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POROČILO PREDSEDNICE 

 

POROČILO ZA MANDATNO OBDOBJE 2008-2012 

 

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev 

medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza) je 

strokovna in stanovska organizacija medicinskih sester, babic, zdravstvenih 

tehnikov in bolničarjev, ki ji je bila tudi v tem mandatu ključna skrb za razvoj stroke, 

kakovostno izobraţevanje, za strokovno in osebnostno rast posameznice in 

posameznika, članice in člana, tudi za izboljševanje kakovosti njenega/njegovega 

ţivljenja v širšem smislu. Posledično to pomeni prispevek k izboljševanju kakovosti, 

učinkovitosti, varnosti in humanizacije zdravstvene obravnave pacientov v drţavi. 

Zbornica – Zveza je tudi regulator za poklica medicinska sestra in babica; javno 

pooblastilo ji je zaupalo Ministrstvo za zdravje, v tem mandatu drugič za dobo treh 

let. Javno pooblastilo se izteče maja letos (2012).  

 

Ob prevzemu funkcije predsednice marca 2008 ni bilo časa za spoznavanje 

delovanja organizacije, njenih vsebin, ustroja in delovanja; ni bilo sto dni časa za 

»ogrevanje«. Začeli smo takoj. Skozi očala zgodovine bo laţje presoditi, ali smo 

organizacijo, ki nam je bila v tem mandatu zaupana, uspeli obdrţati v dobri kondiciji, 

in ali se je kaj premaknilo naprej; druge generacije bodo presojale, morda s časovne 

distance desetih, dvajsetih, tridesetih ali več let, ali so bili v tem času dani pogoji za 

izboljševanje in razvoj stroke, organizacije Zbornice – Zveze, ali sta se povečali njena 

vloga in prepoznavnost ter s tem odnos druţbe do medicinskih sester in babic v 

drţavi. S prepričanji (stereotipi so v naši druţbi še vedno zelo ţivi in specifični) o 

poklicni skupini so namreč močno povezani vpliv, ugled, poloţaj in moč 

najštevilčnejše poklicne skupine v zdravstvu. A prepričanj ni mogoče spreminjati na 

silo, lahko le vztrajno gradimo podobo, vsebine dela in organizacijo samo. Ali nam je 

uspelo? O tem bodo presojali drugi, najprej spoštovani poslanci na volilni skupščini 

24. 3. 2012, potem strokovna in splošna javnost in nazadnje – zgodovinarji.  

Poudarjanje pomena izobraţevanja in avtonomije sta bili dve od ključnih rdečih niti 

našega delovanja. In prav avtonomija je bila nekajkrat na preizkušnji; nazadnje v letu 

2011, ko je vlada R Slovenije nenadoma pričela sprejemati »uredbo« (ki potem ni bila 

podpisana) in »izhodišča za vodenje zdravstvenih zavodov«, ki jih je podprla vlada, 

kar ni pomenilo v luči menedţmenta zdravstvene nege nič obetavnega; kvečjemu 

obratno, zniţevanje vpliva najštevilčnejše poklicne skupine v zdravstvu na vodenje 

resorja, ki ga ponekod pokrivamo v do 80 % finančnih sredstev; takšnih poskusov ni 

manjkalo v zgodovini in jih najbrţ ne bo tudi v prihodnje. A smo se organizirali in 

zdruţili naše vrste.  
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Avtonomija (kot ena ključnih postavk razvoja stroke in kot prioriteta tega mandata) 

zdravstvene in babiške nege, ki v osnovi pomeni razvoj, upravljanje in obvladovanje 

lastne dejavnosti vse od razvoja, izvajanja do vodenja in evalviranja, se počasi, a 

vztrajno povečuje. To nam priznavajo mnogi. Izhajajoč iz poročil, strokovnih nadzorov 

s svetovanjem, statutov in drugih aktov zavodov, iz izkušenj in stikov z bazo gre v 

zdravstvenih in socialnovarstvenih zavodih za različno pozicioniranje in vrednotenje 

vloge medicinske sestre in babice na vseh ravneh zdravstvenega varstva. 

Organiziranost zdravstvene in babiške nege kot samostojne stroke je še vedno 

nedorečena, neenotna po posameznih področjih, odvisna od ustanovnih aktov in 

drugih podstatutarnih dokumentov, ki so precej prepuščeni zavodom samim oz. 

njihovim ustanoviteljem. S tem je povezano tudi umeščanje posameznih zaposlenih v 

sistem.  

 

Potencialno moč poklicne skupine sicer zagotavljajo številčnost (skoraj dvajset 

tisoč izvajalcev zdravstvene in babiške nege v drţavi, ki jih ni moč spregledati), dokaj 

homogena organizacija, vedno višja izobrazbena struktura zaposlenih, vstop 

diplomiranih medicinskih sester na področja, kjer jih do sedaj ni bilo (npr. v 

referenčne ambulante druţinske medicine, vodenje in upravljanje zavodov), razvoj 

znanstveno-raziskovalnega dela, mednarodne povezave, nepogrešljivost v sistemu 

zdravstva ... Hkrati se moramo zavedati tudi slabosti, s katerimi se srečujejo podobno 

velike organizacije, kot je Zbornica – Zveza: slabša pripadnost in prepoznavnost (v) 

organizaciji, druge vrednote in filozofija mlajših generacij, slabša profesionalna 

identiteta, gospodarska kriza in potrebe po preţivetju pomenijo manj moţnosti za 

homogenost in identificiranje s stroko in organizacijo. Priča smo (bili) hitrim 

spremembam vrednot, tako poklicnih kot splošnih – človeških. Šibka ozaveščenost 

glede statusa in vloge posameznice/posameznika na delovnem mestu in v druţbi je 

dejstvo, občutek neučinkovitosti, pomanjkljiva obveščenost, notranja trenja, vedno 

večji pritiski delodajalcev, več trpinčenja (mobinga) na delovnih mestih in mnogo 

drugega niso v prid hitrejšemu razvoju. Ali pa tudi, saj to pomeni, da organizacija ne 

more zaspati na nekih okorelih podlagah, temveč se mora prilagajati času in 

nenehnim spremembam. Svoje je zagotovo pridala gospodarska kriza in posledični 

pritiski na vseh ravneh, kar zdravstvena in babiška nega v primeţu menedţmenta, 

bitke za preţivetje tako zdravstvenih, socialnovarstvenih, izobraţevalnih kot drugih 

zavodov, zagotovo čutita in posledice krize bodo še dolgo kazale svoje zobe. 

Upajmo, da bomo iz nje prišli boljši in bolj dovzetni za sočloveka in druţbo na 

splošno.  

 

V štirih letih je delo in ţivljenje organizacije zaznamovalo nepreštevno število ljudi, 

dogodkov, izzivov, problemov, neskončna količina dela, skoraj vsako leto nov 

minister za zdravje, intenziviranje dela zaradi narekovanih potreb stroke, članstva, 

ministrstva, drugih. Tudi radostnih trenutkov in zadovoljstva ob izpeljanih projektih ali 

le enem zadovoljnem članu/članici ni manjkalo. Teh, ocenjujemo, tudi ni bilo malo. 
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Ob upoštevanju znanega dejstva, da vsem ljudem ni moč ustreči, vseh ne doseči, naj 

skozi prizmo zgodovine ocenjujejo naše delo zanamci.  

 

Ob nastopu mandata smo zapisali, da bomo delali na naslednji način:   

 pozitiven pristop, ki pomeni sodelovanje, usklajevanje, spodbujanje, 

 pomoč pri strokovnem in kariernem razvoju posameznikov in skupin,  

 podpiranje in spodbujanje povezovanja na drţavni, regionalni in strokovni ravni,  

 vključevanje in skrb za članstvo vseh starostnih skupin: od dijakov, študentov, 

aktivnih, upokojenih, 

 sledenje vrednotam, kot so: spoštovanje različnosti, odprtost za nove ideje, odprta 

komunikacija, upoštevanje posameznika, iskanje priloţnosti za sinergično 

delovanje, 

 vodenje organizacije v smislu transformacijskega vodenja, nenehnega 

izboljševanja kakovosti in učinkovitosti,  

 pribliţevanje organizacije članstvu, 

 aţurno odzivanje na pobude, predloge, pritoţbe članstva in drugih,  

 razdelati pojem individualne odgovornosti, tudi vlogo v zdravstvenem timu,  

 gospodarno ravnanje z razpoloţljivimi viri,  

 spremljanje in odzivanje na aktualno dogajanje v sistemu zdravstva, npr. področja 

zakonodaje, zaposlovalne, izobraţevalne, socialne politike z vsemi demokratičnimi 

sredstvi,  

 upravičiti pričakovanja širše druţbe, tudi pacientov, in tako prispevati k razvoju 

druţbeno uglednega poklica in stroke,  

 postopno dvigovanje avtonomije, ugleda in moči medicinskih sester skozi 

proaktivne oblike so/delovanja z vsemi, ki jih zaznamo kot zanimive sogovornike 

(zdruţenja drugih zdravstvenih delavcev in sodelavcev, izobraţevalne, 

zdravstvene, socialno varstvene institucije, resorna ministrstva, republiški 

strokovni kolegiji, Zdravstveni svet, Drţavni svet, sindikati, mediji, vladne, 

nevladne organizacije, lobiranje skozi politične opcije, drugo). 

 

Poslanci in strokovna javnost bodo presojali, kaj in koliko od tega se je udejanjilo, kje 

smo zgrešili, kaj pozabili ali česa ne naredili. Vsega zapisanega tudi ni bilo mogoče 

realizirati – iz več razlogov.  

Program Zbornice – Zveze za mandatno obdobje 2008–2012 je med ključnimi 

usmeritvami opredeljeval filozofijo krovne organizacije, ki se je glasila: 

»Najpomembnejši elementi, ki vodijo k pozitivnemu razvoju organizacije, so razvojni 

cilji, organizacijska kultura in celostna podoba.« 

 

Če je skozi štiriletno obdobje zaznati izpolnitev večine ključnih ciljev, opredeljenih v 

naslednjih vrsticah, smo izpolnili vsaj nekaj pričakovanj.  
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Krovna organizacija pomeni: 

 jasno zagovarjanje zdravstvene in babiške nege kot samostojne, kompetentne, 

avtonomne discipline; 

 pomoč in podporo članstvu pri vzpostavitvi pogojev, potrebnih za strokovno delo, 

zadovoljstvo na delovnem mestu, izboljševanje kakovosti ţivljenja na splošno; 

 strokovno, stanovsko, tudi pravno zaščito članstva; 

 skrb za doseganje optimalnih in varnih pogojev dela, skrb za ustrezno 

sistematizacijo delovnih mest in ustrezno kadrovsko zasedbo izvajalcev 

zdravstvene in babiške nege;  

 povezovanje, spodbujanje za napredno sodelovanje različnih strokovnih skupin s 

področja zdravstvene in babiške nege z drugimi skupinami (strokovne sekcije, 

društva, zdruţenje zasebnih patronaţnih medicinskih sester, komisije, delovna 

telesa in drugi); 

 sprejemanje nenehnih sprememb in pripravljenost na uvajanje le teh, tudi 

proaktivno delovanje, ki je v korist medicinskim sestram in babicam; 

 prizadevanje za prepoznavnost organizacije v strokovni in splošni javnosti;  

 skrb za boljše medpoklicno in medosebno sodelovanje med medicinskimi sestrami 

samimi in z drugimi poklicnimi skupinami ter pacienti; 

 zavedanje, da se nenehno spreminjajo lik/podoba medicinske sestre, moralne in 

etične norme, stereotipi o poklicni skupini, tudi celostna podoba organizacije;  

 zaradi spreminjanja druţbenega reda in pojavov, ki jih prinašajo te spremembe, je 

pomembno aktivno vključevanje organizacije v dogajanje na nacionalni in 

mednarodni ravni, predvsem na področju zdravstva in socialnega varstva.  

 

Skušali smo doreči naše osnovno poslanstvo. Slednjega smo tudi poglobljeno 

definirali in ga sprejeli na redni letni skupščini 26. 3. 2011.  

 

Poslanstvo Zbornice – Zveze 

Zbornica – Zveza je nacionalno strokovno in stanovsko zdruţenje medicinskih sester, 

babic in zdravstvenih tehnikov. Naša prednostna naloga je skrb za članstvo, 

strokovno karierno in osebnostno rast in skrb za paciente. Zbornica – Zveza ohranja 

in krepi vlogo ter pomen dejavnosti, poklica, lika izvajalcev zdravstvene in babiške 

nege in oskrbe v slovenskem in mednarodnem prostoru z namenom ohranjanja in 

zagotavljanja statusa, ugleda pripadnikov poklicev v zdravstveni in babiški negi in 

oskrbi ter varovanja strokovne integritete. S svojim delovanjem nenehno prispevamo 

k izboljševanju kakovosti, učinkovitosti in varnosti zdravstvene obravnave pacientov. 

Promoviramo zdravo, varno in prijazno delovno okolje ter spodbujamo kulturo 

nenasilnega vedenja, v skrbi za kakovostno medpoklicno sodelovanje v zdravstvu in 

za ugled poklica. Skozi delovanje strokovnih sekcij in regijskih strokovnih društev 

uresničujemo vizijo učeče se organizacije, stremimo k odličnosti in prepoznavnosti v 

slovenskem in mednarodnem prostoru. Z organizacijo strokovnih izobraţevanj in 
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izpopolnjevanj omogočamo članstvu nenehno nadgrajevanje znanja in spretnosti. V 

znanju so naša moč, napredek in razvoj. Udejanjamo koncept vseţivljenjskega 

izobraţevanja in strokovnega izpopolnjevanja v zdravstveni in babiški negi in oskrbi.  

Skrbimo za razvoj menedţmenta zdravstvene in babiške nege in oskrbe ter 

raziskovanja v prostoru delovanja. Aktivno sodelujemo pri oblikovanju zdravstvene in 

socialne politike. Naša naloga je vzpostavljanje in izboljševanje standardov 

zdravstvene oskrbe z namenom zagotavljanja zdravja in dobrega počutja 

prebivalstva.  

 

Na isti skupščini (2011) smo sprejeli tudi vizijo organizacije:  

Ţelimo sodobno, odlično nacionalno strokovno zdruţenje, ki soustvarja boljšo 

prihodnost za medicinske sestre, babice in zdravstvene tehnike v okolju svojega 

delovanja. Podpirali bomo vertikalni in horizontalni karierni razvoj zaposlenih v 

zdravstveni in babiški negi in oskrbi, saj s slednjim pripomoremo k napredku 

zdravstvenega varstva in profesije zdravstvene/babiške nege. Koncept 

vseţivljenjskega izobraţevanja bomo udejanjati preko nacionalnega Centra za 

strokovni, karierni in osebnostni razvoj medicinskih sester in babic. Ţelimo, da se v 

naslednjih letih zviša izobrazbena struktura zaposlenih v zdravstveni in babiški negi 

in oskrbi ter doseţe večja klinična avtonomija poklica. Podpirali bomo izobraţevanje 

medicinskih sester in babic na vseh treh bolonjskih stopnjah ter akademizacijo 

stroke. Razvijati ţelimo klinične specializacije na različnih strokovnih področjih 

zdravstvene in babiške nege in oskrbe, skrbno in v skladu s strategijo razvoja 

Zbornice – Zveze. Podpirali bomo razvoj kliničnega raziskovanja in z dokazi podprte 

prakse zdravstvene in babiške nege in oskrbe. Ţelimo imeti vplivno vlogo v sodobni 

druţbi in enakopravno sodelovati pri oblikovanju zdravstvene politike in zakonodaje v 

drţavi. Medicinske sestre, babice in zdravstveni tehniki se bomo aktivno vključevali v 

kreiranje in razvoj delovanja strokovnega zdruţenja. Mednarodno prepoznavnost 

Zbornice – Zveze bomo okrepili z aktivnim sodelovanjem članstva v mednarodnih 

organizacijah. Zastavljeno vizijo bomo uresničevali v partnerskem sodelovanju s 

članstvom, strokovnimi sekcijami Zbornice – Zveze in regijskimi strokovnimi društvi.  

 

Organizacija, predvsem ljudje v njej, smo po treh letih iskanja izluščili profesionalne 

vrednote naše organizacije, po katerih organizacija ţivi in dela; spodbuditi je bilo 

treba članstvo in si vzeti precej časa, da smo na koncu lahko zapisali naslednje:  

Znanje, skrB, sOlidarnost, stRokovnost, odgovorNost, pravIčnost komunikaCija, 

empAtija (ZBORNICA) – Zaupanje, Varnost, Enakopravnost, Zagovorništvo, 

pArtnerstvo (ZVEZA).  

Koliko so vrednote blizu posamezniku, je teţko oceniti, tudi ni mogoče predvideti, 

katere so bliţje določenim skupinam in okoljem, katerih ni mogoče čisto ponotranjiti, 

a prepoznane so bile med večjo skupino ljudi, zlasti med funkcionarji Zbornice – 

Zveze, torej predsedniki strokovnih sekcij in regijskih strokovnih društev, člani 

upravnega odbora ter drugimi, ki se (vsaj po pričakovanjih) najbolj intenzivno 
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identificirajo z organizacijo. K oblikovanju je bila povabljena tudi širša strokovna 

javnost, tako da je imel sleherni član/članica moţnost prispevati svoj pogled na 

vrednote skupne organizacije.  

Istočasno smo tudi zaposleni v pisarni Zbornice – Zveze, maloštevilni kolektiv, 

zapisali vrednote naše pisarne, ki jim skušamo dnevno slediti. Vrednote smo 

ponotranjili, saj skrbno gojimo dobro delovno vzdušje, kolikor je mogoče pa skrbimo 

tudi za strokovni, karierni in osebnostni razvoj zaposlenih.  

 

Ponosni smo še na en dokument, ki je bil slovesno razglašen na slavnostni akademiji 

ob 5. maju – mednarodnem dnevu babic in 12. maju – mednarodnem dnevu 

medicinskih sester 2011: 

 

Podobo medicinske sestre, babice in tehnika zdravstvene nege.  

V uvod podobe smo zapisali: V dokumentu je predstavljena podoba medicinske 

sestre, babice in tehnika zdravstvene nege, ki vključuje strokovno, osebnostno in 

zunanjo podobo. Sleherni predstavnik poklicne skupine naj se z njo poistoveti. S 

celostno podobo ţelimo doseči visoko stopnjo strokovnosti in profesionalne kulture, ki 

bo omogočala varno in kakovostno izvajanje zdravstvene nege in oskrbe ter babiške 

nege. Ţelimo prispevati k odličnosti, dvigu ugleda in prepoznavnosti stroke na 

področju celotne zdravstvene dejavnosti. Osrednji namen delovanja medicinske 

sestre, babice in tehnika zdravstvene nege je PACIENT, enkraten in neponovljiv v 

času in prostoru, zato je v skupini najvišjih vrednot njihovega vrednostnega sistema. 

Osrednja vrednota medicinske sestre, babice in tehnika zdravstvene nege je SKRB 

ZA SOČLOVEKA. Temeljna načela za delo so humanost, moralnost, etičnost in 

strokovnost. 

 

Posamezna ključna področja, ki jih ţelim izpostaviti  

Področje, ki smo ga jasno izpostavili na začetku mandata in na njem veliko delali, je 

zakonodaja. Več kot leto dni smo se intenzivno ukvarjali (v času ministra Miklavčiča) 

s sodelovanjem pri Zakonu o zdravstveni dejavnosti; nazadnje ta ni nikoli zagledal 

belega dneva, mi pa smo pri tem izgubili čas, ko bi lahko pisali lastni zakon (za 

pravilno razumevanje: namenoma ga nismo ţeleli pisati, dokler Zakon o zdravstveni 

dejavnosti, ki je za nas krovni zakon, ne bi bil sprejet). Prvi osnutek zakona o 

zdravstveni in babiški negi je zdaj pripravljen in bo šel naprej po znanih proceduralnih 

postopkih. Lastni zakon, ki se je izmuznil iz sprejemanja ţe pred leti, se dogaja 

počasi, kot da ni politične volje, da bi se stroka zakonsko regulirala.  

Področje oblikovanja zakonodaje v času ministra Marušiča je bilo za nas nepredušno 

zaprto. Ocenjujemo, da gre na tem področju ţe desetletja za veliko diskriminacijo v 

odnosu na zdravnike, kar je evidentno, in tega niti niso skrivali. Minister Marušič je 

vnaprej napovedal, da v njegovem mandatu naša zakonodaja ne bo prioriteta. Tudi ni 

bila pri nobenem ministru v zgodovini; v času ministra Kebra, je bilo celo zapisano v 

koalicijski pogodbi, da zdravstvena in babiška nega ne bosta dobili lastnega zakona. 
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To drugorazredno gledanje tistih, ki nas v bistvu zastopajo, saj je vsak minister tudi 

minister za nas, meji na diskriminacijo, ki jo politika konstantno izvaja v odnosu na 

medicinske sestre in babice kot »drugorazredne« poklicne skupine. Tega vtisa se ni 

mogoče znebiti in tega zdravstvena politika niti ni skrivala. Bojimo se, da bo nova 

vlada oblikovala zakonodajo brez večje moţnosti sodelovanja, ne glede na to, da 

pišemo svoj zakon.  

 

Ob nastopu mandata leta 2008 se mi je ob kandidaturi zapisalo: »Organizacija 

Zbornica – Zveza pomeni zdruţevanje nalog zbornice zdravstvene in babiške 

nege in nalog zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in 

zdravstvenih tehnikov v enoviti skupni organizaciji. Za tako obliko zdruţevanja in 

delovanja so se skozi zgodovinska obdobja odločali članice in člani, naše 

predhodnice in predhodniki. Dokler organizacija učinkovito deluje in opravlja obe 

nalogi, je smiselno to homogenost podpirati in razvijati, tudi zato, ker z drobljenjem 

celote slabijo posamezni členi in prav tako organizacija kot celota. Oboji s tem lahko 

postanejo bolj ranljivi za zunanje in za notranje dogajanje in vplive. Ocenjujem, da v 

času, ko so poloţaj, vloga in moč medicinskih sester, pa tudi avtonomija, še vedno 

na preizkušnji, drobljenje ne bi koristilo nikomur. In vendarle, tudi v organizacijo s 

tradicijo je mogoče nenehno vnašati nove poglede, ideje, izkušnje, ki naj bodo izziv 

novemu vodstvu.« 

Ob koncu mandata ocenjujem, da ta zapis še vedno drţi. Predvsem smo lahko 

zadovoljni, da nam je uspelo obdrţati celovitost organizacije, kar ni samo po sebi 

umevno. Vedno znova se izkazuje stari rek, da je v slogi moč; in treba je bilo stopiti 

skupaj, tako s posamezniki, zavodi, z Razširjenim strokovnim kolegijem za 

zdravstveno nego (RSKZN), s predstavnico zdravstvene in babiške nege na MZ, z 

vsemi sindikati, ki pokrivajo medicinske sestre, babice, zdravstvene tehnike in 

bolničarje. Slednje smo proti koncu mandata uspeli zdruţiti pod našo streho, do zdaj 

na treh, štirih nacionalnih koordinacijah, tudi zaradi posledic plačne reforme; ta nam 

odzvanja ves mandat, v obliki precej nezadovoljnih posameznic/posameznikov in 

skupin. Z naše strani smo pomagali urejati poklicne aktivnosti in kompetence 

(prenova »modre knjiţice« je dokončana in tudi ţe prenovljena za področje druţinske 

medicine in patronaţe, pospešeno nadaljujemo z drugimi področji), ponudili smo 

področje specialnih znanj (ob zavestni odločitvi, upoštevajoč mnenje vrhov 

menedţmenta stroke in tudi MZ, da v izvedbo nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) 

mnoţično ne gremo).  

Takoj po nastopu mandata smo se soočili s prevedbo plačnega sistema in njenimi 

posledicami, ki tudi ob koncu mandata še vedno neugodno odmevajo v zdravstveni 

in babiški negi. Posledični podpis aneksa h kolektivni pogodbi ob koncu mandata ni 

zadovoljil srednjih medicinskih sester, del formalnega statusa je uredil nekaterim na 

deloviščih, kjer v določenem odstotku opravljajo delo dipl. m. s. Ne gre spregledati, 

da smo se prav zaradi plačne (Virantove) reforme in prevedbe plačnega sistema, ki 

ni zadovoljil večine javnih usluţbencev, ves čas po malem srečevali in ukvarjali s 
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popravki iz prejšnjih generacij, kamor sodi tudi aneks h kolektivni pogodbi, podpisan 

konec leta 2011.  

Prevedba torej ni ustrezno upoštevala oziroma rešila umestitve ljudi po posameznih 

deloviščih tudi glede na strokovna področja, vezana na poklicne aktivnosti in 

kompetence. Šlo je za mešanico, bolje rečeno zmedo med stroko in sindikalnimi 

zadevami. A zadaj so bile plače. Ves čas smo skušali pomagati: reševati pritoţbe in 

se odzivati na »napade« ljudi, čeprav nismo sodelovali v pogajanjih v zvezi z novim 

sistemom plač. Za to so bili odgovorni sindikati. Ker (s strani menedţmenta) ni bila 

pravočasno urejena umestitev diplomiranih medicinskih sester (dipl. m. s.) na 

sistemizirana delovna mesta, ko so ţe bile na trţišču, so nastali zapleti, katerih 

posledica je bila tudi nedavna stavka pred podpisom aneksa h kolektivni pogodbi. 

Tako je bila situacija v intenzivnih enotah III posledica neurejenih stanj iz zgodovine. 

Zbornica – Zveza je podpis aneksa ves čas podpirala. Ocenjujemo, da bo ta 

sistemsko uredil odprta vprašanja v vsem slovenskem prostoru. Ob tem opozarjamo 

na izjave nekaj posameznikov, ki se ne ţelijo šolati, ki pričakujejo kar »spregled 

izobrazbe«. Podpiramo formalno izobraţevanje, tudi do neke mere izkušnje v praksi, 

a ne samo to, saj je spregled v nasprotju z dejstvom, da je dipl. m. s. v Sloveniji 

izobraţena po EU direktivi. Z vidika zagotavljanja kakovosti in varnosti ni 

sprejemljivo, da bi na tako zahtevnih delovnih mestih dajali prednost samo priučenim 

izkušnjam in delovnemu staţu. Pri nas je dovolj priloţnosti za izredni študij 

zdravstvene nege. V aneksu je ponujeno izobraţevanje vsem, ki ga ţelijo. V časih 

hude gospodarske krize bi to priloţnost vsak razumen človek izkoristil.  

 

Veliko smo se, zlasti v letu 2008 in 2009, ukvarjali z nacionalnimi poklicnimi 

kvalifikacijami (NPK), največ v povezavi z izvajanjem Dogovora o določitvi plačnega 

razreda delovnih mest v skupini E3 za srednje medicinske sestre – babice v 

porodnem bloku ter srednje medicinske sestre v intenzivni terapiji III, II in I, ki je bil 

sklenjen dne 15. septembra 2008. Vloga Zbornice – Zveze pri tem je bila 

spodbujanje pridobivanja NPK na strokovno prepoznavnih področjih. V skladu s 

pravili stroke bi morale biti na teh delovnih mestih zaposlene diplomirane medicinske 

sestre. Opozarjali smo, da je NPK zahtevno strokovno delo in vzpostavitev sistema 

za eno poklicno skupino zahteva eno do dve leti intenzivnih aktivnosti po posameznih 

fazah, ki jih opredeljujejo Zakon o NPK in podzakonski akti. Stroka se še vedno 

zavzema za uvajanje NPK, vendar le tam, kjer ni ustreznega izobraţevalnega 

sistema, npr. za ortopedskega tehnologa, reševalca ali zobozdravstvenega asistenta; 

na teh področjih smo aktivnosti za NPK tudi pospeševali. Za osem drugih strokovnih 

področij, kjer so bili NPK v začetnih fazah, je ob upoštevanju strokovnih mnenj, 

predvsem kolegija glavnih medicinskih sester slovenskih bolnišnic, po tehtnem 

premisleku Ministrstvo za zdravje NPK ustavilo. Eden od ključnih razlogov Zbornice – 

Zveze je bil pomislek, da je bilo v času priprav na NPK ustanovljeno večje število 

visokih strokovnih šol za področje zdravstvene nege; v nastajanju je bila v tem letu 

osma. Tako bo predvidoma v razmeroma kratkem času dovolj 
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diplomantk/diplomantov z ustrezno izobrazbo in naloga menedţmenta je, da jih tudi 

zaposluje. Priporočali smo, da se izobrazbena struktura zaposlenih na področju 

zdravstvene nege čim bolj pribliţa razmerju, ki je priporočeno s strani Evropskega 

zdruţenja za intenzivno terapijo in predstavlja 70 odstotkov osebja z visoko 

izobrazbo ter 30 odstotkov s srednjo izobrazbo. Zbornica – Zveza je opozarjala, da 

moramo imeti pri strateških odločitvah o izobraţevanju na področju zdravstvene in 

babiške nege jasno vizijo razvoja stroke, druţba in politika pa morata razumeti, da 

dovolj izobraţena in usposobljena medicinska sestra in babica pomenita večjo 

strokovnost, kakovost, varnost in stroškovno učinkovitost zdravstvene obravnave. 

Torej ne moremo pristajati na niţanje formalnega izobraţevanja zaposlenih v 

zdravstveni in babiški negi, saj skrbimo za posebej občutljivo in zahtevno populacijo, 

kjer je potrebnih vedno več tako formalnih kot specialnih, ob delu pridobljenih znanj 

(Povzeto po: Utrip, februar 2009). 

 

Ob koncu leta 2008 smo izdali pomemben dokument Poklicne aktivnosti in 

kompetence v zdravstveni in babiški negi in ocenjujemo, da je eden 

najpomembnejših, ki smo ga uspeli narediti v tem času; tako je leta 2008 prvič izšel 

dokument za celotno področje zdravstvene in babiške nege. Nato smo ga 

posodabljali, najprej za aktivnosti v ambulantah druţinske medicine in nato 

patronaţno dejavnost. Trenutno je v javni razpravi področje dialize in transplantacije, 

v prenovi je več drugih področij. Se pa kaţejo posledice leta zamujenih priloţnosti, da 

bi na sistemizirana delovna mesta lahko zaposlovali ustrezno izobraţeno osebje, saj 

je bilo pred leti laţje (ni bilo tolikšnih restrikcij pri zaposlovanju), še posebej po tem, 

ko je bilo vedno več diplomantov visokih šol/fakultet. Dokument je pomemben, saj 

umešča aktivnosti in s tem odgovornosti za svoje delo po profilih, po izobrazbi. 

Poskuse razvrednotenja pomena formalnega izobraţevanja v letu 2011 in v začetku 

2012 smo v organizaciji ocenili kot škodljive, tako za paciente kot medicinske sestre 

in stroko samo.  

 

Tudi zaradi trenj okrog prevedbe plačnega sistema in dokumenta Poklicne aktivnosti 

nismo bili posebej uspešni v prizadevanjih in skrbi za boljše medpoklicno in 

medosebno sodelovanje med medicinskimi sestrami samimi in z drugimi poklicnimi 

skupinami. Časi, ki se spreminjajo, z njimi pa tudi vrednote, tako profesionalne kot 

osebne, so pripomogli, da se vzdušje znotraj timov in med posameznimi poklicnimi 

skupinami ni ravno izboljševalo, prej poslabševalo. A v tem nismo izoliran otok sredi 

razvitega sveta; tudi drugod beleţijo podobne teţave. Enako velja za cilj v zvezi s 

sodelovanjem v zdravstvenih in negovalnih timih, kar gre prav tako razumeti v 

kontekstu recesije in poslabšanja druţbene klime, nekaj pa tudi na račun ţe 

omenjenega dokumenta. Smo pa prvič dobili jasno sliko, kaj naj bi kdo počel, zlasti v 

negovalnem timu. Če smo malce vizionarski, lahko predvidevamo, da bo dokument, 

ki se bo sicer nenehno spreminjal, sčasoma le pripomogel k izboljševanju delovnega 

vzdušja, tja do vpliva na zadovoljstvo pacientov, tako da bomo počasi lahko uredili 
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področja, ki nas desetletja zaposlujejo in nam jemljejo delovni elan. Dokument prav 

tako opozarja, da drţava (ali tudi stroka?) od vstopa v EU naprej do danes ni uredila 

statusa posameznih skupin izvajalcev zdravstvene in babiške nege, zlasti ne 

pristojnosti in odgovornosti glede na EU direktivo o izobraţevanju ter s tem definicijo, 

kdo je medicinska sestra v drţavi.  

 

V času, ko smo postopoma izpeljevali zastavljene cilje, je nastopila svetovna 

gospodarska kriza, ki se vedno bolj zaostruje tako v naši drţavi kot Evropski uniji. 

Prav v dneh, ko pišem to poročilo, je bila v parlamentu izvoljena nova vlada, ki 

napoveduje drastične posege v javne finance, s tem pa v vso javno sfero, kar 

predvidoma lahko pomeni večletni zaton intenzivnega razvoja zdravstvene in babiške 

nege v drţavi. Temu se ne bo mogoče povsem izogniti in to nas skrbi. Prva sporočila 

nove vlade, ki jih nismo preslišali, se nanašajo na reduciranje, varčevanje, 

zniţevanje, odpuščanje javnih usluţbencev, zmanjševanje – vsega. Najbolj nas lahko 

prizadene odnos politike in tistih, ki ji prišepetavajo (beri: kakšne druge poklicne 

skupine, s katero si delimo javni kos potice, zlasti preko javnih pooblastil) glede 

umestitev stroke in njenih izvajalcev na vseh ravneh, tako na področju izobraţevanja, 

zaposlovanja, kadrovskih normativov, lastne zakonodaje, regulacije, razvoja kliničnih 

specializacij idr., ne glede na to, da smo od leta 2004 člani EU z vsemi direktivami, 

tudi 2005/36/ES, ki nas zavezuje glede šolanja medicinske sestre ali babice v drţavi. 

Bojimo se, da bo trenutna politična opcija, ki ob koncu našega mandata začenja svoj 

pohod, utrdila poloţaj zdravnikov (morda delno še farmacevtov) in skušala zniţevati 

ţe pridobljen status medicinskih sester in babic v drţavi.  

Vztrajanje na ţe izpogajanih pozicijah in napredovanje v enakomernem tempu naprej 

je bila ena od rdečih niti iztekajočega se mandatnega obdobja. Ob tem pa nenehno 

sledenje aktualnim dogodkom in hitro odzivanje nanje; če pogledamo samo izjave za 

javnost in sprotno komuniciranje s strokovno in splošno javnostjo, smo na tem 

področju intenzivno delali. Ocenjujemo, da je bilo smiselno in vredno ter se je 

obrestovalo. Nedvomno sta stroka in organizacija postali dodatno vidni in slišni, 

predpostavljamo, da predvsem v pozitivnem smislu.  

