dobro obiskano, 

saj so bile teme aktualne in zanimive.  

Poleg strokovnih predavanj so s prispevki sodelovali tudi sponzorji s predstavitvijo 

novih izdelkov oz. novostmi. Glede na pregled anketnih listov o zadovoljstvu 

udeleţencev z izbiro tematike in kakovostjo podanih predavanj so bili udeleţenci zelo 

zadovoljni. S strani udeleţencev so bili podani tudi predlogi za srečanje v letu 2011.  

 

III. Druge aktivnosti 

V letu 2010 smo redno sodelovali z Zbornico – Zvezo, ter čim bolj skušali slediti 

njenim usmeritvam in izpolnjevati dolţnosti, ki jih je nalagala. Redno smo se 

udeleţevali tudi sestankov Odbora strokovnih  sekcij.  

 

IV. Program dela in cilji za leto 2011 

 strokovno srečanje, 28. oktober 2011. 

 

Cilji strokovne sekcije v letu 2011 ostajajo isti: dobro medsebojno sodelovanje, prikaz 

našega dela članom drugih strokovnih sekcij, izmenjava izkušenj in druţenje. Seveda 
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pa to ni mogoče brez podpore in sodelovanja Zbornice – Zveze. Vsem še enkrat 

hvala za sodelovanje! 

 

Poročilo je bilo 3. februarja 2011 potrjeno na 1. korespondenčni seji s strani 

izvršnega odbora strokovne sekcije (sklep 01/11).  

 

Poročilo pripravila 

Simona Muri, predsednica sekcije 

 

 

13.25. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na internistično – 

infektološkem področju 

 
I. Predstavitev sekcije in organov 

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na internistično infektološkem 
področju (sekcija) zdruţuje medicinske sestre in zdravstvene tehnike, ki delujejo na 
področju internistične zdravstvene nege (ZN), ZN pacientov z okuţbo ter na področju 
preprečevanja širjenja okuţb. 
Upravni odbor sekcije, v mandatnem obdobju oktober 2008 - oktober 2012, šteje 
osem članov: 

 Predsednica: Jolanda Munih 
 namestnica predsednice: Veronika Jagodic Bašič 
 člani: Alenka Roš, Tanja Hovnik Markota, Avrea Šuntar Erjavšek, Saša 

Sedovšek, Ana Zupan, Joţe Gjuran, Erna Grabnar Kos. 
 
Seje izvršnega odbora: 

Redne seje: 

20.april 2010 

4.junij 2010 

 

II. Izvedeni strokovni seminarji in predavanja 
V letu 2010 smo izvedli eno strokovno srečanje na temo Zdravstvena nega na 
področju gastroenterologije danes. Planirali smo še eno strokovno srečanje jeseni, ki 
ga nismo uspeli realizirati in smo predvidene teme vključili v spomladansko strokovno 
srečanje v letu 2011. 
 

III. Razvojna in publicistična dejavnost 
V letu 2010 smo izdali zbornik predavanj na temo Zdravstvena nega na področju 
gastroenterologije danes. 
 

IV. Program dela in cilji za leto 2011 
V letu 2011 planiramo izvedbo dveh strokovnih srečanj. 

 

Poročilo pripravila 

Jolanda Munih, predsednica sekcije 
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13.26. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v socialnih zavodih  

 
 

I. Predstavitev sekcije in organov 

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v socialnih zavodih(sekcija)           

deluje od leta 1996.  

Članice izvršnega odbora (IO) sekcije so bile izvoljene za mandatno obdobje 2008-

2012: 

 predsednica: mag. Ljiljana Leskovic, Dom upokojencev Center, Ljubljana, 

 podpredsednica:  Jelka Černivec, Dom upokojencev Danice Vogrinec, Maribor, 

 tajnica: Karmen Wirth, Dom starejših občanov, Celje                

 članice: Gabrijela Valenčič, Dom starejših občanov,Koper; Joţica Hozjan, 

Dom starejših občanov, Lendava;  Judita Erţen, Dom starejših občanov, 

Preddvor; Sonja Planko, Dom starejših občanov, Gradišče; Renata Pirnar, 

Dom starejših občanov,  Kočevje; Zvonka Vidic, Dom starejših občanov, Zidani 

most.                

  

Seje izvršnega odbora: 

Redne seje: 

3 

 

II. Izvedeni strokovni seminarji in predavanja 

 Strokovni seminar »Zdravstvena nega in oskrba starostnika«, ki je potekal od 25. 

do 26.marca v Dolenjskih toplicah, je tradicionalno strokovno spomladansko   

srečanje. Mnogoštevilna udeleţba in  pozitivne ocene  s strani udeleţencev o  

izbiri  teme in priprave programa  so nam potrdile, da je edina in prava pot v 

izobraţevanju, pridobivanju  in obnovi znanj. Seminar je bil namenjen  zaposlenim 

na področju zdravstvene nege in oskrbe, ki  jih zanima problematika  zdravstvene 

nege na področju gerontologije z vidika obravnave starostnika v instituciji, 

domačem okolju, vključujoč multidisciplinarni pristop.  

 Strokovni seminar »Preprečevanje okuţb v socialno varstvenih zavodih «, je 

potekal  13. in 14. oktobra v Lendavi. 

Na jesenskem dvodnevnem strokovnem srečanju smo vsebino prvega dela 

seminarja   razdelili na pomen preprečevanja okuţb v socialnovarstvenih zavodih. 

Drugi del je bil namenjen  navodilom in  zakonodaji s  področja skrbi za 

preprečevanje okuţb. V okviru delavnic so udeleţenke z navdušenjem pristopile k 

praktičnemu prikazu umivanja rok, uporabe rokavic in protokola uporabe zaščitnih  

sredstev na delovnem mestu . 
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 V letu 2010 je sekcija  v sodelovanju z Aktivom vodij sluţb zdravstvene nege 

ustanovljenem pri Skupnosti socialnih zavodov Slovenije organizirala dvodnevni 

»Posvet vodij sluţb zdravstvene nege« , ki je  bil izveden 23. in 24. novembra v 

Rogaški Slatini. 

Na posvetu  je tekla beseda  o aktualni  problematiki in negotovi prihodnosti 

področja zdravstvene nege. Sklep posveta je bil, da se Ministrstvo za zdravje 

mora nujno vključiti v obstoječo problematiko na področju zdravstvene nege v 

socialnih zavodih. Nujno potrebna je medresorska uskladitev med Ministrstvom za 

zdravje in Ministrstvom za delo, druţino in socialne zadeve. Menedţment 

zdravstvene nege v socialnih zavodih  se bo zavzemal tudi v bodoče za 

starostniku primerno,  varno in profesionalno oskrbo. Dogovorili smo se, da je v 

tem trenutku nujno potrebna priprava specializacije za  področje gerontološke 

zdravstvene nege.  

 

III. Pomembni razvojni projekti         

Delali smo na projektu pridobivanja avtonomije  pri kategorizaciji  zdravstvene nege  

v socialnih zavodih, ki je trenutno odvisna od zdravnikovih naročil medicinsko 

tehničnih posegov. Tako, kot leta nazaj, smo pripravljali  pisne in ustne argumente, 

zakaj je potrebna  sprememba kriterijev  kategorizacije zdravstvene nege starostnika 

v socialnih zavodih. Aktivnosti na področju uveljavitve  sprememb kriterijev  

kategorizacije se še vedno nadaljujejo. Tokrat pričakujemo sodelovanje  Ministrstva 

za zdravje  in pozitiven premik  v reševanju  problematike kategoriziranja, ki jo zavira 

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in narekuje  delovanje stroke. 

 

IV. Problematika s katero smo se srečevali v letu 2010 

Usmeritev delovanja sekcije je v letu 2010 zaznamovala »teţnja« po diskreditiranju 

področja zdravstvene nege v socialnih zavodih, ki se je kazala  z izvajanjem mobinga   

nad zaposlenimi na področju ZN, zlasti vodilnimi. Člani IO so iskali konstruktivne 

rešitve in predloge  za reševanje nastale problematike, na ţalost bolj neuspešno. 

Kljub dokazom, da kolegice svoje delo dobro in profesionalno opravljajo, so morale 

zaradi  pritiskov  zapuščati vodstvena delovna mesta. Vseskozi, od ustanovitve 

sekcije, smo se trudili pri doseganju in zagotavljanju kakovostne in varne oskrbe 

naših uporabnikov, a kaj ko so v zavodih  to tolmačili kot aktivnost, ki pelje socialne 

zavode v preoblikovanje in  prehod v zdravstveno negovalne  ustanove. Dejstvo je, 

da je zdravstvena problematika v 85% prisotna  v socialnih zavodih, pa vendar se na 

te kazalce ne ozirajo. 

 

V. Kazalniki kakovosti 

V letu 2010 smo ob zaključku  strokovnih srečanj razdelili anketne vprašalnike in jih 

potem  statistično obdelali. Ţe same ocene vsebinskega dela programa, organizacije 

srečanj, visoke  ocene predavateljev in mnogoštevilna udeleţba so nam povedali, da 

je  kakovost na naših strokovnih srečanjih zelo dobra. 
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VI. Razvojna in publicistična dejavnost 

 

V letu 2010 smo za  spomladansko in jesensko  strokovno srečanje izdelali Zbornik 

predavanj. Na posvetu pa smo zbrali pisne prispevke in jih v PDF obliki posredovali 

udeleţencem. Sodelujemo pri pripravi programa klinične specializacije za področje 

gerontološke zdravstvene nege. 

 

VII. Program dela in cilji za leto 2011 

 Spomladansko strokovno srečanje bo v letu 2011,  29. in 30. marca. Tema 

srečanja:    Celostna obravnava starostnika z demenco.   

 Jesensko strokovno  srečanje  bo v Rogaški Slatini,  v mesecu septembru. Tema 

srečanja: »Padci in poškodbe v starosti« . 

 

IO Sekcije dne 23.11.2010 ( Sklep št.3). 

 

Poročilo pripravila 

Mag. Ljiljana Leskovic, predsednica sekcije 

 

 

13.27. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in   

angiologiji  

 

 
 

I. Predstavitev sekcije in organov 

V izvršilnem odboru (IO) sekcije je devet članic, ki prihajajo iz različnih slovenskih 

regij in povezujejo med seboj medicinske sestre in zdravstvene tehnike, ki delujejo na 

področju zdravstvene nege kardiološkega in angiološkega bolnika. Volitve v IO so 

potekale 13.11.2009 v Velenju na strokovnem srečanju sekcije. Vsi člani so bili 

izvoljeni za štiri letno mandatno obdobje od 13.11.2009 do13.11. 2013.   

Člani IO so:  

 predsednica: Tanja Ţontar, KOPA Golnik,  

 podpredsednica: Irena Trampuš, UKC Ljubljana, Klinični oddelek za kardiologijo, 

članice: Bernarda Medved, UKC Maribor, Oddelek za kardiologijo on angiologijo; 

Metka Pavlinjek, Zdravilišče Radenci;  Ahbeer Al-Sayegh, Splošna bolnišnica 

Celje, Kardiološki oddelek;  Irena Blaţič, Splošna bolnišnica Izola, Interni B 

oddelek; Antonija Gazvoda, Splošna bolnišnica Novo mesto, Interni oddelek; 

Urška Drole, Splošna bolnišnica Jesenice, Intenzivna internistična terapija; Tanja 

Kukovec, Splošna bolnišnica Murska Sobota, Interni oddelek. 

V sekciji smo zaradi laţjega delovanja imenovali še: 

 sekretarko: Alenko Ostanek, UKC Ljubljana Pediatrična klinika, Sluţba za 

kardiologijo; koordinatorico za sodelovanje s tujino Urško Hvala, UKC Ljubljana, 
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Klinični oddelek za ţilne bolezni in strokovno sodelovko za področje zdravstvene 

nege in zdravstvene vzgoje kardiološkega in angiološkega bolnika, mag. Andrejo 

Kvas, Zdravstvena fakulteta Ljubljana.  