 

Javno smo (tudi v EU 2010) obelodanili, da nas v drţavi napačno preštevajo, saj 

številke izvajalcev zdravstvene nege, ki jih IVZ pošilja preko WHO v svet, ne drţijo. 

Javnosti smo jasno sporočili, da vsi dokumenti in statistike doma in po svetu navajajo 

nepravilno število medicinskih sester v Sloveniji, kar nas uvršča v zaskrbljujočo 

statistiko in nismo primerljivi z drţavami EU na 100.000 prebivalcev glede 

zastopanosti medicinskih sester. Tako smo apelirali, da se v vseh dokumentih in 

statistikah doma in po svetu popravijo številke in navajajo realna dejstva, 

posredovana iz našega registra izvajalcev zdravstvene in babiške nege (na dan 24. 

3. 2010), ki ga vodimo v okviru javnih pooblastil Ministrstva za zdravje RS: 

diplomirane medicinske sestre/diplomirani zdravstveniki/višje medicinske sestre/višji 

medicinski tehniki/višji zdravstveni tehniki/profesorice /profesorji zdravstvene vzgoje 
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(registered nurses): 5300, od teh upokojenih 111, aktivnih 5189, kar pomeni 192,71 

medicinske sestre na 100.000 prebivalcev; (srednje) medicinske sestre/medicinski 

tehniki/zdravstveni tehniki/tehnice zdravstvene nege (nurse assistants): 12.587, od 

teh upokojenih 49; torej aktivnih 12.538, ki po EU direktivi ne ustrezajo definiciji 

medicinske sestre. Na vodstva zdravstvenih, socialno varstvenih in drugih zavodov, 

zlasti na menedţment zdravstvene nege, tudi na pristojna ministrstva, smo tedaj 

apelirali, da čim prej naredijo načrt vključevanja zaposlenih s srednješolsko izobrazbo 

v visokošolsko izobraţevanje v zdravstveni negi, zlasti za tiste, ki opravljajo določene 

kompetence diplomiranih medicinskih sester/diplomiranih zdravstvenikov ter 

pripravijo načrte spreminjanja kadrovske strukture v korist visoko strokovne 

izobrazbe.  

 

Javno smo opozarjali, skupaj z RSKZN, kjer je nastajal projekt kategorizacije 

pacientov, to je ugotavljanja potreb po zdravstveni negi v slovenskih bolnišnicah na 

hospitalnih oddelkih, da bruto manjka od 20 do skoraj 30 odstotkov medicinskih 

sester, od tega preteţno diplomiranih. Stanje je zaskrbljujoče in večkrat smo pozivali 

k sistemskemu reševanju situacije, zlasti v odnosu na sprejetje kadrovskih 

normativov.  

 

Ukvarjali smo se torej tudi s kadrovskimi normativi v zdravstveni in babiški negi, 

ki so še vedno nekaj imaginarnega, a so hudo potrebni za umestitev in preštevanje 

zaposlenih na delovnih mestih, posebej v časih recesije. Leta 2008 sta bili na MZ 

ustanovljeni delovni skupini za izdelavo kadrovskih normativov za sekundarno in 

terciarno raven. V zdravstveni negi so bili narejeni izračuni na osnovi kategorizacije, 

strokovnih kadrovskih standardov in primerljivih kadrovskih ureditev po svetu. V 

projektni skupini je aktivno sodeloval tudi ZZZS. Istočasno se je na Zbornici – Zvezi 

je preko Sekcije v druţinski medicini oblikovala delovna skupina, ki je izdelala 

kadrovske normative za primarno raven. Leta 2009 smo izhodišča in normative 

predstavili ministru Miklavčiču, ţal neuspešno. Stroka je šla s tem naprej. Leta 2010 

je RSKZN sprejel normative iz leta 2009 z dopolnilom iz 2008 – ugotovitve iz prakse 

(zlasti v IT mora biti deleţ dipl. m. s. skoraj 100 %, enako v reanimobilu). Skozi 

strategijo in kategorizacijo imamo normative pravzaprav potrjene, treba pa jih je 

formalizirati in spraviti v ţivljenje. Na zadnji nacionalni koordinaciji januarja 2012 smo 

se dogovorili, da bomo, enako kot so naredili zdravniki, normative enostavno objavili.  

Minister Marušič o kadrovskih normativih niti slišati ni hotel. Škoda, s tem bi se 

uredilo marsikaj. Za primarno raven so normative delale naše predstavnice sekcije za 

druţinsko medicino, za sekundarno in terciarno pa na ministrstvu. In vse je tam tudi 

ostalo. Nedotaknjeno. Dodelali smo tudi poklicne aktivnosti in kompetence, kar je bil 

dodatni prikaz potreb po kadru, skupaj s kategorizacijo zdravstvene nege. Pri 

ministru smo se torej večkrat zavzemali za potrditev kadrovskih normativov, enako 

kot za priznanje kategorizacije. Slednjo je pred časom potrdil zdravstveni svet, a 

kadrovski normativi so prepotrebno orodje za varno, kakovostno delo. Čakamo, kaj 
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bo zdaj, časi so neugodni, pritiski na zdravstveno in babiško nego po racionalizaciji 

na vseh ravneh in v vseh okoljih bodo veliki. Da je stanje, ki ga imamo, nevarno, 

pričajo neugodni sodni primeri, ki jih v zadnjem času spremljamo po medijih. Gre za 

posledice prekoračevanja poklicnih aktivnosti in s tem kompetenc, odgovornosti, a na 

sodiščih ni nikogar, ki bi stal za nami, kjer smo v kazenskih zadevah izjemno sami.  

 

Leta 2008 smo aktivno sodelovali pri razpravah v zvezi z Resolucijo o nacionalnem 

planu zdravstvenega varstva 2008–2013. Pripombe, ki so jih posredovala regijska 

strokovna društva in strokovne sekcije, smo posredovali predlagatelju v veliki meri so 

bile upoštevane. 

 

Velik zalogaj so nam vsa leta predstavljali (nacionalni) protokoli oziroma 

standardi, ki so bili poseben izziv in tu nismo bili preveč uspešni. Po daljšem 

preučevanju smo se odločili za prevod protokolov kanadskega zdruţenja medicinskih 

sester in začeli delovati v tej smeri. Dva smo poskusno prevedli, saj so precej obširni. 

Če se bodo prevedena besedila izkazala kot ustrezna, se bomo povezali z 

Ontarijskim zdruţenjem medicinskih sester, ki so nam to ponudile na konferenci ICN 

na Malti 2011. Ocenili smo, da izdelava lastnih protokolov/standardov ni smiselna: po 

posameznih zavodih in drugih deloviščih, pa tudi v nekaterih publikacijah, je ţe veliko 

napisanega, vendar je to teţko oblikovati in zdruţiti v najbolj primerno in uporabno 

celoto.  

 

Pomemben dokument je nastal leta 2010 – Poročilo ekspertne skupine Zbornice – 

Zveze o aktivnostih Zbornice – Zveze v procesu usklajevanja s pravnim redom 

Evropske unije ter analiza doseţenega. Ugotovitve stanja se nanašajo na področje 

izobraţevanja, regulacije, statusne spremembe glede babic in drugo. Dokument je 

zanimiv in koristen prispevek k pregledu stanja zdravstvene in babiške nege v drţavi 

od vstopa Slovenije v EU.  

 

Na nacionalni ravni je na pobudo ministrstva (Zbornica – Zveza je na tem področju 

tudi sama ţe delovala) nastal pomemben dokument, ki ga je (skoraj v celoti) potrdil 

tudi Zdravstveni svet in bo, upajmo, prispeval k ureditvi nekaterih področij 

(izobraţevanje, vodenje in upravljanje, zakonodaja ...). Gre za Strategijo razvoja 

zdravstvene nege in zdravstvene oskrbe zdravstvenega varstva v Republiki 

Sloveniji za obdobje od leta 2011 do 2020. Tu smo svojimi člani zelo intenzivno 

sodelovali. V uvod dokumenta smo zapisali: Strategija razvoja zdravstvene nege in 

zdravstvene oskrbe zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za obdobje od leta 

2011 do 2020 opredeljuje vizijo, izhodiščne usmeritve in strateške cilje razvoja 

zdravstvene nege. Predstavlja temeljni razvojni dokument dejavnosti zdravstvene 

nege in oskrbe, ki je hkrati okvir in podlaga za pripravo vseh drugih dokumentov 

razvojnega načrtovanja. V dokumentu so opredeljena področja, ki so skupna in 

pomembna za delovanje in razvoj zdravstvene nege in oskrbe na vseh ravneh in 
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vseh delovnih okoljih. Strategija je ţiv dokument in se bo spreminjal, nadgrajeval ter 

dopolnjeval skladno z evropskimi, svetovnimi in strokovnimi trendi, na vseh področjih, 

katerih spremembe bodo vplivale na razvoj zdravstvene nege in oskrbe. 

Ob posameznih za nas nesprejemljivih potezah ministra ali koga drugega smo se 

občasno posebej odzvali; tako smo se ob zapisu v Delu (ki nam ga niso objavili, 

temveč je potem izšel v Utripu) na temo poloţaja in financiranja zdravstvene nege 

ter njene uvrstitve v socialnovarstvenih zavodih nemudoma opozorili na 

neurejene razmere in poloţaj zdravstvene nege v socialno-varstvenih in drugih 

zavodih ter pozvali na medresorsko usklajevanje med Ministrstvom za zdravje in 

Ministrstvom za delo, druţino in socialne zadeve (tudi z zdravstveno zavarovalnico), 

a brez uspeha. Področje zdravstvene nege v socialno-varstvenih zavodih ocenjujemo 

kot izjemno slabo urejeno, čeprav smo na to začeli opozarjati takoj na začetku 

mandata. Posebnih premikov na tem področju, ţal, ne moremo zabeleţiti. Ob tem se 

pojavlja velika potreba po zakonski ureditvi področja dolgotrajne oskrbe, kjer bi 

medicinske sestre morale najti svoje bolj stalno in predvsem bolje financirano polje 

strokovnega delovanja; ne nazadnje v vlogi koordinatorjev področja oskrbe, kar nam 

nenehno polzi iz rok. Ob tem opozarjamo na praktično nesodelovanje med resornima 

ministrstvoma, na kar smo pozivali in tudi glasno sporočali javnosti, do zdaj brez 

večjega uspeha. 

 

Veliko smo se vsa leta ukvarjali z izobraţevanjem za zdravstveno nego in si na ta 

račun prisluţili tudi kakšno zamero. Nenadzorovano ustanavljanje novih visokih šol je 

privedlo do neugodne situacije, povezane z vprašljivo kakovostjo, še posebej pereče 

je področje izvajanja klinične prakse. Opirajoč se na Zakon o zdravstveni dejavnosti 

Zbornica – Zveza kot varuh direktive vztraja pri opravljanju klinične prakse na vseh 

treh ravneh zdravstvenega varstva (primarni, sekundarni in terciarni), čeprav EU 

direktiva tega eksplicitno ne opredeljuje. Je pa stvar drţave, kako ima urejen 

zdravstveni sistem. V tej zahtevi stroka vztraja, ne glede na bitko za prosta mesta na 

terciarni ravni. Smo pa s to zahtevo padli v nemilost pri nekaterih šolah, oglasila se je 

cela regija, še posebej politične strukture (beri: ţupani in njihovi prišepetovalci), tja do 

Varuha človekovih pravic. Različni pogledi na število vpisnih mest izhajajo iz dveh 

različnih pogledov na visokošolski študij zdravstvene nege. Na eni strani na pravico 

regij in lokalnih skupnosti do ustanavljanja novih visokošolskih zavodov, pri čemer ni 

zanemarljiv ekonomski, lokalni in politični interes, ki si ga nekateri s takšnim 

ustanavljanjem obetajo. Na drugi strani pa prizadevanja Zbornice – Zveze za 

vzpostavitev kakovostnega visokošolskega študija, ki bo pripomogel k razvoju stroke, 

omogočal zaposljivost diplomantov ter ne nazadnje zagotavljal pravico pacientov do 

primerne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe. Zbornica – Zveza o tem 

vprašanju ostaja enotna. Izobraţevanje za reguliran poklic ne more biti povezano z 

regijsko politiko, temveč z izkazanimi potrebami po tem profilu na drţavni ravni ter 

dejanskimi moţnostmi za izobraţevanje. Kot regulatorji in kot stanovsko nacionalno 

strokovno zdruţenje smo si prizadevali, da bi imeli vpliv tudi na vpisna mesta na 
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srednješolski ravni, kjer od vstopa v EU nis(m)o ukinili niti enega oddelka 

zdravstvene nege, tudi če jih gostijo na različnih tehničnih šolah, kaj šele da bi ukinili 

kakšno srednjo zdravstveno šolo; drugod po EU so ponekod ukinili vse in s tem niso 

naleteli na takšne probleme kot v naši drţavi. Vloga Zbornice – Zveze pri vplivu na 

vpisna mesta v izobraţevalnih procesih ne bi smela biti spregledana. Pa je tako 

rekoč bila, vsa desetletja, in je praktično še naprej, čeprav imamo to opredeljeno v 

podzakonskih (šolska zakonodaja) in ustanovnih aktih. Kot regulatorji imamo 

moţnost meriti kakovost in usposobljenost diplomantov le skozi strokovne nadzore s 

svetovanjem, kar pomeni majhno moţnost realne ocene, saj je nadzorov malo in 

teţko zajamemo to področje. Zanimivo, da v tej drţavi glede na pomanjkanje 

zdravnikov ni bilo ustanovljenih več medicinskih fakultet, če vzamemo sorodno 

primerjavo; zdravniki s tem ohranjajo kakovost in tu se z njimi strinjamo. Število 

vpisnih mest se je v nekaj letih enormno povečalo. Z akreditacijo petih šol v obdobju 

od 2006 do 2009 (2006 Jesenice, 2007 Novo mesto, 2009 Celje, Murska Sobota, 

Slovenj Gradec) je vpis na študij postal lahko dostopen. Praktično se lahko vpiše 

vsakdo, ki ima sredstva. Vpisna mesta so se povečala glede na obdobje, ko je bila 

narejena zadnja drţavna študija o potrebah izobraţevanja v zdravstveni negi (IVZ, 

2004), kjer smo s številke 230 vpisanih prešli na okrog 500 vpisanih na redni študij in 

z 230 vpisanih na 585 na izredni študij. Posledica tega je zniţevanje števila vstopnih 

točk, ki so potrebne za vpis na šole, in nedoseganje pogojev za omejitev vpisa.  

 

Krovna organizacija je ves mandat v okviru lastnih izobraţevalnih moţnosti, z 

lastnimi strokovnimi sekcijami, regijskimi strokovnimi društvi, posamezniki, s 

sodelovanjem z izobraţevalnimi in institucijami, ki izobraţujejo zdravstveno 

negovalne profile, s ciljnim zbiranjem sredstev v te namene (Komisija za dodeljevanje 

sredstev iz sklada za izobraţevanje), veliko delala na področju izobraţevanja. 

Organizirali smo 7. (2009) in 8. kongres (2011) ter 11. (2008) in 12. simpozij (2010) 

zdravstvene in babiške nege, v maju 2012 je načrtovan 13. simpozij, organizirali smo 

več srečanj preko Delovne skupine za nenasilje, več sodelovalnih projektov z različni 

izvajalci (MZ, IVZ, posamezni zavodi ...). Nedvomno nekaj povedo številke; če vsaka 

strokovna sekcija na leto pripravi po dve izobraţevanji (31 sekcij) in vsako strokovno 

društvo dve (11 društev), a jih nekateri veliko več, zaradi obveznih vsebin, kliničnih 

večerov itd., to pomeni, da so strokovne sekcije in regijska strokovna društva letno 

izvedla med 100 in 200 sto izobraţevanj, torej v mandatu blizu pribliţno 500 do 

700 izobraţevanj(!). Mnogi naši člani/članice so aktivno sodelovali tako doma kot v 

tujini.  

 

Nedvomno je bilo leto 2008 prelomno, saj smo prvič v zgodovini naše drţave gostili 

svetovni kongres medicinskih sester; tako smo uspešno organizirali 17. bienalni 

svetovni kongres enterostomalnih terapevtov WCET v Cankarjevem domu v 

Ljubljani. Kongres je bil za slovenske medicinske sestre, ne le enterostomalne 

terapevtke, velik dogodek, nosilka projekta je bila Sekcija medicinskih sester v 
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enterostomalni terapiji. Tako doma kot v svetovnem zdruţenju bo ostala bogata bera 

strokovnih vsebin, nepozabni vzporedni socialni dogodki s pribliţno 1500 udeleţenci 

z vsega sveta. Septembra leta 2011 je bila s pomočjo Sekcije medicinskih sester in 

zdravstvenih tehnikov v nefrologiji, dializi in transplantaciji uspešno izpeljana 40. 

mednarodna konferenca s področja zdravstvene nege dializnega pacienta 

(International Conference European Dialysis and Transplant Nurses Association 

/European Renal Care Association: EDTNA/ERCA) v Ljubljani. Pripravlja se tretji 

svetovni kongres medicinskih sester v naši drţavi, in sicer s področja 

anesteziologije, ki bo maja letos v Ljubljani – v sodelovanju s Sekcijo medicinskih 

sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji 

ter International Federation of Nurse Anaesthetists (IFNA).  

 

Zavedajoč se potrebe, da na nacionalni ravni naredimo nekaj več, smo ustanovili 

Nacionalni center za strokovni, karierni in osebnostni razvoj medicinskih 

sester in babic, ki poleg koncepta vseţivljenjskega učenja zaposlenih v zdravstveni 

in babiški negi skrbi tudi za področje kariernega in osebnostnega razvoja, po 

usmeritvah Mednarodnega sveta medicinskih sester (ICN), Evropske zveze 

nacionalnih organizacij medicinskih sester (EFN) in drugih organizacij. Svoje cilje 

uresničuje z organizacijo nacionalnih strokovnih dogodkov (simpoziji, kongresi, 

strokovni posveti in drugo), z nacionalnimi raziskovalnim projekti (v letu 2011 

ponovitev nacionalne raziskave nasilje na naših delovnih mestih, manjši projekt 

učenje poklicne etike v izobraţevalnih institucijah na prvi bolonjski stopnji), 

pomembnimi za nacionalno raven, z usmeritvami k spodbujanju in opolnomočenju za 

znanstveno-raziskovalno delo, tudi v kliničnih okoljih, kar je še precej slabo razvito, k 

publiciranju in drugo; vse to so dobri zametki za nastajanje raziskovalnega inštituta v 

prihodnosti. Center je bil v prvi fazi ustanovljen in je ţe tudi pričel delovati z 

namenom razvoja zdravstvene in babiške nege kot strokovne, avtonomne, humane, 

učinkovite, varne, pacientom in izvajalcem prijazne znanstvene discipline 

zdravstvene in babiške nege v slovenskem prostoru. Tudi ICN priporoča, da 

nacionalna strokovna zdruţenja medicinskih sester, zdravstvene organizacije, vlada 

in drugi spodbujajo karierni razvoj medicinskih sester s sistematičnim izobraţevanjem 

in kariernimi sistemi, ki omogočajo poklicni razvoj. Torej sledimo tudi mednarodnim 

trendom. 

 

Zgodile so se nam referenčne ambulante (RA); sprva malce skeptični in ne prav 

dobro sprejeti smo po začetnem ogrevanju pričeli dobro sodelovati z zdravniki 

druţinske medicine in v ministrovem strateškem svetu. Dela je bilo veliko, in če ne bi 

bilo predanih kolegic, ki so v to vlagale neizmerno voljo, čas in znanje, takšnega 

projekta ne bi bilo. Sploh pa ne njegovih rezultatov.  

V ta namen je bil na Zbornici – Zvezi 2010 sklican posvet in nacionalna koordinacija 

na temo prenosa aktivnosti z zdravnika na diplomirano medicinsko sestro v 

ambulantah druţinske medicine. Prisotni na sestanku so se strinjali, da so pritiski na 
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zdravstveno nego glede prenosa kompetenc veliki. Zbornica – Zveza je odgovorna, 

da opozori izvajalce zdravstvene in babiške nege ter menedţment, da posameznik 

lahko prevzame tiste naloge, za katere ima ustrezno znanje in usposobljenost, vse 

drugo je strokovna, etična, pravna, kazenska odgovornost posameznika. Naše 

članstvo smo opozorili, da je treba k prenosu kompetenc pristopiti sistematično, s 

posebnimi znanji, usposobljenostjo, v dogovoru med ključnimi akterji. Opozarjali smo 

na ureditev zakonodaje. 13. 9. 2010 je bila na osnovi sklepa ministra za zdravje 

imenovana delovna skupina za pripravo vsebin in oblik izobraţevanja dipl. m. s., ki 

bodo delale v RA, kjer so bile tri predstavnice zdravstvene nege. Zaradi razvijanja in 

sledenja poteka projekta ter njegovega usmerjanja, vključno s sprejemanjem 

odločitev glede organizacijskih, strokovnih, tehničnih vsebinskih in drugih rešitev, je 

minister za zdravje imenoval projektni svet projekta »Referenčne ambulante«. Vanj 

so bili imenovani predstavniki Ministrstva za zdravje, Zbornice – Zveze, Zdravniške 

zbornice, Zdruţenja zdravnikov druţinske medicine pri Slovenskem zdravniškem 

društvu, Katedre za druţinsko medicino Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, 

Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Strokovnega zdruţenja zasebnih 

zdravnikov in zobozdravnikov, direktor Zdravstvenega doma Ljubljana. S strani 

zdravstvene nege je bila imenovana predsednica Zbornice – Zveze, ki je kot stalno 

vabljeno in odgovorno za to področje uspela vključiti še Karmen Panikvar Ţlahtič. 

Vodja projekta, doc. dr. Antonija Poplas Susič, RA opredeljuje kot obstoječe 

ambulante, v katerih ţe dela zdravnik druţinske medicine (visoka strokovnost dela), 

obravnava bolnikov je nadgrajena v skladu s protokoli vodenja kroničnih bolnikov, z 

vodenjem registrov kroničnih bolnikov, širšo preventivo (dana orodja, določena ciljna 

populacija), doseganjem kazalnikov kakovosti ter opravljanjem čim več posegov na 

primarni ravni. Z RA ţelimo razviti model, kakšna naj bo ambulanta druţinske 

medicine v prihodnje z vidika vsebine dela, organizacije dela, kadrovske strategije in 

modela plačevanja (povzeto po Panikvar Ţlahtič, Klemenc, Poplas Susič, 2011). Ne 

nazadnje smo uspeli dipl. m. s. v RA umestiti na delovno mesto s specialnimi znanji 

in ovrednotiti njeno delo z lastnimi storitvami, priznanimi od ZZZS. Tako dipl. m. s. 

delajo, za kar so usposobljene, in ta način dela je v prvih sto ambulantah zelo 

povečal zadovoljstvo pacientov. Upamo, da se RA nadaljujejo z novo vlado. 

Vsebinsko je naš prispevek zlasti področje preventive in zdravstvene vzgoje, z 

dodatnimi znanji s področja kroničnih obolenj, pridobljenimi s posebnim 

izobraţevalnimi moduli. Pričakujemo, da bodo v bodoče na tem področju 

prevladovale potrebe stroke in zahteve pacientov in ne politike, da bodo imeli vsi 

enako pravico biti obravnavani v RA in da bodo to postale vse ambulante druţinske 

medicine. Ne nazadnje to pomeni skupaj pribliţno osemsto novih delovnih mest; če 

uspemo v bodoče dokazati, da potrebujemo dipl. m. s. na eno ambulanto s polno 

zaposlitvijo, je uspeh toliko večji.  

 

Na začetku leta 2010 je bila na Zdravstvenem svetu pobuda anestezijskih 

medicinskih sester, ki so predlagale optimizacijo dela na področju anesteziologije in 
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ţelele potrditev poklicnih aktivnosti in kompetenc. Cilj: da v kritičnem času, ko so 

anestezisti umaknili soglasja o delu preko polnega delovnega časa, ponudimo 

pomoč, znanje in usposobljenost na področju anesteziologije za uveljavitev 

legalizacije obstoječe prakse in v nadaljevanju morda dodatnih korakov po 

formalnem usposabljanju dipl. m. s. v anesteziologiji. Formalizacija (legalizacija) 

obstoječega stanja bi lahko pomagala premostiti omenjeno pomanjkanje zdravnikov, 

v prihodnje pa prispevala k večji dostopnosti do zdravstvenih storitev in hkrati k 

stroškovni učinkovitosti zdravstvenega sistema. Predlog je dvignil v zdravniških 

strokovnih krogih precej prahu, zadeva pa še danes in zaključena, čeprav je vmes 

dobro kazalo. Še en pokazatelj, kako teţko naši sodelavci sprejemajo spremembe v 

delovanju tima. In včasih tudi mi sami.  

 

Drugo strokovno področje, ki smo ga posebej »obdelovali«, so reševalci. Tako smo 

z zaskrbljenostjo spremljali dogajanja, usmerjena k spremembi kadrovskih 

standardov in posledično zniţevanju strokovnosti timov za nujne in nenujne 

reševalne prevoze. Strokovno in splošno javnost smo javno seznanili z dogajanji na 

tem področju in opozorili na več nepravilnosti, naredili strokovni nadzor s 

svetovanjem v enem od zdravstvenih domov (ZD Velenje), saj so bili pritiski direktorja 

(ne omenjamo politične moči), tudi ob podpori Zdruţenja zdravstvenih zavodov, zelo 

intenzivni. Delovna skupina tega zdruţenja (zdravstvenih zavodov) je pripravila 

predloge sprememb Pravilnika o prevozih pacientov in Splošnega dogovora za 

pogodbeno leto 2011, ki temeljijo na zamenjavi zdravstvenih tehnikov z vozniki na 

delovnih mestih voznikov urgentnih reševalnih vozil. Uveljavitev predlaganih 

sprememb bi zagotovo zniţala strokovno uspešnost ekip, ki so predpisane v trenutno 

veljavnih aktih, od leta 2008 dalje pa je celo zagotovljeno plačevanje predpisanega 

kadrovskega standarda s strani ZZZS. Zaskrbljujoče je, da gre za ukinjanje ţe 

dorečenih normativov na račun varnosti pacientov in zniţevanja kakovosti in varnosti 

reševalnih prevozov. Tako smo opozorili, da je predlog delovne skupine zdruţenja 

škodljiv, da v njem vidimo poslabšanje razmer za ţe tako ogroţenega pacienta. 

Zamenjava člana tima z zdravstveno izobrazbo z voznikom, ki ima opravljen tečaj 

prve pomoči, je v posmeh stroki zdravstvene nege in ne nazadnje vsem, ki so ţe ali 

bodo v prihodnje potrebovali strokovno pomoč reševalcev. Zato smo pozivali k 

razumu in se zavzemali za preprečevanje nadaljnjih aktivnosti v zvezi z zniţevanjem 

kadrovskih standardov in posledično niţanje ravni strokovne usposobljenosti članov 

timov v reševalni dejavnosti. Vključil se je tudi drţavni svetnik Peter Poţun in po svoji 

»liniji« pomagal pri razreševanju problematike, tja do vlade in njenega predsednika.  

 

Ponosni smo tudi na stalne in začasne delovne skupine, ki so v tem mandatu 

intenzivno delovale. Stalni sta zdaj dve: pred dobrimi desetimi leti ustanovljeni 

Delovni skupini za nenasilje se je pridruţila še Delovna skupina za ohranjanje 

zgodovine zdravstvene in babiške nege. Začasnih delovnih skupin je veliko, med 

drugim za terminološki slovar, za prenovo področja strokovnih nadzorov s 
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svetovanjem, za prenovo poklicnih aktivnosti v zdravstveni in babiški negi, za 

oblikovanje etičnih smernic na področju raziskovanja v zdravstveni in babiški negi, za 

prenovo terminološkega slovarja ... Prav tako deluje večje število stalnih ali začasnih 

komisij in delovnih teles. Vsem iskrena hvala.  

 Delovna skupina za nenasilje je imela specifično delo in vlogo. Po dobrih desetih 

letih delovanja ugotavljamo, da brez multidisciplinarnega pristopa in zunanje 

strokovne sodelavke s specifičnimi znanji ne bi šlo več. Prerasli smo »laično« 

razreševanje problematike nasilja na naših delovnih mestih, ki je vedno bolj 

pereča in pogosta. Področje kliče po nadaljevanju in nadgrajevanju. Delovna 

skupina je v tem mandatu oblikovala protokole obravnave, leta 2010 upravnemu 

odboru Zbornice – Zveze predloţila predlog za dopolnitev obveznih vsebin s 

področja zakonodaje, in sicer z delovnopravnega področja in kazenske 

odgovornosti. Narejena je bila, v sodelovanju s Centrom za strokovni, karierni in 

osebnostni razvoj, nova nacionalna raziskava o pojavnosti nasilja na naših 

delovnih mestih ter organiziran posvet z mednarodno udeleţbo decembra 2011. 

Predvsem pa je bilo opravljenih veliko število obravnav posameznic, ki so se nam 

zaupale v teţkih situacijah na svojih delovnih mestih. Nekateri primeri so se izšli 

pozitivno, drugi ne. Obelodanjeni so bili vsakoletni mednarodni dnevi boja proti 

nasilju nad ţenskami, vzpostavili smo sistem dela v skupini, postavili smo načela, 

cilje, obliko dela skupine, določili smo intervizijo enkrat na dva meseca oziroma po 

potrebi. Izdelani so bili protokoli za obravnavo nasilja v zdravstvenih zavodih, 

objavljenih je bilo več prispevkov na temo nasilja, redno v Utripu, aktivno smo 

sodelovali na strokovnih srečanjih drugih organizatorjev.  

 Na pobudo prvopodpisane Silve Vuga in skupine sopodpisnic je bila 11. 1. 2011 

ustanovljena Delovna skupina za področje ohranjanja zgodovine zdravstvene 

in babiške nege. Skupina si je zastavila smele cilje, ki so pomembni za 

sistematični, kronološki, etični pristop in objektivnost delovanja. Prioriteta je 

iskanje, zbiranje, arhiviranje primarnih virov, tudi evidenca ob pridobivanju gradiv. 

Delovna skupina si sproti določa vsebine, ki jih bo mogoče izdajati v pisni obliki. 

Nekatere od teh (zlati znak, priznanje Florence Nightingale, Potrčeve nagrade, 

nagrada 3M, predsednice Zbornice – Zveze, sodelovanje z ICN) bi bile za začetek 

teme za arhiviranje. Posebno zaprosilo velja vsem, da v svojih delovnih okoljih in 

tudi po zasebnih zbirkah (npr. fotografije) pregledajo vire ter nagovorijo upokojene 

medicinske sestre in babice, ki bi s svojim osebnim pričanjem lahko oplemenitile 

naša prizadevanja. Po pridobitvi njihovega soglasja bi opravili intervjuje; v 

izobraţevalnih inštitucijah, kjer so predavane vsebine iz zgodovine zdravstvene in 

babiške nege, namerava skupina s predstavniki teh institucij ter nosilci predmetov 

organizirati srečanje z namenom pridobitve podatkov o vsebinah in virih, ki jih 

predavatelji uporabljajo. Načrtov je še veliko in volje tudi.  

 

Na področju zgodovine je bil leta 2009 izdelan plakat z naslovom »Od skrbstvene 

sestre do patronaţne medicinske sestre«, ki je bil razposlan po vseh zdravstvenih 
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domovih po Sloveniji, zlasti patronaţnim sluţbam. V novih prostorih Zbornice – 

Zveze smo uredili vitrino z zgodovinsko tematiko. V Pevmi pri Gorici, rojstnem kraju 

Angele Boškin, smo se leta 2009 udeleţili slovesnosti ob izidu knjige Andreje 

Korenčan »Ţivljenje in delo Angele Boškin«. Tudi sicer s spoštljivostjo hranimo 

bogastvo originalnih zapisov naših prednic, s selitvijo v nove prostore pa smo dobili 

boljše pogoje tudi za hrambo tega gradiva.   

 

Javna pooblastila 

Gre za kompleksen sistem regulacije stroke (vezan tudi na priporočila EU), ki smo ga 

ob naših predhodnikih uspeli postopoma nadgrajevati in izboljševati. Tako imamo ob 

koncu mandata vpisane v register vse izvajalce; na licenco čaka še pribliţno pet 

tisoč izvajalcev, kar je povezano zlasti z odnosom ministra do tega področja, beri: s 

financami. Izvajali smo načrtovane strokovne nadzore s svetovanjem in tudi več 

izrednih. Zaradi izboljšanja tega področja z lastno delovno skupino in v sodelovanju z 

zunanjim svetovalcem (dr. Robido) razvijamo nadgradnjo sistema, ki ga bomo 

posredovali tudi na ministrstvo; skupina zaključuje z delom. Ţal smo bili leta 2009 več 

mesecev brez javnih pooblastil, ker nam ministrstvo ni pravočasno obnovilo pogodbe, 

kar občutimo še danes.  

Ko smo po volitvah konec marca 2008 pričeli z delom, so bile stvari postavljene, 

odločbe so se izdajale. In potem se je, kljub našim stalnim opozorilom, da nam bo 

odločba potekla, to tudi zgodilo. Molk organa, se temu reče po ZUP-u. Javna 

pooblastila so bila v primerjavi z Zdravniško zbornico nesramno finančno 

podcenjena, čeprav je upravni postopek povsod enak. Več kot pol leta nismo mogli 

izdajati odločb in seveda je bilo članstvo nezadovoljno. Ponovno smo pred iztekom 

javnih pooblastil in še vedno niso urejene pravne podlage, niti še niso stekle 

aktivnosti kot priprave na novo triletno obdobje. S tem se kaţe odnos ministra in 

njegove ekipe do področja zdravstvene in babiške nege (dodajmo, da smo se 

izjemno teţko pogajali za sredstva iz drţavnega proračuna za pokritje osnovnih 

stroškov vodenja tega področja). Izračunani stroški javnih pooblastil (ki so bili ob 

prvem podpisu pogodbe pod vsako realno ceno) se bodo po novem predvidoma krili 

iz javnih sredstev in ne več toliko iz članarine članic in članov, kar je nedopustno. 

Primerjava upravnih postopkov s sorodno stanovsko zbornico ne zdrţi in ocenili smo, 

da gre v odnosu ministrstva za diskriminatoren odnos do različnih poklicnih skupin in 

omogočanje privilegijev eni sami – zdravnikom.  