 

Seje izvršnega odbora: 

Redne seje: Korespondenčne seje: 

19.januar 2010 19.april 2010 

22.oktober 2010 30.avgust 2010 

 

 

7.septembra sta se na sestanku sestala tudi organizacijski in programski odbor 

skupnega strokovnega srečanja Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov 

v pulmologiji in Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in 

angiologiji (sekcije).  

30.novembra se je na prvem sestanku sestala skupina za zdravstveno nego bolnika 

s srčnim popuščanjem.  

Na sestankih in korespondenčnih sejah smo pripravljali programe strokovnih srečanj, 

reševali organizacijske teţave povezane s srečanji, predsednica sekcije je obveščala 

člane IO o aktualnih dogodkih na Zbornici - Zvezi in reševali smo aktualno tekočo 

problematiko.  

 

 Predlagali smo strokovnjake s področja zdravstvene nege kardiološkega in 

angiološkega bolnika za potrebe stroke in Zbornice - Zveze.  

 Beseda je tekla tudi o specializacijah in problematiki povezani s samo izvedbo 

specializacij. Svoje razmišljanje o specializacijah na področju zdravstvene nege 

kardiološkega in angiološkega bolnika smo podali tudi Odboru strokovnih sekcij pri 

Zbornici - Zvezi.  

 Veliko problemov v zvezi z organizacijo in izvedbo strokovnih srečanj smo rešili 

tudi preko elektronske pošte in telefonskih pogovorov. 

 

II. Izvedeni strokovni seminarji in predavanja 

V letu 2010 smo uspešno organizirali dve strokovni srečanji.  

 Prvo srečanje je potekalo 28. in 29. maja v Radencih, z naslovom Novi trendi v 

zdravstveni oskrbi srčno-ţilnih bolnikov. Srečanje je bilo namenjeno 

spremljanju novosti na področju zdravstvene nege kardiološkega in angiološkega 

bolnika. Predavanja so bila razdeljena na tri sklope, ki so zajemali novosti na 

področju zdravstvene oskrbe napredovalega srčnega popuščanja, obravnave 

bolnika z motnjami srčnega ritma in obravnave bolnika s periferno arterijsko 

boleznijo. Drugi dan seminarja je minil v znamenju delavnic, ki so se navezovale 

na prvi dan predavanj. Motnje ritma in ukrepanje, temeljni postopki oţivljanja in 

etične dileme ob temeljnih postopkih oţivljanja so bile teme, ki so vedno aktualne 

in zanimive ter so pritegnile zanimanje udeleţencev. 
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 Drugo strokovno srečanje je potekalo 19. novembra na Bledu, z naslovom 

Interdisciplinarna obravnava pacienta s pljučno hipertenzijo. Organizirali smo 

ga skupaj s Sekcijo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji. V 

prvem delu srečanja je bila predstavljena pljučna hipertenzija, vzroki za njen 

nastanek, diagnostika in zdravljenje. V drugem delu smo spoznali kirurško 

zdravljenje kronične trombembolične pljučne hipertenzije in zdravstveno nego 

bolnika pred in po tem posegu. V popoldanskem času smo spremljali primere 

dobre prakse, ki so jih predstavile kolegice, ki delujejo v kliničnem okolju na 

področju zdravstvene nege bolnika s pljučno hipertenzijo.  

 

III.  Razvojna in publicistična dejavnost 

 Ob strokovnih srečanjih smo izdali tudi recenzirana (recenzentka: mag. Andreja 

Kvas) in lektorirana (lektorica: Anja Blaţun) zbornika prispevkov s pridobljenim 

CIP-om, v katerih so objavljeni strokovni prispevki predavateljev.  

 Oba zbornika sta tudi objavljena na spletni strani Zvornice-Zveze, pod rubriko 

Društva in sekcije ter tako dostopna večjemu številu bralcev.  

 Zaradi vedno večjega pomanjkanja sredstev, ki so namenjena za izvedbo 

strokovnih srečanj, smo se prijavili na razpis Sklada za koriščenje sredstev za 

projektno delo in publicistično dejavnost Zbornice - Zveze za leto 2010 ter del 

sredstev tudi prejeli. S temi sredstvi smo lahko finančno pozitivno zaključili 

strokovni srečanji. 

 V Utripu smo objavili dve poročili s strokovnih srečanj naše sekcije. Bernarda 

Medved in Tanja Ţontar sta pripravili poročilo s srečanja v Radencih. Lojzka 

Prestor in Tanja Ţontar pa poročilo z jesenskega srečanja na Bledu. 

 

IV. Kazalniki kakovosti 

Zadovoljstvo udeleţencev na predavanjih smo spremljali s pomočjo anketnih 

vprašalnikov in tako dobili veliko pozitivinih mnenj ter novih idej za delo v prihodnosti. 

 

V. Pomembni razvojni projekti         

Na podlagi pobude, izraţene na srečanjih, namenjenih obravnavi bolnika s srčnim 

popuščanjem, ki so se odvijala v preteklih letih v sodelovanju z Zdruţenjem 

kardiologov Slovenije, smo ustanovili Skupino za zdravstveno nego bolnika s 

srčnim popuščanjem. Skupina se je prvič sestala v prostorih Zbornice - Zveze 30. 

novembra 2010. Njena ţelja je povezati medicinske sestre v slovenskem prostoru, ki 

delujejo na  področju zdravstvene nege bolnika s srčnim popuščanjem v ambulantah 

za srčno popuščanje in na kardioloških oddelkih.  

Skupina si je za nalogo zadala pripravo enotnih navodil pri obravnavi bolnika s 

srčnim popuščanjem, na področju zdravstvene nege ter kako in kdaj takšnega 

bolnika vključiti v proces zdravstvene vzgoje. Njena prva naloga je pregled 

trenutnega stanja in razpoloţljive literature. V nadaljevanju ţelimo poenotiti ţe 

obstoječo dokumentacijo na tem področju in jo posodobiti ter prilagoditi za uporabo v 

vsakodnevni klinični praksi.  
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Skupino vodi Renata Lošić, ki je zaposljena v UKC Maribor, Oddelek za kardiologijo 
in angiologijo in ima veliko izkušenj pri obravnavi ter vodenju bolnika s srčnim 
popuščanjem. Člani skupine so: Sonja Jeţovnik (Bolnišnica Topolščica), Majda 
Kladnik (SB Slovenj Gradec), Mirjana Kralj Coha (SB Celje), Petra Sirk (SB Izola), 
Urška Drole (SB Jesenice), Aneta Sebešan (SB Jesenice), Tanja Glavič (UKC 
Maribor), Sabina Ocepek (UKC Ljubljana), Katja Janša Trontelj (UKC Ljubljana), 
Darja Zupančič (SB Novo mesto), mag. Andreja Kvas (Zdravstvena fakulteta 
Ljubljana) in Tanja Ţontar (KOPA Golnik). 
K sodelovanju smo povabili tudi Skupino za srčno popuščanje, ki deluje pri Zdruţenju 
kardiologov Slovenije. 

 V letu 2011 pričakujemo, da bo skupina pričela z aktivnim delovanjem in bo k 
sodelovanju pritegnila čim več medicinskih sester iz različnih delov Slovenije.  
 

VI. Program dela in cilji za leto 2011 
V letu 2011 načrtujemo organizacijo dveh strokovnih srečanj.  

 V spomladanskem času  3. in 4. junija srečanje z naslovom Nove smernice pri 
obravnavi ţivljenjsko ogroţenega bolnika s srčno-ţilnimi obolenji, ki bo 
potekalo v Radencih in  bo vključevalo tudi obvezne vsebine za pridobitev 
licence s področja temeljnih postopkov oţivljanja.  

 V jesenskem času, 11. novembra 2011, pa srečanje z naslovom Paliativna 
oskrba srčno-ţilnega bolnika.  
 

Tudi v prihodnje ţelimo aktivno skrbeti za strokovno izpopolnjevanje medicinskih 
sester, zdravstvenih tehnikov in študentov zdravstvene nege s področja kardiologije 
in angiologije.  
 
Spremljati novosti na  tem področju in jih posredovati čim večjemu številu kolegic in 
kolegov. Kot svojo prednostno nalogo vidimo pripravo smernic za področje, ki ga 
pokrivamo, poenotenje delovne prakse ter aktivno medsebojno sodelovanje. 
Predvsem si ţelimo več sodelovanja s kolegicami iz tujine in spremljanja njihovega 
delovanja. Le tako lahko izboljšujemo ustrezno in kakovostno obravnavo 
kardiološkega in angiološkega bolnika. 
 
V prihodnosti vidimo velik izziv v pripravi kliničnih specializacij in podelitvi kompetenc 
medicinskim sestram pri opravljanju del, ki jih ţe danes izvajajo v praksi in se 
prekrivajo s področjem delovanja zdravnika. Seveda je to vezano na ustrezno 
formalno izobraţevanje in preverjanje znanja. 
 
V okviru Zbornice - Zveze ţelimo biti aktivno vključeni v reševanje aktualnih 
problemov in zastopati vse kolegice in kolege, ki delujejo na področju, ki ga pokriva 
naša sekcija.  
 
Poročilo o delu Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in 
angiologiji  za leto 2010 je bilo sprejeto na korespondenčni seji dne 19.1.2011. 
 
Poročilo pripravila 

Tanja Ţontar, predsednica Sekcije  
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13.28. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v managementu 

 
 

I. Predstavitev sekcije medicinskih sester v managementu 

Sekcija medicinskih sester v managementu deluje od 15. 09. 2000. V letu 2010 smo 

praznovali 10-letnico njenega delovanja. 

 

Člani izvršnega odbora (IO) za mandatno obdobje od 05. 11. 2008 do 04. 11. 2012 

so: 

 predsednik sekcije: pred.mag. Boris Miha Kaučič,  , 

 podpredsednica sekcije: pred.Nataša Vidnar, , 

 člani:  pred.Peter Poţun, doc. dr. Bojana Filej (svetovalka predsednika 

sekcije), Suzana Majcen Dvoršak, ( sekretarka sekcije (imenovana 30. 06. 

2009), pred.Duška Drev, ( svetovalka predsednika sekcije), pred.mag.Hilda 

Maze, ( predsednica Komisije za priznanja), Daniela Mörec, Irma Antončič. 

 

Seje izvršnega odbora: 

Redne seje: Korespondenčne seje: 

7.julij 2010 7 

24.november 2010 7 

 

Sklepi, ki so bili sprejeti na rednih in korespondenčnih sejah v letu 2010, so bili 

realizirani. V obdobju januar do december 2010 je bilo sprejetih 49 sklepov.  

 

II. Izvedeni strokovni seminarji in predavanja 

 Prvo strokovno srečanje, z naslovom Od besed k dejanju: opolnomočenje 

managementa zdravstvene nege za uspešno sodelovanje pri upravljanju 

zdravstvenih zavodov,  je potekalo 20. aprila v Ljubljani. Seminarja se je udeleţilo 

92 slušateljev, izdali smo zbornik povzetkov referatov v nakladi 150 izvodov (CIP 

in ISBN). Poročilo s seminarja je bilo objavljeno v informativnem biltenu Utrip, 

letnik XVIII, št. 7-8, julij-avgust 2010. Prav tako je bil seminar predstavljen v 

internem časopisu Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, Naš dom 

zdravja, št. 54, junij-julij-avgust 2010. 

 Drugo strokovno srečanje, z naslovom Zdravstveni menedţment – quo vadis?, je 

potekalo 20. oktobra v Mariboru. Seminarja se je udeleţilo 109 slušateljev, izdali 

smo recenzirani zbornik referatov v nakladi 200 izvodov (CIP in ISBN). Poročilo s 
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seminarja je bilo objavljeno v informativnem biltenu Utrip, letnik XVIII, št. 12, 

december 2010. 

 

Vsi naši zborniki so v pdf dokumentu brezplačno dostopni na spletni strani Zbornice-

Zveze / Sekcija medicinskih sester v managementu.  

 

Oba dogodka sta bila evalvirana z evalvacijskim vprašalnikom. Rezultati so pokazali, 

da sta bila dogodka izvedena kakovostno in da so bili udeleţenci zadovoljni. 

 

III. Pomembni razvojni projekti         

 V letu 2010 smo na izvršnem odboru sekcije potrdili celostno grafično podobo 

(CGP). V ta namen se je izdelal CGP katalog in zaščitni znak (logotip) sekcije, ki 

ga sekcija uradno uporablja od meseca oktobra 2010 dalje. CGP je izdelala 

oblikovalka gospa Manca Švara. 

 V letu 2010 smo praznovali 10 letnico delovanja strokovne sekcije. Proslava s 

kulturnim programom je potekala 20. oktobra v Mariboru. Ob tej priloţnosti smo 

podelili zahvalne listine gospodu Petru Poţunu, prvemu predsedniku sekcije, 

gospe Ani Ladi Škerbinek, prvi podpredsednici  sekcije in gospe Petri Kersnič, prvi 

tajnici in pobudnici ustanovitve sekcije medicinskih sester v managementu. 

Prispevek in zahvala sta bila objavljena v informativnem biltenu Utrip, letnik XVIII, 

št. 12, december 2010. 

 Skozi vso leto smo skrbeli za aţuriranje informacij na spletni strani Sekcije 

medicinskih sester v managementu. 

 

Program dela in zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani. V letu 2011 nadaljujemo z 

oblikovanjem vizije, poslanstva in vrednot strokovne sekcije.  

 

IV. Problematika s katero smo se srečevali v letu 2010 

V Sekciji medicinskih sester v managementu se zavedamo konkurenčnosti na 

področju dejavnosti sekcije. Pri pripravi programov izobraţevanj/izpopolnjevanj 

sledimo aktualnim trendom na področju zdravstvenega menedţmenta, z namenom, 

da opolnomočimo medicinske sestre in babice s področja menedţmenta in vodenja. 

Udeleţencem ponujamo aktualne seminarje, ki so odraz sedanjega časa. V 

primerjavi s ponudniki podobnih izobraţevanj, ponuja sekcija 

izobraţevanja/izpopolnjevanja po izredno ugodni kotizaciji. Odzivamo se na 

spremembe v okolju in sledimo sodobnim trendom.  

Udeleţba na seminarjih strokovne sekcije narašča. Vidimo dodatne priloţnosti za 

povečanje udeleţbe na seminarjih tako, da slednje ponudimo tudi drugim poklicnih 

skupinam v zdravstvu in s tem postanemo prepoznavna sekcija za zdravstveni 

menedţment.  

V prihodnje bomo morali še več aktivnosti usmeriti v promoviranje sekcije med 

menedţmentom zdravstvene in babiške nege ter svoje delovanje usmeriti v širši 

zdravstveni menedţment.  
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V. Mednarodna dejavnost  

Vodstvo sekcije se je pričelo intenzivno povezovati z Evropskim zdruţenjem 

direktorjev na področju zdravstvene nege - ENDA (European Nurse Directors 

Association). V prihodnjem letu se načrtuje aktivna udeleţba na evropskem kongresu 

zdruţenja, ki bo potekal v mesecu oktobru 2011 v Italiji. V prihodnje ţelimo aktivno 

sodelovati v evropskem zdruţenju ENDA.  

 

VI. Kazalniki kakovosti 

V letu 2010 smo opredelili štiri kazalnike kakovosti, ki jih bomo spremljali v prihodnje: 

 

Kazalnik Leto 2010 Leto 2011 

Udeleţba slušateljev na seminarjih sekcije 201  

Število izdanih publikacij / zbornikov sekcije 2  

Naklada izdanih publikacij 350  

Ocena zadovoljstva udeleţencev seminarjev 4,53  

 

VII. Razvojna in publicistična dejavnost 

Sekcija medicinskih sester v managementu je v letu 2010 izdala dve publikaciji s 

kataloţnim zapisom CIP in ISBN, obe publikaciji sta bili lektorirani. En zbornik je imel 

zunanjo strokovno recenzijo.  

 

VIII. Program dela in cilji za leto 2011 

V letu 2011 ţeli Sekcija medicinskih sester v managementu organizirati dve strokovni 

srečanji, aktivno sodelovati na evropskem kongresu ENDA in opredeliti vizijo, 

poslanstvo in vrednote sekcije. Planiramo razvojni projekt, ki bo usmerjen v 

raziskovanje zdravstvenega menedţmenta.  

 

Poročilo je obravnaval in potrdil izvršni odbor Sekcije medicinskih sester v 

managementu na svoji 12. seji, ki je potekala korespodenčno, dne 05. 01. 2011 

(sklep št. 50/12). 

 

Poročilo pripravili 

pred.Nataša Vidnar 

Suzana Majcen Dvoršak 

pred.mag. Boris Miha Kaučič, predsednik sekcije  

 

kaucic@amis.net  
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13.29. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nevrologiji  

 

 
 

I. Predstavitev sekcije in organov 

Izvršilni odbor sekcije je bil izvoljen na občnem zboru, dne 26.10.2008 za obdobje 

štirih let. 

Članice izvršnega odbora sekcije: 

 predsednica: Helena Tušar 

 podpredsednica : Maja Medvešček Smrekar 

 članice: Irma Kumer, Renata Orosel, Štefka Sršen, Bojana Zobavnik, 

Senada Ţunič. 

 

Seje izvršnega odbora: 

Redne seje: 

29.januar 2010 

15.maj 2010 

 

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. 

 

II. Izvedeni strokovni seminarji in predavanja 

V letu 2010 nismo izvedli predvidenega strokovnega srečanja. Razlogi za to so bili 

predvsem v tem, da so medicinske sestre članice naše sekcije, sodelovale na 

številnih strokovnih srečanjih kot predavateljice in slušateljice, organizatorji teh 

izobraţevanj pa so bile bodisi posamezne klinike, fakultete ali društva. Ocenili smo, 

da bi stroški organizacije in izvedbe seminarja presegli planirane prihodke (zaradi 

manjše udeleţbe), zato smo se odločili, da planirano strokovno srečanje izvedemo v 

letu 2011. 

 

III. Mednarodna dejavnost 

 V dneh od 7. do 9. maja 2010 je v Beogradu potekal sestanek izvršnega odbora 

direktorjev European Association of Neuroscience Nurses (EANN).  

EANN je organizacija, ki si prizadeva za uvajanje visokih strokovnih standardov pri 

zdravstveni negi nevroloških bolnikov, vzpodbuja izobraţevanje in izmenjavo 

informacij med medicinskimi sestrami po vsej Evropi.  

Sestanka  sem se udeleţila kot slovenska predstavnica Sekcije medicinskih sester 

in zdravstvenih tehnikov v nevrologiji.  
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Na sestanku smo razpravljali o pomembnih vprašanjih na področju izobraţevanja, 

širjenja in izmenjave dobrih praks. Poročala sem o aktivnostih naše sekcije v 

preteklem obdobju in načrtih za leto 2011. 

Na sestanku smo se dogovarjali tudi o pripravah na 9. kongres EANN, ki bo 

potekal v maju 201,  v Belgiji.  

 V letu 2010 smo aktivno sodelovali na 4. kongresu Udruge medicinskih sestara i 

tehničara Hrvatske za neurologiju v Opatiji. Glavna tema kongresa je bila 

Perspektive razvoja zdravstvene nege v nevroznanosti. 

V letu 2010 se je naše sodelovanje z medicinskimi sestrami iz Hrvaške še okrepilo 

tako, da smo tekom leta tudi večkrat izmenjali mnenja in predloge o aktualnem 

dogajanju na področju zdravstvene nege nevrološkega bolnika ter se dogovarjali o 

načrtih za skupne projekte. 

 

IV. Program dela in cilji za leto 2011 

 V letu 2011 bomo organizirali strokovno srečanje z naslovom Zdravstvena nega v 

nevrologiji: včeraj, danes, jutri. 

Srečanje bo predvidoma potekalo, 22. aprila 2011, v Ljubljani. 

 V letu 2011 si ţelimo  bolj aktivnega sodelovanja naših članov, zato bomo 

izboljšali pretok informacij in jih vzpodbujali k  aktivnemu sodelovanju, dajanju 

pripomb in predlogov.  

 Kot člani EANN se bomo še aktivneje vključevali v dejavnosti EANN, še naprej 

bomo krepili sodelovanje z medicinskimi sestrami iz Hrvaške in Srbije. 

 

Poročilo je bilo potrjeno na korespondenčni seji. IO sekcije 1/2011,  dne 19.1.2011 

 

Poročilo pripravila 

Helena Tušar, predsednica sekcije 

 

 

13.30. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v otorinolaringologiji 

 

 
 

I. Predstavitev sekcije in organov 

Vodstvo sekcije je bilo  izvoljeno 25.9.2009. Mandat traja do 25.9.2013. Člani 

izvršnega odbora (IO) Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 

otorinolaringologiji (sekcije) so: 

 predsednik: Matjaţ Mrhar, Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova 

Gorica,  

 podpredsednik:  Jasmin Mustafić, UKC Maribor, 
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 članice: Breda Ponikvar, UKC Ljubljana; Marina Smogavec, UKC Ljubljana;  

Andreja Trdin, UKC Maribor; Marjanca But, SB Celje; Danica Lukšič, SB 

Novo mesto;  Stojka Škrokov, SB Izola; Nataša Veren Horvat, SB Murska 

Sobota. 

 

Seje izvršnega odbora: 

Redne seje: Korespondenčne seje: 

3 4 

 

Na sestankih smo obravnavali tekočo problematiko, postavljali osnovne temelje za 
delovanje sekcije ter pričeli z organizacijo 1. seminarja sekcije z naslovom Krvavitev 
na ORL področju.  
 

II. Aktivnosti: 
 Seminar smo uspešno realizirali v oktobru 2010.  
 V mesecu septembru smo uspešno izbrali logotip sekcije.  
 Od prvega seminarja dalje imamo tudi spletno stran, kjer bomo objavljali članke, 

zbornike in ostalo publicistično dejavnost, ki se bo izvajala v okviru sekcije.  
 V letu 2010 smo pričeli z zbiranjem strokovnjakov  s področja ORL dejavnosti, 

okolja predlogov niso posredovala.  
 Začeli smo z zbiranjem predlogov za specializacije iz naših okolij, dobili smo nekaj 

predlogov, katere bo IO sekcije obravnaval v prihajajočem letu. 
 

III. Razvojna in publicistična dejavnost 
V okvirju seminarja smo izdali tudi zbornik z recenzijo,  CIP številko in lektoriranjem. 
Izdali smo ga v nakladi 250 izvodov. V okviru razpisa Zbornice - Zveze za 
publicistično dejavnost smo kandidirali na razpisu za sofinanciranje zbornika. 
Rezultat v letu 2010 še ni bil znan.  
 

IV. Kazalniki kakovosti 
Na seminarju smo evalvirali predavanja in dobili zelo spodbudne rezultate. Anketne 

liste smo  obdelali s programom SPSS,  povprečna ocena je bila 4,77 (od 5). 
 

V. Program dela in cilji za leto 2011 
Plan 2011 vsebuje organizacijo enega seminarja, izdelavo standardov s področja 
ORL, predlog specializacije, nabor strokovnjakov, mednarodno sodelovanje in 
sodelovanje z društvi s področja otorinolaringologije in avdiologije. Planiramo dve do 
tri seje IO in korespondenčne seje za reševanje tekoče problematike. 
 