 

Poleg vodenja registra, podeljevanja licenc in izvajanja strokovnih nadzorov s 

svetovanjem smo se vsa štiri leta ukvarjali tudi s pripravami na izvedbo kliničnih 

specializacij. To ni ravno področje, o katerem bi z veseljem poročali; v vsem 

mandatu ni bilo prave politične volje, zlasti ne s strani ministrstva in njihove pravne 

sluţbe niti katerega koli od štirih ministrov, ki smo jih spoznali. Gre za absurd: 

ministrstvo nam je to področje »naloţilo« kot javno pooblastilo, potem pa ves čas po 

malem tudi zaviralo naše delo. Odgovor si lahko razlagamo tudi z dejstvom, da 
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specializacije zahtevajo finančna sredstva, a določene poklicne skupine, ki 

specializacije ţe izvajajo, niso pripravljene deliti javnega denarja z medicinskimi 

sestrami ... Ocenjujem, da smo bili tu najmanj uspešni na področju javnih pooblastil 

in istočasno to pomeni razvoj stroke. Po eni strani nam je ministrstvo dalo javno 

pooblastilo, po drugi pa ne bi za to ničesar naredilo, niti uredilo pravnih podlag, kaj 

šele načrtovalo sredstev. Predvidevamo, da bodo specializacije izziv za nadaljnjih pet 

let, da jih bomo dodelali. Ne glede na to je pred izvedbo (zaradi naše trmoglavosti) 

prva poskusna specializacija, ki jo bodo sicer morali plačati izvajalci sami ali njihovi 

zavodi, kar je nepošteno v odnosu na zdravniške specializacije, ki jih financira ZZZS 

ali morda po novem MZ. Pacienti nas lahko začnejo kaj hitro spraševati po 

specializacijah, zlasti ob prostem pretoku delovne sile leta 2014. Kdo jim bo 

odgovarjal? 

 

V sodelovanju z MZ smo vsa leta izpostavljali tudi neustrezno ekipo za vodenje 

strokovne politike na področju zdravstvene in babiške nege. Naše področje 

neformalno pokriva ena sama predstavnica zdravstvene nege, ki je tam zaposlena 

(mag. Zdenka Tičar). Ob številnih obveznostih, ki jih ima, skuša do neke mere 

sodelovati z nami, enkrat bolj, drugič manj uspešno. Glede predstavnikov naše 

poklicne skupine na MZ smo najbrţ ena najbolj podhranjenih drţav v EU, a ušesa 

vseh ministrov po spisku so gluha. Le kdaj se bo drţava zavedla, da na nas stoji 

zdravstveni sistem? Ponekod upravljamo z do 80 odstotki sredstev, a ne odločamo 

praktično o ničemer. Od ministra smo zahtevali več vključevanja medicinskih sester 

in babic v delo na MZ, več sodelovanja pri kreiranju zakonodaje, pri strokovnih in 

organizacijskih odločitvah, sooblikovanju zdravstvene politike. Predlagali smo 

ustanovitev oddelka ali urada za zdravstveno nego, a nič od tega se ni zgodilo. Na 

MZ smo imeli tako edino moţnost sodelovanja kot vabljeni (predsednica, brez 

glasovalne pravice) in kot sodelujoči v tripartitni sestavi organa (štirje predstavniki 

pokrivajo interese Zbornice – Zveze) v Razširjenem strokovnem kolegiju za 

zdravstveno nego (RSKZN); ocenjujemo, da je to premalo. Predlagali smo tudi, da bi 

moral imeti vsak RSK v sestavi tudi predstavnike naših strok, a tega ne slišijo.  

 

Pisarna  

 Poseben in velik premik v kakovosti dela, najprej neposredno pri zaposlenih, 

potem pa tudi širše, zlasti zaradi prej tako fizično kot funkcionalno izjemno teţkih 

pogojev dela, se je zgodil ob preselitvi v nove poslovne prostore. Mnoţica ljudi, 

ki je začela polniti nove pisarne, je dokaz, da je bil nakup prepotreben in da je 

volje za delo zdaj še več; zlasti so zaţivele številne delovne skupine v 

popoldanskem času, komisije, delovna telesa in posamezniki, ki velikokrat delajo 

pozno v noč ter se potem vračajo domov na drug konec Slovenije. Cenimo to delo 

in hvala vsem.  

 Eden velikih projektov v mandatu je tudi nova članska izkaznica, ki ima danes ţe 

obseţno nadgradnjo. Moţnosti za nove funkcije so še velike. Gre za res zahteven 
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projekt, ki ga pokrivajo Monika Aţman, izvršna direktorica, zaposleni v pisarni in 

zunanji strokovni sodelavec – informatik. Koristnost te naloţbe je ţe vidna; 

izkaznica predstavlja povsem drugo dimenzijo in uporabnost, npr. na področju 

vodenja evidenc pri izobraţevanjih, pri evidenci licenčnih točk, prijavljanju in 

evidentiranju udeleţbe na strokovnih dogodkih. Tu so se morali vključiti vsi 

organizatorji strokovnih srečanj. Tako nastaja večja preglednost pri evidencah na 

splošno. Izkaznica postaja moderen dokument, zdaj ţe lahko sledimo aplikaciji na 

portalu članstva na spletnih straneh in še mnogo drugega. To je bil res eden 

velikih zalogajev tega mandata. Moniki in njeni ekipa hvala. 

 Brez učinkovitega maloštevilnega tima zaposlenih v pisarni (velika pridobitev je 

polovična zaposlitev pravnika, ki smo ga nujno potrebovali) in brez prav tako 

učinkovitega upravnega odbora, ki preko svojih članov pokriva vsa področja 

delovanja, ne bi mogli izvajati številnih v statutu in drugih pravnih aktih zapisanih 

nalog (ki smo jih v teh letih dodobra dodelali). Preko koordinacije strokovnih 

regijskih društev in koordinacije strokovnih sekcij je narejena odlična mreţa, 

po eni strani strokovna, po drugi regijska, Tako smo nekaterim drugim 

zdruţenjem, tudi zunaj drţave, pravi zgled. Ob tej priloţnosti iskrena hvala vsem, 

ki ste se trudili in se boste, upajmo, še naprej.  

 Kmalu po začetku mandata smo menjali tudi računovodski servis, saj so 

zahteve vodenja financ predstavljale vedno večji zalogaj. Tako zdaj računovodske 

storitve za Zbornico – Zvezo opravlja »Unija računovodska hiša d.d.«. 

 Izboljševanje in nadgrajevanje poslovanja v skladu s priporočili revizorskega 

pregleda (ki je za Zbornico – Zvezo obvezen) je potekalo skozi ves mandat, 

dodatno je nad pravilnostjo poslovanja bdel nadzorni odbor. Ni zanemarljivo, da 

smo vsa leta poslovali pozitivno, smo pa morali ves čas zelo skrbno upravljati s 

finančnimi sredstvi.  

 Eno teţjih opravil je bilo aţurno odzivanje na pobude, predloge, ideje in kritike 

članstva. Veliko število telefonskih klicev, elektronskih sporočil, tudi klasične 

pošte, se je zvrstilo v tem času; odgovarjali smo na vse mogoče in nemogoče 

ţelje, zahteve, ideje, tudi ţaljivke. Še vedno ne mine razočaranje nad prevedbo 

plačnega sistema, tudi ne nad tem, da še ne moremo vsem izdati licence. Tako 

smo bili priča nezadovoljstvu, vprašanjem glede kompetenc in njihovega 

preseganja, ne glede na profil oz. izobrazbo ali poloţaj na delovnem mestu 

izvajalca/izvajalke zdravstvene ali babiške nege. Vmes so bili tudi predlogi in ideje, 

ki smo jih z veseljem upoštevali.  

 Ob tem smo šli v preteklih letih v organizaciji tudi skozi kakšno teţjo izkušnjo. Ena 

takih je upravni spor, ki ga je sproţila članica upravnega odbora, ko ji je po 

prenehanju funkcije predsednice strokovne sekcije potekel mandat tudi v 

upravnem odboru. Za organizacijo se je sicer zadeva po več letih pozitivno 

zaključila, a sprašujemo se, komu koristijo takšne poteze. Prav tako smo se preko 

Častnega razsodišča (ki je sicer imelo veliko dela z različnim etičnimi zadevami) v 

tem mandatu soočili s situacijo, vezano na domnevno plagiatorstvo pri objavi 
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strokovnega članka, ki po letu dni še ni zaključena, kar meče slabo luč precej 

neuspešnega reševanja malce bolj zapletenih zadev na vso organizacijo. Morda 

bo v bodoče treba takšne zadeve izpiliti, doreči, narediti kakšne protokole 

obravnav, kot smo jih naredili za področje reševanja nasilnih dogodkov.  

 

Nedvomno lahko vsakdo, ki prebira obe naši tiskani publikaciji, Utrip in Obzornik 

zdravstvene nege, potrdi, da smo nadgrajevali obe. Obzornik se je postavil ob bok 

sodobnim, visoko kotirajočim strokovnim edicijam, da smo lahko ponosni nanj. Utrip 

je postal obvezno informativno gradivo, s stalno nadgradnjo tako po vsebini kot po 

obliki in kakovosti prispevkov. Vsaj tako nam sporočate bralci. V zadnjem letu smo 

izvedli tudi prenovljeno podobo, dosegljivo v fizični obliki in/ali na spletnih straneh – 

čtivo za tisoče članic in članov; zdaj nas je blizu 17.000. Ob tem smo se obnašali tudi 

gospodarno in preučevali racionalnost obeh publikacij z različnih vidikov, še posebej 

finančnega. Hvala obema urednicama in vsem članom uredniških odborov. Prav tako 

smo se trudili s predstavljanem različnih informacij preko spletnih strani.  

 

V okviru mednarodnih odnosov smo nadaljevali z ţe utečenimi mednarodnimi 

povezavami, tudi s članstvom v mednarodnih zdruţenjih (ICN, EFN, ICM, EMA in 

številnih drugih, ki jih pokrivajo strokovne sekcije). Udeleţevali smo se rednih srečanj 

Mednarodnega sveta medicinskih sester ICN in Evropske federacije nacionalnih 

zdruţenj medicinskih sester EFN, svetovnega kongresa ICN, obiskali smo Royal 

College of Nursing in Royal College of Midwives ter Nurses and Midwives Council v 

Londonu, izmenjali obiske s Hrvaško udrugo medicinskih sestara – HUMS ter z njimi 

podpisali sporazum o sodelovanju, enako s Savezom zdravstvenih radnika Srbije 

(tudi z njimi smo podpisali sporazum o sodelovanju). Vzpostavili smo tudi stike z 

avstrijskim zdruţenjem. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 

anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji ter Sekcija reševalcev sta prav 

tako podpisali sporazum o sodelovanju s hrvaškimi kolegicami in kolegi. Glede na 

racionalno in skrbno poslovanje smo kakšen dogodek tudi izpustili.  

Kot članica vodstva ICN je v letu 2008 zaključila svoj drugi mandat Veronika Pretnar 

Kunstek; za kandidaturo na njeno mesto se je odločil Peter Poţun, ki ga je Zbornica 

– Zveza podprla. Prav tako smo podprli kandidaturo Anite Prelec za članico vodstva 

EMA – Evropskega zdruţenja babic.  

 

V tem mandatu je bil v Drţavni svet za področje zdravstva izvoljen Peter Poţun, 

podpredsednik Zbornice – Zveze.  

 

Sodelovali smo z različnimi sorodnimi zdruţenji: Zdravniška zbornica, Slovensko 

zdravniško društvo, različna zdruţenja pacientov, drugimi poklicnimi skupinami, IVZ, 

ZZZS, s Centrom za poklicno izobraţevanje, vladnimi in nevladnimi organizacijami 

(npr. Društvo SOS telefon za ţenske in otroke ţrtve nasilja), z Inštitutom dr. Antona 

Trstenjaka idr.  
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Delali smo na članskem marketingu, zlasti regijska strokovna društva, pa tudi 

številni drugi; tu gre tudi za odzivnost in skrb za ţe obstoječe članstvo.  

 

Posebnosti in novosti, ki smo jih uvedli v tem mandatu:  

 podelitev priznanja za ţivljenjsko delo; doslej sta bili podeljeni dve priznanji: Marti 

Hočevar Kuhar (2010) in Mariji Miloradovič (2011);  

 izobraţevanje za funkcionarje Zbornice – Zveze (cilji: pretok informacij, 

povezovanje, grajenje tima, organizacijske kulture – enkrat do dvakrat letno); 

 dan pisarne – en dan v letu; cilj: izboljševanje medosebnih odnosov, spodbujanje 

zdravega ţivljenjskega sloga, grajenje tima;  

 čaj ali klepet s predsednico, ki se ni »prijel«, a bi ga bilo smiselno ponovno oţiviti; 

 redni operativni sestanki v pisarni;  

 začeli smo podeljevati zlate znake – priponke iz pravega zlata, prvič leta 2008; 

 Dnevi medicinskih sester in babic v maju – večdnevno dogajanje s ciljem skrbi za 

sočloveka; prvič so v pripravi za leto 2012;  

 obisk po regijah oz. po posameznih zavodih, kamor so nas povabili in kolikor so 

nam moţnosti dopuščale; 

 intenzivno smo se odzivali na aktualne dogodke, komunicirali s strokovno in 

splošno javnostjo, predstavljali naše delo, uspehe, pa tudi probleme; nekatere so 

nam povzročali prepoznani in neprepoznani izvajalci zdravstvene nege sami, zlasti 

nečlani;  

 poiskali smo strokovno pomoč za stike z javnostmi, saj je to za dobro delovanje 

postalo potreba; 

 za polovični delovni čas smo zaposlil pravnika, ki je nujno potreben strokovnjak za 

delovanje organizacije; 

 delamo na povezovanju, ne razdruţevanju vseh izvajalcev; tako nam je uspelo 

vzpostaviti dobro sodelovanje z različnimi za nas pomembnimi posamezniki in 

organizacijami (npr. z vsemi sindikati, ki zdruţujejo izvajalce zdravstvene in 

babiške nege); 

 ustanovitev Centra za strokovni, karierni in osebnostni razvoj; 

 ustanovitev stalne delovne skupine za etično presojo raziskovanja v stroki;  

 funkcija predsednice je postala polprofesionalna; tako je predsednica Zbornice – 

Zveze prvič zaposlena (za mandatno obdobje) v 60 odstotkih svojega delovnega 

časa, kar je bilo neizogibno; izkazuje se velika potreba po polni zaposlitvi, dela je 

veliko; 

 in še kaj ... 
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Zaključek  

Ob zaključku leta 2011 sem zapisala, kar naj velja tudi za to priloţnost:  

Marsičesa tudi nismo mogli, ţeleli, hoteli narediti. Preprosto ni šlo. Oprostite vsi, ki 

vas nismo mogli sprejeti, nas niste mogli priklicati po telefonu, vas nismo do konca 

poslušali, niste prepričani, ali smo vas slišali, niste dobili odziva na e-pošto, smo vam 

obljubili, da vas pokličemo, a tega nismo storili. Obljubimo, odslej bo čisto drugače ...  

V poročilo za 2010 pa sem zapisala: Vsaj dvesto ljudi nas od blizu spremlja, podpira, 

nam pomaga, nas spodbuja, daje predloge, pripombe, kritike, velikokrat pa so 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 ter umestila 

zdravstveno in babiško nego na primerno vidno, slišno, prepoznavno mesto v 

sistemu zdravstva in v druţbi nasploh – morda šele za naslednje generacije.  

Za 2011 se mi je zapisalo še: Če smo bili učinkoviti, bo pokazal čas, pa tudi naši 

poslanci na volilni skupščini. A nepreštevna mnoţica ljudi, ki je polnila naše zdaj ţe 

skoraj pretesne poslovne prostore, je dokaz, da zmoremo, znamo, smo voljni delati. 

Kako je temu navalu dela sledila peščica zaposlenih v pisarni, ste imeli mnogi 

priloţnost videti. Teţko. Zato zahvala najprej njim, potem upravnemu odboru in vsem 

vam, ki ste nemalo svojih prostih ur porabili za doseganje naših ciljev. Hvala 

komisijam, delovnim telesom, stalnim, začasnim delovnim skupinam, odborom, 

uredništvom, Častnemu razsodišču, posameznikom, ki kot stebri sestavljate 

organizacijo v skladno celoto. Hvala sleherni članici in članu.  

 

Zdravstvena in babiška nega, srečno, pogumno naprej. 

 

Poročilo pripravila 

Darinka Klemenc, predsednica Zbornice – Zveze  

 

V besedilu navedeni viri so na voljo v pisarni Zbornice – Zveze.  

 

POROČILO ZA LETO  2011 

 

Mandat vodenja Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih 

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

Zveze) se je po štirih letih iztekel. Tako lahko potegnemo črto ne le čez letno, temveč 

čez štiriletno obdobje, katerega poročilo  je sicer napisano v poročilu za mandatno 

obdobje 2008 – 2011.  

 

Naj se ţe v začetku zahvalim slehernemu članu in članici, ki si je v tem letu uspel 

vzeti čas, imel voljo, entuziazem, znanje in tako pomagal graditi našo stroko in 

organizacijo. Delamo za svoj strokovni razvoj in za svojo organizacijo. Slednja 
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postaja zelo velika in zahtevna, ne le za vodenje, predvsem glede vsebinskega 

delovanja, umeščenosti (čeprav nas zdravstvena politika komaj kaj upošteva)  v 

slovensko zdravstvo. Vodstvo, po naši oceni je to blizu sto zavzetih ljudi, ne glede na 

statutarno zavezo, da je to formalno predsednica in za njo Upravni odbor, odgovarja 

po eni strani in najprej lastnemu članstvu, po drugi pa  drţavi, od katere ima javna 

pooblastila. Vsaj dvesto do tristo ljudi pa  od blizu aktivno spremlja in aktivno deluje v 

organizaciji; samo preštejmo izvršne in upravne odbore strokovnih sekcij in regijskih 

strokovnih društev, delovne skupine, komisije in drugo.... Bilo je veliko spodbud,  

podpore, pomoči, predlogov, pripomb, tudi kritike. Področja delovanja so včasih 

odprta na (pre)več »frontah« hkrati, na mnoga ne moremo vplivati, skušano pa se 

vsak, kolikor jemogoče, aţurno odzivati.  

 

Tudi leto 2011 je bilo polno novih zamisli in dejanj, poleg planiranih, mnogo takih, ki 

jih ni bilo mogoče predvideti v načrtu na začetku leta. Ukvarjanje s (pre)številnimi 

zadevami nas je po eni strani bogatilo, po drugi izčrpavalo. Ugotavljamo, da je ljudi, 

ki delajo pri nas, neposredno v pisarni, čisto premalo, še posebej, če bi hoteli izpolniti 

pričakovanja vseh, ki od nas veliko pričakujejo in se v stoterih zadevah na nas 

obračajo. Upamo, da smo vseeno lahko sledili motu, da Zbornica Zveza prioritetno 

skrbi za lastno članstvo, s tem pa za strokovnost, varnost tako  izvajalcev kot 

pacientov. Pisarniški prostori so postali ţe čisto zapolnjeni tako glede arhivov kot 

zmogljivosti same. Večina dogodkov se namreč odvija popoldne, kar je sicer 

razumljivo. Zahtevnost delodajalcev se povečuje, slednji postajajo vedno manj 

naklonjeni   dejavnosti, ki sicer tudi prispeva tudi v njihovo dobro (saj se gremo stroko 

in od tega ima koristi nedvomno tudi zavod, iz katerega član/ica ali naš funkcionar 

izhaja). Nismo pa več »ljubiteljsko zdruţenje«, organizacija ima toliko nalog, da bi 

rabili imeti  zaposlenega vsaj še kakšnega strokovnjaka, tudi profesionalno.  Velike in 

zahtevne projekte je teţko peljati v poznih večernih urah, ko so ljudje ţe utrujeni,  

prihajajo iz oddaljenih krajev Slovenije ter se pozno zvečer tja tudi vračajo.  

 

Če pogledamo pretok informacij po osebnih poteh, preko Utripa, spletnih strani, 

zapisnikov in delovanja regijskih strokovnih društev (ORSD) in strokovnih sekcij 

(OSS), drugih zabeleţk, izjave za javnost in sprotno komuniciranje s strokovno in 

splošno javnostjo, smo na tem področju intenzivno delali in ste nas lahko spremljali 

skozi vse leto. Ocenjujemo, da je bilo smiselno, se je izplačalo in obrestovalo. 

Nedvomno sta stroka in organizacija postali dodatno vidni in slišni, upamo, da 

predvsem v pozitivnem smislu. 

 

Posamezna ključna področja, ki jih ţelim izpostaviti  

 

 Skrb za razvoj stroke z mnogimi področji in dejanji, grajenje organizacije in 

njene organizacijske kulture, sledenje aktualnim dogajanjem, odzivanje na dnevne 

dogodke, skrb za uresničevanje zastavljenih ciljev, sprotno spreminjanje in 
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prilagajanje situaciji, niso lahke naloge. Ob tem smo ţeleli slediti viziji, udejanjati 

strategijo, spoštovati vrednote, ki smo jih sprejeli na lanski skupščini.  Prenovili 

in slovesno razglasili smo Podobo medicinske sestre, babice in zdravstvenega 

tehnika; na te in še druge dokumenta smo ponosni.  

 Področje oblikovanja zakonodaje je bilo v času ministra Marušiča za nas skoraj 

zaprto. Vnaprej je napovedal, da v njegovem mandatu naša zakonodaja ne bo 

prioriteta. Tako smo po neuspelem poskusu, da gre Zakon o zdravstveni 

dejavnosti v ţivljenje, tu smo namreč lahko vsaj sodelovali (ko je bil minister Borut 

Miklavčič) oblikovali strateško in potem delovno skupino, ki zdaj piše lastni zakon, 

praktično je prvi osnutek napisan.  

 Dokument o poklicnih aktivnostih za diplomirane medicinske sestre in tehnike 

zdravstvene nege v druţinski medicini je dobro zaţivel in prinesel  s sabo problem 

nesprejetja kadrovskih normativov.   V letu 2011 je bila prenovljena in izdana 

verzija aktivnosti za področje patronaţne dejavnosti. Pospešeno smo posodabljali 

smo naprej druga področja, zdaj dodatno pomagamo tudi  članoma iz Upravnega 

odbora (Ireno Buček Hajdarevič in  Joţetom  Prestorjem, hvala obema in  vsej 

skupini, ki jo vodi doc. dr. Danica Ţeleznik), tako da se posodablja več strokovnih 

področij hkrati in strokovne sekcije intenzivno sodelujejo. Trenutno je v javni 

razpravi področje dialize in transplantacije. Področje aktivnosti nas je zaposlovalo 

skozi vse leto, med drugim smo se s tem v zvezi ukvarjali tudi s stavko srednjih 

medicinskih sester v enotah intenzivne terapije v UKC Ljubljana. Poskuse 

razvrednotenja pomena formalnega izobraţevanja v letu 2011 v odnosu na 

področje aktivnosti in našega dokumenta,  smo v organizaciji ocenili kot škodljive 

tako za paciente, medicinske sestre in stroko samo in to tudi javno povedali. 

Zavedamo se, da je področje zahtevno in implikacija dokumenta v kliničnih okoljih 

teţka. Podpisani Aneks h kolektivni pogodbi, ki smo ga tudi na Zbornici Zvezi 

močno podpirali, nismo bili pa podpisniki, bo, upajmo, pomagal k urejevanju 

situacije in statusa srednjih medicinskih sester, ki so končale šolanje do leta  

1984/85.  

 V tem letu smo veliko delali na področju specialnih znanj, ki so zdaj omogočena 

za generacijo pred usmerjenim izobraţevanjem po malce laţji poti;  imenovali smo 

posebno komisijo (hvala Tatjana Nendl in članice), ki so jo  takoj zasuli z vlogami. 

Zadeva se razvija v smeri, ki smo jo ţeleli, torej dodatno priznanje srednjim 

medicinskim sestram na določenih deloviščih. In lani vzpostavljen register 

specialnih znanj se lepo polni. Teţko pričakovano področje, ki bo, upajmo, rešilo 

dileme v delovnih okoljih in dvignilo  plačo za dva plačna razreda. V tem letu so 

nekatere strokovne sekcije uspele izpeljati tudi lastna specialna znanja, prav tako 

so v tem letu zaţiveli vsi trije NPK-ji, ki smo jih na Zbornici-Zvezi leta 2008 potrdili.   

 V tem letu je svetovna gospodarska kriza ţe zelo kazala svoje zobe tako v naši 

drţavi kot Evropski uniji.  Posegi v javne finance niso obšli zdravstvene in bbaiške 

nege, poslušali smo o reduciranju, štedenju, zniţevanju, odpuščanju javnih 

usluţbencev, zmanjševanju – vsega. Najbolj nas zna prizadeti »na pamet«, brez  
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izračunov in argumentov, reduciranje kadra in sredstev, zniţevanje izobrazbene 

strukture na ţe sistemiziranih delovnih mestih; niti so v rokah direktorjev zavodov, 

delno našega managementa, ki pa, ţal,  včasih na celi črti odpove. Tako smo se 

javno oglasili pri nameri vlade o podpisu uredbe v zvezi z vodenjem zdravstvenih 

zavodov in pri financiranju zdravstvene nege v socialno varstvenih zavodih.  

 Velik zalogaj so nam predstavljajo (nacionalni) protokoli oziroma smernice; kar 

ne moremo se ogreti, kaj in kako. Odločili smo se, da bomo pristopili k prevodu 

protokolov kanadskega zdruţenja medicinskih sester, tako da smo poskusno 

pričeli s prevodom dveh smernic. So pa precej obseţne. Če bodo v redu, se bomo 

povezali z Ontarijskim zdruţenjem medicinskih sester, ki so nam to ponudile na 

konference ICN na Malti. Ocenili smo, da izdelava lastnih protokolov/smernic ni 

smiselna, tudi je po posameznih zavodih in drugih deloviščih, pa tudi v nekaterih 

publikacijah, ţe veliko napisanega, je pa zadevo teţko oblikovati in zdruţiti v 

najbolj primerno in uporabno celoto.  Hvala vsem, ki na njih delate.  

 Za velik skupni doseţek stroke ocenjujemo dokument, ki ga je (skoraj v celoti) 

potrdil tudi Zdravstveni svet, in bo, upajmo, prispeval k ureditvi nekaterih področij 

(izobraţevanje, vodenje in upravljanje, zakonodaja,...). Gre za Strategijo razvoja 

zdravstvene nege in zdravstvene oskrbe zdravstvenega varstva v Republiki 

Sloveniji za obdobje od leta 2011 do 2020. Tu smo svojimi člani zelo intenzivno 

sodelovali. Strategija razvoja... opredeljuje vizijo, izhodiščne usmeritve in strateške 

cilje razvoja zdravstvene nege. Predstavlja temeljni razvojni dokument dejavnosti 

zdravstvene nege in oskrbe, ki je hkrati okvir in podlaga za pripravo vseh drugih 

dokumentov razvojnega načrtovanja. V dokumentu so opredeljena področja, ki so 

skupna in pomembna za delovanje in razvoj zdravstvene nege in oskrbe na vseh 

nivojih  in vseh delovnih okoljih. Strategija je ţiv dokument in se bo spreminjal, 

nadgrajeval ter dopolnjeval skladno .z evropskimi, svetovnimi in strokovnimi trendi, 

na vseh področjih, katerih spremembe bodo vplivale na  razvoj zdravstvene nege 

in oskrbe (Strategija, 2011).  

 Veliko smo se ukvarjali z izobraţevanjem za zdravstveno nego in si na ta račun 

prisluţili tudi kakšno zamero. Nekontrolirano ustanavljanje novih visokih šol v 

zadnjih letih je privedlo do neugodne situacije »bitke« za vsakega študenta 

posebej, zniţevali so se  kriteriji za vpis, prehodnost se je povečala, vprašljiva 

postaja o kakovostjo, še posebej pereča je področje izvajanja klinične prakse. 

Opirajoč se na Zakon o zdravstveni dejavnosti Zbornica - Zveza kot varuh 

direktive in kot sooblikovalec Strategije razvoja  (glej gornji odstavek) vztraja na 

opravljanju klinične prakse na vseh treh nivojih zdravstvenega varstva (primarnem, 

sekundarnem in terciarnem), čeprav EU direktiva tega eksplicitno ne opredeljuje. 

Je pa stvar drţave, kako ima urejen zdravstveni sistem. V tej zahtevi stroka 

vztraja, ne glede na »bitko« za prosta glede izvajanja prakse mesta na terciaru. 

Na eni strani smo poslušali in bili »podučeni« o pravici regij in lokalnih skupnosti 

do ustanavljanja novih visokošolskih zavodov, pri čemer ni zanemarljiv ekonomski, 

lokalni in politični interes, ki si ga nekateri s takšnim ustanavljanjem obetajo, na 
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drugi strani pa so tekla prizadevanja Zbornice-Zveze za spodbujanje 

kakovostnega visokošolskega študija, ki bo pripomogel k razvoju stroke, omogočal 

zaposljivost diplomantov ter ne nazadnje zagotavljal pravico pacientov do 

primerne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe. Zbornica - Zveza o tem 

vprašanju ostaja enotna. Izobraţevanje za reguliran poklic ne more biti povezano 

z regijsko politiko, temveč z izkazanimi potrebami po tem profilu na drţavni ravni 

ter dejanskimi moţnostmi za izobraţevanje. Kot regulatorji  in kot  stanovsko 

nacionalno strokovno zdruţenje smo si prizadevali, da bi imeli na vpliv tudi na 

vpisna mesta tako na visokošolskem kot na srednješolskem nivoju, na obeh 

področjih neuspešno.  

 Zbornica-Zveza je vse leto v okviru lastnih izobraţevalnih moţnosti, s 

strokovnimi sekcijami, regijskimi strokovnimi društvi, posamezniki, s sodelovanjem 

z izobraţevalnimi in institucijami, ki izobraţujejo za zdravstveno in babiško nego, 

izobraţevala veliko število ljudi; tu so na eni strani obvezne vsebine za 

ohranjevanje licenc (poklicna etika, zdravstvena zakonodaja, TPO), na drugi 

številne strokovne teme, ki so jih ponujale strokovne sekcije in drugi. Vsakdo je 

lahko našel kaj zase. Naj menimo, da smo v podporo članstvu za izobraţevanje 

skozi leto razdelili lepo vsoto sredstev in s tem podprli članstvo, saj se zavedamo, 

da je sredstev za to vedno manj. V ta namen deluje Komisija za dodeljevanje 

sredstev iz sklada za izobraţevanje (hvala Ireni Buček, kij o vodi in vsem članom). 

Organizirali smo tudi 8. kongres zdravstvene in babiške nege, ki ga ocenjujemo za 

kakovosten, zanimiv dogodek, tudi zaradi novega pristopa, kjer se je izkazala 

inovativnost, ţelja po sodelovanju na različne načine in tudi sinergija pri 

organizaciji in sami izpeljavi (hvala Kseniji Pirš in DMSBZT Maribor za velik 

prispevek.  Začeli smo tudi ţe delati na majskih dogodkih 2012, ko so planirani 13. 

simpozij zdravstvene in babiške nege in prvi »Dnevi medicinskih sester in babic«. 

V tem letu smo organizirali še več strokovnih srečanj, od Delovne skupine za 

nenasilje, sodelovanja s šolami, z različni izvajalci (MZ, IVZ, posamezni zavodi,...). 

Nedvomno nekaj povedo številke: če je vsaka strokovna sekcija pripravila po dve 

izobraţevanji (31 sekcij) in vsako strokovno društvo dve (11 društev), a so jih 

nekateri veliko več,  tudi zaradi obveznih vsebin, kliničnih večerov (društva), to na 

leto pomeni, da so samo strokovne sekcije in regijska strokovna društva izvedla 

med 100 in 200 izobraţevanj.  Septembra je bila uspešno izpeljana, s pomočjo 

Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nefrologiji, dializi in 

transplantaciji, tudi 40. mednarodna konferenca s področja zdravstvene nege 

dializnega pacienta (International Conference European Dialysis and Transplant 

Nurses Association /European Renal Care Association (EDTNA/ERCA) v Ljubljani. 

Pripravljali pa smo v tem letu ţe tretji svetovni kongres medicinskih sester v naši 

drţavi, in sicer s področja anesteziologije, ki bo maja 2012 v Ljubljani, v 

sodelovanju s Sekcijo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 

anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji in International Federation of 

Nurse Anaesthetists (IFNA).   
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 Počasi postavljamo Nacionalni center za strokovni, karierni in osebnostni 

razvoj medicinskih sester in babic, ki poleg koncepta vseţivljenjskega učenja 

zaposlenih v zdravstveni in babiški negi skrbi tudi za področje kariernega in 

osebnostnega razvoja, po usmeritvah Mednarodnega sveta medicinskih sester 

(ICN), Evropske zveze nacionalnih organizacij medicinskih sester (EFN) in drugih 

organizacij. Svoje cilje je ţe uresničil z raziskovalnim projektom - ponovitvijo 

nacionalne raziskave nasilje na naših delovnih mestih izpred desetih let, center je 

bil organizator strokovnega srečanja z mednarodno z mednarodno udeleţbo 

decembra 2011 (gost prof. Ian Needham iz Švice). Prav tako je bil izveden manjši 

projekt poizvedovanje za učenje poklicne etike v izobraţevalnih institucijah na prvi 

bolonjski stopnji. Hvala mag. Tamari Štemberger Kolnik in njeni skupini.   

 Posebej ţelim izpostaviti področje referenčnih ambulant (RA), ki nam je jemalo 

v tem letu obilo časa in energije. Najprej zahvala kolegici Karmen Panikvar Ţlahtič, 

ki je izjemno poţrtvovalno, ob obilici dela, strokovno in konstruktivno pokrivala 

tako strokovne vsebine kot organizacijo projekta, ki je zahteven in velik. Naj se ob 

tej priloţnosti zahvalim še Ireni Vidmar in Boţeni Istenič.  Dela res veliko, uspehi 

pa pomembni. Ne nazadnje smo uspeli dipl.m.s. umestiti na delovno mesto s 

specialnimi znanji in ovrednotiti njeno delo z lastnimi storitvami (K-ji), priznanimi od 

ZZZS. Tako dipl.m.s. delajo, za kar so usposobljene in ta način dela je v prvih sto 

ambulantah zelo povečal zadovoljstvo pacientov. Za naprej je strateški svet 

bivšega ministra postavil zadeve tudi za naprej in upamo, da se RA nadaljujejo z 

novo vlado. Vsebinsko je naš prispevek zlasti področje preventive in zdravstvene 

vzgoje, z dodatnimi znanji s področja kroničnih obolenj, pridobljenimi s posebnim 

izobraţevalnimi moduli. Računamo, da bodo v bodoče na tem področju 

prevladovale potrebe stroke in zahteve pacientov in ne politike, da bodo imeli v 

bodočnosti vsi pacienti enako pravico biti obravnavani v RA (da bodo to postale 

vse ambulante druţinske medicine, kasneje naj bi se jim pridruţile še ruralne 

ambulante).  

 Nadaljevali smo z leta 2010 podano pobudo  Zdravstvenemu svetu – o umeščanju 

anestezijskih medicinskih sester; te so namreč predlagale optimizacijo dela na 

področju anesteziologije in so ţelele potrditev svojih poklicnih aktivnosti in 

kompetenc. Njihov cilj je bil, da v kritičnem času, ko so anesteziologi umaknili 

soglasja o delu preko polnega delovnega časa, ponudijo pomoč, znanje in 

usposobljenost na področju anesteziologije, da se uveljavi legalizacija obstoječe 

prakse in v nadaljevanju morda dodatni koraki po formalnem usposabljanje dipl. 

m. s, ki delajo na anesteziologiji. Formalizacija (legalizacija) obstoječega stanja bi 

v tem trenutku lahko pomagala premostiti omenjeno pomanjkanje zdravnikov, v 

prihodnje pa prispevala k večji dostopnosti do zdravstvenih storitev in hkrati k 

stroškovni učinkovitosti zdravstvenega sistema. Predlog je dvignil v zdravniških 

strokovnih krogih precej prahu, zadeva pa še danes in zaključena, čeprav je vmes 

dobro kazalo. Tako točnega izida ne znamo predvideti. Zahvala Ireni Buček 

Hajdarević in Zorici Kardoš.  
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 Drugo  strokovno področje, ki smo ga posebej »obdelovali,« so bili reševalci. Z 

zaskrbljenostjo smo spremljali dogajanja, usmerjena k spremembi kadrovskih 

standardov in posledično zniţevanju strokovnosti timov za nujne in nenujne 

reševalne prevoze. Strokovno in splošno javnost smo  seznanili z dogajanji na tem 

področju in opozorili na več nepravilnosti, naredili strokovni nadzor s svetovanjem 

v enem od zdravstvenih domov (ZD Velenje), saj so bili pritiski, direktorja, tudi ob 

podpori Zdruţenja zdravstvenih zavodov, zelo intenzivni. Delovna skupina tega 

zdruţenja (zdravstvenih zavodov) je pripravila predloge sprememb Pravilnika o 

prevozih pacientov in Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2011, ki 

temeljijo na zamenjavi zdravstvenih tehnikov z vozniki na delovnih mestih 

voznikov urgentnih reševalnih vozil. Zaskrbljujoče je, da gre za ukinjanje ţe 

dorečenih normativov na račun varnosti pacientov in zniţevanja kakovosti in 

varnosti reševalnih prevozov. Tako smo opozorili, da je predlog delovne skupine 

zdruţenja škodljiv, da v njem vidimo poslabšanje razmer za sicer ţe tako 

ogroţenega pacienta. Vključil se je tudi drţavni svetnik Peter Poţun, hvala Joţetu 

Prestorju in strokovni sekciji.  

 Drţavni svetnik Peter Poţun je vlado tudi opozoril na vstop Hrvaške v EU, kar bi 

za sabo potegnilo moţno zaposlovanje hrvaških medicinskih sester z za nas 

nesprejemljivo izobrazbo in predlagal vladi ukrep začasnega zaprtja meje za prost 

pretok ljudi. Vlada RS bi morala sprejeti sklep, da na določenem ali vseh področjih 

za drţavljane Hrvaške velja slovenska zakonodaje in ne prost pretok delavcev. 

Slovenija to lahko do konca dveletnega obdobja stori tako, da Vlada RS sprejme 

sklep o začasnem zaprtju meje in  tem obvesti EU komisijo. V kolikor bo namreč 

obveljal odprti trg delovne sile in priznavanje kvalifikacij, se lahko v RS ob ţe 

slabih gospodarskih razmerah le - te še poslabšajo. Pričakuje se namreč interes 

hrvaških medicinskih sester za zaposlovanje in istočasno interes naših 

delodajalcev. Ve se, zakaj. Na naše pritiske je vlada (ministrstvo) v odhajanju 

obljubilo, da bo zadeva zakonsko urejena, v kar nismo prepričani. Nadaljevali 

bomo z našimi prizadevanji v tej smeri (hvala, podpredsedniku Petru Poţunu).   

 Glede na razvoj stroke, tudi zaradi vedno večjega poudarka o pomembnosti  na 

dokazi podprte stroke in vedno večje potrebe po ureditvi področja raziskovanja, je 

bila na predlog Častnega razsodišča in sklep lanske skupščine  imenovana 

Delovna skupina za izdelavo etičnih smernic za področje raziskovanja, ki 

zaključuje z delom. Ocenjujemo, da je področje nujno potrebno urediti (tudi zaradi 

velikega števila študentov, ki bi naj bi raziskovali v kliničnih okoljih in istočasnih 

pravic pacientov, da odklonijo sodelovanje. Ob tem pa ugotavljajmo, da v 

kliničnem okolju raziskovanje (iz stroke za stroko) še vedno ni zaţivelo.  

 V tem letu smo se ukvarjali tudi s farmacevti ali bolje rečeno, oni z nami. Ugotovili 

so namreč, da medicinske sestre na več področji rokovanja, urejanja zdravil, 

predvsem pa zdravstvene vzgoje na tem področju presegamo svoja pooblastila. 

Izmenjali smo si na to temo tudi nekaj korespondence. Protestirali so celo pri 
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ZZZS in drţavni etični komisiji v zvezi z našimi ţe priznanimi storitvami v 

referenčnih ambulantah.   

 Na pobudo prvopodpisane Silve Vuga in skupine sopodpisnic je bila leta 11. 1. 

2011 ustanovljena  Delovna skupina za področje ohranjanja zgodovine 

zdravstvene in babiške nege. Vodi jo Irena Keršič. Skupina si je zastavila smele 

cilje, ki so pomembni za sistematični, kronološki, etični pristop in objektivnost 

delovanja skupine. Prioriteta je iskanje, zbiranje, arhiviranje primarnih virov, tudi 

evidenca ob  pridobivanju gradiv.  

 Delovna skupina za nenasilje je imela specifično delo in vlogo. Po dobrih desetih 

letih delovanja ugotavljamo, da brez multidisciplinarnega pristopa in zunanje 

strokovne sodelavke (hvala Dori Lešnik Mugnaioni)s specifičnimi znanji ne bi šlo 

več. Prerasli smo »laično« razreševanje problematike nasilja na naših delovnih 

mestih, ki je vedno bolj pereča in pogostna. Področje kliče po nadaljevanju in 

nadgrajevanju področja. V tem letu je bilo opravljenih veliko število obravnav 

posameznic, ki so se nam zaupale v teţkih situacijah na svojih delovnih mestih. 

Nekateri primeri so se izšli pozitivno, drugi ne. Obelodanjeni so bili mednarodni 

dnevi boja proti nasilju nad ţenskami (9. december s  srečanjem,  objavljenih je 

bilo več prispevkov na temo nasilja, redno v Utripu,...Zahvala Ireni Cveteţar in 

vsem članicam. 

 

Javna pooblastila  

 

Skladno z odločbo, podeljeno s strani Ministrstva za zdravje, je delo na področju 

javnih pooblastil teklo nemoteno predvsem na področju izdajanja odločb vpisa v 

register izvajalcev, izdajanju odločb licenc za samostojno izvajanje dela na področju 

zdravstvene in babiške nege in izvajanju strokovnih nadzorov. Četrto javno 

pooblastilo – načrtovanje specializacij in specialističnih izpitov na področju 

zdravstvene nege ni bilo finančno ovrednoteno s strani MZ, kljub temu so bile 

aktivnosti in veliki napori usmerjeni v spremembe in dopolnitve Pravilnika o 

specializacijah zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev, katerega 

predlagane spremembe so bile po velikih prizadevanjih le objavljene konec leta v 

Uradnem listu.  

  

Za laţjo predstavo, kaj in koliko smo delali in za pregled,  primerjajmo načrt za  

2011:  

 

I. SPLOŠNO  

1. Izvedba redne letne skupščine Zbornice – Zveze (26. marec 2011);  

      Realizacija: DA 

2. delo v delovnih skupinah, komisijah, delovnih telesih, ustanovitev/ukinjanje le 

teh po potrebi (stalno);  

      Realizacija: DA 
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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);  

      Realizacija: DA 

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);  

      Realizacija: DA 

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);   

      Realizacija: Izpeljano je bilo eno srečanje (izgorevanje, grajenje tima).  

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);  

      Realizacija: DA  

7. aţurno odzivanje na pobude, predloge, ideje in kritike članstva, članski 

marketing, tudi  vključevanje bolničarjev v organizacijo – stalno;   

      Realizacija: Naj presodijo poslanci in članstvo.  

8. okrepitev s potrebnimi kadrovskimi viri za potrebe posameznih procesov dela v 

pisarni (zaposlitev pravnice  za polovični delovni čas, strokovne sodelavke/ca); 

Realizacija: Zaposlitev pravnika za polovični delovni čas, strokovne/ga 

sodelavca/ke ne. 

 

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: izobraţevanje 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 (Realizacija: DA), v sodelovanju s 

hrvaškim (Realizacija: DELNO, a ne zaradi nas) in ev. avstrijskim  (Realizacija: 

DELNO, a ne zaradi nas) zdruţenjem medicinskih sester; raziskava pregled 

vsebin s področja izobraţevanja poklicne etike na zdravstvenih šolah/fakultetah v 

R Sloveniji (Realizacija: DA), zasnova raziskav: kaj delamo medicinske sestre in 
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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) ( Realizacija: v načrtu za naprej ); 

10. načrtovana strokovna izobraţevanja v organizaciji strokovnih sekcij, regijskih      

  strokovnih društev, delovnih skupin, drugih (različni izvajalci);  

  Realizacija: DA 

11. spodbujanje povezovanja sorodnih strokovnih področij, tudi sodelovanja med 

strokovnimi sekcijami in regijskimi strokovnimi društvi, drugimi na področju 

izobraţevanja in  raziskovanja;  

Realizacija: DA, delno. 

12. pospešena izdelava nacionalnih strokovnih protokolov/standardov za 

posamezna strokovna področja (strokovne sekcije);  

Realizacija: DA, a gre počasi. 

13. nadaljevanje prenove dokumenta Poklicne aktivnosti za medicinske sestre, 

babice in zdravstvene tehnike na različnih strokovnih področjih (delovna 

skupina, v sodelovanju  s strokovnimi sekcijami;  

Realizacija: DA 

14. redno izdajanje Utripa (enajst številk) in Obzornika zdravstvene nege (štiri 

številke, nadgradnja obeh publikacij v smislu kakovosti in promocije (uredništvi); 

Realizacija: DA 

15. nadaljevanje  izdelave e-verzije  Obzornika zdravstvene nege glasila;  

Realizacija: DA 

16. izdajanje drugih strokovnih in informativnih publikacij, med drugim izdelava  

predstavitvene zloţenke Zbornice – Zveze (slovenska verzija – projektna 

skupina – do  kongresa (Realizacija: NE - zamuda, bo do maja 2012), izdaja 

terminološkega slovarja (delovna skupina) (Realizacija: NE - do konca leta), 

izdaja knjiţice »Moje pripravništvo« (v dogovoru z MZ) (Realizacija: pogovori 

še potekajo), izdaja kodeksa za babice; ( Realizacija: DA); 

20. Spletna stran: www.zbornica-zveza.si  

- spodbujanje članstva za obiskovanje spletnih strani, tudi prijavljanje na 

strokovna srečanja preko elektronske prijavnice (Realizacija: DA); 

- uvajanje sistema z novo člansko kartico/izkaznico (Realizacija: DA); 

- aţurno spremljanje aktivnosti Zbornice – Zveze preko spletnih strani 

(Realizacija: DA); 

 

III. PRIZADEVANJA ZA AVTONOMNOST PROFESIJE 

21. 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);  

http://www.zbornica-zveza.si/
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Realizacija: DA 

22. nadaljevanje sodelovanja z institucijami, ki izobraţujejo za zdravstveno in 

babiško nego (stalno);  

Realizacija: DA, različno, glede na to, koliko se obračajo na nas, koliko si tega 

ţelijo; ene veliko, druge nič. 

23. odzivanje na aktualna dogajanja na področju zdravstva/zdravstvene nege v 

R Sloveniji in izven drţave (po potrebi, vodstvo in drugi);  

Realizacija: DA 

24. posodobitev poklicne podobe medicinske sestre in babice (delovna skupina - 

do kongresa);  

Realizacija: DA 

25. izdaja poklicnega kodeksa za babice;   

Realizacija: DA 

26. seznanjanje strokovne in splošne javnosti o delu organizacije (stalno, vodstvo);  

Realizacija: DA 

27. spodbujanje za ohranjanje zgodovinskega izročila zdravstvene in babiške nege 

(novoustanovljena delovna skupina, drugi  - stalno).  

Realizacija: DA 

28.  oblikovanje predloga Zakona o zdravstveni in babiški negi in izvedba 

formalnih postopkov za sprejem (delovna skupina, vodstvo, drugi); 

Realizacija: DA 

 

IV.POSODOBITEV INFORMACIJSKEGA SISTEMA IN IZBOLJŠEVANJE 

     VARNOSTI ROKOVANJA /SHRANJEVANJA PODATKOV  

29. zagotovitev sledenja dostopa do osebnih podatkov v registrih;  

Realizacija: DA 

30. omogočanje moţnosti uporabe podatkov iz registrov v raziskovalne namene;  

Realizacija: DA 

31. E- arhiviranje (pisarna, drugi); 

Realizacija: DA, v pripravah klasifikacijski načrt. 

 

 V. SODELOVANJE S PREPOZNAVNIMI DRUGIMI   

32. 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);  

Realizacija: DA  

33. s predstavnico Zdravstvenega sveta in RSKZN pri Ministrstvu za zdravje;  

Realizacija: DA, intenzivno  

34. z drţavnim svetnikom za področje zdravstva v Drţavnem svetu; 

Realizacija: DA 
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35. 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);  

Realizacija: DA  

36. s Centrom za poklicno izobraţevanje (Slovenki okvir kvalifikacij, drugo) ;  

Realizacija: delno  

37. z IVZ (čim prejšnja izvedba izračuna potreb po kadrih, drugo);    

Realizacija: delno, z njihove ni veliko interesa, zlasti ne za projekcijo kadra.    

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

zdruţenja, zbornice, posamezniki);  

Realizacija: malo 

39. s stanovskimi sindikati (stalno in po potrebi);  

Realizacija: DA, okrepili sodelovanje z vsemi sindikati. 

40. s prepoznanimi drugimi, npr. civilnimi zdruţenji (po potrebi); 

Realizacija: DA, največ  SOS telefon. 

 

VI. IZVAJANJE JAVNIH POOBLASTIL- glej poročilo pisarne in izvršne  

direktorica  

41. 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;  

Realizacija: DA, a pri specializacijah so velike teţave, ni politične volje na MZ.   

42. 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;  

Realizacija: DA 

43. prenova (re-definiranje) javnega pooblastila strokovna presoja s svetovanjem 

(delovna skupina z zunanjim strokovnim sodelavcem) (do konca leta);  

Realizacija: DA, skupina zaključuje z delom. 

44. pričetek izdajanja licenčnih listin imetnikom dokončnih odločb o podeljeni prvi 

licenci (pristojni v pisarni Zbornice – Zveze);  

Realizacija: NE, ker je potrebno spremeniti pravilnik, odvisno od skupščine in MZ.  

 

VII. MEDNARODNO SODELOVANJE 

45. 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);  

Realizacija: DA, smo v pripravah, da 19. in 20. aprila 2012 gostimo v Ljubljani 

redno skupščino EFN. 

46. nadaljevanje sodelovanja s HUMS – Hrvatsko udrugo medicinskih sestara 

(raziskovalni projekt nenasilje v zdravstveni negi (Center in raziskovalna skupina, 

Upravni odbor, drugi); 
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Realizacija: DA, v mejah moţnosti. 

47. Hrvatskim nacionalnima savezom sestrinstva in Hrvatsko zbornico 

(komoro) (Upravni odbor, drugi);   

Realizacija: Delno 

48. nadaljevanje sodelovanja s Savezom zdravstvenih radnika Srbije (Upravni 

odbor, drugi);  

Realizacija: DA 

49. nadaljevanje sodelovanja z avstrijskim zdruţenjem medicinskih sester 

(Osterreichischer Gesundheits und Kranekenpflegeverband) (Upravni odbor, 

drugi);  

Realizacija: DA,  a manj kot leto prej. 

50.  sodelovanje z Makedonskim zdruţenjem medicinskih sester (ZMSTAM) 

(Upravni odbor);  

Realizacija: NE, v planu za 2012. 

51. obisk enega od zdruţenj medicinskih sester /babic v EU in ev. enega izven EU,  

izmenjava medsebojnih izkušenj, istočasno ogled ene od zdravstvenih institucij. 

Realizacija: Zaradi racionalizacije sredstev, časa in drugih virov zadeve 

nismo realizirali. 

 

GRADIMO SKUPAJ 

 

Ocenjujem, da znamo, ker je to potrebno in koristno za vse,  vedno bolj stopiti skupaj, 

modrost, ki pride z leti in desetletji...Tako intenzivno sodelujemo z RSKZN, zlasti s 

predsedujočo  Zdenko Kramar, pa tudi s predsedujočo bolnišničnemu kolegiju pri 

RSKZN dr. Sašo Kadivec, hvala obema za sodelovanje. Prav tako smo še naprej 

dobro sodelovali s Sindikatom delavcev v zdravstveni negi Slovenije In začeli 

smo malce bolj zdruţevati svoje moči z vsemi sindikati, ki zdruţujejo  medicinske 

sestre, babice, zdravstvene tehnike in bolničarje. Prav tako dobro sodelujemo s 

predstavnico zdravstvene nege v Zdravstvenem svetu Andrejo Peternelj in 

zaposleno na MZ mag. Zdenko Tičar. Vsem hvala in se priporočamo za naprej. 

Naj se iskreno zahvalim zaposlenim v pisarni Zbornice – Zveze, Moniki Aţman, 

Bojani Bučar, Mojci Čerček, Urši Bolta, Špeli Hočevar, Karmen Petaci, Barbari 

Marinko in Andreju Vojnoviču (pravnikoma) več študentkam in študentu, ostanite še 

naprej tako dober tim. Velika zahvala članicam in članom Upravnega odbora: Petru 

Poţunu (podpredsedniku), Kseniji Pirš (koordinatorici regijskih strokovnih društev), 

Joţetu Prestorju (koordinatorju strokovnih sekcij), Aniti Prelec (ki pokriva babice), 

mag. Tamari Štemberger Kolnik (članici UO  s strani strokovnih sekcij), Boji Pahor 

(članici UO s strani regijskih strokovnih društev), Ireni Buček Hajdarević (ki 

predstavlja največje regijsko strokovno društvo, to je DMSBZT Ljubljana), Mihi 

Okroţniku (predstavniku zdravstvenih tehnikov).  

Seveda vsem zahval poimensko ne bo moč izreči; ne morem mimo obeh uredniških 

odborov, tako Obzornika zdravstvene nege (hvala Andreji Mihelič Zajec in Utripa 
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(hvala Biserki Marolt Meden. Enako tudi vsem članicam obeh uredništev in vsem 

zunanjim sodelavcem. Na obe publikaciji smo ponosni.   Prav tako hvala vsem 

predsedujočim in vodjem delovnih skupin, komisij in drugih teles, recimo Častnemu 

razsodišču (Marini Velepič), Nadzornemu odboru (s predsedujočo Ljubico Šavnik),  

Zahvala gre našim bliţnjim iz domačih logov, ki podpirajo naše delo in veliko 

odsotnost. 

Zahvala velja vsem zunanjim strokovnim sodelavcem, ki jih sicer iščemo le, kadar 

sami čisto nič ne znamo, a jih vseeno nekaj potrebujemo.   

 Od delovnih skupin je potrebno omeniti tudi Delovno skupino za pripravo 

specializacij z vodjo Vanjo Vilar, ki se trudi s področjem, ki še nima luči na drugi 

strani predora. Dela ni konca v Delovna skupini za prenovo terminološkega 

slovarja, hvala Saši Horvat in kolegicam. Izjemno veliko dela je imela Komisija za 

licenčno vrednotenje (hvala, Sanja Arnautović), prav tako Komisija za 

dodeljevanje sredstev iz sklada za izobraţevanje (hvala, Irena Buček Hajdarević), 

Komisija za zasebno delo (s Sašo Matko na čelu), Statutarna komisija (ki jo vodi 

Tadeja Bizjak)in druge. Na novo je v tem letu delala Delovna skupina z prenovo 

strokovnih nadzorov  s svetovanjem, kamor smo povabili zunanjega strokovnjaka 

dr. Andreja Robido,  zadevo je koordinirala Irena Buček Hajdarević.  

In ne moremo mimo Delovne skupine, ki piše naš lastni zakon, in jo vodi mag. 

Branko Bregar.  Vsem lepa hvala. In ţe prej smo omenili Komisijo za specialna 

znanja z Tatjano Nendl. Kdo ve, koga vse sem pozabila vsaj z eno besedo izpostaviti 

in se vsem zahvaliti. Naj končam z dobrimi mislimi vsem, ki čutite, da je pomembno 

biti zdruţen in nekam pripadati. Hvala.  

 

Zahvala naj torej velja slehernemu članu in članici. Upamo, da boste uspeli v 

poročilih prebrati vsaj tiso, kar vas zanima in začutili, da članarina, ki jo namenjate 

Zbornici Zvezi, sluţi svojemu namenu. . Poročila so vedno skopa in ne morejo zajeti 

vsega vrveţa našega delovanja, Naša ţelja pa je, da se članarina sleherni članici in 

članu vrne nazaj, v bilo kateri obliki naših dejavnosti, ki so razvidne iz posameznih 

poročil. Vzemite si čas, preberite poročila o delu, med drugim regijskih strokovnih 

društev, ki ponujajo pestro paleto interesnih dejavnosti, ki  seţejo tudi v vaš prosti 

čas. Brez vsakega posebej vsega tega ne bi bilo. Srečno torej in ostanimo skupaj še 

naprej, v tem je naša prednost in naša moč, naš glas in naš odmev. Se bojimo, da bo 

potrebno še bolj glasno spregovoriti, verjemite, v dobro vseh nas in v dobro 

pacientov. Časi, v katerih ţivimo in delamo, so eni teţjih. Zato šteje, da nas je 

včlanjenih pribliţno 90 odstotkov vseh izvajalcev zdravstvene in babiške nege in 

ponosni smo na prehojenih 85 let Zveze društev in 20 let Zbornice, kar bomo v letu 

2012 praznovali. Čestitke in srečno.  

 

Poročilo pripravila 

Darinka Klemenc, predsednica Zbornice-Zveze 
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POROČILO O DELU STROKOVNIH SLUŢB 

 

Število zaposlenih v pisarni Zbornice – Zveze se je v letu 2011, zahvaljujoč sklepu 

upravnega odbora, okrepilo z dvema sodelavkama za področje javnih pooblastil in 

vodenja članstva ter polovično zaposlitvijo pravnika. Odločitev, ki je bila glede na 

obseg aktivnosti nujno potrebna. Število vlog za licenčno vrednotenje strokovnih 

izobraţevanj narašča skladno s povečevanjem imetnikov licenčnih odločb, ki 

pridobivajo strokovne vsebine in znanja, potrebna za nemoteno izvajanje svojega 

dela v kliničnih okoljih. Vsem tem vlogam so se pridruţile tudi neštete vloge za 

priznanje specialnih znanj. Izredno dinamično je tudi spremljanje članstva iz meseca 

v mesec, ki pa še vedno narašča. Skupni prostori so postali zares skupni, saj 

občasno ţe nastajajo »prostorska ozka grla« za vse, ki delujejo v izvršnih odborih 

strokovnih sekcij, delovnih skupin, komisij in posameznih projektih. V letu 2011 smo 

takšnih delovnih srečanj zabeleţili preko 240. Ugotavljamo, da je čas uradnih ur 

pisarne za vse, ki jih zanimajo različne informacije po telefonu in tudi osebno, 

prekratek. Uradne ure v pisarni bomo v letu 2012 podaljšali. Pravno podporo na 

različnih področjih smo pred polovično zaposlitvijo pravnika zdruţevali s pravno 

pisarno Krainer in partnerji, s katero še vodimo posamezne pravne postopke. 

Vsekakor pa je pravna podpora dodana vrednost na vseh področjih. Celotno 

finančno računovodsko dejavnost vodimo skupaj z računovodskim servisom Unija 

d.d. Tim strokovnjakov na tem področju je našo dejavnost dodobra spoznal in 

sodelovanje odlično teče. Na področju javnih pooblastil nam še vedno svetuje 

neodvisni finančni strokovnjak Tomaţ Glaţar. Področje, ki smo ga poimenovali kar 

»portal članstva«, smo v letu 2011 začeli razvijati z Alešem Kravosom, ki je naš 

sodelavec ţe deset let. Uporabnost portala postaja vse večja, prepoznavna, lepo 

sprejeta in ţe nudi nove izzive. Sodelovanje s Tiskarno Povše, Tiskarno in 

knjigoveznico Radovljica ter sodelavcem Azmirjem Čvorakom teče brez zapletov, 

tako glasilo Utrip kot strokovni časopis Obzornik zdravstvene nege redno izhajata, 

kakovost je iz številke v številko boljša. Spletna stran Zbornice – Zveze se 

dobesedno šibi od vseh pomembnih informacij in bo v naslednjem letu morala postati 

bolj pregledna. Pomemben vsebinski del aktivnosti v pisarni so sklepi, ki jih sprejmejo 

člani upravnega odbora. Lani so zasedali na 11 rednih in 4 korespondenčnih sejah. 

Ob tem so sprejeli 226 sklepov, ki so bili v več kot 90 % tudi realizirani. Nekateri 

sklepi so v teku realizacije, del je bil tudi storniran. 

 

Oddelek članarine 

 

Članstvo v Zbornici – Zvezi je prostovoljno za vse medicinske sestre, babice in 

zdravstvene tehnike iz vrst aktivnih delavcev v zdravstveni negi, upokojenih 

medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, dijakov in študentov zdravstvene 

nege. Organizacijo sestavlja 11 regijskih društev: Ljubljana, Maribor, Celje, Pomurje, 
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Ptuj-Ormoţ, Nova Gorica, Koper, Slovenj Gradec, Novo mesto, Velenje in društvo 

Gorenjske. 

 

Vpisi in izpisi v članstvo potekajo vsakega 20. v mesecu. Vsak, ki ţeli postati član, 

mora izpolniti obrazec »Pristopna izjava za članstvo v Zbornici – Zvezi«, 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 

najprej začasno potrdilo o članstvu in nato še člansko izkaznico, s katero se lahko 

izkaţe na vseh strokovnih srečanjih.  

 

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

pomembna obvestila Zbornice – Zveze s področja članarine in javnih pooblastil, ki jih 

Zbornica – Zveza opravlja po pooblastilu Ministrstva za zdravje (vpis v register, 

pridobitev licence, strokovni nadzori s svetovanjem, področje specializacij). Glasilo 

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

stalnih in začasnih naslovov članov smo v letu 2011 mesečno prejeli povprečno 19 

zavrnjenih izvodov Utripa, ki jih evidentiramo in posamezniku posredujemo v delovno 

organizacijo skupaj z dopisom, v katerem ga pozovemo, da nam sporoči morebitni 

novi naslov oziroma razloge za nedostavljeno pošiljko. 

 

Član se lahko odloči, da bo članarino plačeval bodisi preko delovne organizacije ali 

pa jo nakazuje sam. Če se na pristopni izjavi ne opredeli, kako bo plačeval mesečno 

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

navadni pošti obvesti o načinu plačevanja. Po prejetem dopisu obvestimo delovno 

organizacijo, da članu mesečno odtegujejo članarino za Zbornico – Zvezo in jo 

nakazujejo k nam, če pa se član odloči, da bo članarino mesečno nakazoval sam, mu 

posredujemo številko transakcijskega računa ter sklic, kamor potem mesečno 

nakazuje članarino. 

 

Plačevanje članarine preko poloţnic ni mogoče zaradi spremenljivega mesečnega 

zneska članarine. Izjema so študentje in upokojeni, ki imajo stalen znesek letne 

članarine v višini 20 evrov in na dom prejmejo poloţnico. 

 

Najpogostejši način plačevanja članarine za aktivne člane v letu 2011 je bil preko 

delovne organizacije, in sicer v višini 0,6 % bruto od osebnega dohodka. V letu 2011 

smo poslali 1015 poloţnic za plačilo članarine za upokojene člane in študente. 

Članarina za brezposelne člane in članice, ki so bile na porodniškem dopustu, je v 

letu 2011 znašala 3 evre na mesec.  

 

V letu 2011 se je članstvo v Zbornici – Zvezi mesečno povečevalo ter na dan 31. 12. 

2011 znaša 16.755 članic/članov. Na mesec je bilo povprečno 42 novih vpisov v 

članstvo, pri čemer jih največ beleţimo v mesecu novembru, ko je številka vpisov v 
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mesecu znašala 74. Skupaj smo v letu 2011 zabeleţili 258 izpisov iz članstva zaradi 

različnih razlogov. 

V mesecu marcu 2011 so vsi člani prejeli nove članske izkaznice Zbornice – Zveze s 

čipom. Izdali smo 15835 članskih izkaznic. Člani so tako dobili sodoben 

identifikacijski dokument, s katerim se lahko identificirajo na strokovnih 

izobraţevanjih in izpopolnjevanjih društev ter strokovnih sekcij Zbornice – Zveze, pa 

tudi pri pooblaščenih organizatorjih. Nove članske izkaznice članom od aprila 2011 

omogočajo registracijo in uporabo spletne aplikacije Portal članov, s pomočjo katere 

imajo elektronski vpogled v osebne članske podatke ter pogled v stanje v Registru 

izvajalcev zdravstvene in babiške nege, vključno s stanjem pridobljenih licenčnih 

točk. 

 

Preglednica članstva v letu 2011 

 

  
Aktivni člani Upokojeni člani Študenti 

Stanje članstva - 

skupno 

DRUŠTVA A B C D 

        D=A+B+C 

DMSBZT Ljubljana 5141 253 146 5540 

DMSBZT Maribor 2214 58 57 2329 

DMSBZT Celje 1724 44 0 1768 

DMSBZT Gorenjska 1212 79 20 1311 

DMSBZT Koper 967 33 57 1057 

DMSBZT Nova 

Gorica 
822 78 0 900 

DMSBZT Novo 

mesto 
1108 45 60 1213 

DMSBZT Slovenj 

Gradec 
594 20 2 616 

DMSBZT Velenje 329 2 0 331 

DMSBZT Ptuj 599 4 0 603 

DMSBZT Pomurje 1037 49 1 1087 

Skupaj 15.747 665 343 16.755 
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ČLANARINA:  

Št. vpisov v Zbornico – Zvezo v letu 2011 609 

Št. izpisov iz Zbornice – Zveze v letu 2011 258 

 

Javna pooblastila  

 

Oddelek registra in licenc  

V obdobju od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 smo na Zbornici – Zvezi prejeli 635 vlog za 

vpis v register izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege (v nadaljevanju: 

register) in 992 vlog za pridobitev licence v dejavnosti zdravstvene in babiške nege (v 

nadaljevanju: licenca). Poslali smo 5339 obvestil za plačilo upravne takse, od tega 

1497 obvestil za plačilo upravne takse pred izdajo odločb o vpisu v register in 3842 

obvestil za plačilo upravne takse pred izdajo odločbe o podelitvi licence. Kot je 

navedeno v preglednici številka 1, smo izdali 1145 odločb o vpisu v register ter 2812 

odločb o podelitvi licence. V letu 2011 je bilo izdanih 31 sklepov o ustavitvi postopka 

vpisa v register, 15 sklepov o ustavitvi postopka pridobitve licence ter 32 sklepov o 

podaljšanju licenčnega obdobja. Na dan 31. 12. 2011 je v registru vodenih 20.121 

vlog za vpis v register, od tega je bilo 18.772 izvajalkam in izvajalcem izdana odločba 

o vpisu v register, ki je predpogoj za pridobitev licence, ter 13.009 izvajalkam in 

izvajalcem podeljena licenca za samostojno opravljanje dela na področju 

zdravstvene ali babiške nege. Vsem izvajalkam in izvajalcem smo bili na voljo po 

elektronski pošti, kjer smo aţurno odgovarjali na postavljena vprašanja in obvestila o 

spremembi osebnih podatkov; prav tako smo bili dostopni preko telefonskega 

komuniciranja in osebno v času uradnih ur. 

 

Preglednica postopkov JP: 

 

Postopki v obdobju od 1. 1. 2011 do 

31. 12. 2011 

REGISTER LICENCA 

Število prejetih vlog 635 992 

Število poslanih obvestil o plačilu takse 1497 3842 

Število izdanih odločb 1145 2812 

Število izdanih sklepov 31 47 

Na dan 31.12.2011 je bilo skupno 

število izdanih odločb 

18.772 13.009 
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Licenčno vrednotenje strokovnih izobraţevanj 

 

V letu 2011 smo na Zbornico – Zvezo prejeli 447 vlog organizatorjev za pridobitev 

licenčnih točk za strokovno izpopolnjevanje/izobraţevanje. Od tega je bilo 25 vlog 

zavrnjenih iz različnih razlogov. 

 

Komisija za licenčno vrednotenje je v letu 2011 dodelila 422 sklepov, kar pa ne 

pomeni, da je bilo toliko izobraţevanj v tekočem letu tudi izvedenih. 

 

To pomeni, da so organizatorji nameravali izobraţevanja izvajati v letu 2011, a so 

zaradi premajhnega števila prijav udeleţencev termin izvedbe odpovedali in ga 

prestavili v leto 2012, ali pa so organizatorji oddajali vloge konec leta 2011 za tekoče 

leto 2012, 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. 

 

V obdobju 1. 1. 2011 – 31. 12. 2011 je bilo izvedenih 436 izobraţevanj, kar je 

razvidno tudi iz spodnje razpredelnice. 