Zapisnik potrdil IO sekcije na 6. korespondenčni seji dne  26.01.2011 
 
Poročilo pripravil 
Matjaţ Mrhar, predsednik sekcije 

matjaz.mrhar1@siol.net 

 

 

mailto:matjaz.mrhar1@siol.net
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14. NAČRT DELA ZBORNICE-ZVEZE ZA LETO 2011 

 

SPLOŠNO 

 

1. izvedba redne letne skupščine Zbornice – Zveze (26. marec 2011);  
2. delo v delovnih skupinah, komisijah, delovnih telesih, ustanovitev/ukinjanje le 

teh po potrebi (stalno); 
3. posodabljanje obstoječih in oblikovanje novih pravnih in drugih aktov, ki bodo 

pripomogli k večji prepoznavnosti in učinkovitosti dela v organizaciji (pravnica, 
zunanji pravni strokovni sodelavci, Upravni odbor, drugi (stalno); 

4. prizadevanja za izboljšavo poslovnih procesov in uspehov (Upravni odbor, 
izvršna direktorica, drugi zaposleni v pisarni, zunanji sodelavci – stalno), 
izboljševanje poslovanja v skladu s priporočili revizorskega pregleda in 
Nadzornega odbora (pristojni); 

5. skrb za prepoznavnost, homogenost organizacije: nadaljevanje izgrajevanja  
celostne podobe in organizacijske kulture Zbornice – Zveze (posvet za 
funkcionarje:  opolnomočenje za vodenje - spomladansko srečanje:  izgorevanje 
na delovnem mestu, varovanje in rokovanje z različnimi podatki, še posebej v 
elektronski obliki; jesensko srečanje: upravljanje s časom, procesno vodenje, 
karierna obdobja in management (vodstvo);   

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

7. aţurno odzivanje na pobude, predloge, ideje in kritike članstva, članski marketing, 
tudi  vključevanje bolničarjev v organizacijo – stalno;  

8. okrepitev s potrebnimi kadrovskimi viri za potrebe posameznih procesov dela v 
pisarni (zaposlitev pravnice  za polovični delovni čas, strokovne sodelavke/ca).  

 

II. IZOBRAŢEVANJE, RAZISKOVANJE, PUBLICIRANJE 

 

9. po uspeli ustanovitvi Nacionalnega centra za strokovni, karierni in osebnostni 
razvoj medicinskih sester in babic pri Zbornici – Zvezi v letu 2010 sledi 
intenzivno delo na vsebinskem razvoju centra: izobraževanje in karierni razvoj: 
izvedba 8. kongresa zdravstvene in babiške nege, izvedba obveznih vsebin s 
področja poklicne etike in zdravstvene zakonodaje (po enkrat), nenasilja, drugo; 
raziskovanje: dokončanje raziskave nasilje na delovnih mestih medicinskih 
sester in babic v Sloveniji, v sodelovanju s hrvaškim in ev. avstrijskim zdruţenjem 
medicinskih sester; raziskava pregled vsebin s področja izobraţevanja poklicne 
etike na zdravstvenih šolah/fakultetah v R Sloveniji, zasnova raziskav: kaj delamo 
medicinske sestre in zakaj oz. optimizacija dela na področju zdravstvene in 
babiške nege in arhetip medicinskih sester v povezavi z nacionalno kulturo in 
osebnostjo medicinskih sester, sodelovanje s prepoznavnimi drugimi na področju 
raziskovanja, drugo (nosilci centra);   

10. načrtovana strokovna izobraţevanja v organizaciji strokovnih sekcij, regijskih 
strokovnih društev, delovnih skupin, drugih (različni izvajalci); 



[Type text] 

 

 

                                                                                                              

Poročilo o delu organov Zbornice –Zveze za leto 2010   

 

 

168 |  

 

11. spodbujanje povezovanja sorodnih strokovnih področij, tudi sodelovanja med 
strokovnimi sekcijami in regijskimi strokovnimi društvi, drugimi na področju 
izobraţevanja in  raziskovanja;  

12. pospešena izdelava nacionalnih strokovnih protokolov/standardov za 
posamezna strokovna področja (strokovne sekcije);  

13. nadaljevanje prenove dokumenta Poklicne aktivnosti za medicinske sestre, 
babice in zdravstvene tehnike na različnih strokovnih področjih (delovna 
skupina, v sodelovanju  s strokovnimi sekcijami;  

14. redno izdajanje Utripa (enajst številk) in Obzornika zdravstvene nege (štiri 
številke, nadgradnja obeh publikacij v smislu kakovosti in promocije (uredništvi);  

15.  nadaljevanje  izdelave e-verzije  Obzornika zdravstvene nege glasila; 
16. izdajanje drugih strokovnih in informativnih publikacij, med drugim izdelava  

predstavitvene zloženke Zbornice – Zveze (slovenska verzija – projektna 
skupina – do  kongresa), izdaja terminološkega slovarja (do konca leta – 
delovna skupina), izdaja knjižice »Moje pripravništvo« (v dogovoru z MZ), 
izdaja kodeksa za babice;  

20. Spletna stran: www.zbornica-zveza.si  

 spodbujanje članstva za obiskovanje spletnih strani, tudi prijavljanje na 
strokovna srečanja preko elektronske prijavnice;  

 uvajanje sistema z novo člansko kartico/izkaznico;  

 aţurno spremljanje aktivnosti Zbornice – Zveze preko spletnih strani.  

 

III. PRIZADEVANJA ZA AVTONOMNOST PROFESIJE 

 

47. nadaljevanje prizadevanj za sodelovanje v organih, telesih in institucijah, 
kjer imamo premalo ali sploh nimamo predstavnikov/ic zdravstvene in babiške 
nege ali ţelimo naše so/delovanje okrepiti (Skupnost zdravstvenih zavodov, 
Skupnost socialnih zavodov, IVZ, ZZZS, MZ, drugje) in so pomembna za 
dejavnost zdravstvene in babiške nege (stalno, vodstvo); 

48. nadaljevanje sodelovanja z institucijami, ki izobraţujejo za zdravstveno in 
babiško nego (stalno); 

49. odzivanje na aktualna dogajanja na področju zdravstva/zdravstvene nege 
v R Sloveniji in izven drţave (po potrebi, vodstvo in drugi);  

50. posodobitev poklicne podobe medicinske sestre in babice (delovna skupina 
- do kongresa); 

51. izdaja poklicnega kodeksa za babice;   
52. seznanjanje strokovne in splošne javnosti o delu organizacije (stalno, 

vodstvo);  
53. spodbujanje za ohranjanje zgodovinskega izročila zdravstvene in babiške 

nege (novoustanovljena delovna skupina, drugi  - stalno):  
54. oblikovanje predloga Zakona o zdravstveni in babiški negi in izvedba 

formalnih postopkov za sprejem (delovna skupina, vodstvo, drugi). 

IV. POSODOBITEV INFORMACIJSKEGA SISTEMA IN IZBOLJŠEVANJE 

VARNOSTI ROKOVANJA /SHRANJEVANJA PODATKOV  

55.  zagotovitev sledenja dostopa do osebnih podatkov v registrih; 

http://www.zbornica-zveza.si/
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56. omogočanje moţnosti uporabe podatkov iz registrov v raziskovalne namene; 
57. E- arhiviranje (pisarna, drugi). 

 V. SODELOVANJE s prepoznavnimi drugimi   

58. z Ministrstvom za zdravje: zdravstvena reforma (?), projekt referenčne 
ambulante, zakonodaja, problematika zdravstvene nege v socialno varstvenih 
in drugih zavodih, javna pooblastila, drugo – stalno ( vodstvo, posamezniki); 

59. s predstavnico Zdravstvenega sveta in RSKZN pri Ministrstvu za zdravje; 
60. z drţavnim svetnikom za področje zdravstva v Drţavnem svetu,  
61. z drugimi za nas pomembnimi ministrstvi (Ministrstvo za delo, druţino in 

socialne zadeve, Ministrstvo za šolstvo in šport, Ministrstvo za visoko šolstvo, 
znanost in tehnologijo, drugi);  

62. s Centrom za poklicno izobraţevanje (Slovenki okvir kvalifikacij, drugo) ; 
63. z IVZ (čim prejšnja izvedba izračuna potreb po kadrih, drugo);    
64. s sorodnimi organizacijami drugih poklicnih skupin v zdravstvu (strokovna 

zdruţenja, zbornice, posamezniki); 
65. s stanovskimi sindikati (stalno in po potrebi); 
66. s prepoznanimi drugimi, npr. civilnimi zdruţenji (po potrebi). 

 

VI. IZVAJANJE JAVNIH POOBLASTIL 

 

67. nadaljevanje izvajanja javnih pooblastil (register, licence, nadaljevanje podlag 
za načrtovanje specializacij in specialističnih izpitov na področju zdravstvene 
nege), ki nam jih je podelilo Ministrstvo za zdravje;  

68. izvedba načrtovanih desetih (10) rednih strokovnih nadzorov s svetovanjem 
in eventualnih  izrednih po naročilu ministrstva in/ali sklepu Upravnega 
odbora; izvedba izrednih po lastni presoji ali naročilu MZ, zavodov, drugih;  

69. prenova (re-definiranje) javnega pooblastila strokovna presoja s 
svetovanjem (delovna skupina z zunanjim strokovnim sodelavcem) (do konca 
leta);  

70. pričetek izdajanja licenčnih listin imetnikom dokončnih odločb o podeljeni prvi 
licenci (pristojni v pisarni Zbornice – Zveze); 

 

 

VII. MEDNARODNO SODELOVANJE 

 

71. sodelovanje v EFN, ICN, EMA, ICM; udeleţba na dveh rednih konferencah 
EFN, udeleţba na konferenci ICN in drugih aktivnostih posameznih zdruţenj, 
na ICM in EMA (babice); 

72. nadaljevanje sodelovanja s HUMS – Hrvatsko udrugo medicinskih sestara 
(raziskovalni projekt nenasilje v zdravstveni negi (Center in raziskovalna 
skupina, Upravni odbor, drugi), Hrvatskim nacionalnima savezom 
sestrinstva in Hrvatsko zbornico (komoro) (Upravni odbor, drugi);   

73. nadaljevanje sodelovanja s Savezom zdravstvenih radnika Srbije (Upravni 
odbor, drugi); 
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74. nadaljevanje sodelovanja z avstrijskim zdruţenjem medicinskih sester 
(Osterreichischer Gesundheits und Kranekenpflegeverband) (Upravni odbor, 
drugi); 

75.  sodelovanje z Makedonskim zdruţenjem medicinskih sester (ZMSTAM) 
(Upravni odbor); 

76. obisk enega od zdruţenj medicinskih sester /babic v EU in ev. enega izven EU,  
izmenjava medsebojnih izkušenj, istočasno ogled ene od zdravstvenih 
institucij.   

 

 

Pripravila  

Darinka Klemenc,  v sodelovanju z Upravnim odborom Zbornice – Zveze  
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15. PREDLOG PRAVILNIKA O LICENČNEM VREDNOTENJU STROKOVNIH 

IZPOPOLNJEVANJ IN IZOBRAŢEVANJ V DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE IN 

BABIŠKE NEGE 

 

Na podlagi 7. točke 4. člena in 5. člena statuta Zbornice zdravstvene in 

babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in 

zdravstvenih tehnikov Slovenije, Pravilnika o strokovnem izpopolnjevanju 

zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev (UL RS 92/06), Pravilnika o 

licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege (UL RS 24/07) je 

skupščina Zbornice Zveze dne 26. 03. 2011 sprejela dopolnitve in čistopis  

 

 

PRAVILNIKA O LICENČNEM VREDNOTENJU  

STROKOVNIH IZPOPOLNJEVANJ IN IZOBRAŢEVANJ V DEJAVNOSTI 

ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE 
 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen 

Pravilnik o licenčnem vrednotenju strokovnih izpopolnjevanj in izobraţevanj v 

dejavnosti zdravstvene in babiške nege ureja področje licenčnega 

vrednotenja strokovnih izpopolnjevanj ter pridobitev licenčnih točk, na 

podlagi katerih se izvajalcu zdravstvene ali babiške nege (v nadaljevanju: 

izvajalec) podaljša licenca za samostojno opravljanje dela v zdravstveni in 

babiški negi.  

 

2. člen 

Vseţivljenjsko izobraţevanje in strokovno izpopolnjevanje v zdravstveni/babiški 

negi obsega stalno, neprekinjeno in sistematično pridobivanje, razširjanje in 

poglabljanje teoretičnih in praktičnih znanj, potrebnih za uspešno opravljanje 

poklicnih dejavnosti (kompetence) in nalog, glede na vrsto dela, ki ga 

izvajalec opravlja.  