 

Preglednica izobraţevanj, izvedeni termini in udeleţba na seminarjih v 

obdobju od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 

 

Leto termina Izobraţevanja Termini Število udeleţencev 

2011 436 782 22.974 

 

Vsa izobraţevanja za leto 2011 še vedno niso vpisana v Register strokovnih 

izpopolnjevanj in udeleţencem še niso podeljene licenčne točke. Razlog je 

nedoslednost organizatorjev, ki po večkratnih pozivih do danes niso posredovali 

seznamov s podpisi udeleţencev oziroma MSO excelovih datotek z urejenimi podatki 

udeleţencev. Za neprejete dokumente ţal udeleţencem ne bomo mogli podeliti 

licenčnih točk. 

 

Tudi v letu 2011 so člani upravnega odbora Zbornice – Zveze s sklepom 397/46 na 

predlog Komisije za licenčno vrednotenje odločili, da zdravstvene zavode pozovejo k 

oddaji napovednika dogodkov do 31. 1. 2012, 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 je 

600 €/leto za vrednotenje 10-ih internih strokovnih izpopolnjevanj. 

Teh napovednikov smo prejeli 35. 
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Kot vsako leto je bilo treba 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 letu 2011 smo vzpostavili tudi prijavo udeleţencev preko portala organizatorjev s 

pomočjo kartice organizatorja ter s čitalcem za branje organizatorskih pametnih 

kartic. V tem trenutku so kartico organizatorja ter čitalec pridobile skoraj vse 

strokovne sekcije in strokovna društva. 

 

Namen tega je bil v prvi vrsti, da organizatorjem olajšamo delo s prijavo udeleţencev 

na njihova strokovna srečanja. Funkcionalnost je nadgradnja in zamenjava za 

trenutni sistem vnosa udeleţencev v predpripravljene excelove tabele. Prednost 

novega sistema je v on-line povezavi direktno na Register zdravstvene in babiške 

nege v centrali Zbornice – Zveze. Tako lahko organizator poskrbi za pravilnost 

vnesenih podatkov o udeleţencih, seveda pa lahko istočasno tudi preveri status oz. 

veljavnost licence posameznega udeleţenca. Koncept funkcionalnosti »Prijave« je 

dvokoračni vnos / prijava udeleţencev na posamezno izobraţevanje. Udeleţence je 

treba najprej vnesti / dodati v seznam udeleţencev, potem pa ob izvedbi 

izobraţevanja izvesti še samo prijavo, ki jo lahko najustrezneje izvedemo s pomočjo 

članske kartice; slednjo udeleţenec predloţi ob prihodu na izobraţevanje ali pa 

direktno označimo udeleţbo v samem seznamu, v kolikor udeleţenec kartice iz 

kakršnegakoli razloga nima. 

 

V obdobju 2011 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 31. 12. 2011. V tekočem letu 2011 je 

prispelo 636 individualnih vlog. Ţal zaradi velikega fizičnega obsega licenčnih točk še 

nismo uspeli pripisati posameznikom, kar ostaja dolg, ki ga bomo izvedli v prvi 

polovici leta 2012.  

 

Zaloţniška dejavnost 

 

Zbornica – Zveza nudi vsem članom in ostalim moţnost nakupa različnih publikacij, 

bodisi za opravljanje pripravništva bodisi za pridobitev dodatnih znanj. Posameznik 

jih lahko dobi na sedeţu Zbornice – Zveze ali pa nam posreduje naročilo po pošti in 

mu/ji pošljemo publikacijo s plačilom po povzetju. Vsakemu posamezniku izstavimo 

račun z navedbo plačila. V primeru, da publikacijo naroča delovna organizacija, nam 

ta posreduje naročilnico, ki jo vnesemo v evidenco, izstavimo račun in hkrati 

pošljemo tudi število naročenih publikacij. V letu 2011 je bilo prodanih, in s tem tudi 

izdanih računov iz naslova prodaje, 1403 izvodov publikacij. 
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Preglednica prodanih knjiţic v letu 2011: 

 

PRODAJA KNJIG:  

Št. prodanih knjiţic v letu 2011 1403 

 

Računovodstvo 

 

Računovodstvo v pisarni v celoti vodi in izvede Mojca Čerček, ki se povezuje z 

računovodsko hišo Unija d.d. Število opremljenih dokumentov priča o velikem obsegu 

opravljenega dela v letu 2011. 

 

Preglednice opravljenih računovodskih storitev: 

 

Vrsta dokumenta                                                         Število dokumentov 

Bančni izpiski                                                                                            252 

Izdani računi                                                                                            2152 

Prejeti računi                                                                                           1119 

Donatorske pogodbe                                                                                 87 

Izdaja avansov, dobropisov                                                                      475 

Avtorske pogodbe, podjemne pogodbe                                                    965 

Potni nalogi                                                                                               922 

 

Članarina 

 

Vrsta dokumenta                                                                    Število dokumentov 

2x letno izstavitev računov članom (upokojencem, študentom)             1015 

Izdaja opominov članom                                                                            344 

 

Obzornik zdravstvene nege 

 

Vrsta dokumenta                                                                    Število dokumentov 

Naročnikov na Obzornik zdravstvene nege                                             2010  

Odjava naročnikov na Obzornik zdravstvene nege                                   325 

Knjiţena plačila                                                                                        2068 

2x letno izstavitev računov                                                                       2036  

Izdaja opominov                                                                                        396 

 

V strokovnih sluţbah Zbornice – Zveze smo v letu 2011 zdruţevali moči: Darinka 

Klemenc, predsednica (60 % zaposlitev), Monika Aţman, izvršna direktorica, Bojana 



[Type text] 

 

 

 

Poročilo o delu organov Zbornice –Zveze za leto 2011  

 

 

49 

 

Bučar, poslovna sekretarka, Mojca Čerček, knjigovodkinja, Urša Bolta, upravno-

pravna strokovna sodelavka, Barbara Marinko, pravnica (50 % zaposlitev) v prvi 

polovici leta, Andrej Vojnovič, pravnik (50 % zaposlitev) v drugi polovici leta, Špela 

Hočevar, strokovna sodelavka na področju licenčnega vrednotenja, Karmen Petaci, 

strokovna sodelavka na področju članarin, ter študenta Gregor Rojs in Karmen 

Premec. 

 

Vsi zaposleni v strokovnih sluţbah smo opravili veliko dela in smo na to tudi 

upravičeno ponosni. Vsekakor nam to ne bi uspelo brez velikega števila naših 

zunanjih sodelavcev in strokovnih kolegic in kolegov, ki so prihajali v pisarno v 

svojem prostem času, z veliko pozitivne energije in pripravljenosti zdruţiti moči za 

razvoj strokovnega zdruţenja ter zdravstvene in babiške nege v slovenskem 

prostoru. 

 

Vsem sodelavcem v pisarni in vsem sodelujočim se za opravljeno delo ob tej 

priloţnosti zahvaljujem in priporočam za sodelovanje tudi v letu 2012. 

 

Poročilo pripravila 

Monika Aţman, izvršna direktorica Zbornice-Zveze 
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POROČILO ODBORA REGIJSKIH STROKOVNIH DRUŠTEV 

  

 

I. Predstavitev organa 

Odbor regijskih strokovnih društev (ORSD) predstavlja organ, ki pri Zbornici – Zvezi 

koordinira skupna prizadevanja pri uresničevanju interesov enajstih regijskih 

strokovnih zdruţenj (skupaj 16.643 članic in članov), izkazanih pri doseganju ciljev in 

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

izvajalce.  

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

pomembno nalogo zdruţevanja številčnega članstva. Iz strokovnega, poklicno-

stanovskega in druţbenega vidika je bila ta vloga neprecenljiva pri informiranju, 

koordiniranju in usklajenem sodelovanju regij, tako z Zbornico – Zvezo kakor tudi pri 

delovanju zaposlenih v zdravstveni in babiški negi v posameznih regijah Slovenije.  

 

V ORSD smo si tudi v letu 2011 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.  

 

II. Izvedeni projekti in aktivnosti 

 Vseh enajst regijskih strokovnih društev (RSD) je organizirano sodelovalo na 8. 

kongresu zdravstvene in babiške nege Slovenije, ki je pod motom »Medicinske 

sestre in babice zagotavljamo dostopnost in enakost zdravstvene oskrbe 

pacientov« od 12. do 14. maja 2011 potekal v Mariboru: 

- podprla so udeleţbo članov na kongresu s plačili kotizacij glede na zanimanje 

članstva in moţnosti posameznega RSD, 

- pripravila so posterske predstavitve dejavnosti RSD, 

- pripravila so predstavitvene stojnice RSD, kjer se je odvijala promocija  

    dejavnosti ter lokalnih značilnosti posamezne regije,  

- pripravila in izvedla so obkongresne dejavnosti RSD (več kot 150 

udeleţencev), ki so v sklopu kongresa potekale v petek, 13. maja 2011 popoldan: 

pohodna pot na mariborsko Pohorje, tečaj nordijske hoje na mariborskem 

Pohorju, šola golfa za začetnike, turnir golfa, kolesarjenje in kopanje v 

Moravskih toplicah, ogled najstarejšega slovenskega mesta Ptuj, Maribor – 

Lent, z ogledom Hiše stare trte, 

- koordinirala so udeleţbo in organizirala avtobusne prevoze članov na 

svečano akademijo (več kot 600 udeleţencev), dogodka so se udeleţile vse 

predsednice in en predsednik RSD.  

    Odzivi udeleţencev kongresa in obkongresnih dejavnosti so bili odlični. Dejavnosti 

RSD so potekale usklajeno, z veliko zavzetostjo predsednic/ predsednika, ki so 
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sočasno prevzeli različne vloge sodelovanja, izvajanja številnih aktivnosti ter 

promocije RSD in Zbornice – Zveze.  

 Udeleţili smo se regijskih obeleţij ob mednarodnem dnevu medicinskih 

sester ter obeleţij ob visokih jubilejih posameznih RSD, spodbujali delovanje 

regijskih strokovnih društev na področju razvoja strokovnih vsebin ter interesnih 

dejavnosti (kakovost ţivljenja zaposlenih v zdravstveni in babiški negi), o čemer 

zgovorno pričajo posamezna poročila regijskih strokovnih društev.  

 Posebej velja poudariti, da smo v ORSD obravnavali Strategijo razvoja 

zdravstvene nege in oskrbe v sistemu zdravstvenega varstva v R Sloveniji za 

obdobje od 2011 do 2020.  

 Spremljali smo 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.  

 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 2011, ko smo pri načrtovanju strokovnih 

izpopolnjevanj izhajali iz splošnih, strokovnih in obveznih vsebin (10. člen 

Pravilnika o licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, UL RS 

št. 24/2007). RSD vse bolj prevzemajo vlogo partnerja v procesu 

vseţivljenjskega izobraţevanja in strokovnega izpopolnjevanja v 

neposrednem okolju praks, v specifičnih okoljih, kjer potrebe po znanjih 

nastajajo v skladu s potrebami pacientov in njihovih svojcev v procesu 

zdravstvene obravnave. Slednje predstavlja največjo dodano vrednost 

izobraţevanj, ki v regijah predstavljajo dostopna, sodobna, sistematična, 

ciljana potrebna znanja.  

 V letu 2011 so vsa RSD prešla na enoten postopek elektronske registracije 

udeleţencev strokovnih izpopolnjevanj in izobraţevanj s pomočjo spletne 

aplikacije.  

 RSD so zaradi statistično pomembnih odstopanj v višini članarin v letu 2011 

pričela z aktivnostmi na področju informiranja članov z analizo vpliva novega 

sistema obračunavanja članarin na prihodke RSD ter izračunom predlagane 

fiksne članarine. Ob analizi števila članstva po društvih in skupinah smo ugotovili, 

da moramo v regijah pozvati zaposlene v zdravstveni in babiški negi k pristopu v 

postopek vpisa v register izvajalcev ter pridobivanja prve licence (na dan 26. 6. še 

štirje odstotki članov niso v postopku). RSD podpirajo sistemsko ureditev 

področja članarin, kar bo utemeljeno s povečanjem prihodkov od članarin za 

posamezna RSD ter z zniţanjem povprečne članarine na člana, ob tem pa bo 

vzpostavljen nadzor nad plačilom članarin posameznih članov ter s tem 

zagotovljen enakopraven status članov v organizaciji.  
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 Med drugim smo na ORSD v letu 2011 oblikovali, sprejeli in posredovali v 

razpravo na UO Zbornice – Zveze naslednje pobude: 

- »Pobudo za poziv zdravstvenim zavodom v zvezi s kršenjem zakonskih 

določil, ki urejajo področje izobraţevanja in strokovnega izpopolnjevanja 

zaposlenih v zdravstveni negi«, ker smo v posameznih zdravstvenih, socialno-

varstvenih in drugih zavodih, kjer so zaposleni v zdravstveni negi, zaznali kršenje 

zakonskih določil, ki zaposlenim v zdravstveni in babiški negi urejajo 

pravice in dolţnosti na področju izobraţevanja in neprekinjenega 

strokovnega izpopolnjevanja ter s tem v zvezi pravico do odsotnosti z dela. 

Predlagali smo, da se o tem obvesti vodstva zavodov, Zdruţenje zdravstvenih 

zavodov, Sindikat delavcev v zdravstveni negi in druge sindikate ter jih pozove k 

upoštevanju Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/ 2002), Zakona o 

zdravstveni dejavnosti (Ur. l. št. 36/ 2004), Pravilnika o strokovnem 

izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev (Ur. l. RS, št. 

92 – 3968/ 2006), Pravilnika o licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in 

babiške nege (Ur. l. RS, 24/ 2007), ker so kršene pravice zaposlenim tudi v 

primerih, ko gre za izobraţevanje na področju obveznih in drugih vsebin za 

ohranjanje licence izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege;  

- »Pobudo za sodelovanje RSD pri razvoju informacijskega sistema in portala 

članstva Zbornice – Zveze« – zaradi razvijanja uporabnosti nove članske 

izkaznice za posameznega člana ter za RSD, organizatorje strokovnih 

izobraţevanj (moţen vpogled v podatke, pomembne za organizatorja strokovnega 

dogodka) ter podpiranja nadaljnjega razvoja portala članstva pri Zbornici – Zvezi, 

saj bo tako omogočen sodoben način pretoka informacij med RSD in Zb – Zv 

(potrebe članstva, podatki o članstvu ipd. ). O prispevku RSD (predlog: 1 EUR na 

posameznega člana RSD) je tekla razprava ţe od leta 2010, 

predsednice/predsednik RSD smo s predlogom ţe seznanjali člane v organih 

društev; 

 »Pobudo za ureditev opravičene odsotnosti z dela predsednice/ predsednika 

RSD in članov drugih organov Zbornice – Zveze«, v obsegu aktivnosti RSD in 

ORSD oziroma drugih organov. Predsednice/predsednik RSD in SS s svojim 

aktivnim delom namreč pomembno pripomorejo tudi k strokovni usposobljenosti 

zaposlenih na področju zdravstvene in babiške nege v svojih neposrednih 

delovnih okoljih.  

 

III. Izvedene seje 

V letu 2011 smo se sestali na štirih rednih sejah: 

9. redni seji ORSD, dne 18. februarja 2011 (v sodelovanju z DMSBZT Velenje),  

10. redni seji ORSD, dne 15. aprila 2011 (v sodelovanju z DMSBZT Maribor),  

11. redni seji ORSD, dne 10. oktobra (prostori Zbornice – Zveze),  

12. redni seji ORSD, dne 15. novembra 2011 (v sodelovanju z DMSBZT Pomurje).  

 

http://www.zbornica-zveza.si/dokumenti/licenca/Pravilnik_o_strokovnem_izpopolnjevanju_zdravstvenih_delavcev_in_zdravstvenih_sodelavcev.pdf
http://www.zbornica-zveza.si/dokumenti/licenca/Pravilnik_o_strokovnem_izpopolnjevanju_zdravstvenih_delavcev_in_zdravstvenih_sodelavcev.pdf
http://www.zbornica-zveza.si/dokumenti/licenca/Pravilnik_o_strokovnem_izpopolnjevanju_zdravstvenih_delavcev_in_zdravstvenih_sodelavcev.pdf
http://www.zbornica-zveza.si/dokumenti/licenca/Pravilnik_o_strokovnem_izpopolnjevanju_zdravstvenih_delavcev_in_zdravstvenih_sodelavcev.pdf
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18. februarja 2011 je potekala 9. seja ORSD, ki jo je v sodelovanju z odborom 

organiziralo DMSBZT Velenje, v ambientu Vile Široko v Šoštanju. Po poročanju s sej 

UO (35. redna seja UO, z dne 19. 1. 2011, 21. korespondenčna seja UO, z dne 1. 2. 

2011, 22. korespondenčna seja UO, z dne 2. 2. 2011, 36. redna seja UO, z dne 16. 

2. 2011) smo razpravljali o spremembah Pravilnika o priznanjih Zbornice – Zveze ter 

Pravilnika o priznanjih RSD. V nadaljevanju smo pričeli z razpravo o aktivnostih za 

priprave na 8. kongres Zbornice – Zveze. Razprava se je nadaljevala v zvezi s 

pripravami na 23. redno skupščino Zbornice – Zveze, z imenovanjem poslancev 

(število poslancev glede na število članstva v posameznem društvu) in s poročiloma 

o delu RSD ter ORSD. Predstavili smo predlog nacionalnega protokola aktivnosti 

zdravstvene nege Zbornice – Zveze. Standardizirani obrazec za pripravo 

nacionalnega protokola so predsednice/predsednik RSD prejeli po elektronski pošti.  

 

15. aprila 2011 je potekala 10. seja ORSD, ki jo je v sodelovanju z odborom 

organiziralo DMSBZT Maribor. Na seji so bila posredovana poročila s sej UO (37. 

redna seja UO, z dne 9. 3. 2011, 38. izredna seja UO, z dne 26. 3. 2011, 39. redna 

seja UO, z dne 13. 4. 2011).  

Nadaljevali smo razpravo z 9. seje ORSD v zvezi z obkongresnimi in drugimi 

dejavnostmi RSD. Seja je bila zelo delovna, obravnavali smo predloge posredovanih 

posterskih predstavitev, predstavitev na stojnicah, programov obkongresnih 

dejavnosti in organizacijo udeleţbe na svečanosti. Predloge smo v celoti uskladili z 

navodili za pripravo posameznega sklopa. Dogovorili smo se za nosilce dejavnosti in 

soorganizatorje pri posameznih programih.  

 

10. oktobra 2011 je potekala 11. seja ORSD v prostorih Zbornice – Zveze. 

Posredovana so bila poročila s sej UO (40. redna seja UO, z dne 18. 5. 2011, 41. 

izredna seja UO, z dne 8. 6. 2011, 42. redna seja UO, z dne 29. 6. 2011, 43. redna 

seja UO, z dne 16. 9. 2011). Na ORSD so se predsednice/predsednik RSD seznanili 

z novim načinom elektronske registracije udeleţencev na strokovnih izpopolnjevanjih 

in izobraţevanjih. Aleš Kravos, zunanji strokovni sodelavec Zbornice – Zveze, je po 

razlagi in praktičnem prikazu aktivnosti na prenosne računalnike 

predsednic/predsednika RSD namestil programsko podporo za izvajanje v 

posameznih regijah. ORSD je sprejel sklep, da z elektronsko registracijo pričnejo 

postopno, ob prvem naslednjem strokovnem dogodku v regiji. V nadaljevanju je 

Tomaţ Glaţar, zunanji strokovni sodelavec, s pomočjo PP predstavitve in gradiva, ki 

so ga člani ORSD prejeli na seji, predstavil analizo vpliva novega sistema 

obračunavanja članarin na prihodke RSD. Predstavil je izračun članarin, če bi bile 

fiksne. Predstavljene so bile tri različne vrednosti mesečne članarine na 

posameznega člana oz. članico. Ob analizi trenutnih članarin glede na posamezna 

RSD smo ugotovili statistično pomembna odstopanja v višini članarin. Podane so bile 

sklepne ugotovitve: smiselno je sistemsko urediti področje članarin, ki bo utemeljeno 

s povečanjem prihodkov od članarin za posamezna RSD ter z zniţanjem povprečne 
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članarine na člana, ob tem pa bo vzpostavljen nadzor nad plačilom članarin 

posameznih članov ter s tem zagotovljen enakopraven status članov v organizaciji. 

ORSD je sprejel sklep, da predsednice/predsednik RSD v sodelovanju z vodstvom 

Zbornice – Zveze ter zunanjim strokovnim sodelavcem Tomaţem Glaţarjem 

pripravijo načrt seznanjanja članov v organih posameznih društev ter članov v regijah 

z analizo vpliva novega sistema obračunavanja članarin na prihodke.  

 

15. novembra 2011 je potekala 12. seja ORSD, ki jo je v sodelovanju z odborom 

organiziralo DMSBZT Pomurja. Poročali smo s sej UO (44. redna seja UO, z dne 12. 

10. 2011, 45. redna seja UO, z dne 9. 11. 2011). RSD so za objavo v informativnem 

biltenu Utrip v dogovorjenem roku posredovala programe dela za leto 2012. RSD so 

pričela s pripravami na 85-letnico delovanja Zbornice zdravstvene in babiške 

nege Slovenije. RSD sprejmejo sklep, da bodo v okviru načrtovanega programa pri 

projektu aktivno sodelovala, s podporo kotizacij udeleţencev, na razstavnih 

prostorih, predstavitvenih stojnicah, z zdravstveno-vzgojnimi vsebinami, 

preventivnimi in promocijskimi aktivnostmi, na odprtem odru, s predavanji ter z 

obfestivalskimi dejavnostmi v okolici mesta Ljubljane. Na seji so 

predsednice/predsednik RSD razpravljali tudi o področju izobraţevanja v 

zdravstveni negi in o vlogi RSD pri aktualnih razpravah v zvezi s področjem 

strategije izobraţevanja v okviru Strategije razvoja zdravstvene nege in oskrbe v 

sistemu zdravstvenega varstva v R Sloveniji za obdobje 2011 do 2020. V ţelji 

podpreti razvojni projekt portala članstva Zbornice – Zveze, kot sodoben, aţuren, 

interaktivni način komunikacije članstva z Zbornico – Zvezo ter RSD in Zbornice – 

Zveze, je ORSD sprejel sklep, da del sredstev od članarine v letu 2011, ki znaša 1 

EUR na posameznega člana regijskega strokovnega društva po stanju članstva 

na dan 15. 11. 2011, namenijo razvoju informacijskega sistema in portala 

članstva Zbornice – Zveze. Plačilo dodatne članarine iz naslova podpore 

razvoju informacijskega sistema in portala članstva za leto 2011 se izvede v 

treh enakih obrokih.  

 

Učinkovitost in sposobnost organizacije RSD se izraţa v odzivanju na izraţene 

potrebe članov – članov Zbornice – Zveze, zato je tudi v prihodnje nujno nadgrajevati 

skupne sinergije posameznih organizatorjev, najtesnejših »sodelavcev« pri izvajanju 

izobraţevanj in strokovnih izpopolnjevanj pri Zbornici – Zvezi, RSD, SS ter ostalih. 

Vrednost, ki izhaja iz sodelovanja različnih organizatorjev, iz strokovno utemeljenih 

razlogov, kjer zmoremo zdruţevati svoje zmoţnosti (intelektualne, organizacijske), je 

projektno delo, ki konkurenčnih prednosti ne izključuje, temveč jih sešteva. 

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2011 na tem področju zelo uspešni.  

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

vseţivljenjskega izobraţevanja in strokovnega izpopolnjevanja intenzivno razvijajo, 

postaja delovanje RSD vse bolj prepoznavno, odmevno v strokovni javnosti, medijih, 

in vse bolj druţbeno pomembno, v javnem interesu. Na področju pridobivanja novih 
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znanj za strokovno in 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, v 

sodelovanju z različnimi partnerji. 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 hvala za podporo pri delovanju RSD, 

predsednicam/predsedniku 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 temeljijo na potrebah, ki 

izhajajo iz delovnih okolij.  

 

Članicam in članom Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze 

strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije hvala 

za zaupanje.  

 

Poročilo pripravila 

Ksenija Pirš, koordinatorica Odbora regijskih strokovnih društev  
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POROČILO IN PROGRAM DELA ODBORA STROKOVNIH SEKCIJ 

 

I. Predstavitev organa 

Zaradi uresničevanja strokovnih interesov je pri Zbornici – Zvezi ustanovljenih 31 

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

v odbor strokovnih sekcij (OSS). Tudi v letu 2011 je nekaj strokovnih sekcij 

zamenjalo vodstvo. Na mestu predsednice Sekcije MS in ZT v anesteziologiji, 

intenzivni terapiji in transfuziologiji je Asjo Jaklič zamenjal Dejan Doberšek, pri Sekciji 

MS v endoskopiji je Stanko Popovič zamenjala Tatjana Gjergek, pri Sekciji MS in ZT 

v kirurgiji je Irmo Rijavec zamenjala Lidija Fošnarič, pri Strokovni sekciji študentov 

zdravstvene in babiške nege je Ţeljka Malića zamenjal Patrick Ţibret, pri Sekciji MS 

in ZT v socialnih zavodih je Liljano Leskovic zamenjala Jelka Černivec, pri Sekciji MS 

in ZT v urgenci pa je Majdo Cotič Anderle zamenjala Vida Bračko.  

Mandati članov OSS so urejeni v Pravilniku o delu strokovnih sekcij in trajajo največ 

dva mandata. Mandat članov OSS v upravnem odboru Zbornice – Zveze traja 4 leta 

brez moţnosti ponovitve in v letu 2011 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 2011 sestajal v skladu s Pravilnikom o delu 

strokovnih sekcij na dva meseca, skupaj petkrat. Poleg rednih sej so se člani OSS 

udeleţili ene korespondenčne seje ter srečanja funkcionarjev Zbornice – Zveze 

septembra v Begunjah in pred novim letom.  

 

II. Izvedene projekti in aktivnosti 

OSS se je pri svojem delu trudil: 

 za organizacijo rednih sej 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 povezovanja strokovnih sekcij sorodnih interesnih področij ZN in pri 

skupnih strokovnih projektih; 

 zastopati interese strokovnih sekcij v Zbornici zdravstvene in babiške nege 

Slovenije; 

 sodelovati z ORSD: vključevanje v skupne projekte v enakopravnem partnerstvu; 

 sodelovati v organih in delovnih telesih Zbornice – Zveze; 

 za izboljšanje pogojev delovanja strokovnih sekcij; 

 prispevati k ugledu izvajalcev zdravstvene in babiške nege v javnosti, s ciljem 

zagotavljanja visoke strokovnosti članov Zbornice – Zveze; 

 pripravljati in objavljati nacionalne protokole aktivnosti zdravstvene in babiške 

nege; 

 sodelovati pri oblikovanju splošnih strokovnih smernic s področja dejavnosti 

zdravstvene nege kakor tudi zdravstva; 
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 za aktivni pristop k oblikovanju dokumentov za klinične specializacije, ki vključujejo 

programe za posamezno klinično specializacijo na oţjem strokovnem področju; 

 s posvetovalno-svetovalno funkcijo sodelovati s telesi Zbornice – Zveze s ciljem 

zagotavljanja ustrezne strokovnosti; 

 za aktivni pristop k prenovi dokumentov poklicnih aktivnosti v zdravstveni in 

babiški negi; 

 za aktivni pristop k prenovi nabora strokovnjakov Zbornice – Zveze za področje 

strokovnih nadzorov, recenzij in drugo; 

 usklajevati strokovne dogodke, ki jih organizirajo strokovne sekcije in strokovna 

društva; 

 skrbeti za spletne strani posamezne strokovne sekcije; 

 za znanstveni in strokovni razvoj stroke, predvsem z vodenjem predsednikov pri 

izdaji kakovostnih publikacij, ki nastajajo ob strokovnih dogodkih.  

 

Financiranje strokovne sekcije je večinoma vezano le na kotizacije udeleţencev 

strokovnih srečanj. Manjši del sredstev strokovne sekcije pridobijo s pomočjo 

donatorjev, sponzorjev, s projektnim delom ali kandidiranjem pri različnih skladih. 

Ostanek sredstev od kotizacij ne more zagotoviti pokritja stroškov raziskovalnega 

dela. V letu 2011 smo v okviru OSS nadaljevali z namensko oblikovanim sklopom 

rednih sej, ki so namenjeni odličnosti vodenja strokovne sekcije. Teh 30 minut smo 

izkoristili predvsem za prenos izkušenj in znanj ter oblikovanje vodil za kakovostno 

delo predsednikov strokovnih sekcij. Poleg osnovnih dokumentov za pripravo 

strokovnega srečanja, za oblikovanje programa in organizacijo potrebnih dokumentov 

so bili predsedniki seznanjeni z načini za oblikovanje kakovostnega zbornika 

predavanj z vključeno recenzijo in lektoriranjem. OSS je sprejel tudi dogovor o 

celostni grafični podobi strokovnih sekcij, ki je usklajena s podobo Zbornice – Zveze. 

Na 24. redni seji OSS, 3. februarja 2011, so člani OSS izvolili tudi 9 poslancev za 

skupščino Zbornice – Zveze. OSS se je seznanil tudi z zaključkom prvega razpisa 

sklada za publiciranje in projektno delo strokovnih sekcij. Komisija je seznanila člane 

OSS s pripombami na pripravljeno razpisno dokumentacijo in kriteriji za izbiro 

vlagateljev. Člani OSS so se seznanili tudi s pobudo za ustanovitev nove strokovne 

sekcije, ki pa je po razpravi in glasovanju niso podprli.  

 

III. Izvedene seje 

 26. marca 2011 je bila izvedena 23. redna skupščina Zbornice – Zveze. Poleg 

predstavitve nove kartice članov in izvolitve članov v organih Zbornice – Zveze je 

skupščina potrdila prenovljene člene Statuta ter Pravilnika o licenčnem 

vrednotenju. 25. redno sejo OSS, 7. aprila 2011, so zaznamovala finančna 

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

da je bilo poslovno gledano leto 2010 teţko, saj je upad udeleţencev in posledično 

priliv sredstev postal stalnica. Strokovne sekcije so bile pripravljene na situacijo in 

so večinoma še poslovale pozitivno. Koordinator OSS je predstavil novosti, ki jih 
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prinaša na skupščini sprejet pravilnik ter postregel s predlogi za čim hitrejšo 

prilagoditev spremenjenim pogojem. Člani OSS so se zaradi načrtovanih 

zamenjav vodstev strokovnih sekcij dogovorili o načinu izvedbe volitev 

predsednika in članov izvršnih odborov. Kot primer je bila oblikovan in predstavljen 

prvi nacionalni protokol aktivnosti zdravstvene nege. 

 26. redno sejo je sklical koordinator 2. junija 2011. Člani OSS so se načelno 

strinjali, da bi Zbornica – Zveza prevedla smernice zdravstvene nege Ontarijskega 

zdruţenja MS, vendar je prevode treba uskladiti z domačimi strokovnjaki, ki jih 

delegirajo strokovne sekcije. Na OSS so se člani strinjali, da je bila organizacijska 

prenova kongresa zdravstvene nege v Mariboru zelo dobro sprejeta in da se bodo 

v naslednjo organizacijo bolj aktivno vključile tudi strokovne sekcije. Koordinator je 

OSS prenesel tudi sklep UO, da naj člani OSS začnejo z aktivnostmi za prenovo 

Pravilnika o delu strokovnih sekcij. Najšibkejši del akta je urejanje volitev 

predsednika in članov izvršnega odbora ter del, ki ureja vodenje dokumentacije 

strokovne sekcije. 

 Osrednja tema na 27. seji 6. oktobra 2011 je bila uskladitev načrta dela strokovnih 

sekcij v letu 2012. Člani OSS so se na seji seznanili z izpopolnjenim sistemom 

delovanja nove kartice članov, vsi so tudi prevzeli čitalce pametnih kartic in na 

računalnike naloţili aplikacijo za registracijo udeleţencev strokovnih srečanj na 

on-line način. Predsedniki strokovnih sekcij so bili s strani strokovnih sluţb in 

računovodske druţbe Unija seznanjeni z novim načinom načrtovanega poslovanja 

v letu 2012, ki mora imeti priloţeno tudi pisno razlago, imenovano diagnoza stanja.  

 2. decembra 2011, na 28. seji OSS, je koordinator poročal, da so bile aktivnosti 

skoraj vseh strokovnih sekcij za leto 2012 urejene, pogrešal pa je več dobre volje 

pri usklajevanju. Leta 2012 bo Zbornica – Zveza praznovala 85 let delovanja kot 

Zveza in 20 let kot Zbornica, zato bo organizirala Dneve medicinskih sester in 

babic. Vsi predstavniki strokovnih sekcij so bili pozvani k aktivnemu pristopu. Na 

seji so bili člani OSS seznanjeni, da je bila prva smernica – oskrba ran 

Ontarijskega zdruţenja MS prevedena in posredovana Sekciji MS enterostomalnih 

terapevtk v pregled in presojo. Člani OSS so predlog prenove Pravilnika o delu 

strokovnih sekcij posredovali upravnemu odboru, vključno z vsemi zadrţki glede 

besedila, ki ni dobilo popolnega soglasja. 

 

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 bile izraţene tudi v letu 2011, vsi člani OSS pa so soglasno 

podprli oblikovanje sklada za projektno delo strokovnih sekcij.  

 

IV. Program dela in cilji za leto 2012 

Načrti OSS za leto 2012 so poleg koordiniranja in izvajanja rednih obveznosti 

strokovnih sekcij usmerjeni v nadaljevanje dela pri oblikovanju nacionalnih smernic in 
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nacionalnih protokolov. Strokovno delo, raziskovanje in znanstveno utemeljevanje je 

področje, ki mora biti strokovnim sekcijam primarna dejavnost; jasno podana 

navodila ali protokoli za opravljanje aktivnosti zdravstvene nege pa produkt, ki ga 

mora strokovno telo ustvariti za doseganje še višje kakovosti dela medicinskih sester 

in zdravstvenih tehnikov. 

 

Poročilo o delu OSS v letu 2011 in načrt dela za leto 2012 je sprejel OSS na 2. 

korespondenčni seji dne 22. 1. 2012. 

 

Poročilo pripravil 

Joţe Prestor, koordinator Odbora strokovnih sekcij  

joze.prestor@gmail.com     
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POROČILO IN PROGRAM DELA STATUTARNE KOMISIJE 

 

I. Predstavitev organa 

Statutarna komisija Zbornice – Zveze (v nadaljevanju Statutarna komisija) je stalno 

delovno telo, ki tolmači določila statuta in drugih aktov Zbornice – Zveze ter predlaga 

skupščini dopolnitve in spremembe statuta Zbornice – Zveze, pripravlja predloge 

drugih aktov in daje mnenje k predlogom pravilnikov in poslovnikov. Šteje 5 (pet) 

članov, ki jih imenuje skupščina Zbornice – Zveze na predlog upravnega odbora 

Zbornice – Zveze. Mandat članov Statutarne komisije je štiri leta, z moţnostjo 

enkratne ponovitve.  Predsednik je izbran med člani, ki ga tudi imenujejo. 

 

Statutarna komisija od 23. redne skupščine Zbornice – Zveze 26. marca 2011 deluje 

v sestavi: 

 predsednica: Tadeja Bizjak, (mandat 30. 03. 2009 do 29. 03. 2013) 

 člani: Aleksander Jus, (mandat 30. 03. 2009 do 29. 03. 2013); ĐurĎa Sima 

(mandat 28. 03. 2008 do 27. 03. 2012 ); Petra Štigl   (mandat 10.12. 2011 do 09. 

12. 2015). 

Do 26. 03. 2011 je bil član in predsednik Statutarne komisije mag. Boris Miha Kaučič.  

V letu 2011 je Statutarna komisija zasedala na dveh (2) rednih sejah. 

 

  II. Izvedene aktivnosti 

Na prvi seji Statutarne komisije so bili obravnavani: dopis s pregledanimi mandati 

predsednic/predsednikov strokovnih sekcij Zbornice – Zveze; predlog dopolnitev 

statuta v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti in predlog dopolnitev Pravilnika 

o licenčnem vrednotenju, ki sta bila sprejeta na 23. redni skupščini Zbornice – Zveze; 

delovni predlog predsednice častnega razsodišča Zbornice – Zveze za Pravilnik o 

organizaciji in delovanju častnega razsodišča ter Poslovnik o etični komisiji za 

raziskovalno delo v zdravstveni in babiški negi; za oba dokumenta je bilo podano 

mnenje upravnemu odboru Zbornice – Zveze za nadaljnjo obravnavo. 

Na 23. redni skupščini Zbornice – Zveze je dotedanji predsednik mag. Boris Miha 

Kaučič podal nepreklicni odstop kot predsednik in član Statutarne komisije. 

Na drugi redni seji so preostali člani Statutarne komisije, ki zdaj deluje le kot 

štiričlanska, imenovali predsednico, ponovno obravnavali Pravilnik o delovanju 

komisije za etično presojo raziskovalnega dela v zdravstveni in babiški negi ter 

zaprosili pravnega strokovnjaka, Častno razsodišče in UO Zbornice – Zveze za 

potrebne smernice za nadaljnjo obravnavo.  

 

III. Programa dela in cilji za leto 2012  

V letu 2012 bo Statutarna komisija sodelovala pri pripravi pravilnikov na pobudo 

organov in delovnih teles Zbornice – Zveze.  
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Poročilo je bilo obravnavano in sprejeto 11. 01. 2012 na 9. seji Statutarne komisije, 

sklep številka 35/09. 

 

Poročilo pripravila                          

Tadeja Bizjak, predsednica komisije 

tadejab66@gmail.com 
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POROČILO ČASTNEGA RAZSODIŠČA 

ČASTNO RAZSODIŠČE I. STOPNJE 

 

I. Predstavitev organa 

Častno razsodišče je samostojen organ Zbornice – Zveze, ki deluje po Pravilniku o 

delovanju in organizaciji Častnega razsodišča. Ima prvostopenjski in drugostopenjski 

organ.  

Častno razsodišče I. stopnje: 

 predsednica. stopnje je Marina Velepič,  

 članice : Marjana Adamič, Milena Marinič, Sandra Naka, Vera Štebe. 

 

Mandat predsednice Častnega razsodišča I. stopnje in vseh članic Častnega 

razsodišča I. stopnje traja od 30. 3. 2009 dalje in se zaključi 30. 3. 2013.  

 

V času od 1. januarja do 31. 12. 2011 je imelo Častno razsodišče I. stopnje 7 rednih 

sej: 18. 1., 22. 2., 19. 4., 7. 7., 20. 9., 18. 10. in 6. 12. 2011.  

 

Senat Častnega razsodišča I. stopnje v sestavi Milena Marinič (predsednica senata), 

Vera Štebe in Marina Velepič (članici senata) pa je imel seje: 19. 5., 8. 6. in 20. 9. 

2011.  

 

II. Predstavitev aktivnosti 

Prejete prijave domnevnih kršitev Kodeksa etike: 

V letu 2011 je Častno razsodišče I. prejelo le eno prijavo. Na sprejeti sklep senata 

Častnega razsodišča I. stopnje je bila podana pritoţba na Častno razsodišče II. 

stopnje. Senat Častnega razsodišča I. stopnje je omenjeno prijavo prejel v ponovno 

odločitev.  

 

Pobude: 

Častno razsodišče I. stopnje je Upravnemu odboru Zbornice – Zveze posredovalo: 

 predlog članov za Etično komisijo za raziskovalno delo v zdravstveni in babiški 

negi 

 osnutek pravilnika oz. poslovnika Etične komisije za raziskovalno delo v 

zdravstveni in babiški negi 

 predlog za ustanovitev delovne skupine za pripravo dokumenta Etične smernice 

za raziskovanje v zdravstveni in babiški negi 

 predlog sprememb Kodeksa etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov 

Slovenije in besedila novega načela etičnega ravnanja pri raziskovalni dejavnosti v 

zdravstveni negi  

 predlog sprememb Pravilnika o organizaciji in delovanju Častnega razsodišča. 
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Mnenja: 

Častno razsodišče I. stopnje je v letu 2011 pripravilo 2 mnenji: 

 mnenje v zvezi z izdelavo standarda Uporaba posebnih varovalnih ukrepov 

 mnenje v zvezi z ugovorom vesti  

 mnenje v zvezi s sporočanjem laboratorijskih izvidov po telefonu 

 mnenje o neprimernosti nošenja oblačil, ki izraţajo versko pripadnost, pri izvajanju 

zdravstvene nege. 

  

Etična presoja raziskovalnih projektov: 

V letu 2011 smo prejeli dve vlogi za etično presojo raziskovalnih projektov. Etično 

presojo smo v obeh primerih zavrnili in oba nosilca raziskovalnega projekta napotili 

na Komisijo za medicinsko etiko RS.  

 

III. Publicistična dejavnost 

Objave: 

Objavili smo dva prispevka v biltenu Zbornice – Zveze. To sta bila: 

 Obveščanje o smrti pacienta, ki je umrl v bolnišnici. (Utrip, 2/2011, Marina Velepič) 

 Pomisleki ob pismu predsednika Komisije za medicinsko etiko prof. dr. Trontlja 

generalnemu direktorju ZZZS Samu Fakinu, dr. med. (Utrip, 12/ 2011, Marina 

Velepič). 

 

Poročilo je bilo s sklepom potrjeno na korespondenčni seji Častnega razsodišča I. 

stopnje, dne 21. 1. 2011.  

 

 

Poročilo pripravila 

Marina Velepič, predsednica Častnega razsodišča I. stopnje 

 

ČASTNO RAZSODIŠČE II. STOPNJE  

 

Senat častnega razsodišča II. stopnje deluje v sestavi: 

 predsednica: Irena Keršič  

 članice: Andreja Peternelj, Angela Petaci Cimperman. 

 

V letu 2011 se je sestal na treh sejah. Četrta članica je bila izločena iz senata, 

ker je bila udeleţenka v obravnavanem postopku na Častnem razsodišču I. 

stopnje. Delo častnega razsodišča je vodila predsednica senata na zaprti seji, v 

obravnavanem postopku so do zaključka postopka sodelovale iste članice 

senata, dokumentiranje obravnavanega primera je bilo v skladu z določbami 

pravilnika o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter o varovanju 

dokumentarnega gradiva Zbornice – Zveze. V zapisnikih je zapisan sklep 
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senata. Častno razsodišče II. stopnje je odpravilo sklep Častnega razsodišča 

prve stopnje in vrnilo zadevo na Častno razsodišče prve stopnje v dopolnitev 

postopka in ponovno odločanje. 

 

Senat častnega razsodišča II. stopnje predlaga Zbornici – Zvezi, naj pravna 

sluţba in pristojni organi ponovno pregledajo in ustrezno dopolnijo Pravilnik o 

organizaciji in delovanju častnega razsodišča. 

 

Poročilo pripravila 

Irena Keršič, predsednica senata Častnega razsodišča II. stopnje  
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POROČILO IN PROGRAM DELA NADZORNEGA ODBORA 

 

I. Predstavitev organa 

V skladu z veljavnim Statutom Zbornice – Zveze nadzorni odbor spremlja finančno 

poslovanje v tekočem koledarskem letu.  

Članice smo bile izvoljene za obdobje štirih let, in sicer:  

 Marjeta Berkopec, Saša Kotar, Gordana Njenić, Ljubica Šavnik in Draga 

Štromajer.  

 

Sprejeti program smo izpolnili. V letu 2011 smo imeli dve seji: 

 1. seja v letu 2011 je bila 17. 3. 2011, 

 2. seja v letu 2011 je bila 20. 9. 2011. 

Obe seji sta potekali v prostorih Računovodske hiše Unija na Brezovici pri Ljubljani.  

 

II. Izvedene aktivnosti 

Na seji NO dne 17. 3. 2011 smo obravnavale finančno poročilo o poslovanju za leto 

2010, bilanco stanja na dan 31. 12. 2010, izkaz poslovnega izida za obdobje od 1. 1. 

2010 do 31. 12. 2010, poročilo o namenski rabi sredstev Komisije za dodeljevanje 

sredstev iz sklada za izobraţevanje v letu 2010, pregled nerazporejenih sredstev 

sekcij in finančni načrt za leto 2011.  

 

Nadzorni odbor je na osnovi pregleda podanih poročil podal mnenje, da je bilo 

finančno poslovanje v letu 2010 v skladu s finančnim načrtom, akti Zbornice – Zveze 

ter pooblastili funkcionarjev. Nadzorni odbor je ob obravnavi finančnega poročila o 

poslovanju za leto 2010 ugotovil, da so odhodki v primerjavi s preteklim letom višji kot 

prihodki; posledica tega je v letu 2010 ustvarjen preseţek odhodkov nad prihodki, ki 

se krije iz preseţka prihodkov nad odhodki iz preteklih let kot sestavine društvenega 

sklada. Nadzorni odbor je ponovno obravnaval nakazila Ministrstva za zdravje R 

Slovenije za javna pooblastila in ugotovil, da višina nakazil ni ustrezna obsegu 

opravljenega dela na Zbornici – Zvezi in zato izkazuje preseţek odhodkov nad 

prihodki v letu 2010.  

 

Nadzorni odbor se je seznanil s finančnim poročilom Zbornice – Zveze za leto 2010 

in ga je predlagal skupščini v potrditev.  

 

Nadzorni odbor je izrekel pohvalo vodstvom strokovnih sekcij za izdelavo finančnih 

načrtov za leto 2011. V ţelji, da bi se strokovni dogodki odvijali kakovostno in v 

skladu s finančnimi moţnostmi, nadzorni odbor predlaga sprotno spremljanje porabe 

finančnih sredstev in usklajevanje dogodkov v okviru moţnosti.  

 

Na seji NO dne 20. 9. 2011 smo obravnavale pregled finančnega poslovanja za 

obdobje od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011.  
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Članice NO so pozitivno ocenile finančno poslovanje Zbornice – Zveze za obdobje 

od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011.  

 

NO bo ob zaključnem računu 2011 natančno in sistematično pregledal materialno in 

finančno poslovanje Zbornice – Zveze ter podal morebitne predloge za izboljšanje 

poslovanja.  

 

NO ocenjuje sodelovanje s strokovnimi sluţbami Zbornice – Zveze kot vzorno, prav 

tako je sodelovanje z Računovodsko hišo Unija dobro.  

 

Pohvalno ocenjujemo tudi posvetovanja oziroma delovna srečanja, ki jih organizira 

Zbornica – Zveza.  

 

III. Program dela in cliji za leto 2012 

V letu 2012 načrtujemo dve seji, po potrebi pa bomo imeli tudi korespondenčne seje. 

Program dela NO je vezan na finančno poslovanje, zakone, odredbe in pravilnike 

Zbornice – Zveze.  

 

Članice NO so poročilo potrdile na korespondenčni seji dne 23. 1. 2012.  

 

Poročilo pripravila 

Ljubica Šavnik, predsednica Nadzornega odbora 

ljubica.savnik@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[Type text] 

 

 

 

Poročilo o delu organov Zbornice –Zveze za leto 2011  

 

 

67 

 

POROČILO PREDSTAVNICE ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI 

 

I. Izvedene aktivnosti 

Poleg urejanja Utripa  sem sodelovala tudi pri objavljanju programov izobraţevanj na  

spletni strani Zbornice – Zveze in skrbela za področje odnosov z javnostmi. 

 

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

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

Utrip, sporočila za javnost, javna pisma, novinarske konference, koordinacija izjav v 

medijih, itn. Cilj mojega dela je bil skupaj z vodstvom Zbornice – Zveze grajenje 

ugleda in prepoznavnosti Zbornice – Zveze  v javnosti.  

 

Sporočila za javnost 

 7. 2. Referenčne ambulante 

 10. 2. Medicinske sestre, še posebej reševalci, opozarjajo na nevarnost 

zmanjševanja kakovosti in varnosti zdravstvene oskrbe pacientov med prevozi z 

reševalnimi vozili 

 23. 2. Neurejene razmere in poloţaj zdravstvene nege v socialno-varstvenih in 

drugih zavodih ter nujni poziv k medresorskemu usklajevanju 

 28. 3. Zbornica – Zveza: sodobno strokovno stanovsko zdruţenje, ki ustvarja 

prihodnost zdravstvene in babiške nege ter oskrbe, vselej v skrbi za sočloveka 

 4. 5. Svet potrebuje babice, zdaj bolj kot kadarkoli 

 11. 5. Premagovanje razlik: izboljšanje dostopnosti in enakosti  

 Medicinske sestre zagotavljamo dostopnost in enakost zdravstvene oskrbe 

pacientov 

 7. 10. Apel drţavi in politiki – kaj bo prinesla podhranjenost patronaţnega varstva? 

 21. 10. Zbornica – Zveza podpira podpis Aneksa h kolektivni pogodbi                         

in krepi poloţaj zdravstvene in babiške nege 

 28. 10. Ustrezna izobrazba medicinskih sester je pot do kakovostne in varne 

obravnave pacientov 

 21. 11. Zbornica – Zveza podpira čimprejšnji podpis Aneksa h kolektivni pogodbi  

 13. 12. Zdravstvena in babiška nega – proti nasilju na delovnih mestih 

 

Novinarske konference 

 10. maj  – aktivnosti ob mednarodnem dnevu medicinskih sester 

 28. 10. Aktualne teme 

 24. 11. Kampanja ozaveščanja proti nasilju nad ţenskami 

 

Medije smo povabili tudi na različne strokovne dogodke.  
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Novinarke sem v neformalnih stikih in pogovorih obveščala o dejavnostih Zbornice – 

Zveze in jih usmerjala, da so merodajne odgovore iskale pri kompetentnih osebah. 

Urejala sem intervjuje, izjave.  

 

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

Zveze. 

V letu 2011 se je na področju zdravstvene in babiške nege dogajalo veliko dobrega 

in manj dobrega. Recesija, nezadovoljstvo, spremembe v zdravstvenem sistemu, 

nedelovanje drţave ipd. je prineslo s seboj marsikaj, kar je bilo treba urgentno urejati.  

Tudi komunikacija s članstvom in nečlani je vedno bolj zahtevna. 

Obseg dela je vedno večji in zahteva ogromno časa in znanja – tako vodstva kot 

mene kot prostovoljke na tem področju. 

 

Prek vsega leta je v nekaterih primerih prostovoljno svetoval predstojnik katedre za 

novinarstvo dr. Marko Milosavljević, za kar se mu zahvaljujemo. 

 

V zadnjih dveh mesecih pa je bila v skladu s sklepom UO Zbornice – Zveze 

dobrodošla pomoč zunanje svetovalke. 

 

Poročilo pripravila 

Biserka Marolt Meden, predstavnica za odnose z javnostjo 

biserka.meden@gmail.com 
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POROČILO IN PROGRAM DELA NACIONALNEGA CENTRA ZA STROKOVNI, 

KARIERNI IN OSEBNOSTNI RAZVOJ MEDICINSKIH SESTER IN BABIC- 

Center SKOR 

 

I. Predstavitev organa 

Upravni odbor Zbornice – Zveze je potrdil skupino koordinatorjev za oblikovanje in 

zagon Nacionalnega centra za strokovni, karierni in osebnostni razvoj medicinskih 

sester in babic, krajše Center SKOR.  

 

Center deluje s cilji: 

 spodbujane razvoja stroke zdravstvene in babiške nege, 

 spremljanje in spodbujanje osebnostnega razvoja strokovnjakov zdravstvene in 

babiške nege; 

 oblikovanje kariernega razvoja stroke in strokovnjakov zdravstvene in babiške 

nege. 

 

Člani skupine: Suzana Majcen Dvoršak, Nika Škrabl, mag. Andreja Kvas, mag. 

Boris Miha Kaučič, mag. Tamara Štemberger Kolnik, Darinka Klemenc. 

 

Redne seje Centra SKOR 

Izvedli smo dve redni seji, eno na začetku leta 2011, drugo v mesecu septembru 

2011. 

 

II. Izvedeni projekti in strokovna srečanja 

Načrtovali smo izvedbo sedmih projektov:  

 Izvedbo kongresa zdravstvene in babiške nege pod geslom »MEDICINSKE SESTRE 

IN BABICE ZAGOTAVLJAMO DOSTOPNOST IN ENAKOST OBRAVNAVE PACIENTOV« 

Kongres je potekal 12., 13. in 14. maja 2011 v Mariboru, v hotelu Habakuk. Na podlagi 

gesla smo oblikovali tematske sklope izvedenih predavanj, ki so se zvrstila preko 

vseh treh dni v petih dvoranah. Oblikovali smo naslednje tematske sklope: 

profesionalna etika, zdravstvena zakonodaja in ekonomika v zdravstveni in babiški 

negi; zdravstvena in babiška nega s poudarkom na skrbi za ranljive skupine; 

kakovost in varnost v zdravstveni in babiške negi; zdravstvena in babiška nega na 

primarni zdravstveni ravni; raziskovanje na področju zdravstvene in babiške nege; 

izobraţevanje na področju zdravstvene in babiške nege; predstavitev primerov 

dobre prakse. V plenarnem delu smo vsak dan (trije plenarni sklopi) povabili tri 

predavatelje, enega iz tujine. Organizacijo in izvedbo kongresa ocenjujemo kot 

uspešno. 

 Pregled in oblikovanje obveznih vsebin (etika in zakonodaja) za podaljšanje 

licence medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. Ker so na področju 

obveznih vsebin dobro opredeljeni le kriteriji za izvedbo izobraţevanja iz temeljnih 

postopkov oţivljanja, smo predvideli potrebo po pripravi kriterijev še za vsebine 
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»zdravstvena zakonodaja« in »poklicna etika«. Projekt je še v poteku, realizacija je 

predvidena v letu 2012.  

 Delovanje skupine za nenasilje v zdravstveni negi. Načrtovali smo nadaljevanje in 

zaključek mednarodne raziskave z naslovom »Nasilje nad medicinskimi sestrami 

na delovnem mestu«. Prve preliminarne rezultate smo predstavili na strokovnem 

srečanju v decembru 2011 na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani. Projekt ocenjujemo 

kot uspešno izveden. Članice raziskovalne skupine so oddale članke (konec 

meseca januarja 2012) za tematsko številko Obzornika zdravstvene nege 

(predstavitev rezultatov omenjene nacionalne raziskave). 

 Realizirali smo raziskavo o poučevanju etike na visokih zdravstvenih šolah in 

fakultetah. Na pobudo se je odzvalo pet visokih šol/fakultet v Sloveniji. Prispevek 

bo objavljen v letu 2012, predstavljen je bil na Konferenci o etiki na Fakulteti za 

vede o zdravju Univerze na Primorskem. 

 Priprava zloţenke z navodili za zdrav ţivljenjski slog otrok in mladostnikov. 

Pripravili smo projektno dokumentacijo, se prijavili na razpis, ki je bil izdan s strani 

Ministrstva za zdravje, vendar nismo pridobili finančnih sredstev za izvedbo 

projekta. 

 Izvedbo projekta šest in sedem, ki sta temeljila na pripravi osnutka za oblikovanje 

strokovne knjiţnice v okviru Zbornice – Zveze in pripravi navodil za pisanje in 

recenziranje prispevkov na konferencah, simpozijih in strokovnih srečanjih ter 

strokovnih izpopolnjevanjih funkcionarjev Zbornice – Zveze in recenzentov, smo 

prenesli v program dela za leto 2012.  

 

III. Program dela in cilji za leto 2012 

 Oblikovanje celostne grafične podobe Centra SKOR. 

 Dokončanje predstavitvene publikacije Zbornice – Zveze. 

 Poenotenje pristopa k pisanju in recenziranju strokovnih prispevkov (priprava in 

distribucija navodil za pisanje prispevkov in za recenziranje prispevkov, izvedba 

izobraţevanj in izpopolnjevanj za recenzente, predsednike strokovnih društev in 

strokovnih sekcij). 

 Sodelovanje pri organizaciji obeleţitve 5. maja – mednarodnega dneva babic in 

12. maja – dneva medicinskih sester. V Okviru Dni medicinskih sester in babic 

pripravljamo simpozij na temo pisanja in recenziranja strokovnih prispevkov 

(letošnji moto Mednarodnega sveta medicinskih sester (ICN) se glasi: Zdravstvena 

nega z dokazi v praksi); Mednarodni moto ICM se glasi: Svet potrebuje babice, 

bolj kot kadarkoli doslej. 

 Priprava projekta raziskave – Vpliv višje izobrazbe na kakovost, učinkovitost in 

varnost dela v zdravstveni negi. 

 Dokončanje projekta, ki predvideva pregled obveznih vsebin iz etike in zakonodaje 

– poenotenje kriterijev in vsebin. 

 Priprava projekta organiziranja strokovne knjiţnice pri Zbornici – Zvezi.  
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Člani Centra SKOR so poročilo potrdili s sklepom 1/1K – 2012 na 1. korespondenčni 

seji 6. februarja 2012.  

 

Poročilo pripravila 

mag. Tamara Štemberger Kolnik 
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POROČILA IN PROGRAM DELA KOMISIJ 

KOMISIJA ZA ZASEBNO DEJAVNOST 

 

I. Predstavitev komisije  

Mandat članov Komisije za zasebno dejavnost traja 4 leta: od 13. 4. 2010 do 12. 4. 

2014 in deluje v naslednji sestavi: 

 predsednica: Saša Matko, 

 podpredsednica: Darinka Fras, 

 članice: Urška Flajs, Tadeja Bizjak, Nelida Casarsa. 

 

II. Izvedene aktivnosti 

Komisija je uspešno izvedla 4 seje (1 seja ni bila sklepčna zaradi upravičenih 

odsotnosti članic), opravila razgovore in izdala pozitivna mnenja za prispele vloge. 

Na: 

 3. seji je komisija sprejela popravke v obstoječem pravilniku za zasebno 

dejavnost, ki se nanašajo na zdravstveno in babiško nego ter jih podala UO 

Zbornice – Zveze v potrditev.  

 4. seji je komisija opravila razgovore in obravnavala vloge ter s pravnim 

svetovanjem pregledala vloge in podala mnenja.  

 5. seji je komisija opravila dva razgovora s kandidatoma v prostorih Zbornice – 

Zveze ter se posvetovala s pravno sluţbo o spremembi obstoječega pravilnika za 

zasebno dejavnost.  

Komisija je bila zaradi upravičene odsotnosti večine članic na seji nesklepčna.  

 6. seji je komisija izdala pozitivna mnenja na podani vlogi ter se posvetovala s 

pravnikom G. Andrejem Vojnovičem glede obstoječih popravkov pri osnutku 

pravilnika. Spremembe pravilnika so bile sprejete s strani komisije, v celoti 

pregledan in popravljen pravilnik pa bo podan v pregled pravni sluţbi in ponovno 

podan UO Zbornice – Zveze za potrditev.  

 

Komisija je bila tudi seznanjena s prošnjo za razrešitev članice Nelide Casarsa, saj 

se zaradi sluţbenih obveznosti ne more udeleţevati sej.  

 

V letu 2011 smo si zastavili realizacijo pravilnika za zasebno dejavnost, vendar 

zaradi različnih razlogov do realizacije ni prišlo.  

 

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

Zveze ter potrditev sprememb pravilnika za zasebno dejavnost.  

 

III. Problematika in izzivi  

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

pravilnika. Glede na to, da je vedno več zanimanja za opravljanje zasebne 
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dejavnosti, se bo komisija v naslednjem letu še naprej spopadala z moţnimi 

spremembami s področja delovanja Komisije za zasebno dejavnost. Predvsem se bo 

komisija še naprej trudila kritično obravnavati vse prispele vloge, s potrditvijo 

spremenjenega pravilnika pa bo imela tudi boljši nadzor nad zasebno dejavnostjo v 

Sloveniji v zdravstveni in babiški negi.  

 

IV. Program dela in cliji za leto 2012 

V letu 2012 si je komisija zastavila dokončno potrditev sprememb pravilnika za 

zasebno dejavnost, sprotno reševanje prispelih vlog in odprtih problemov, ki bodo 

nastajali v teku leta na področju, kjer komisija deluje. Glede na problematiko, ki se 

kaţe pri opravljanju zasebne dejavnosti in za njeno varno opravljanje je nujno 

potrebna potrditev sprememb pravilnika za zasebno dejavnost.  

 

Poročilo je bilo sprejeto na korespondenčni seji dne 26. 1. 2012; komisija je bila 

sklepčna.  

 

Poročilo pripravila 

Saša Matko, predsednica komisije 

sasa.matko@t-2.net 

 

KOMISIJA ZA DODELJEVANJE SREDSTEV IZ SKLADA ZA IZOBRAŢEVANJE 

 

I. Predstavitev komisije 

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 petih 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 10-krat 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:  

 predsednica: Irena Buček Hajdarević 

 člani: Andreja Ţagar, Ksenija Pirš, Miha Okroţnik, Gordana Njenjić. 
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II.  Izvedene aktivnosti 

V letu 2011 se je komisija sestala na osmih rednih in dveh korespondenčnih sejah, 

kjer je obravnavala skupno 301 vlogo. 

 

Odobreno Leto 2011 

kotizacija 79 

podiplomski študij 42 

dodiplomski študij ZN – 3. letnik 89 

Skupaj 210 

 

Skoraj tretjina prejetih vlog ni ustrezala kriterijem, ki jih določa pravilnik, ali so bile v 

nasprotju s sklepi UO Zbornice – Zveze.  

 

Komisija je v letu 2011 poleg navedenega obravnavala tudi 2 ugovora prosilcev.  

 

V prvem primeru je komisija pri obravnavi vloge upoštevala podatke, ki jih pripravijo 

strokovne sluţbe in so za delo komisije verodostojni. Glede na kasneje pridobljene 

podatke s strani strokovnih sluţb Zbornice – Zveze je bilo ugotovljeno, da prosilec 

izpolnjuje kriterije za dodeljevanje sredstev iz sklada za izobraţevanje. Pri ponovni 

obravnavi vloge smo zaprošena sredstva odobrili, za nastale nevšečnosti pa se 

opravičili.  

 

V drugem primeru je komisija po ponovnem pregledu dokumentacije prosilca 

ugotovila, da navedbe v ugovoru ne drţijo in ga zavrnila kot neutemeljenega. Oba 

prosilca sta prejela odgovor komisije, ki ga nista izpodbijala. 

 

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, čim bolj 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 
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KOMISIJA ZA PRIZNANJA 

 

I. Predstavitev komisije 

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

Ţabkar in Gordana Njenjić se je v letu 2011 sestala na seji meseca aprila. 

 

II. Izvedene aktivnosti 

Na podlagi razpisa za podelitev zlatega znaka, ki je bil objavljen v aprilski številki 

Utripa, informativnega glasila Zbornice – Zveze, je komisija obravnavala 15 prispelih 

vlog. V letu 2011 je bil spremenjen in sprejet nov pravilnik o priznanjih. 

 

Komisija je v svojem sklepu odločila, da 10 predlaganih kandidatur ustreza kriterijem 

za podelitev zlatega znaka Zbornice – Zveze za leto 2011. Zlate znake so dobili: 

Tamara Štemberger Kolnik, Stanka Popovič, Darko Čander, Andreja Kvas, Martina 

Horvat, Helena Uršič, Vida Vitek, Boja Pahor, Darja Plank in Alojzija Fink. 

 

Podelitev zlatih znakov za leto 2011 je bila na osrednji republiški proslavi Kongresa 

zdravstvene in babiške nege Slovenije ob mednarodnem dnevu medicinskih sester in 

mednarodnem dnevu babic v Mariboru.  

 

Poročilo pripravila 

Gordana Njenjić, predsednica komisije 

 

KOMISIJA ZA LICENČNO VREDNOTENJE STROKOVNIH IZOBRAŢEVANJ IN      

IZPOPOLNJEVANJ 

 

I. Predstavitev komisije 

Sestava: Sanja Arnautović, Joţe Prestor, Jolanda Munih, dr. Marija Zaletel, Zorica 

Kardoš, Nika Škrabl, Alenka Roš, Špela Hočevar.  

 

Skupščina Zbornice – Zveze je v marcu 2011 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 imenoval novo 

članico, in sicer Špelo Hočevar. Z aktivnim sodelovanjem v Komisiji za licenčno 

vrednotenje strokovnih izpopolnjevanj in izobraţevanj v dejavnosti zdravstvene in 

babiške nege je prenehala Alenka Roš.  

 

Komisija za licenčno vrednotenje se je v letu 2010 sestala 21-krat, in sicer 11. 1., 18. 

1., 10. 2., 22. 2., 10. 3., 24. 3., 5. 4., 19. 4., 21. 4., 10. 5., 2. 6., 21. 6., 22. 8., 6. 9., 

20. 9., 6. 10., 18. 10., 15. 11., 21. 11., 6. 12. in 14. 12. 2011.  
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II. Izvedene aktivnosti  

V letu 2011 je Komisija za licenčno vrednotenje strokovnih izobraţevanj in 

izpopolnjevanj v dejavnosti zdravstvene in babiške nege dodelila 431 sklepov 

strokovnim izpopolnjevanjem.  

 

Obravnavali pa smo tudi vse individualne vloge, ki so prispele v tekočem letu.  

 

Komisija za licenčno vrednotenje strokovnih izobraţevanj in izpopolnjevanj v 

dejavnosti zdravstvene in babiške nege je na redni seji obravnavala tudi individualne 

vloge in vloge organizatorjev za vpis v Nacionalni register specialnih znanj.  

 

Komisija je pri svojem delu prispele vloge obravnavala po Pravilniku o licenčnem 

vrednotenju strokovnih izobraţevanj in izpopolnjevanj v dejavnosti zdravstvene in 

babiške nege, ki je bil sprejet 26. 3. 2011.  

 

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.  

 

III. Problematika in izzivi 

Leto 2011 je bilo zahtevno, predvsem z vidika vrednotenja številnih vlog 

(organizatorjev in individualnih) strokovnih izobraţevanj ter izpopolnjevanj v 

dejavnosti zdravstvene in babiške nege.  

 

Komisija je v letu 2011 izvedla en nadzor. Nadzor nad izvajanjem strokovnih 

izpopolnjevanj, zlasti obveznih vsebin, je prioritetna naloga v letu 2012.  

 

Med najpogostejšimi vzroki nekaterih nejasnosti in zamud pri obravnavi vlog ter 

dodelitvi licenčnih točk sta neupoštevanje navodil ter opuščanje oddajanja prilog k 

vlogam za licenčno vrednotenje.  

 

Poročilo pripravila 

Sanja Arnautović, predsednica komisije 
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POROČILA IN PROGRAM DELA UREDNIŠTEV 

STROKOVNO ZNANSTVENI ČASOPIS OBZORNIK ZDRAVSTVENE NEGE 

 

I. Predstavitev  

 Uredniški odbor Obzornika zdravstvene nege sestavljamo: Andreja Mihelič 

Zajec – glavna in odgovorna urednica (sklep UO, 9. 2. 2006), mag. Ema Dornik – 

urednica in spletna urednica (sklep UO, 6. 2. 2008), mag. Joţica Pajk Ramšak (sklep 

UO, 2006), dr. Melita Peršolja Černe (sklep UO 650/39, 13. 4. 2011), mag. Mateja 

Lorber (sklep UO 650/39, 13. 4. 2011), Rajmonda Jankovič (sklep UO 650/39, 13. 4. 

2011). V prvem tromesečju so bile članice uredniškega odbora dr. Saša Kadivec, 

mag. Irena Trobec in Ljuba Lednik. Uredniški obor strokovno-znanstvenega časopisa 

Obzornik zdravstvene nege se je sestal devetkrat. Delo uredništva je mogoče 

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

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

 

ll. Izvedeni projekti in aktivnosti 

Obzornik zdravstvene nege, leto 2011, letn. 45, je izšel v štirih rednih številkah, na 

324 straneh. Druga številka je bila tematska – s področja babištva in zdravstvene 

nege ţensk. Avtorji so v letnik 45 prispevali 18 izvirnih znanstvenih člankov (1.01-

tipol. COBISS.SI), 7 preglednih znanstvenih člankov (1.02-tipol. COBISS.SI), 9 

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

številke smo izdali v predvidenem roku. Obzornik zdravstvene nege je tiskan na 

brezkislinskem papirju. 

 

Obzornik zdravstvene nege je zaključil koledarsko leto z naklado 2100 izvodov. 

Nadaljuje se ţe večleten trend upadanja števila naročnikov. 

 

Izvedli smo aktivnosti za promocijo časopisa v obliki stojnic na: 8. kongresu 

zdravstvene in babiške nege (Maribor,12.–14. 5. 2011); 3. študentski konferenci s 

področja zdravstvenih ved (Maribor, 15. 9. 2011); strokovnem srečanju Sekcije za 

informatiko v zdravstveni negi (Podčetrtek, 18. 11. 2011). 

(http://www.obzornikzdravstvenenege.si/Urednistvo_fotogalerija.aspx.) 

 

Na spletni strani smo objavili štiri ankete z namenom spremljanja »utripa« časopisa. 

Dopolnjevali smo nabor zunanjih recenzentov. Na seznamu imamo 56 recenzentov, 

od teh dva za analitično statistiko. 