 

3. člen 

Vseţivljenjsko izobraţevanje in strokovno izpopolnjevanje je zaradi doseganja 

pogojev za podaljšanje licence za samostojno delo ter za zagotavljanje 

kakovostne in varne zdravstvene in babiške nege za izvajalce obvezno.  

 

4. člen 

V sedemletnem licenčnem obdobju mora izvajalec, ki mu je bila s strani 

Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev 

medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (v nadaljevanju: 

Zbornica – Zveza) podeljena licenca, v skladu s 7. členom Pravilnika o 
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licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege za podaljšanje 

licence pridobiti predpisano število licenčnih točk.  

 

5. člen 

Izvajalec zdravstvene ali babiške nege z višjo strokovno izobrazbo (višja 

medicinska sestra, višji zdravstveni tehnik, višji medicinski tehnik), visoko 

strokovno izobrazbo (diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik, 

diplomirana babica/diplomirani babičar) in univerzitetno izobrazbo 

(profesorica/profesor zdravstvene vzgoje) mora za podaljšanje licence (v 

licenčnem obdobju od pravnomočnosti odločbe do izteka veljavnost 

licence) zbrati 70 licenčnih točk. 

 

Izvajalec zdravstvene ali babiške nege s srednješolsko strokovno izobrazbo 

(tehnica/tehnik zdravstvene nege, zdravstveni tehnik, medicinska sestra, 

medicinska sestra – babica, srednja medicinska sestra) mora za podaljšanje 

licence (v licenčnem obdobju od pravnomočnosti odločbe do izteka 

veljavnosti licence) zbrati 35 licenčnih točk. 

 

6. člen 

V kolikor izvajalec v skladu s 5. členom tega pravilnika ne pridobi zadostnega 

števila licenčnih točk za podaljšanje licence, mora na Zbornici – Zvezi opraviti 

preizkus strokovne usposobljenosti - licenčni izpit kot je opredeljeno v 27., 28. in 

29. členu tega pravilnika. 

  

 

II. KOMISIJA ZA LICENČNO VREDNOTENJE STROKOVNIH IZPOPOLNJEVANJ 

 

7. člen 

Komisija za licenčno vrednotenje strokovnih izpopolnjevanj in izobraţevanj pri 

Zbornici – Zvezi (v nadaljevanju: komisija) je stalno delovno telo, ki opravlja 

licenčno vrednotenje strokovnih izpopolnjevanj, vodi in nadzira vpise v 

Register strokovnih izpopolnjevanj ter izvaja nadzore nad izvedbo strokovnih 

izpopolnjevanj. 

 

8. člen 

Komisijo sestavlja  9 članov, ki jih imenuje Upravni odbor Zbornice - Zveze. 

Mandat članov komisije traja 4 leta z moţnostjo enkratne ponovitve. 

 

Komisija deluje v tričlanskem senatu, kateremu predseduje imenovani 

predsednik komisije. V primeru odsotnosti predsednika komisije, senat vodi 

imenovani namestnik.   

 

9. člen 

Komisija obravnava vloge, ki prispejo na sedeţ Zbornice  Zveze do 5. v 

tekočem mesecu. Vloge, ki prispejo po tem roku, se obravnavajo v 
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naslednjem mesecu. Praviloma se komisija sestaja najmanj enkrat na mesec 

oz. po potrebi.  

 

Komisija si pridrţuje pravico pridobiti drugo mnenje izbranega strokovnjaka za 

posamezne vloge, ki jih obravnava. V primeru pridobivanja drugega mnenje 

se odločitev o ustreznosti oz. ovrednotenju posamezne vloge odloţi do 

pridobitve mnenja. 

 

10. člen 

O delu komisije se vodi zapisnik. Predsednik komisije enkrat letno poda 

poročilo o opravljenem delu komisije upravnemu odboru in skupščini Zbornice 

 Zveze.  

 

11. člen  

Komisija izvaja tudi nadzor nad vsebino, izvedbo in dodelitvijo licenčnih točk 

vrednotenih strokovnih izpopolnjevanj.  

 

Na vsakem sestanku komisija pregleda 3 naključno izbrana zaključena 

strokovna izpopolnjevanja. Pregledajo se skladnost podeljenih licenčnih točk 

glede na sklep komisije in zbrana dokazila (seznami udeleţencev z 

dodeljenimi točkami). Ugotovitve se vnesejo v zapisnik seje.  

 

Komisija lahko opravi nadzor nad izvedbo strokovnega izpopolnjevanja na 

mestu srečanja. Nadzor pooblaščenemu organizatorju ni javljen v naprej, 

razpored nadzorov odredi komisija na rednih sestankih. Pri nadzoru izvajanja 

strokovnega izpopolnjevanja komisija presodi skladnost vsebin in načina 

izvedbe v primerjavi z obravnavano vlogo (evidenca). O izvedenem nadzoru 

komisija sestavi zapisnik na mestu nadzora, s katerim seznani pooblaščenega 

organizatorja (strokovnega srečanja) in strokovne sluţbe Zbornice-Zveze.  

 

Komisija letno izvede najmanj 10 nadzorov. 

 

Nadzor nad izvedbo (strokovnega srečanja) izvede pooblaščeni član 

komisije. Komisija lahko, po presoji, k nadzoru, kot drugega člana povabi tudi 

strokovnjaka s strokovnega področja izpopolnjevanja, ki ga nadzira.  

 

V primeru kršitev določil pravilnika komisija strokovnemu izpopolnjevanju 

odvzame ali zniţa število dodeljenih licenčnih točk s sklepom najkasneje v 

roku 60 dni od ugotovljene kršitve.  

Po prejemu sklepa o odvzemu ali zniţanju licenčnih točk je pooblaščeni 

organizator strokovnega izpopolnjevanja dolţan obvestiti udeleţence. 

 

Če komisija ponovno ugotovi kršitve pri istem organizatorju, se mu odvzame 

pravica do organiziranja pooblaščenih izobraţevanj za obdobje enega leta. 
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Zoper sklep komisije se organizator lahko pritoţi v roku 8 dni na upravni odbor 

Zbornice - Zveze. 

 

 

III. POOBLAŠČENI ORGANIZATORJI, VPIS V REGISTER STROKOVNIH  

IZPOPOLNJEVANJ IN PODELITEV LICENČNIH TOČK 

 

12. člen 

Strokovna izpopolnjevanja za izvajalce zdravstvene in babiške nege 

organizirajo Zbornica - Zveza, regijska strokovna društva in strokovne sekcije 

ter druge fizične ali pravne osebe, ki jim komisija na podlagi vloge dodeli 

sklep o izdaji pooblastila, da strokovno izpopolnjevanje, ki ga organizirajo, 

ustreza kriterijem iz 14. člena Pravilnika o licencah izvajalcev v dejavnosti 

zdravstvene in babiške nege in se zanj določijo licenčne točke.  

 

Izpopolnjevanje/izobraţevanje, ki ne izpolnjuje pogoja iz 3. alineje 14. člena 

Pravilnika o licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, je 

pa v korist razvoju zdravstvene in babiške nege, se ne more vpisati v register 

strokovnih izpopolnjevanj Zbornice - Zveze, lahko pa se dodelijo 

izpopolnjevanju licenčne točke.  

 

13. člen 

Izvajalci strokovnih izpopolnjevanj s področja obveznih vsebin opredeljenih v 

10. členu Pravilnika o licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške 

nege, morajo dosledno izpolnjevati pogoje 14. člena Pravilnika o licencah 

izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege in dodatne kriterije, 

opredeljene v prilogi 1 tega pravilnika.  

 

Poleg pogojev iz 14. člena Pravilnika o licencah izvajalcev v dejavnosti 

zdravstvene in babiške nege mora organizator tečaja temeljnih postopkov 

oţivljanja imeti najmanj 50% izvajalcev zdravstvene in babiške nege, ki imajo 

veljavno licenco izvajalca dodatnih postopkov oţivljanja (Advanced Life 

Support Course).  

 

Licenčnih točk za obvezne vsebine ni mogoče dodeliti za ţe izvedena 

strokovna izpopolnjevanja na podlagi individualne vloge. Vsaka izvedba 

obveznih vsebin mora biti predhodno prijavljena na Zbornici – Zvezi s strani 

organizatorja.  

 

Izvajalcu, ki ima dve veljavni licenci (za področje zdravstvene in babiške 

nege), se mu pridobljene licenčne točke iz obveznih vsebin priznajo na obeh 

veljavnih licencah (licenci za področje zdravstvene nege in na licenci za 

področje babiške nege).  

 

14. člen 
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Organizator za pridobitev licenčnih točk in vpis v Register strokovnih 

izpopolnjevanj izpolni vlogo na standardiziranem obrazcu, ki je dosegljiv na 

spletni strani Zbornice - Zveze. K vlogi priloţi zahtevana dokazila o 

izpolnjevanju pogojev iz 14. člena Pravilnika o licencah izvajalcev v dejavnosti 

zdravstvene in babiške nege. Organizator izpolnjeno vlogo z dokazili, v pisni 

obliki, vloţi na Zbornico-Zvezo.  

 

15. člen 

Organizator mora vlogo za pridobitev licenčnih točk in vpis v Register 

strokovnih izpopolnjevanj poslati najmanj šestdeset (60) dni pred začetkom 

strokovnega izpopolnjevanja.  

 

16. člen 

Komisija mora v roku trideset (30) dni od prejema popolne vloge za dodelitev 

licenčnih točk s sklepom ugotoviti ustreznost programa in določiti licenčne 

točke. Strokovna sluţba Zbornice –Zveze na podlagi sklepa komisije izda 

pooblastilo organizatorju in ga vpiše v Register strokovnih izpopolnjevanj.  

 

Organizator je v primeru spremembe programa dolţan komisijo pisno obvestiti 

v roku 3 dni po zaključenem dogodku. 

 

Organizator brez sklepa komisije ne sme na potrdila o udeleţbi navajati 

številke vpisa v Register strokovnih izpopolnjevanj Zbornice - Zveze. 

 

 

IV. STROKOVNA IZPOPOLNJEVANJA V ORGANIZACIJI NEPOOBLAŠČENIH 

ORGANIZATORJEV 

 

17. člen 

Izvajalec zdravstvene ali babiške nege lahko zaprosi za dodelitev licenčnih 

točk za udeleţbo na strokovnem ali splošnem izpopolnjevanju, ki ga organizira 

nepooblaščeni organizator v roku 90 dni po zaključenem izpopolnjevanju.  

 

18. člen 

Vloga za priznanje licenčnih točk se posreduje komisiji, skupaj z zahtevanimi 

dokazili, na standardiziranem obrazcu, ki je dosegljiv na spletni strani Zbornice  

Zveze . 

 

19. člen  

Komisija mora v roku 90 dni od prejema popolne vloge za dodelitev licenčnih 

točk s sklepom ugotoviti ustreznost programa in določiti licenčne točke. 

Strokovna sluţba Zbornice – Zveze na podlagi sklepa komisije izda potrdilo o 

številu priznanih licenčnih točk in jih pripiše skupnemu številu pridobljenih 

licenčnih točk vlagatelja. V primeru, da je vloga nepopolna, komisija pisno 
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pozove vlagatelja, da vlogo v roku (30) dni dopolni oziroma poda ustrezna 

pojasnila. 