 

Naročnikom časopisa smo omogočili dostop do vseh letnikov v celotnih besedilih ob 

predhodni registraciji in poravnani naročnini. 

 

http://www.obzornikzdravstvenenege.si/
http://www.obzornikzdravstvenenege.si/Urednistvo_fotogalerija.aspx
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Avtorjem poleg avtorskega izvoda pošljemo članek v pdf formatu za njegovo osebno 

rabo. 

 

Spremenili smo okrajšavo časopisa, ker ni bila skladna z ISO4 standardom. V letu 

2011 je uvedena okrajšava Obzor Zdrav Neg.  

 

III. Razvojni projekti 

Spletno stran http://www.obzornikzdravstvenenege.si/, ki je 12. 5. 2008 doţivela 

prenovo, smo tudi v letu 2011 dograjevali. Zgrajen je celoten arhiv za Obzornik 

zdravstvene nege in Zdravstveni Obzornik. Na spletu so v celotnem besedilu prosto 

dostopni vsi letniki od leta 1967 do 2008. Štiriletni zamik e-objave je uveden zaradi 

zagotavljanja naročniških sredstev za izdajo tekočih številk. 

 

IV. Problemi in izzivi  

V načrtu za leto 2011 sta bili dve tematski številki. Ene nismo izdali, ker kakovost 

člankov ni ustrezala kriterijem uredniške politike. 

 

V. Mednarodna dejavnost 

Skrbno smo pazili, da je tudi v letu 2011 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). V letu 2011 smo časopis posredovali v evalvacijo tudi v Thomson 

Reuters, a še nismo prejeli povratne informacije. 

 

VI. Kazalniki kakovosti 

Bili smo uspešni na javnem razpisu (JRS10-ZP-2011) Javne agencije za knjigo 

Republike Slovenije (JAKRS), saj smo prejeli subvencijo za izdajanje našega 

časopisa. Tudi za leto 2012 smo pripravili dokumentacijo za javni razpis JRS-ZP-

2012, rezultati bodo znani meseca februarja 2012. 

 

VII. Razvojna dejavnost 

Uredništvo namenja še posebno pozornost pravilnemu citiranju literature in vsem 

citiranim referencam v poglavju Literatura, ki jih vse preverimo in opremimo s podatki 

o DOI (Digital Object Identifier), oz. slov. identifikator digitalnega objekta, ter o 

identifikacijski številki bibliografskega zapisa (reference) v svetovni bazi PubMed. 

Tudi v bodoče se bomo trudili in vsako referenco preverili (čeprav je to avtorjeva 

dolţnost) ter nadaljevali s prizadevanji za pravilno in dosledno navajanje literature. 

 

VIII. Program dela in cilji za leto 2012 

 izdaja štirih rednih številk, od tega ene tematske; z letom 2012 bomo v člankih 

objavljali podatke, kdaj je članek prejet v uredniški postopek, kdaj sprejet za 

http://www.obzornikzdravstvenenege.si/
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objavo, kar je v skladu s priporočili za vključitev časopisa v PubMed;dopolnjevanje 

navodil avtorjem v smislu obseţnejših in bolj podrobnih navodil za pisanje člankov 

in delo recenzentov (na spletni strani časopisa) ter priprava spletne predloge za 

članke; 

 pridobivanje tujih avtorjev: za ta namen bomo pripravili dopis – vabilo k 

sodelovanju; 

 nadgradnja digitalnega arhiva celotnih besedil na spletni strani časopisa s 

številkami Medicinske sestre na terenu, ki je bila predhodnica Zdravstvenega 

obzornika ter Obzornika zdravstvene nege; 

 nadaljevanje promocije e-dostopa za naročnike; 

 promocija časopisa na čim več dogajanjih; 

 vključitev Zdrav Obzor v dLib;  

 vključitev časopisa v Pubmed, če uspemo tudi v Crossref; 

 ţelimo se vključiti v Javni portal slovenskih znanstvenih revij, ki bo temeljil na 

Open Journal Systems (OJS). 

 

Poročilo o delu za leto 2011 in program dela za leto 2012 sta bila obravnavana na 

sejah uredniškega odbora Obzornika zdravstvene nege dne 5.12. 2011 in 12.1.2012. 

 

Poročilo pripravili 

Andreja Mihelič Zajec, glavna in odgovorna urednica  

obzornik@zbornica-zveza.si 

 

mag. Ema Dornik, urednica in spletna urednica 

ema.dornik@guest.arnes.si 

 

STROKOVNO-INFORMATIVNI BILTEN UTRIP 

 

I. Predstavitev  

Uredniški odbor je v letu 2011 deloval v sestavi: 

 Monika Aţman 

 Darinka Klemenc – glavna urednica 

 Irena Keršič 

 Biserka Marolt Meden – odgovorna urednica 

 Tatjana Nendl 

 Ksenija Pirš 

 Veronika Pretnar Kunstek. 

 

Uredniški odbor se je v letu 2011 sestal na treh rednih sejah. 

mailto:obzornik@zbornica-zveza.si
mailto:ema.dornik@guest.arnes.si
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V skladu z dogovorom in varčevalnimi ukrepi smo imeli redne (februarja, oktobra in 

decembra) in izredne korespondenčne seje (več kot 12) uredniškega odbora ter 

redne stike po elektronski pošti. 

 

 II. Izvedeni projketi in aktivnosti 

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

oziroma glavno urednico go. Darinko Klemenc in izvršno direktorico go. Moniko 

Aţman.  

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

Utripa.  

Utrip je vedno izšel v tiskani obliki 10. v mesecu, 1. v mesecu pa je bil praviloma 

objavljen na spletnih straneh Zbornice – Zveze.  

Novembrska številka Utripa je spet vsebovala prilogo – aktivnosti na področju boja 

proti nasilju nad ţenskami. 

 

Naklada je bila do poletne številke 16.800 izvodov in do konca leta 17.000 izvodov. 

Obseg vseh številk Utripa v letu 2011 je bil 668 strani. Naredili smo vse, da bi čim 

bolj racionalno izkoristili prostor in uspelo nam je slediti priporočilu, da številka nima 

več kot 56 strani, saj je bilo povprečno (12 številk) število strani na številko 55. 

 

III. Problematika in izzivi 

V praksi nam ni uspelo uveljaviti obrazcev za napovedi interesnih dejavnosti, a smo 

obseg posamezne napovedi praviloma zmanjšali na eno tretjino strani. 

Tudi zdravstvene šole smo praviloma omejili na dogovorjeni obseg in tako prispevali 

k zmanjšanju obseţnosti vsake številke. 

Imeli smo nekaj več odzivov na objave prispevkov in kar nekaj objav odmevov 

oziroma replik ter nekaj teţav zaradi neobjav logotipov. Vztrajali smo pri sprejeti 

uredniški politiki in upoštevanju njene avtonomnosti ter se trudili z avtorji doseči 

konsenz v zvezi z objavami. 

Ocenjujem, da smo se racionalno obnašali in sledili usmeritvam vodstva Zbornice – 

Zveze.  

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

oglaševanja. Stalni vir prihodka so le oglasi Mercatorja in zdravstvenih ustanov za 

različna izobraţevanja.  

 

IV.Program dela in cilji za leto 2012 

Prizadevali si bomo, da bi zmanjšali stroške. Zato smo se dogovorili za nov, malo 

manjši format revije in tanjši papir, kar bo v letu 2012 vplivalo na stroške papirja in 

predvsem pošiljanja Utripa po pošti. 

Prenovili smo tudi oblikovno podobo Utripa in januarja 2012 je ţe izšel v novi 

preobleki. 
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Dogovorili smo se tudi za nove rubrike, ki naj bi zaţivele v letu 2012: standardni 

postopki in posegi s področja zdravstvene nege, protokoli s področja varnosti 

pacientov, predstavitve dela delovnih skupin Zbornice – Zveze, predstavitve društev 

pacientov – dobre prakse, kratki intervjuji s članicami in člani iz različnih okolij.  

V prvi polovici leta 2012 bomo ponovno izvedli anketo med bralkami in bralci Utripa, z 

ugotovitvami seznanili upravni odbor Zbornice – Zveze in skupaj sprejeli smernice za 

delo v prihodnje. 

 

Ţelimo si, da bi avtorji v letu 2012 v večji meri upoštevali roke in navodila za oddajo 

prispevkov ter da bi še naprej širili krog sodelavk in sodelavcev, ki skupaj z nami 

ustvarjajo Utrip. 

 

Poročilo je dopolnil in potrdil uredniški odbor Utripa na januarski korespondenčni seji 

po elektronski pošti med 10. in 15. januarjem 2012. 

 

Poročilo pripravila 

Biserka Marolt Meden, odgovorna urednica Utripa 

biserka.meden@gmail.com 
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POROČILA IN PROGRAM DELA DELOVNIH SKUPIN 

DELOVNA SKUPINA ZA NENASILJE V ZDRAVSTVENI NEGI 

 

 

  

  

 

I. Predstavitev delovne skupine 

Članice delovne skupine:  

 vodja: Irena Špela Cveteţar, 

 članice: Monika Aţman, Flory Banovac, Nataša Kopač, Veronika Pretnar 

Kunstek, Darinka Klemenc, Nika Škrabl, 

 strokovna sodelavka: Dora Lešnik Mugnaioni. 

 

Sestanki članic delovne skupine (v nadaljevanju DS) so potekali: 10. 8. 2011, 29. 9. 

2011, 18. 10. 2011, sestanka raziskovalne DS pa 16. 3. 2011 in 27. 6. 2011.  
 

Intervizije (Irena Špela Cveteţar in Dora Lešnik Mugnaioni) za analizo obravnave 

primerov nasilja so potekale: 17. 5. 2011, 6. 6. 2011 in 14. 7. 2011.  

Intervizije multidisciplinarne skupine za obravnavo primerov nasilja so bile izvedene: 

3. 3., 16. 3. in 25. 11. 2011.  

Ene intervizije se je udeleţila pravnica Barbara Marinko, ene pa Andrej Vojnovič.  
 

II. Izvedene aktivnosti 

 Dan odprtih vrat, 25. 11. 2011, je DS ponovno pripravila na sedeţu Zbornice – 

Zveze. Delovni skupini sta se pri aktivnostih dneva odprtih vrat ter pripravi 

strokovnega srečanja pridruţili Munira Pejić in Irena Košir.  

 Strokovno srečanje z mednarodno udeleţbo »Ponovno skupaj proti nasilju …« 

je bilo 9. 12. 2011 na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani. Srečanja se je udeleţil tudi 

priznani mednarodni strokovnjak za nasilje na delovnem mestu v zdravstveni negi 

dr. Ian Needham iz Švice.  

 Izvedeni sta bili dve predavanji za licenčne točke za DMSBZT Maribor in 

DMSBZT Gorenjske.  

 8. 12. 2011 je DS pripravila posvet z dr. Ianom Needhamom na temo nasilja na 

delovnem mestu. Udeleţili sta se ga tudi Sonja Robnik iz Urada za enake 

moţnosti in Dalida Horvat iz Društva SOS telefon, pa tudi številni drugi.  

 V letu 2011 je DS obravnavala 16 primerov nasilja, pri nekaterih je šlo tudi za 

nadaljevanje v letu 2010 začete pomoči kolegicam in kolegom, ki so na delovnem 

mestu doţivljali nasilje. Obravnavali smo primere nasilja v naslednjih zavodih: po 

en primer v petih zdravstvenih domovih, enem zasebnem zdravstvenem zavodu, v 

dveh splošnih bolnišnicah, na eni fakulteti in Onkološkem inštitutu, v dveh 
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zdravstveno-socialnih zavodih in posebnem zavodu. Dva primera smo obravnavali 

v UKC Ljubljana.  

 Izvajali smo osebne ali telefonske svetovalne pogovore z ţrtvami nasilja. 

Strokovna sodelavka DS Dora Lešnik Mugnaioni je izvedla osebne ali telefonske 

svetovalne pogovore z 12 osebami, skupno 29 svetovalnih pogovorov. Pri 

izvedbi svetovalnih pogovorov sta nekajkrat sodelovali tudi Monika Aţman in 

Nataša Majcan. Pri obravnavi primerov trpinčenja v šestih zavodih je DS 

intenzivno sodelovala in usklajevala aktivnosti s Sindikatom delavcev v 

zdravstveni negi Slovenije (SDZNS). Prav tako je DS pri obravnavi primerov 

sodelovala s pravno sluţbo Zbornice – Zveze, višjo policijsko inšpektorico in s 

sindikalnimi zaupnicami Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije.  

 Pisna mnenja, posredovanje v organizacijah, predlogi za strokovni nadzor 

Za DS je Dora Lešnik Mugnaioni pripravila: 8 pisnih strokovnih mnenj o primerih 

nasilja, ki so bili posredovani prijaviteljem nasilja, z navedbo moţnih oblik 

ukrepanja; 3 dopise direktorjem zavodov oziroma vodjem ZN, s pozivom, da 

ustavijo nasilje ter zaščitijo dostojanstvo oškodovanih v skladu z zakonodajo, en 

strokovni odgovor na odgovor našega dopisa, predlog popravkov pravilnika za 

preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu, dva popravka dopisov, ki jih je 

pripravila oškodovanka, štiri predloge za strokovni nadzor.  

 Sodelovanje v strokovnih nadzorih – v dveh primerih.  

 Sodelovali smo tudi na sestanku z direktorico zavoda, zaradi anonimnih prijav o 

nasilju na delovnem mestu. S strani Zbornice – Zveze sta na sestanku sodelovali 

Darinka Klemenc in Monika Aţman, v imenu DS pa je aktivnosti DS za reševanje 

primerov nasilja predstavila Dora Lešnik Mugnaioni.  
 

III. Raziskovalna in publicistična dejavnost 

Objavljeni prispevki 

 Irena Špela Cveteţar in Dora Lešnik Mugnaioni sta pripravili predlog za 

izobraţevanje »Zakonodaja na področju preprečevanja nasilja v ZN«.  

 D. Lešnik Mugnaioni in I. Špela Cveteţar: »Delovna skupina za nenasilje piše 

vodstvenim delavkam in delavcem v zdravstveni negi« (marec 2011, str. 18).  

 »Ponovno skupaj proti nasilju …«, vabilo k udeleţbi na strokovnem srečanju z 

mednarodno udeleţbo na temo nasilja na delovnem mestu v zdravstveni in babiški 

negi ter predstavitve nacionalne raziskave o nasilju na delovnih mestih 

medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov v Sloveniji (september in 

oktober 2011). »Ponovno odpiramo vrata nenasilju!«, I. Špela Cveteţar in D. 

Klemenc, vabilo k udeleţbi na dnevu odprtih vrat 25. 11. 2011 (november 2011, 

str. 13).  

 Priloga Utripa »Ustavimo nasilje nad ţenskami« (november 2011, str. 45–52), ki jo 

je Delovna skupina izdala tudi kot samostojno publikacijo.  
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Končana je bila nacionalna raziskava Nasilje na delovnih mestih medicinskih 

sester, babic in zdravstvenih tehnikov v Sloveniji, ki je potekala od leta 2009 do 2011. 

Strokovni in znanstveni članki o rezultatih raziskave bodo objavljeni v tematski številki 

Obzornik zdravstvene nege v letu 2012.  
 

IV. Sodelovanje z drugimi organizacijami in društvi  

 Dora Lešnik Mugnaioni je s strokovnimi predlogi sodelovala pri pripravi Pravilnika 

o preprečevanju spolnega in drugega nadlegovanja, trpinčenja in diskriminacije v 

UKC Ljubljana ter sheme ukrepanja.  

 Irena Špela Cveteţar je sodelovala v delovni skupini MZ pri pripravi protokola 

obravnave nasilja v druţini.  

 S Sekcijo medicinskih sester v managementu sta Darinka Klemenc in Dora Lešnik 

Mugnaioni s prispevkom aktivno sodelovali na njihovem seminarju 12. 4. 2011 v 

Laškem. Prispevek Trpinčenje na delovnem mestu je bil objavljen v zborniku 

Odličnost v zdravstvu – odprti za nove ideje (2011, 93-108).  

 Sodelovanje z Društvom SOS telefon: Nika Škrabl je postala prostovoljna 

svetovalka za pomoč osebam z izkušnjo nasilja na delovnem mestu, in sicer na 

svetovalnem telefonu, ki je pričel delovati 31. 3. 2011. Z Društvom SOS telefon 

smo sodelovali pri pripravi priloge Utripa »Ustavimo nasilje nad ţenskami« ter pri 

distribuciji plakata »Proti nasilju ni cepiva« v vseh zdravstvenih zavodih, pa tudi 

izobraţevalnih ustanovah s področja zdravstvene in babiške nege.  

 DS in Društvo SOS telefon sta pripravila tudi novinarsko konferenco, 24. 11. 2012, 

na kateri so bile predstavljene aktivnosti ob mednarodnih dnevih boja proti nasilju 

nad ţenskami.  

 Pripravljeni so bili primeri dobrih praks za mednarodno podatkovno bazo 

Engender za Inštitut za varovanje zdravja.  

 Dora Lešnik Mugnaioni je za DS izpolnila vprašalnik IVZ.  
 

V. Program dela in cilji za leto 2012 

Načrti za leto 2012 vključujejo tudi vzpostavitev telefonske linije kot vstopne točke za 

člane in članice Zbornice – Zveze, ki so v stiski zaradi odnosov, konfliktov ali 

prisotnosti nasilja na delovnih mestih. Po predlogu naj bi bila takšna vstopna točka 

telefonska linija (enkrat do dvakrat na teden), prek katere članice DS sprejemajo klice 

in klicalce usmerjajo bodisi v osebni pogovor, v meditacijo ali v pravno svetovanje itd. 

Načrtujemo tudi realizacijo zaključkov nacionalne raziskave ter krepitev članstva in 

podpore pri delovanju DS.  
  

Poročilo pripravili 

Dora Lešnik Mugnaioni, Irena Špela Cveteţar, Monika Aţman  
  

Odgovorna oseba za poročilo 

Irena Špela Cveteţar, vodja delovne skupine 

irena.cvetezar@gmail.com 

mailto:irena.cvetezar@gmail.com
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DELOVNA SKUPINA ZA POSODOBITEV TERMINOLOŠKEGA SLOVARJA V 

ZDRAVSTVENI IN BABIŠKI NEGI 

 

I. Predstavitev delovne skupine 

Delovna skupina (DS) za posodobitev terminološkega slovarja v zdravstveni in 

babiški negi je bila ustanovljena na podlagi javno objavljenega razpisa Zbornice – 

Zveze leta 2008 z namenom prenove Malega leksikona terminoloških izrazov v 

zdravstveni in babiški negi. Z vmesno prekinitvijo, po odhodu posameznih članic in 

po pridruţitvi novih, deluje od leta 2010 v sestavi: 

 vodja:  Aleksandra Saša Horvat,  

 članice: mag. Nada Vigec, članica, mag. Nevenka Medija, Mirjam Marn, Alenka 

Krist. 

 

Delovna skupina se je v letu 2011 redno sestajala, sklicanih je bilo 14 delovnih 

sestankov, in sicer: 10. 1., 9. 2., 7. 3., 21. 3., 4. 4., 18. 4., 9. 5., 1. 6., 13. 6., 19. 9., 

03. 10., 7. 11., 28. 11. in 14. 12. 2012.  

  

II. Izvedene aktivnosti 

V letu 2011 je bilo uspešno rešenih 105 terminoloških terminov.  

 

Glavnina dela DS je bila osredotočena na dokončno definiranje konkretnih terminov, 

pri delu smo upoštevali pripombe in sugestije strokovne javnosti.  

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

strokovnjakov ZBN, študentom, dijakom ZBN in tudi naključnim bralcem), v zaključni 

fazi obogatili s konkretnimi primeri iz prakse.  

 

V mesecu juniju 2011 smo sklop dokončno definiranih terminoloških izrazov, pri 

katerih so bili upoštevani tudi pomisleki in predlogi strokovne javnosti, poslali v 

elektronski obliki na Zbornico – Zvezo.  

 

Delovna skupina se je ob svojem delu pri razreševanju dvomov posvetovala z 

zunanjimi svetovalci in drugimi strokovnjaki, med njimi: 

 z Matejo Medija, dipl. inţenirko tekstilne tehnologije, prevajalko v Bruslju na Svetu 

EU, 

 s Tatjano Arnšek, univ. dipl. psihologinjo, spec. psih. klin. svetovanja, 

 Tatjano Debevec, Lucijo Zajc in Silvo Kastelic, strokovnjakinjami s področja 

slavistike, 

 z vodstvom Zbornice – Zveze,   

 z doc. dr. Danico Ţeleznik,  

 s Sekcijo medicinskih sester in babic,  

 z mnogimi posameznimi strokovnjaki zdravstvene in babiške nege.  
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DS je v letu 2011 pozorno spremljala in preučila aktualna dogajanja v stroki ZBN s 

področja terminologije.  

 

Uredniškemu odboru Obzornika zdravstvene nege je bil posredovan argumentiran 

predlog o smiselnosti popravka Obz. ZN – strokovno znanstveni časopis v Obz. ZN – 

strokovno znanstvena revija.  

 

III. Pomembnejši projekti  

 DS za terminologijo je v letu 2011 konstruktivno prispevala k prevodu glosarja: 

glosar pressure ulcers Assessment and Managment of Stage I-Iv Pressure Ulcers, 

za Zbornico – Zvezo.  

 Konstruktivno smo sodelovali s Sekretariatom vlade – sektorjem za prevajalstvo 

RS, ki sestavlja in pripravlja večjezično terminološko zbirko EVROTERM, ki jo 

uporabljajo prevajalci (v Sloveniji in zunanji) pri svojem delu. Namenjena je 

poenotenju in uveljavljanju pravilnejših strokovnih izrazov na vseh področjih 

delovanja drţavne uprave in širše. Izrazi s področja zdravstvene nege bodo 

vneseni v to zbirko.  

 Pri preverjanju terminov s področja nazivov posameznih profilov strokovnjakov 

zdravstvene in babiške nege, ki bi bili poenoteni v evropskem in svetovnem merilu, 

smo strokovno mnenje pridobili pri kolegicah v Angliji.  

 

IV. Program dela in cilji za leto 2012 

 Delovna skupina se bo v letu 2012 predvidoma sestajala dvakrat na mesec. V 

januarju 2012 bo za člane Zbornice – Zveze na njenih spletnih straneh objavljen 

nov sklop terminov (100) v presojo stroki. DS se nadeja konstruktivnih predlogov 

in rešitev strokovne javnosti.  

 DS za terminologijo bo nadaljevala s pripravo terminov za posodobljen 

terminološki slovar in se bo še naprej trudila, da bo novi, posodobljen terminološki 

slovar kar najhitreje na voljo strokovni javnosti.  

 Delovna skupina za terminološki slovar se zahvaljuje Zbornici – Zvezi za 

spodbudno delovno okolje in vsem tistim posameznikom, ki so v letu 2011 s 

konstruktivnimi predlogi in dopolnitvami pomagali ustvarjati slovar terminoloških 

izrazov v stroki ZBN. Sodelovanja s strokovno javnostjo si ţelimo tudi v prihodnje.  

 

Poročilo pripravila 

Aleksandra Saša Horvat, vodja delovne skupine 

sasa.hor@gmail.com 

 

mailto:sasa.hor@gmail.com
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DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO SPECIALIZACIJE ZDRAVSTVENI IN 

BABIŠKI NEGI 

 

I. Predstavitev delovne skupine 

Delovna skupina za specializacije izvajalcev v zdravstveni in babiški negi 

deluje v sestavi: 

 vodja: Vanja Vilar, 

 člani: doc.dr. Skela Savič, dr. Marija Zaletel, Zdenka Kramar, mag. Tamara 

Štemberger Kolnik, mag. Zdenka Tičar, Erna Kos Grabnar, Irena Buček 

Hajdarevič, Peter Poţun, Darinka Klemenc, Peter Vojnovič, Tomaţ Glaţar. 

 

Seje: 14. 12. 2011 

 

II. Izvedene aktivnosti 

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 – vse to pomeni nujnost v uvajanju vloge specializiranih 

medicinskih sester v zdravstveni sistem na vseh ravneh (primarni, sekundarni in 

terciarni).  

 

III. Problematika in izzivi 

Novembra 2010 so bile na Ministrstvo za zdravje posredovane pripombe na Pravilnik 

o specializacijah izvajalcev zdravstvene in babiške nege. Ker v letu 2010 nismo 

dosegli zastavljenega cilja, smo z aktivnostmi nadaljevali tudi v letu 2011. Skupina se 

redno ni več sestajala. Na Ministrstvo za zdravje smo redno pošiljali pozive za 

ureditev pravnega področja. Trikrat smo se sestali s prof. dr. Ivanom Erţenom, 

drţavnim sekretarjem za podporo in ureditev omenjene problematike. Vedno nam je 

bilo zagotovljeno, da bodo v Pravilnik vnesli naše pripombe. Vendar se to na ţalost 

še do danes ni zgodilo.  

 

Glede na podatke, pridobljene z analizo dejanskih potreb o specializacijah, sta v 

celoti pripravljena programa dveh specializacij. Izvedba specializacije bo potekala v 

sodelovanju med visokošolskimi zavodi, kliničnim okoljem in strokovnim zdruţenjem. 

Program specializacije mora biti ovrednoten s ECTS točkami. Program pripravi 

strokovna sekcija, visokošolski zavodi naj bodo izvajalci teoretičnih vsebin. Mentorje 

imenujejo v kliničnem okolju. Program potrdita tudi RSKZN in Ministrstvo za zdravje. 

 

IV. Program dela in cilji v letu 2012 

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

babiške nege zelo pomembno. Z njimi ţelimo pridobiti dodatna in poglobljena znanja 
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ter veščine na določenem strokovnem področju. Zato si bomo tudi v letu 2012 še 

naprej prizadevali za ureditev pravne podlage in izvedbo dveh specializacij za 

izvajalce zdravstvene in babiške nege. 

 

Poročilo pripravila 

Vanja Vilar, vodja delovne skupine 

vanja.vilar@gmail.com 

 

DELOVNA SKUPINA ZA PRENOVO DOKUMENTOV POKLICNIH AKTIVNOSTI 

 

I. Predstavitev delovne skupine 

Delovna skupina je bila ustanovljena na podlagi sklepa upravnega odbora 648/39, da 

pripravi revizijo dokumenta “Poklicne aktivnosti in kompetence v zdravstveni in 

babiški negi“. 31. maja 2011 se je delovna skupina sestala prvič, v oţji zasedbi. Vodi 

jo doc. dr. Danica Ţeleznik, stalna člana skupine pa sta še Irena Buček Hajdarevič ter 

Joţe Prestor. Za vsako oţje strokovno področje se na podlagi sklepa izvršnega 

odbora imenujejo do največ štirje člani delovne skupine. Delo se vodi ločeno za 

vsako strokovno področje. Delovna skupina nima določenega mandata, s strani UO 

je imenovana do preklica oziroma dokončanja projekta prenove. 

 

II. Izvedene aktivnosti 

Delovna skupina se je v letu 2011 sestala osemkrat. Na seji 30. junija 2011 se je 

sestala z oţjo skupino s področja nefrologije, dialize in transplantacije. Delovna 

skupina je za to področje razširjena z Mirjano Čalić, Marico Parapot ter Mirjano Rep. 

Na istem sestanku je bila k sodelovanju povabljena tudi Sekcija MS v operacijski 

dejavnosti. Na sestanku 7. julija je skupina nadaljevala z oblikovanjem dokumenta 

poklicnih aktivnosti za področje nefrologije, s področja operacijske dejavnosti se je 

odzvala predsednica strokovne sekcije. Na istem sestanku je bila k sodelovanju 

povabljena tudi Sekcija MS in ZT v onkologiji. Dokument za področje nefrologije se je 

razvijal, prvič so se na sestanku 27. septembra pridruţile tudi članice delovne 

skupine za področje operacijske dejavnosti: Sanja Arnautovič, Marjeta Berkopec ter 

Milena Prosen. Strokovnjaki za področje ZN v onkologiji se vabilu niso odzvali. 

Delovna skupina je morala povečati intenzivnost dela, zato je k sodelovanju povabila 

še strokovnjake s preostalih dveh dogovorjenih področij, to je dejavnosti reševalcev 

ter anesteziologije. 

Sestanek 15. oktobra je zaznamovala slaba priprava gradiv. Edini dokument, ki res 

napreduje, je področje nefrologije. Člani oţje skupine se dogovarjajo o spornih 

poklicnih aktivnostih tudi v svojih delovnih okoljih ter iščejo širši konsenz. Tudi odziv 

obeh pozvanih sekcij ni bil ustrezen zaradi formalnih teţav pri obveščanju. 

Iz podobnih razlogov je bil načrtovani sestanek za 26. oktober prestavljen. Delovna 

skupina se je ponovno sestala 15. novembra 2011. Ta sestanek je bil plodnejši, saj 
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so se ga udeleţili predstavniki vseh petih strokovnih področij. Tudi sklepi so bili 

konkretni in oblikovala se je dogovorjena oblika vseh dokumentov, ki morajo imeti: 

- UVOD, v katerem opredelimo dejavnost in vlogo izvajalcev ZN v tej dejavnosti 

- NAMEN 

- CILJE 

- PODROČJA dejavnosti in opredelitev negovalnih TIMOV 

- seznam TEMELJNIH poklicnih AKTIVNOSTI po modelu VH, upoštevaje 14 

ţivljenjskih aktivnosti 

- seznam DRUGIH poklicnih AKTIVNOSTI 

- seznam poklicnih AKTIVNOSTI na specialnem PODROČJU dejavnosti. 

 

Tudi seja 15. decembra 2011 je bila izvedena v podobnem duhu. Dokument za 

področje nefrologije je pripravljen kot predlog za širšo strokovno razpravo, ob tem pa 

je delovna skupina sprejela pomemben sklep o postopku objave dokumentov: 

 

1. oblikovanje predloga dokumenta s strani imenovane delovne skupine 

2. izvedba širše strokovne presoje (dokument se pošlje v klinično okolje) 

3. uskladitev pripomb kliničnih okolij s predlogom dokumenta 

4. posredovanje usklajenega predloga v sprejem UO Zbornice Zveze 

5. posredovanje usklajenega predloga v sprejem RSK za zdravstveno nego 

6. sprejem in objava prenovljenega dokumenta poklicnih aktivnosti 

7. predstavitev prenovljenega dokumenta 

 

III. Pomembni razvojni projekti 

Delovna skupina lahko svoje delovanje označi kot izjemno pomemben razvojni 

projekt, saj slednjega v slovenskem prostoru še ni. Delovna skupina  je  na sestankih 

sprejela več pomembnih sklepov, ki jih navajamo. 

 Dokumenti poklicnih aktivnosti na oţjih strokovnih področjih zdravstvene nege so 

zelo specifični, oblikujejo jih delegirani strokovnjaki iz teh področij, zato delovna 

skupina meni, da oblikovan in usklajen dokument ne potrebuje dodatne strokovne 

recenzije.  

 Dokumenti morajo bili lektorirani, izrazoslovje usklajeno (pogrešamo nov 

terminološki slovar). 

 Delovne skupine, ki so bile v različnih sestavah oblikovane pri Zbornici – Zvezi in 

so pripravljale dokumente o poklicnih aktivnostih in kompetencah izvajalcev 

zdravstvene in babiške nege od leta 2002, so vedno zdruţevale strokovnjake z 

oţjih strokovnih področij dela zdravstvene in babiške nege. Zato se skupina ne 

more strinjati z navedbami članov v javnosti, da so dokumente pripravljali 

nekompetentni ljudje. S stališčem delovne skupine sta seznanjena predsednica in 

UO Zbornice – Zveze. 

 Na strokovnih področjih, kjer del aktivnosti diplomiranih medicinskih sester še 

vedno opravljajo srednje medicinske sestre, mora biti v uvodu dokumenta 
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zapisano: Oblikovan dokument ne posega v trenutno ureditev razmejitve dela med 

izvajalci zdravstvene in babiške nege, njegov namen in cilj je urediti izvajanje 

dejavnosti zdravstvene in babiške nege v skladu z navedenimi poklicnimi 

aktivnostmi in kompetencami dveh poklicev. 

 Na področjih, za katera je značilen hiter tehnološki ali drugačen razvoj in se v 

skladu s slednjim pojavljajo  nove poklicne aktivnosti, je treba v uvodu zapisati, da  

oblikovan dokument navaja poklicne aktivnosti, ki so jih strokovnjaki v trenutku 

oblikovanja dokumenta prepoznali v svojih delovnih okoljih. V primeru povečanega 

obsega poklicnih aktivnosti bo delovna skupina pripravila revidiran dokument. 

 Na podlagi dopisa  strokovne sekcije MS in ZT v anesteziologiji, intenzivni terapiji 

in transfuziologiji se v letu 2012 začenjajo potrebne aktivnosti za prenovo 

dokumenta poklicnih aktivnosti na področjih intenzivne terapije ter transfuziologije. 

 

IV. Problematika in izzivi 

Delovna skupina se je srečevala predvsem z zaprosili posameznih strokovnih sekcij 

glede moţnosti dodatnih terminov za usklajevanje vsebin zaradi prezaposlenosti. 

 

V. Program dela in cilji za leto 2012 

V letu 2012 delovna skupina načrtuje izdajo dokumentov poklicnih aktivnosti za vseh 

pet  strokovnih področij (nefrologija, dializa in transplantacija; operacijska dejavnost; 

onkologija; dejavnost reševalcev in anesteziologija). 

V skladu z učinkovitostjo delovne skupine se bodo za prenovo dokumentov na 

preostalih strokovnih področjih vključevale nove oţje skupine. 

 

Poročili pripravili 

doc. dr. Danica Ţeleznik, vodja delovne skupine 

Irena Buček Hajdarevič 

Joţe Prestor 

 

DELOVNA SKUPINA ZA DEJAVNOST ZGODOVINE ZDRAVSTVENE IN 

BABIŠKE NEGE 

 

I. Predstavitev delovne skupine 

Dne 14. 8. 2010 je ga. Silva Vuga posredovala na Zbornico – Zvezo pisno 

pobudo za ustanovitev delovne skupine za dejavnost zgodovine zdravstvene in 

babiške nege. Na predlog upravnega odbora Zbornice – Zveze se je na 

ustanovnem sestanku dne 11. 1. 2011 ob 13. uri sestala delovna skupina v 

sestavi: Silva Vuga, Marija Miloradović, Majda Šlajmer Japelj, Petra Kersnič in 

Irena Keršič. Prisotna je bila tudi Ljubica Šavnik, ki je bila naknadno s sklepom 

UO, skupaj z Mihaelo Skoberne, imenovana za stalno članico delovne skupine. 
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Evidentirani so bili pridruţeni člani: Marjeta Berkopec, Branka Červ, Janez 

Strajnar, Zdenka Seničar, Marjeta Kokoš, Jadranka Stričević.  