 

 

V. OBLIKE STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA IN IZOBRAŢEVANJA V 

DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE 

 

20. člen 

Izvajalec zdravstvene in babiške nege lahko pridobi licenčne točke za 

podaljšanje licence, če se aktivno ali pasivno udeleţi naslednjih oblik 

strokovnega izpopolnjevanja:  

- aktivna ali pasivna udeleţba na strokovnem izpopolnjevanja; s 

pridobivanjem znanj in spretnosti v različnih organiziranih oblikah doma ali v 

tujini (npr. tečaji, seminarji, kongresi, simpoziji, učne delavnice, strokovna 

srečanja, ... ipd),  

- objava strokovnega ali znanstvenega prispevka v strokovni literaturi 

(npr. reviji, zborniku, knjigi, monografiji),  

- izpopolnjevanje v zdravstvenih in drugih organizacijah s praktičnim 

delom na drugih delovnih mestih v zdravstvenem zavodu, pri zasebnem 

zdravstvenem delavcu in v drugih zavodih, ki izvajajo zdravstveno dejavnost, 

na katerih lahko pridobijo nova znanja in spretnosti oziroma lahko razširijo in 

poglobijo svoje strokovno znanje, 

- funkcionalna izobraţevanja in drugo. 

 

Oblike organizacije strokovnih izpopolnjevanj opredeljuje priloga 2 tega 

pravilnika. 

21. člen 

Izvajalci zdravstvene in babiške nege, ki se formalno izobraţujejo za pridobitev 

izobrazbe na srednjih, visokih strokovnih šolah in fakultetah, ne morejo 

opravljenih študijskih obveznosti uveljaviti kot obliko strokovnega 

izpopolnjevanja za pridobitev licenčnih točk v dejavnosti zdravstvene in 

babiške nege.  

 

22. člen 

Izvajalci zdravstvene in babiške nege, ki se izobraţujejo na funkcionalnih 

izobraţevanjih lahko uveljavljajo obveznosti kot obliko strokovnega 

izpopolnjevanja za pridobitev licenčnih točk v dejavnosti zdravstvene in 

babiške nege. Za posamezno funkcionalno izobraţevanje, ki lahko traja daljše 

obdobje ne morejo pridobiti več kot 15 licenčnih točk. 

 

Aktivni udeleţenci, ki sodelujejo na funkcionalnem izobraţevanju, ki traja 

daljše obdobje lahko za posamezno funkcionalno izobraţevanje pridobijo 

največ 15 licenčnih točk.  
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23. člen 

Aktivni udeleţenci, ki sodelujejo na strokovnem izpopolnjevanju, katero se v 

enaki obliki in vsebini v obdobju veljavnosti podeljenega sklepa komisije 

večkrat ponovijo, je upravičen do licenčnih točk le za prvo sodelovanju na 

strokovnem izpopolnjevanju.  

 

24. člen 

Za strokovno izpopolnjevanje po tem pravilniku se ne štejejo: stalni in občasni 

delovni sestanki, individualni študij strokovne literature in s tem povezano 

spremljanje razvoja zdravstvene/babiške nege, študijski obiski.  

 

 

VI. OBVEZNOSTI ORGANIZATORJA 

 

25. člen 

Pooblaščeni organizator ima naslednje obveznosti:  

- na strokovnem izpopolnjevanju vodi seznam prisotnosti. Datoteko 

urejevalnika podatkov (MSO Excel) in navodila za oblikovanje seznama mu v 

digitalni obliki na internetni naslov organizatorja (navedenega v prijavi 

strokovnega izpopolnjevanja) pošljejo strokovne sluţbe Zbornice Zveze. 

- organizator natisne sezname in poskrbi za zbiranje podpisov 

udeleţencev na strokovnem izpopolnjevanju. Podpis udeleţenca je podlaga 

za dodelitev licenčnih točk. V kolikor poteka strokovno srečanje dva ali več 

dni, mora organizator voditi ločene sezname za vsak dan posebej.  

- organizator najpozneje v treh (3) delovnih dneh od izvedbe 

strokovnega izpopolnjevanja pošlje na Zbornico-Zvezo: 

- potrjeni seznam pasivnih udeleţencev  

- potrjeni seznami aktivnih udeleţencev in članov programskega in 

organizacijskega odbora 

- datoteko (ali več datotek, če je strokovno izpopolnjevanje večdnevno) z 

urejenimi podatki udeleţencev 

- fotokopijo seznama ali seznamov prisotnih udeleţencev s podpisi (iz druge 

alineje tega odstavka) 

 

Pooblaščeni organizator mora udeleţence strokovnega izpopolnjevanja 

seznaniti z navodili, ki jih prejme od strokovnih sluţb Zbornice Zveze z 

dokumentacijo ob izdanem sklepu: 

 

Obvestilo o pridobljenih licenčni točkah lahko izvajalec zdravstvene in 

babiške nege  naroči zase osebno v strokovnih sluţbah Zbornice - Zveze 

kadarkoli tekom leta. V tem primeru je naročnik dolţan plačati stroške izdaje 

potrdila.  
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VII. OBVEZNOSTI DELODAJALCA 

 

26. člen 

Delodajalec je v skladu s 6. členom Pravilnika o strokovnem izpopolnjevanju 

zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev dolţan poslati zaposlenega 

v zdravstveni ali babiški negi na strokovno izpopolnjevanje. V skladu s 5. 

členom Pravilnika o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev in 

zdravstvenih sodelavcev se morajo izvajalci zdravstvene in babiške nege 

strokovno izpopolnjevati, in sicer:  

- z visoko strokovno in univerzitetno izobrazbo najmanj 10 dni na leto 

oziroma najmanj 30 dni za vsaka tri leta, 

- z višjo strokovno izobrazbo najmanj 7 dni na leto oziroma najmanj 21 dni 

na vsaka tri leta,  

- delavci s srednjo strokovno izobrazbo najmanj 5 dni na leto oziroma 

najmanj 15 dni na vsaka tri leta.  

 

 

VIII. PREIZKUS STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI-LICENČNI IZPIT 

 

27. člen 

V skladu s 5. členom tega pravilnika mora izvajalec, ki v licenčnem obdobju 

ne doseţe predpisanega števila licenčnih točk, izvajalec ki mu je bila začasno 

odvzeta licenca, ali izvajalec iz 28. člena Pravilnika o licencah izvajalcev v 

dejavnosti zdravstvene in babiške nege, opraviti licenčni izpit.  

 

28. člen 

Licenčni izpit se opravlja pred tričlansko (3) komisijo, ki jo imenuje Upravni 

odbor Zbornice -Zveze. Obvezne vsebine licenčnega izpita so:  

- sodobne teoretične usmeritve v zdravstveni/babiški nege,  

- poklicna etika, temeljni postopki oţivljanja in zdravstvena zakonodaja,  

- vsebine s strokovnega področja, na katerem kandidat/ka dela 

(strokovno področje zdravstvene/babiške nege).  

 

Komisija za licenčni izpit predpiše obseg in obliko licenčnega izpita.  

29. člen 

Stroške licenčnega izpita krije kandidat/ka. Ceno licenčnega izpita določi 

Upravni odbor Zbornice - Zveze.  

 

 

IX. PODALJŠANJE LICENCE 

 

30. člen 

Izvajalcu zdravstvene ali babiške nege, ki je v obdobju sedmih let po podelitvi 

licence zbral zadostno število licenčnih točk, se licenca za samostojno delo 

ponovno podaljša za predpisano obdobje. O tem se izda odločba.  
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31. člen 

V primeru daljše odsotnosti (porodniški dopust, daljša bolniška odsotnost in 

drugo) se licenčno obdobje podaljša za ustrezen čas odsotnosti.  

 

V skladu s 36. členom tega pravilnika mora oseba vloţiti pisno vlogo na 

Upravni odbor Zbornice - Zveze, kjer mora poleg vloge priloţiti dokumentacijo, 

iz katere je razviden vzrok daljše odsotnosti. Upravni odbor Zbornice - Zveze 

sprejme sklep, na podlagi katerega se podaljša licenčno obdobje.  

 

V primeru skrajšanega delavnika veljajo za izvajalca enaki pogoji za 

podaljšanje licence, kot so opredeljeni v 5. členu tega pravilnika.  

 

 

X. LETNI PLAN STROKOVNIH IZPOPOLNJEVANJ ZBORNICE-ZVEZE 

 

32. člen 

Upravni odbor Zbornice - Zveze mora najkasneje v decembrski številki 

informativnega biltena Utrip in na spletni strani Zbornice - Zveze objaviti letni 

plan strokovnih izpopolnjevanj Zbornice Zveze, regijskih strokovnih društev in 

strokovnih sekcij za naslednje leto.  

 

 

XI. STROŠKI ZA ORGANIZATORJE 

 

33. člen 

Organizatorji plačajo oceno ustreznosti programa, določitev licenčnih točk in 

vpis v register strokovnih izobraţevanj in izpopolnjevanj Zbornice - Zveze v 

skladu s cenikom, ki ga določi Upravni odbor Zbornice - Zveze.  

 

34. člen 

Plačila so oproščeni naslednji organizatorji strokovnih/splošnih izpopolnjevanj: -

Zbornica - Zveza, regijska strokovna društva, strokovne sekcije.  

 

35. člen 

Izvajalec zdravstvene/babiške nege, ki je udeleţenec strokovnega/splošnega 

izpopolnjevanja nepooblaščenega organizatorja, je dolţan povrniti stroške 

opredelitve licenčnih točk po ceniku, ki ga določi upravni odbor Zbornice – 

Zveze. Vpis licenčnih točk v register izvajalcev zdravstvene in babiške nege se 

izvede v okviru vzdrţevanja licenc na osnovi javnega pooblastila. 
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XII. DOKAZOVANJE STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI IZVAJALCEV ZDRAVSTVENE 

IN BABIŠKE NEGE 

 

36. člen 

Dokazovanje strokovne usposobljenosti izvajalcev zdravstvene in babiške 

nege se izvaja z zbiranjem licenčnih točk.  

 

37. člen 

Izvajalec mora v preteklem licenčnem obdobju zbrati vsaj 80% licenčnih točk 

na svojem strokovnem področju na podlagi strokovnega izpopolnjevanja. V 

to kvoto licenčnih točk se upoštevajo tudi obvezne vsebine (temeljni postopki 

oţivljanja, poklicna etika, zakonodaja s področja zdravstva).  

 

38. člen 

V sedemletnem obdobju se mora izvajalec obvezno udeleţiti: tečaja 

temeljnih postopkov oţivljanja, izobraţevanja s področja poklicne etike, 

izobraţevanja s področja zdravstvene zakonodaje.  

 

 

XIII. INTERNA STROKOVNA IZPOPOLNJEVANJA V ZDRAVSTVENIH ZAVODIH 

 

39. člen 

Zdravstveni zavodi lahko organizirajo interna strokovna izpopolnjevanja v 

okviru registrirane dejavnosti v skladu s 14. členom Pravilnika o licencah 

izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege (UL RS 24/07).  

 

Zdravstveni zavodi pošljejo komisiji za licenčno vrednotenje letni načrt 

internega izpopolnjevanja za naslednje koledarsko leto do 25. decembra v 

tekočem letu. Komisija izda k načrtu evidenčno številko zdravstvenega 

zavoda.  

 

Zdravstveni zavod mora vsako interno izpopolnjevanje z vlogo in ustreznimi 

dokazili sklicujoč na evidenčno številko prijaviti komisiji najmanj 30 dni pred 

izvedbo. Komisija vsako interno izpopolnjevanje posebej vrednoti in dodeli 

svoj sklep.  

 

Z izdanim pooblastilom so obveznosti zdravstvenega zavoda enake, kot jih za 

pooblaščene organizatorje predpisuje 25. člen tega pravilnika. 

 

Navodila za izvajanje internih strokovnih izpopolnjevanj v zdravstvenih zavodih 

pripravi komisija. 
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XIV. VNOS LICENČNIH TOČK V REGISTER 

 

40. člen 

Strokovna sluţba Zbornice Zveze na podlagi 20. in 25. člena tega pravilnika 

vnese licenčne točke v Register izvajalcev zdravstvene in babiške nege.  

 

 

XV. TOČKOVANJE STROKOVNIH IZPOPOLNJEVANJ 

 

41. člen 

Aktivna udeleţba mora biti navedena v programu strokovnega srečanja in 

potrjena s potrdilom o aktivni udeleţbi ali objavljenim prispevkom.  

 

Članstvo v programskem ali organizacijskim odboru mora biti navedeno v 

vlogi za vrednotenje strokovnega srečanja in potrjeno s potrdilom 

organizatorja. 

 

Komisija za licenčno vrednotenje določi število licenčnih točk za pasivnega 

udeleţenca z razkorakom 0,5 licenčna točke, za aktivne udeleţenca pa z 

razkorakom 0,25 licenčne točke.  

 

Strokovna/splošna izpopolnjevanja se vrednotijo po naslednjem pravilu:  

1. Seminarji, učne delavnice, tečaji se vrednotijo po časovnem obsegu 

trajanja v urah. Ena pedagoška ura (45 minut) pasivne udeleţbe je 

vredna 1 licenčno točko. Aktivnim udeleţencem, pri čemer mora 

trajati aktivni prispevek najmanj 20 minut (v čas je vključena tudi 

razprava, vendar aktivni prispevek ne sme trajati manj kot 15 minut in 5 

minut razprava), se določi število licenčnih točk tako, da se število 

licenčnih točk pasivnega udeleţenca pomnoţi s ponderjem 1,5. 

2. Interna strokovna izpopolnjevanja v zdravstvenih, socialnih in drugih 

zavodih, klinični večeri – ena ura (45 minut) je vredna 0,50 licenčne 

točke. Aktivnim udeleţencem, pri čemer mora trajati aktivni prispevek 

najmanj 20 minut (v čas je vključena tudi razprava, vendar aktivni 

prispevek ne sme trajati manj kot 15 minut in 5 minut razprava), se 

število licenčnih točk pasivnega udeleţenca pomnoţi s ponderjem 1,5. 

3. ICNEC kreditne točke (ICN), ki si jih oseba pridobi na strokovnem 

izpopolnjevanju, so enakovredne licenčnim točkam Zbornice - Zveze, 

vendar se njihovo število pomnoţi s ponderjem 1,3.  

4. Simpozij zdravstvene in babiške nege, ki ga organizira Zbornica - Zveza 

ob mednarodnem dnevu medicinskih sester, se vrednoti v skladu s 1. 

točko 40. člena.  

5. Kongres, simpozij, konferenca, seminar zdravstvene/babiške nege z 

mednarodno udeleţbo   (trajati mora najmanj dva dni ali 12 

pedagoških ur), se ovrednoti z 8 licenčnimi točkami. Aktivnim 

udeleţencem (predavanje) se število licenčnih točk pomnoţi s 
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ponderjem 1,5; aktivnim udeleţencem (poster) s ponderjem 1,15. V 

kolikor traja srečanje en dan se število točk razpolovi. V primeru, da 

traja več kot dva dni, se za vsak nadaljnji dan določijo 3 dodatne 

licenčne točke, vendar pa število ne sme presegati 15 licenčnih točk 

za pasivne udeleţence. 

6. Mednarodni kongres, mednarodni simpozij, mednarodna konferenca, 

evropski kongres, evropski simpozij, evropska konferenca (trajati mora 

najmanj dva dni) se ovrednoti z 10 licenčnimi točkami. Aktivnim 

udeleţencem (predavanje) se število licenčnih točk pomnoţi s 

ponderjem 1,8; aktivnim udeleţencem (poster) s ponderjem 1,4. V 

kolikor traja srečanje en dan se število točk razpolovi. V primeru, da 

traja več kot dva dni, se za vsak nadaljnji dan določijo 3 dodatne 

licenčne točke, vendar pa ne sme število presegati 15 licenčnih točk 

za pasivne udeleţence.  

7. Poljudni članek v informativnem biltenu, glasilu: 1 licenčno točko. V 

primeru, da je avtorjev več, prvi avtor dobi polovico licenčnih točk, 

ostale licenčne točke se delijo med vse ostale avtorje. 

8. Strokovni članek v neindeksirani reviji: 3 licenčne točke. V primeru, da 

je avtorjev več, prvi avtor dobi polovico licenčnih točk, ostale 

licenčne točke se delijo med vse ostale avtorje. 

9. Znanstveni članek v neindeksirani reviji: 4 licenčne točke. V primeru, 

da je avtorjev več, prvi avtor dobi polovico licenčnih točk, ostale 

licenčne točke se delijo med vse ostale avtorje.  

10. Strokovni članek v indeksirani reviji: 5 licenčnih točk. V primeru, da je 

avtorjev več, prvi avtor dobi polovico licenčnih točk, ostale licenčne 

točke se delijo med vse ostale avtorje. 

11. Znanstveni članek v indeksirani reviji: 6 licenčnih točk. V primeru, da je 

avtorjev več, prvi avtor dobi polovico licenčnih točk, ostale licenčne 

točke se delijo med vse ostale avtorje se število licenčnih točk deli s 

številom avtorjev.  

12. Znanstveni članek v reviji z SCI indeksom: 20 licenčnih točk. V primeru, 

da je avtorjev več, prvi avtor dobi polovico licenčnih točk, ostale 

licenčne točke se delijo med vse ostale avtorje.  

13. Član programsko strokovnega in/ali organizacijskega odbora 

domačega strokovnega srečanja: 2 licenčni točki za dvodnevni 

seminar in 1 licenčno točko za enodnevni seminar, mednarodnega 

strokovnega srečanja: 5 licenčnih točk.  

14. Urednik zbornika: 5 licenčnih točk. V primeru več urednikov, se število 

licenčnih točk deli s številom urednikov.  

15. Avtorstvo knjige, priročnika, učbenika s strokovnega področja: 25 

licenčnih točk. V primeru več avtorjev, prvi avtor dobi polovico 

licenčnih točk, ostale licenčne točke se delijo med vse ostale avtorje. 

V primeru ponatisa knjige, priročnika, učbenika: 10 licenčnih točk. V 

primeru več avtorjev, prvi avtor dobi polovico licenčnih točk, ostale 

licenčne točke se delijo med vse ostale avtorje.  
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16. Poglavje v knjigi, monografiji, učbeniku in drugo s strokovnega 

področja: 10 licenčnih točk. V primeru več avtorjev, prvi avtor dobi 

polovico licenčnih točk, ostale licenčne točke se delijo med vse ostale 

avtorje. V primeru ponatisa poglavja v knjigi, monografiji, učbeniku in 

drugo s strokovnega področja: 5 licenčnih točk. V primeru več 

avtorjev, prvi avtor dobi polovico licenčnih točk, ostale licenčne točke 

se delijo med vse ostale avtorje.  

17. Recenzent knjige, učbenika, priročnika in drugo s strokovnega 

področja: 5 licenčnih točk. 

18. Recenzent strokovnega članka: 1 licenčno točko.  

19. Druge oblike strokovnega izpopolnjevanja/usposabljanja (daljša 

strokovna izpopolnjevanja /usposabljanja v zdravstvenih, socialnih in 

drugih zavodih doma in v tujini – za vsak teden izpopolnjevanja: 3 

licenčne točke. Za strokovno izpopolnjevanje v tujini se število 

licenčnih točk pomnoţi s ponderjem 1,5. 

20. Sodelovanje v projektih s področja zdravstvene ali babiške nege: 6 

točk, če projekt traja najmanj eno leto. Če projekt traja manj čase, je 

opravičen do pripadajočega deleţa. Za vsako dodatno leto projekta, 

je upravičen do dodatnih 2 licenčnih točk.   

21. Sodelovanje v projektih s izven področja zdravstvene ali babiške nege: 

3 točke, če projekt traja najmanj eno leto. Če projekt traja manj časa, 

je opravičen do pripadajočega deleţa. Za vsako dodatno leto 

projekta, je opravičen do dodatne 1 licenčne točke.  

 

Za strokovna dela, navedena od točke 7 do točke 17 in tega člena, je 

potrebno k vlogi za priznanje licenčnih točk priloţiti fotokopijo prispevka 

oziroma članka, prvo naslovno stran publikacije, v kateri je bilo delo 

objavljeno in notranjo stran (kolofon s CIP zapisom), v kolikor publikacija ima 

CIP zapis in kazalo. Iz fotokopije mora biti razvidno avtorstvo, uredništvo in 

drugo, na podlagi katerega komisija določi število licenčnih točk.  

 

Za druge oblike strokovnega izpopolnjevanja/izobraţevanja (19. točka tega 

člena) se licenčne točke določijo na podlagi posredovane dokumentacije s 

strani izvajalca, ki mora dokazovati opravljeno usposabljanje – potrdilo 

ustanove, kjer je usposabljanje potekalo.  

Za sodelovanje pri projektih (20. in 21. točka tega člena) je potrebno k vlogi 

priloţiti potrdilo o sodelovanju posameznika in njegovi vlogi pri projektu. 

 

Za vsa druga izpopolnjevanja/izobraţevanja komisija smiselno uporablja 

določbe tega člena.  

 

Za strokovna izobraţevanja in izpopolnjevanja, ki ne izpolnjujejo 14. člena 

Pravilnika o licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, se 

število licenčnih točk zmanjša za 25% odobrenih licenčnih točk. 
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42. člen 

Pasivni udeleţenci, ki se niso udeleţili celotnega programa strokovnega 

izpopolnjevanja, so upravičeni do takšnega deleţa licenčnih točk 

izpopolnjevanja, kot je bila njihova udeleţba.  

 

 

43. člen 

Aktivni udeleţenci, ki se niso udeleţili celotnega programa strokovnega 

izpopolnjevanja, so upravičeni do takšnega deleţa licenčnih točk seminarja, 

kot je bila njihova udeleţba.  

 

Za isto strokovno izpopolnjevanje se licenčnim točkam udeleţenca za pasivno 

ali aktivno udeleţbe prištejejo licenčne točke za članstvo v organizacijskem 

ali programskem odbor.  

 

Če je udeleţenec za isto strokovno izpopolnjevanje upravičen tudi do ICNEC 

točk, pridobljene licenčne točke iz ICNEC točk zamenjajo ţe vrednotene 

licenčne točka za pasivno ali aktivno udeleţbo. 

 

44. člen 

Maksimalno število točk, ki jih aktivni udeleţenci lahko pridobijo za 

sodelovanje na posameznem strokovnem izpopolnjevanju ne glede na čas 

trajanja je 25 licenčnih točk.  

 

 

XVI. POTRDILA O UDELEŢBI 

 

45. člen 

Za udeleţbo na strokovnem izpopolnjevanju pooblaščeni organizator s strani 

Zbornice - Zveze izda potrdilo o udeleţbi, ki vsebuje naslednje podatke:  

- naziv in zaščitni znak organizatorja,  

- ime in priimek udeleţenca,  

- naslovno temo strokovnega izpopolnjevanja,  

- datum strokovnega izpopolnjevanja,  

- navedba številke sklepa komisije, v kolikor organizator izpopolnjuje 

pogoje navedene v 12. členu tega pravilnika,   

- navedbo predsednika Zbornice – Zveze in podpis organizatorja,  

- ţig organizatorja.  

 

46. člen 

Za aktivno sodelovanje na strokovnem izpopolnjevanju izda organizator 

posamezniku potrdilo, ki mora vsebovati:  

- naziv in zaščitni znak organizatorja,  

- ime in priimek udeleţenca,  

- naslovno temo strokovnega izpopolnjevanja,  
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- datum strokovnega izpopolnjevanja,  

- navedba številke sklepa komisije, v kolikor organizator izpopolnjuje 

pogoje navedene v 12. členu tega pravilnika,   

- navedbo predsednika Zbornice – Zveze in podpis organizatorja,  

- ţig organizatorja.  

 

47. člen 

Za sodelovanje v programskem ali organizacijskem odboru na strokovnem 

izpopolnjevanju izda organizator posamezniku potrdilo, ki mora vsebovati:  

- naziv in zaščitni znak organizatorja,  

- ime in priimek udeleţenca,  

- naslovno temo strokovnega izpopolnjevanja,  

- datum strokovnega izpopolnjevanja,  

- navedba številke sklepa komisije, v kolikor organizator izpopolnjuje 

pogoje navedene v 12. členu tega pravilnika,   

- navedbo predsednika Zbornice – Zveze in podpis organizatorja,  

- ţig organizatorja.  

 

Če komisija do izvedbe izpopolnjevanja še ni izdala sklepa, se na potrdilo 

lahko navede, da je izpopolnjevanje v postopku licenčnega vrednotenja. 

Organizator lahko na potrdilo navede svojo številko vpisa v register 

izpopolnjevanj/izobraţevanj, v kolikor ga vodi.  

 

 

XVII. OBVESTILO O PRIDOBLJENIH LICENČNIH TOČKAH 

 

48. člen 

Obvestilo o pridobljenih licenčnih točkah, ki ga izda Zbornica - Zveza, vsebuje 

naslednje podatke:  

- ime in priimek izvajalca zdravstvene in babiške nege,  

- datum strokovnega izpopolnjevanja,  

- navedba številke vpisa v register strokovnih izpopolnjevanj,  

- število licenčnih točk,  

- podpis predsednika Zbornice – Zveze, ţig Zbornice -Zveze.  

Obvestilo o pridobljenih licenčnih točkah posredujejo strokovne sluţbe 

Zbornice – Zveze.  

 

 

XVIII. SOORGANIZATORSTVO 

 

49. člen 

Zbornica – Zveza, strokovno regijsko društvo ali strokovna sekcija lahko 

nastopa z drugim organizatorjem tudi kot soorganizator strokovnega 

izpopolnjevanja, ki je pomembno za stroko zdravstvene ali babiške nege. 
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Namen, vsebino in medsebojne obveznosti soorganizatorja opredelita v 

pisnem dogovoru ali pogodbi.  

 

Organizator, ki sprejema kotizacijo strokovnega izpopolnjevanja, je nosilec 

stroška vpisa v register strokovnih izpopolnjevanj Zbornice - Zveze in določitve 

licenčnih točk v skladu s cenikom, ki ga določi Upravni odbor Zbornice - 

Zveze.  

 

 

XIX. PREHODNE DOLOČBE 

 

50. člen 

S sprejetjem tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o licenčnem vrednotenju 

strokovnih izpopolnjenj in izobraţevanj v dejavnosti zdravstvene in babiške 

nege z dne 27. 03. 2010.  

 

Pravilnik prične veljati, ko nanj poda soglasje minister za zdravje in se objavi v 

Uradnem listu Republike Slovenije. 

  

  

                                                                     Predsednica Zbornice – Zveze 

                                                                                        Darinka Klemenc 

 

  

Soglašam! 

Dorijan Marušič 

MINISTER 
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16. KODEKS ETIKE ZA BABICE SLOVENIJE 

 

 

1. NAČELO: Babica pri svojem delu spoštuje in zagovarja temeljne človekove 

pravice, pravice matere, otroka in druţine. 

 

2. NAČELO: Babica spoštuje pravico ţenske do izbire in odločanja. 

 

3. NAČELO: Babica  spoštuje zasebnost in dostojanstvo ţenske, otroka in druţine. 

Pri tem jo zavezuje poklicna molčečnost.  

 

4. NAČELO: Babica je v okviru svojih poklicnih pristojnosti samostojna. Dolţna je 

izvajati  kakovostno in varno babiško nego, utemeljeno na raziskavah, ter je za 

to moralno, etično, strokovno  in pravno odgovorna. 

 

5. NAČELO: Babica deluje zdravstvenovzgojno in promovira zdravje. 

 

6. NAČELO: Babica se zaveda medsebojne odvisnosti na strokovnem področju in 

sodeluje z drugimi strokovnjaki. 

 

7. NAČELO: Babica si prizadeva za vseţivljenjsko učenje, za širitev strokovnega 

znanja in za  raziskovalno delo. 

 

  

 

 

 

 

1. NAČELO: Babica pri svojem delu spoštuje in zagovarja temeljne 

človekove pravice, pravice matere, otroka in druţine. 

 

 Babica spoštuje načelo enakosti in zagotavlja vsem enako kakovostno 

babiško nego, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično 

prepričanje, izobrazbo ali socialni poloţaj. Hkrati zagotavlja, da nihče ne bo 

prikrajšan ali oškodovan zaradi svojega zdravstvenega stanja, fizične ali 

psihične nezmoţnosti, videza, starosti, kulture in vrednot, stanu ali spolne 

usmerjenosti ter zdravju škodljivih razvad. Nepristranska je pri obravnavi 

marginalnih skupin. 

 Babica pri izvajanju babiške nege pristopa k ţenski in njeni druţini celostno;  

upošteva  njihove fizične, psihične, socialne in duhovne potrebe ter je 

njihova zaupnica in zagovornica.  
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2. NAČELO: Babica spoštuje pravico ţenske do izbire in odločanja. 

       

 Babica podpira pravico ţenske, da aktivno sodeluje v odločitvah o njeni 

zdravstveni oskrbi. Spoštuje njeno pravico do izbire, ki temelji na poplni  

informiranosti in soglasju ter ter ţensko spodbuja, da se zave lastne 

odgovornosti za izid svojih odločitev.    

 Babica zagotavlja pravno in moralno pravico vsake ţenske do 

samoodločanja v času nosečnosti, poroda in zgodnjega starševstva. 

 Babica omogoča in vzpodbuja podporno vlogo partnerja in druţine v 

obdobju nosečnosti, poroda in zgodnjega starševstva. 

 

    Omejitve: 

 Babica se zaveda, da lahko pride do okoliščin, ko odločitve ţenske na 

osnovi informiranega soglasja ne bo mogoče v celoti izpolniti. V primeru, ko 

bi odločitev ţenske pomenila ogroţanje ţivljenja za njo in / ali otroka, je 

babica dolţna ţenski situacijo pojasniti na njej razumljiv način in ravnati v 

skladu s strokovno utemeljeno in veljavno doktrino. 

 

3. NAČELO: Babica spoštuje zasebnost in dostojanstvo ţenske, otroka in 

druţine. Pri tem jo zavezuje poklicna molčečnost.  

        

 Babica upošteva in spoštuje pravico ţenske do zasebnosti in dostojanstva 

pri izvajanju babiške nege. 

 Babica je dolţna varovati kot poklicno skrivnost vse informacije o  ţenski in 

otroku,  ki so zdravstvenega, osebnega, druţinskega ali socialnega 

značaja. 

 Babica spoštuje in zagotavlja zaupnost podatkov v skladu z ţeljo ţenske in 

veljavno zakonodajo in  razkrije določene podatke le kadar je ogroţeno 

zdravje ali varnost ţenske ali otroka. Kadar je potrebno razkritje podatkov, o 

tem seznani le tiste sodelavce  v babiški ali zdravstveni obravnavi ţenske, ki 

bi lahko preprečili škodljive posledice spoštovanja zaupnosti. 

 Babica zagotavlja zasebnost in zaupnost podatkov ne glede na obliko v 

kateri so podatki shranjeni. 

 

4. NAČELO: Babica je v okviru svojih poklicnih pristojnosti samostojna. 

Dolţna je izvajati kakovostno in varno babiško nego, utemeljeno na 

raziskavah, ter je za to moralno, etično, strokovno in pravno odgovorna. 

 

 Babica posameznikom, za katere skrbi, zagotavlja najboljšo moţno 

strokovno obravnavo, ki temelji na raziskovalnih dokazih ter je v skladu s 

filozofskimi stališči babiške stroke.  
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 Babica se zaveda notranjih potencialov ţenske, zato v skrbi zanjo upošteva 

njeno lastno, intuitivno védenje o sami sebi.  

 Primarna skrb babice sta ţenska in njen otrok; ob tem ne sme zanemariti 

njunega oţjega socialnega omreţja - partner-ja/-ke, druţine ter 

pomembnih drugih, ki oblikujejo podporni sistem posameznice.  

 Babica je za svoje strokovne odločitve, dejanja in izide odgovorna pred 

svojo vestjo, ţensko in njeno druţino, babiško stroko in druţbo. 

 V kolikor babica ugotovi, da na posameznem področju kakovost 

zdravstvene in socialne obravnave ţenske, otroka in/ali njune druţine ni 

ustrezna, je dolţna dati pobude za izboljšave. To vključuje (pre)oblikovanje 

standardov, pa tudi prijavo neetičnega odnosa oz. ravnanja stanovskih 

kolegov in drugih zdravstvenih strokovnjakov ali sodelavcev svojim 

predpostavljenim in če je potrebno, ustreznim organom. 

 Babica nikoli ne odkloni babiške nege  ţenski in njeni druţini ob nenadnem 

porodu. Prav tako vedno nudi nujno medicinsko pomoč in pomoč ljudem v 

izjemnih razmerah ter se v sklopu danih okoliščin zavzema za najboljšo 

moţno kakovost zdravstvene obravnave.  

 

     Omejitve: 

 

 Babica lahko odkloni babiško nego ali sodelovanje pri zdravstveni 

obravnavi kadar meni, da je to za njo etično ali versko nesprejemljivo 

(ugovor vesti). Zavrne tudi izvedbo posegov in/ali postopkov, za katera 

nima ustreznih strokovnih znanj in izkušenj. Ob tem posamezniki, ki jih 

obravnava, ne smejo biti prikrajšani. 

 Babica odkloni vsako boniteto ali darilo, če je to mogoče razumeti kot 

prizadevanje, da bi za posameznika v njeni babiški skrbi, ali zase, dosegla 

kakršnokoli ugodnost.  

.  

5. NAČELO: Babica deluje zdravstvenovzgojno in promovira zdravje. 

 

 Babica zdravstveno vzgojo usmerja k ţenskam, njihovim druţinam in širši 

druţbeni skupnosti. Pri tem spodbuja zdrav ţivljenjski slog, informira o 

aktivnostih, ki krepijo zdravje  in ozavešča o škodljivosti  razvad. 

 Babica predstavlja nosečnost, porod in poporodno obdobje kot fiziološka 

stanja v ţivljenju ţenske, pri čemer spodbuja njena realna pričakovanja 

glede varnega poroda.  

 Babica je nenadomestljiva pri pripravi na odgovorno starševstvo, njena 

zdravstveno- vzgojna vloga pa posega tudi na področje zdravja ţensk, 

spolnega in reproduktivnega zdravja in zdravja otrok. 
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 Babica se zaveda vpliva škodljivih okoljskih dejavnikov na zdravje, zato je 

zavezana k skrbi za zdravo okolje. Vse vire (voda, energija, material) 

izkorišča premišljeno in varčno.  Je okoljevarstveno osveščena in ekologijo 

promovira v druţbi.    

 

6. NAČELO: Babica se zaveda medsebojne odvisnosti na strokovnem 

področju in sodeluje z drugimi strokovnjaki. 

 

 Babica nikoli ne odkloni pomoči kolegici. K temu jo zavezuje poklicna 

dolţnost in stanovska pripadnost. 

 Babica z asertivnim vedenjem prispeva k dobrim medosebnim odnosom 

znotraj zdravstvenega tima.  

 Babica pri svojem delu sodeluje z različnimi strokovnjaki, pri čemer spoštuje 

poklicno vlogo in znanaje vsakega posameznika. 

 Babica je solidarna do drugih babic po svetu.  Nudi jim stanovsko podporo 

pri razvoju stroke. V primeru elementarnih in drugih nesreč jih podpira  in jim 

nudi pomoč.  

 Babica deluje v skladu z dokumentom Osebnostna In poklicna podoba 

babice. 

 

7. NAČELO: Babica si prizadeva za vseţivljenjsko učenje, za širitev 

strokovnega znanja in za raziskovalno delo. 

 

 Babica skrbi za svoj strokovni in karierni razvoj. 

 Babica sledi strokovnemu napredku in se zavzema za uvajanje novih 

metod dela, ki zagotavljajo večjo kakovost babiških storitev.  

 Babica podpira in izvaja raziskovalno delo na področju babištva in se 

zavzema za prakso, ki temelji na dokazih. Aktivno sodeluje tudi pri 

raziskavah na drugih področjih znanosti. 

 Babica sodeluje pri izobraţevanju študentov babištva, dijakov in študentov 

drugih zdravstvenih ved in babic v praksi. 

 