 

Delovna skupina se je v letu 2011 sestala na treh sejah (januarja, junija, 

novembra 2011) in vmes komunicirala po elektronski pošti.  

Glavni namen ustanovitve delovne skupine je bil sistematično zbiranje, 

ohranjanje, arhiviranje in predstavitev dokumentarnega gradiva, fotografij, 

predmetov, pričevanj, ki se navezujejo na zdravstveno in babiško nego na 

Slovenskem.  

Cilj, ki si ga je zadala skupina, je ohraniti kulturno dediščino zdravstvene in 

babiške nege z vizijo ustanovitve Inštituta za zgodovino zdravstvene in babiške 

nege pri Zbornici – Zvezi. Poudarjen je bil pomen sistematičnega, etičnega, 

kronološkega in objektivnega pristopa k zgodovinskemu proučevanju. 

 

II. Izvedene aktivnosti 

Delovanje skupine je v letu 2011 zaznamovala izredna prizadevnost in 

motiviranost članic. Pričeli so se projekti, ki so vključevali iskanje in pridobivanje 

dokumentarnega gradiva z Dunaja, razpis in mentorstvo diplomskih del s 

področja zgodovine, pobudo za sodelovanje, posredovano na zdravstvene šole 

in fakultete, izdelavo načrta za sistematično zbiranje podatkov o strokovni 

organizaciji, poizvedovanje za arhivi na Ministrstvu za zdravje, publiciranje in 

predlog za digitalizacijo Babiškega vestnika in Medicinske sestre na terenu, 

organiziranje mreţe delovanja, aktivno zbiranje dokumentarnega gradiva in 

predmetov ter odprtje razstave v prostorih DMSBZT Maribor, oblikovanje 

predloga za arhiviranje v sklopu društev in krovne organizacije za področje 

zgodovine ter oblikovanje mreţe dejavnosti zgodovine pri enajstih regijskih 

društvih. 

 

III. Program dela in cilji za leto 2012 

Program za leto 2012 je bil sprejet na zadnjem sestanku, 30. novembra 2011, in 

vključuje tudi dolgoročni program do leta 2016.  

Prednostne naloge v letu 2012 bodo: 

- realizacija in delovanje mreţe v enajstih regijskih društvih, 

- arhiviranje dokumentarnega gradiva o strokovni organizaciji,  

 proučitev moţnosti in nadgradnja ideje o muzeju zdravstvene in babiške 

nege,  

 ureditev spletne strani dejavnosti zgodovine pri Zbornici – Zvezi (virtualni 

muzej), 

 pridobitev navodil za delovanje (pravilnik o delovanju delovne skupine, 

sestanki 3–4-krat letno, od tega vsaj enkrat z pridruţenimi člani), 
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 pridobitev podatkov (z iskanjem primarnega vira) in arhiviranje 

dokumentarnega gradiva o predsednicah krovne organizacije z dolgoročno 

moţnostjo publiciranja, 

 posredovanje navodil o arhiviranju,  

 sodelovanje ob obeleţju 85-letnice krovne organizacije v Cankarjevem domu 

v Ljubljani, 

 digitalizacija Babiškega vestnika in Medicinske sestre na terenu, 

 sodelovanje z zdravstvenimi šolami in fakultetami (nadaljevanje diplomskih 

del), 

 pridobivanje pisnega gradiva (spomini) s pomočjo intervjujev,  

 nadaljevanje zbiranja in arhiviranja dokumentarnega gradiva o prvih 

skrbstvenih sestrah na Dunaju. 

 

Pomena zgodovine zdravstvene in babiške nege smo se medicinske sestre in 

babice pričele zavedati sorazmerno pozno, zato ne preseneča, da je bilo 

izzivov, ţelja in predlogov veliko. Z načrtovano vzpostavitvijo mreţe v letu 2012 

predvidevamo bistveno več operativnih članov.  

 

Poročilo pripravila 

Irena Keršič, vodja delovne skupine  
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POROČILA IN PROGRAM DELA STROKOVNIH REGIJSKIH DRUŠTEV         

(11 POROČIL) 

 

DMSBZTLJUBLJANA 

 

 

 

 

 

I. Predstavitev društva 

Organi društva so se sestajali na rednih sejah, po zaporedju dogodkov so se seje 

zvrstile v februarju, marcu, aprilu, maju, juniju, septembru, oktobru in decembru 2011. 

Vodstvo društva in nosilci dejavnosti smo imeli po potrebi še sestanke za 

koordinacijo načrtovanih izobraţevanj in interesnih aktivnosti regijskega strokovnega 

društva. Veliko sodelovanja in dela nosilcev dejavnosti, vodstva in pisarne društva 

poteka po elektronski pošti in telefonu, pri tem niso izvzeti vikendi in prazniki.  

 

Predstavitev organov 

Člani UO DMSBZT Ljubljana:  

Robertina Benkovič, Irena Buček Hajdarević, Olga Grmek, Zlatko Grubešić, Andreja 

Gruden, Margerita Ilić Kačar, Vlasta Kambič Poje, Irena Keršič, Olga Koblar, Peter 

Koren, Stanka Košir, Andreja Kvas, Gordana Lokajner, Gordana Njenjić, Boţa 

Pirkovič, Vlasta Pivk Zajec, Slavica Popović, Cilka Potokar, Peter Poţun, Veronika 

Pretnar Kunstek, Damjan Remškar, ĐurĎa Sima, Nada Sirnik, Ljubica Šavnik, Nika 

Škrabl, Marina Velepič, Marija-Maja Vidrih, Sabina Vihtelič, Majda Zore, Jerica 

Zrimšek, Saša Kotar, Sandra Naka, Irena Špela Cveteţar, Nataša Čermelj, Klavdija 

Hudobivnik, Sabina Osolnik, Aleksandra Ostreţ, Ljuba Steblovnik, Zlata Ţivič, Ţeljko 

Malić,Alenka Roš, Miha Straţar in Tatjana Ţvanut.  

 

Člani IO DMSBZT Ljubljana: Andreja Kvas, Gordana Lokajner, Peter Poţun, Damjan 

Remškar, ĐurĎa Sima, Marina Velepič, Marija-Maja Vidrih in Jerica Zrimšek, 

Robertina Benkovič, Irena Buček-Hajdarević, Irena Keršič, Peter Koren Miha Straţar. 

Od jeseni 2011 smo naloge podpredsednice Zdenke Dovč do prihodnjih volitev 

nadomestili le z mestom koordinatorice, ki ga opravlja Nada Sirnik. 

Nadzorni odbor: Saša Kotar, Nada Sirnik in Irena Špela Cveteţar. 

 

II. Pomembni razvojni projekti  

Dogodke, ki smo jih realizirali po zastavljenem planu dela za leto 2011 smo zaradi 

omejitve prostora strnili v le nekaj pomembnejših.  

Omeniti velja izobraţevanje s področja obveznih vsebin, ki ga izvajamo ţe 

nepretrgoma od leta 2008.  
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 V letu 2011 smo v društvu izvedli 9 enodnevnih izobraţevanj in 2 dvodnevni 

izobraţevanji iz poklicne etike v zdravstveni in babiški negi, eno izobraţevanje 

smo izvedli v zasavski podruţnici. V sodelovanju z drugimi strokovnimi društvi je 

bilo izvedenih 5 seminarjev iz poklicne etike: v Velenju, Portoroţu, Novem mestu, 

Ajdovščini in Kranju. Seminarji so bili izredno dobro obiskani. 

 Izobraţevanja za zakonodajo s področja zdravstva smo izvedli s štirimi dobro 

obiskanimi seminarji v mesecu februarju, aprilu, oktobru in novembru. Vse bolj se 

ukvarjamo z vprašanjem odgovornosti in prevzemanja nalog tudi izven 

kompetenčnega področja zdravstvene in babiške nege. Odmevi iz sodnih dvoran v 

preteklem koledarskem letu niso obvarovali izvajalcev ne zdravstvene in ne 

babiške nege. Zato se, upamo, vsi skupaj vedno bolj zavedamo reka, 

»nepoznavanje prava škoduje«. 

 Izvedli smo 7 strokovnih srečanj z obveznimi vsebinami za podaljšanje licence za 

medicinske sestre in babice z naslovom “Temeljni postopki oţivljanja z vključenim 

AED”. Potekajo kot predavanja in učne delavnice (praktično delo udeleţencev na 

lutkah).  

 V letu 2011 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 ga. 

Klara Ramovš. V letu 2011 smo izvedli 4 dvodnevne učne delavnice. Tudi letos 

smo povabili dr. Alenko Rebula, ki je izvedla učno delavnico »Bliţina brez stresa« 

(16 udeleţencev).  

 Udeleţili smo se tridnevne strokovne ekskurzije v Zagreb in Beograd, ki jo lahko 

štejemo kot mednarodno obliko povezovanja na območju nekdanje skupne 

drţave. Mag. Darja Ovijač je izvedla dve učni delavnici z naslovom “Zdravstveni 

tim – na poti k odličnosti. “ 

 Izvedli smo 7 kliničnih večerov: »Standardi – orodje za delo v zdravstveni negi z 

delavnico«, “Sodobni pristopi v kirurški zdravstveni negi”,“Partnerski odnos 

medicinskih sester in onkoloških pacientov” in “Motnje hranjenja – problem 

sodobnega časa”, ki je bil izveden dvakrat zaradi velikega zanimanja.  

 Izvedli smo zdaj ţe tradicionalno “Srečanje glavnih medicinskih sester 

zdravstvenih in socialnih zavodov ljubljanske regije” na Pediatrični kliniki UKC 

Ljubljana. Odziv, tako predavateljev kot udeleţencev, je bil konstruktiven. Tovrstno 

srečanje s skrbno izbrano temo za pridobivanje znanja o pomenu in potrebi 

arhiviranja je spodbudilo postopke izdelave arhivskih klasifikacijskih načrtov po 

zdravstvenih zavodih.  

 Pred počitnicami smo imeli še strokovno srečanje “Kaj je pomembno vedeti o 

prehranskih dopolnilih”.  

 Nadaljevali smo z učenjem tujih jezikov za naše člane.  

 Prav gotovo pa je bil najpomembnejši strokovni dogodek 12. simpozij z 

mednarodno udeleţbo, ki smo ga izvedli v sodelovanju z Zdravstveno fakulteto 

Univerze v Ljubljani: Potekal je pod naslovom “Zdravstvena vzgoja – moč 



[Type text] 

 

 

 

Poročilo o delu organov Zbornice –Zveze za leto 2011  

 

 

95 

 

medicinskih sester”. Simpozija se je udeleţilo 177 slušateljev. Kot tujega 

predavatelja smo povabili Ţeljka Vukovića iz Udruţenja medicinskih sestara i 

tehničara regije Banja Luka. Izdali smo tudi recenziran zbornik z naslovom 

“Zdravstvena vzgoja – moč medicinskih sester”. Zbornik je recenzirala dr. Silvestra 

Hoyer. Simpozija so se udeleţile tudi kolegice iz Hrvaške, Srbije ter Republike 

Srbske, kar pomeni, da smo se znova strokovno druţili s kolegicami in kolegi širše 

regije ter krepili znanje in zavedanje pomena zdravstvene vzgoje.  

 Na področju izobraţevanja se vsakih 14 dni ob sredah dobiva ţe oblikovana 

skupina za samopomoč. 

 Med pomembne razvojne projekte v letu 2011 štejemo prvo muzejsko razstavo na 

področju zgodovine zdravstvene nege za slovenski prostor. Organizacija in 

postavitev prve razstave zgodovine zdravstvene nege na Slovenskem je zajemala 

časovno obdobje od leta 1919 do konca 60. let 20. stoletja, tj. od prihoda prve 

skrbstvene sestre na slovensko ozemlje do sodobne utemeljitve poklica 

medicinske sestre. V sklopu predstavitve je posebno mesto predstavljalo gradivo 

iz druge svetovne vojne s poudarkom na Partizanski bolnici Franji ter predstavitev 

zgodb bolničarjev in bolničark, ki so v bolnici delovali. Razstava je bila postavljena 

v sodelovanju med Cerkljanskim muzejem – Mestnim muzejem Idrija in DMSBZT 

Ljubljana. Avtorici razstave »Medicinske sestre skozi čas« sta bili kustosinja 

Milojka Magajne in članica društva Irena Keršič. Razstava je bila odprta od maja 

do novembra 2011 in si jo je ogledalo 2256 obiskovalcev. Finančno je bila 

razstava podprta s strani Ministrstva za kulturo RS in DMSBZT Ljubljana. 

Razstavo je spremljal katalog z razstavnimi besedili in fotografskimi prilogami. 

Istočasno so se v muzeju predstavile tudi članice likovne sekcije društva, ki so 

ustvarjale na temo zgodovine zdravstvene nege.  

 Med stanovsko pomembne razvojne projekte v letu 2011 velja zapisati številne 

interesne aktivnosti, ki ţal zaradi omejevanja prostora v tem zapisu ne morejo biti 

predstavljene v pravi meri. Bili in smo aktivni na področju likovne dejavnosti, 

zborovskega petja, izletništva, gibanja za zdravje – pohodništva, obseţnega 

delovanja društva v javnem interesu in na področju komplementarnega 

zdravilstva.  

 Naše poklicno delovanje so v primerni meri z dobro organiziranim pristopom 

dopolnjevale upokojene medicinske sestre našega društva.  

 Podruţnica Zasavje je oţivela, tako strokovno kot idejno, na čelu z novo 

predstavnico Boţo Pirkovič.  

 Delovanje kolegic na Idrijskem je dobro povezano v skupno delovanje 

ljubljanskega društva, tako na lokalni kot tudi regijski ravni.  

 Spletna stran društva je bila prenovljena, strokovne objave in vse ostale vsebine 

so redno aţurirane. Profesionalna spletna podpora nam omogoča varnost in 

zanesljivost.  

 Prenova izloţbe v naših društvenih prostorih odseva naše aktivnosti za članstvo in 

prebivalstvo ljubljanske regije. 
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III. Mednarodna dejavnost  

 Dolgoletna tradicija povezovanja in zdruţevanja na področju izobraţevanja in 

sodelovanja v mednarodnem obsegu je tudi v letu 2011 dosegla izmenjavo 

aktivnih prispevkov na ravni sodelovanja med Ljubljano, Beogradom, Zagrebom in 

Banjaluko. Aktivna udeleţba na srečanju kolegic Republike Srbske, beograjskega 

društva ter hrvaških kolegic ter tradicionalna udeleţba na oktobrskih srečanjih 

srbskih kolegic in kolegov, ki je prisotna vrsto let, pomeni veliko medsebojno 

bogatitev in povezovanje.  

 Udeleţba na ICN konferenci je bila vir pomembnih in aktualnih svetovnih 

informacij s področja zdravstvene in babiške nege, pa tudi področja svetovne 

zdravstvene politike. 

 Aktivne prispevke smo zapisali in predstavili na različnih mednarodnih dogodkih. 

 

IV. Kazalniki kakovosti  

 Po formalni in neformalni poti opravljamo evalvacijska srečanja tako z izvajalci in 

organizatorji kot tudi udeleţenci – v prid boljšega delovanja stanovskega 

zdruţenja, z namenom izboljšav, povezovanja, informiranja ter krepitve vloge in 

pomena delovanja največjega regijskega strokovnega in poklicnega zdruţenja v 

zdravstvu.  

 Na rednih sestankih analiziramo doseganje zastavljenih ciljev, tako prehodnih kot 

letnih.  

 Krepimo kakovosten pristop pri pripravi vseh dogodkov.  

 Spremljamo izkoriščanje materialnih in človeških virov pri vseh aktivnostih. 

Izpopolnjujemo se in ţelimo dosegati zadovoljive rezultate.  

 Člani lahko stopijo v stik z vodstvom društva, pisarno ali posameznimi nosilci 

neposredno na srečanjih, po elektronski poti ali na sedeţu društva.  

 Poseben poudarek namenjamo dejavnemu soustvarjanju članov pri aktivnostih 

društva. Zadovoljstvo udeleţencev merimo preko vprašalnikov.  

 

V. Razvojna in publicistična dejavnost 

 Na 12. simpoziju smo izdali recenzirani zbornik. Povpraševanje po zborniku je še 

vedno zelo veliko, saj je študijsko gradivo za študente dodiplomskega študija in za 

diplomirane medicinske sestre/diplomirane zdravstvenike v referenčnih 

ambulantah po Sloveniji. Zbornik jim je v pomoč pri strokovnem izpopolnjevanju za 

delo v referenčnih ambulantah, posebej na področju zdravstvene vzgoje rizičnih in 

bolnih skupin.  

 Izšla je 2. dopolnjena izdaja “Ţepni vodnik za obravnavo nujnih stanj”. Izdali smo 

ga s pomočjo druţb Lek d.d. in Aform d.o.o. Ţepni vodnik so prejeli vsi udeleţenci 

obveznih vsebin za podaljšanje licence (TPO).  

 Ob odprtju prve muzejske razstave »Medicinske sestre skozi čas« smo v celoti 

finančno podprli izdajo kataloga razstave, ki predstavlja pomemben vir pisane 
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besede za zgodovino zdravstvene nege in razvoj same dejavnosti, tako v 

ljubljanskem društvu kot tudi na nacionalni ravni. Besedilo sta v največji meri 

prispevali avtorici razstave. 

 

VI. Predstavitev programa dela 2012 

V letu 2012 bomo v društvu posvečali pozornost izobraţevanju, strokovnemu 

izpopolnjevanju, sodelovanju strokovnjakov z različnih področij delovanja v 

zdravstveni in babiški negi, delovanju v javnem interesu ter ohranjanju tistih 

društvenih vsebin, ki prispevajo k dobremu počutju članic in članov.  

Skozi različne oblike vseţivljenjskega učenja bomo gradili in krepili pripadnost 

poklicni skupini in stroki.  

Nadaljevali bomo zastavljene strokovne usmeritve ter širili obzorja delovanja 

izvajalcev zdravstvene in babiške nege skozi aktivnosti na vseh ravneh delovanja 

zdravstvene dejavnosti in zunaj nje.  

Interesne aktivnosti bomo sprejeli kot vir moči, osebne konstruktivnosti in navdiha za 

uspešno premagovanje poklicnih nalog in obveznosti. 

Izveden bo enodnevni simpozij z mednarodno udeleţbo z nosilno temo: Zdravilo in 

njegovi uporabniki. Vsi ostali izobraţevalni dogodki so načrtovani in objavljeni po 

terminskem načrtu.  

 

Poročilo o delu DMSBZT Ljubljana je bilo usklajeno in potrjeno na dopisni seji IO 

DMSBZT Ljubljana, ki je bila zaključena 24. 1. 2012. 

 

Poročilo pripravili 

Vodstvo DMSBZT Ljubljana in nosilci dejavnosti 

 

Odgovorna oseba za poročilo 

ĐurĎa Sima, predsednica društva  

djurdja.sima@siol.net 

 

DMSBZT MARIBOR 

 

 

 

 

 

I. Predstavitev društva 

DMSBZT Maribor 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 

mailto:djurdja.sima@siol.net
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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 in zakonita zastopnica: Ksenija Pirš, ksenija.pirs@gmail.com, 

 podpredsednica: Barbara Donik, barbara.donik@gmail.com, 

 poslovni tajnik: Bojana Roţman, 

 upravni odbor: UKC 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. ZD 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).  

 Razsodišče: doc. dr. Danica ŢELEZNIK, predsednica, mag. Breda KOBAN, Ljuba 

GERGIČ, Zdenka KAPUN, Maja RUSIČ.  

 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.  

mailto:ksenija.pirs@
mailto:barbara.donik@gmail.com
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 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 IO 10. 03. 2011, 1. redna seja UO 16. 03. 2011, 

redni letni Občni zbor 30. 03. 2011, 2. redna seja UO 23. 06. 2011, 3. redna seja UO 

19. 10. 2011, 1. korespondenčna seja UO 8. 11. 2011, 2. korespondenčna seja UO 

2. 12. 2011 (seje komisij so potekale v skladu s pravilniki, ki urejajo njihovo področje 

delovanja in letnim programom dela društva).  

 

II. Izvedeni projekti in strokovna srečanja 

Strokovni klinični večeri, vsak tretji četrtek v mesecu, 4 pedagoške ure, vpis v 

register str. izpopolnjevanj Zbornice – Zveze, pod sklepom št. 2011 – 29 – 26, 4 LT 

pasivna udeleţba, 6 LT aktivna udeleţba: 

 20. januar 2011: USTNO ZDRAVJE V VSEH STAROSTNIH OBDOBJIH, 

KAZALCI SISTEMATIČNEGA DELA V PREVENTIVNEM OTROŠKEM 

ZOBOZDRAVSTVU, Alenka Forstner, dr. dent. med., spec., VPLIV DOJENJA NA 

USTNO ZDRAVJE OTROK, Zvonka Debenak, sms, VLOGA MEDICINSKE 

SESTRE V ZOBOZDRAVSTVENI PREVENTIVI, Rosita Makovec, dipl. m. s., 

PREDSTAVITEV ORALNE KIRURGIJE, Primoţ Jager, dr. dent. med., spec., 82 

udeleţencev; 

 17. februar 2011: ČLOVEK KOT BITJE ODNOSA – PREDSTAVITEV OSNOV 

RELACIJSKEGA MODELA Renata Roban, dipl. m. s., spec. zakonske in 

druţinske terapije s sodelavci, 75 udeleţencev; 

 17. marec 2011:  ALKOHOLIZEM, Joţe Kociper, dr. med., spec. psihiater, 

ZDRAVSTVENA NEGA IN ZDRAVSTVENA VZGOJA PACIENTA S SINDROMOM 

ODVISNOSTI OD ALKOHOLA, Milena Drakšič, viš. med. ses., 115 udeleţencev; 

 21. april 2011: KLIMAKTERIČNE TEŢAVE V AKTIVNEM ŢIVLJENJSKEM 

OBDOBJU ŢENSKE IN OSTEOPOROZA, OBVLADOVANJE KLIMAKTERIČNIH 

TEŢAV V AKTIVNEM OBDOBJU IN PREVENTIVA OSTEOPOROZE, prim. Danilo 

Maurič, dr. med., spec. ginekologije in porodništva, POMEN ZDRAVE 

PREHRANE IN GIBANJA V AKTIVNEM OBDOBJU / NORDIJSKA HOJA, 

Zvezdana Vraţič, dipl. m. s., spec. klin. dietetike, 98 udeleţencev; 

 19. maj 2011: ZGODNJE ODKRIVANJE MALIGNEGA MELANOMA – IZZIV 

IN/ALI ZDRAVNIKOVA DOLŢNOST?, Aleksandra Dugonik, dr. med., 

OPAZOVANJE KOŢNIH ZNAMENJ, Ksenija Kramberger, dipl. m. s., ZAŠČITA 

PRED SONCEM, Zdenka Špindler, dipl. m. s., 86 udeleţencev;  

 16. junij 2011: UKREPI ZA PREPREČEVANJE PRENOSA VEČKRATNO 

ODPORNIH BAKTERIJ, mag. Boţena Kotnik Kevorkijan, dr. med., Marina Klasinc, 

dipl. m. s., ODPADKI IZ ZDRAVSTVA, mag. Zdenka Šafarič Murko, 66 

udeleţencev; 
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 15. september 2011: ASTMA IN KOPB, Natalija Edelbaher, dr. med., ZN 

PACIENTA Z ASTMO IN KOPB, Nataša Mernik, dipl. m. s., POMEN MERILCA ZA 

IZDIH ZRAKA, Ljubica Kosi, ZT, Bojana Štok, dipl. m. s., ZDR. VZGOJA 

PACIENTA Z INHALATORNO TERAPIJO IN PRAVILNA UPORABA INHAL. 

ZDRAVIL, Simona Kriţ, dipl. m. s., Lidija Šabeder, ZT, 102 udeleţenca;  

 20. oktober 2011: RAK DOJKE, SMERNICE ZA DIAGNOSTIKO IN 

ZDRAVLJENJE, Nina Čas Sikošek, dr. med., VLOGA MEDICINSKE SESTRE V 

PROCESU OSKRBE PACIENTKE Z RAKOM DOJK, Marija Horvat, dipl. m. s., 

ZDRAVSTVENA VZGOJA ZA OBVLADOVANJE STRANSKIH UČINKOV 

SISTEMSKEGA ZDRAVLJENJA RAKA DOJK, Danijela Pušnik, dipl. m. s., UČNE 

DELAVNICE SAMOPREGLEDOVANJA DOJK, Suzana Mlaker, dipl. m. s., 

Danijela Pušnik, dipl. m. s., 116 udeleţencev; 

 17. november 2011: PREPREČEVANJE IN CELOSTNA OBRAVNAVA ŢENSKE 

IN MOŠKE URINSKE INKONTINENCE (UI), VLOGA MEDICINSKE SESTRE PRI 

PRIMARNEM IN SEKUNDARNEM PREPREČEVANJU URINSKE 

INKONTINENCE, Sonja Glodeţ, dipl. m. s., ZDRAVSTVENA NEGA PACIENTKE 

PRI KIRURŠKEM ZDRAVLJENJU URINSKE INKONTINENCE, Cvetka 

Podkriţnik, dipl. m. s., ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNIH INKONTINENČNIH 

PRIPOMOČKOV STANOVALCEM DOMA DANICE VOGRINEC MARIBOR, 

Dušanka Ţumer, dipl. m. s., Suzana Drevenšek, 75 udeleţencev; 

 15. december 2011: SPREJEM IN OBRAVNAVA URGENTNEGA PACIENTA, 

VSTOP PACIENTA V SISTEM NUJNE MEDICINSKE POMOČI, Darko Čander, 

dipl. zn., KOMPETENCE IZVAJALCEV ZDRAVSTVENE NEGE V URGENTNI 

DEJAVNOSTI, POGLED ZDRAVNIKA, asist. Štefan Mally, dr. med., spec., 

ZAKLJUČEK OBRAVNAVE URGENTNEGA PACIENTA, Uroš Zafošnik, dipl. zn., 

dipl. soc. del., 70 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: 

 »ZDRAVSTVENA ZAKONODAJA V LUČI ZDRAVSTVENE NEGE«: celodnevni 

seminar, 25. marec, 21. oktober 2011, (izdaja elektronskega zbornika s CIP 

kataloţnim zapisom), 2011 – 88 – 94, 9,5 LT, (113, 155, skupaj 268 udeleţencev); 

 »ETIČNE IN MORALNE DIMENZIJE V ZDRAVSTVENI IN BABIŠKI NEGI«: 

celodnevni seminar z učnimi delavnicami, 25. februar 2011, 28. september 2011, 

2011 – 48 – 51, 10 LT, (103, 137, skupaj 240 udeleţencev); 

 »TEMELJNI POSTOPKI OŢIVLJANJA Z VKLJUČENIM AED«: strokovni seminar 

z učnimi delavnicami v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu, 28. januar, 
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29. januar, 4. november, 5. november 2011, 2010 – 436 – 483, 7 LT, (41, 37, 40, 

40, skupaj 158 udeleţencev).  

 

Druge aktivnosti: 

 Likovna razstava članic likovne skupine društva, sprejem Mizyal Karabiber 

Nacaroglu, priznane turške slikarke, 18. marec 2011.  

 Srečanje upokojenih članic, strokovno srečanje in kulturni program, 24. 

marec 2011.  

 23. redna skupščina Zbornice – Zveze, sobota, 26. marec 2011: Ksenija Pirš, 

Danijela Pušnik, Josipdol, Mojca Dobnik, Ladislava Kovačič, Inge Mesarec, Ivanka 

Videčnik, Viktorija Štiglic, Matilda Steiner, Maksimiljana Magerl, Aleksander Jus, 

Zvezdana Vraţič, Marija Firbas, Tatjana Sabol (poslanci).  

 Tudi beseda je zdravilo, dvodnevni strokovni seminar z učnimi delavnicami v 

sodelovanju z ELITE d.o.o.: 13. in 14. oktober 2011, 10 LT, 15 udeleţencev. 

 8. kongres zdravstvene in babiške nege, Zbornice – Zveze, mednarodni dan 

babic, 5. maj, mednarodni dan medicinskih sester, 12. maj, udeleţba in aktivno 

sodelovanje članov društva, posterska predstavitev društva, predstavitev 

dejavnosti društva na stojnici, sodelovanje pri obkongresnih dejavnostih z drugimi 

regijskimi strokovnimi društvi (Maribor – Lent, nordijska hoja, pohodništvo), 12. do 

14. maj 2011.  

 Tridnevna strokovna ekskurzija v Beograd in ogled Instituta za 

kardiovaskularne bolesti Dedinje, prva skupina: 9., 10., 11. september (57 

udeleţencev), druga skupina: 7., 8., 9. oktober 2011 (53 udeleţencev), skupaj 110 

udeleţencev.  

 Strokovna ekskurzija v Cerkljanski muzej, ogled razstave ljubljanskega 

društva »MEDICINSKE SESTRE SKOZI ČAS« ter ogled PARTIZANSKE 

BOLNICE FRANJA, 28. oktober 2011, 45 udeleţencev.  

 Izlet upokojenih članic in članov društva, ogled premogovniškega muzeja in 

Velenjskega gradu, 4. november 2011, 15 udeleţencev.  

 Prednovoletno srečanje z otvoritvijo likovne razstave članic likovne skupine 

društva (Boţa Majcen, Zvonka Debenak, Vesna Kaučič, Mira Svenšek, Tamara 

Dolšak, Marija Lukač)  in kulturnim programom, zaključek leta, 28. december 2011.  

 Svečana slovesnost s podelitvijo najvišjih priznanj društva – srebrni znak za 

leto 2011, kulturni program, svečana pogostitev in večerno druţenje ob 

glasbi, terminsko izvedena v januarju 2012. Prejemnice priznanj: Mojca Gečevič, 

doc. dr. Ana Habjanič, članice strokovnega tima Slovenskega društva 

hospic, območne enote Maribor, Majda Brumec, Marija Cehner in Nada Wolf, 

Rozika Kačič, Valerija Maguša in dr. Jadranka Stričević, prva zgodovinska 

razstava »Pogledi v zgodovino zdravstvene nege« avtoric Silve Vuga in dr. 

Jadranke Stričević.  
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 Vseţivljenjsko učenje: učenje angleškega jezika, 6 skupin tečajnikov 

angleškega jezika »Splošna angleščina za prave začetnike« / letni program, 

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

skupaj 42 udeleţencev. 

 

III.  Pomembni razvojni projekti 

 Pričetek aktivnosti na področju zbiranja, vodenja in urejanja strokovne 

literature v regiji, »USTVARJANJE STROKOVNE KNJIŢNJICE«. 

 Pričetek aktivnosti na področju zgodovine zdravstvene in babiške nege v regiji, 

organizirana prva razstava »Pogledi v zgodovino zdravstvene nege«, v 

sklopih: od davnine do krščanstva, od nastanka krščanstva do začetka 

novega veka, od novega veka do 1. svetovne vojne, Maribor na prehodu v 20. 

stoletje, avtoric Silve Vuga in dr. Jadranke Stričević.  

 Kontinuirana nadgradnja spletne strani ter spletne aplikacije prijav na 

strokovna srečanja, razvoj procesa prijav, registracije in posredovanja podatkov za 

potrebe registra licenc članic in članov društva na Zbornico – Zvezo.  

 Nadaljevanje raziskovalnega projekta z naslovom »ŢIVLJENJSKI SLOG 

MEDICINSKIH SESTER«. Vprašalnik v elektronski obliki, (http://spreadsheets. 

google.com/viewform?formkey=dGJQNzdUcUF1Q1dlZjVOTkd6UkVoQ1E6MQ). 

 

IV.  Mednarodna dejavnost  

 Obisk medicinskih sester, babic v Beogradu, v Institutu za kardiovaskularne bolesti 

Dedinje in Saveza udruţenja zdravstvenih radnika Srbije. 

 Sodelovanje z gospo Mizyal Karabiber Nacaroglu, častno konzulko Republike 

Slovenije v Gaziantepu, ambasadorko umetnosti in kulture, priznano turško 

slikarko. 

 Vzdrţevanje in krepitev sodelovanja s številnimi mednarodno priznanimi 

strokovnjaki s področja zdravstvene nege ali drugih področij (pretekli in prihodnji 

strokovni projekti).  

 

V.  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 – avdiovizualna oprema, dolţina, časovni razpored 
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predavanj), predlogi za moţne izboljšave, predlogi naslednjih tem, pohvale in 

pritoţbe.  

 

VI. Razvojna, raziskovalna, publicistična in zaloţniška dejavnost  

 Posterska predstavitev društva na 8. kongresu zdravstvene in babiške nege 

Slovenije. 

 Zbornik predavanj, modul licenca, »Zdravstvena zakonodaja v luči zdravstvene 

nege«, CIP kataloţni zapis o publikaciji: 614: 616- 083 (497.4) (082). 

 Nadaljevanje raziskovalnega projekta z naslovom »ŢIVLJENJSKI SLOG 

MEDICINSKIH SESTER«. Vprašalnik v elektronski obliki, (http://spreadsheets. 

google.com/viewform?formkey=dGJQNzdUcUF1Q1dlZjVOTkd6UkVoQ1E6MQ). 

 Objave (številne) v informativnem biltenu Utrip. 

 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 2011.  

 

VII. Interesne dejavnosti 

 Likovna dejavnost, pod strokovnim vodstvom Toplice Ignjatoviča, akad. slikarja, 

koordinatorica Boţa Majcen. 

 Plesi, orientalski plesi, koordinatorica Danijela Pušnik. 

 Pohodništvo, izletništvo, koordinatorica mag. Breda Koban.  

 Nordijska hoja, koordinatorica Zvezdana Vraţič.  

 Aktiv upokojenih medicinskih sester, koordiantorica Ljuba Gergič.  

 

VIII. Program dela in cilji za leto 2012 

Program dela društva za leto 2012 ter Vizija razvoja in program dela društva v 

mandatnem obdobju 2010–2014 sta v celoti objavljena na spletni strani društva 

www.dmsbzt-mb.si. 

 

Cilji v letu 2012:  

 Razvoj KOMPETENČNEGA CENTRA, razvojno-raziskovalnega centra v regiji, 

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, učne 

delavnice poklicnih aktivnosti in kompetenc (opis aktivnosti in praktično 

usposabljanje za izvajanje aktivnosti zdravstvene nege), razvoj interaktivnih orodij 

učenja in usposabljanja. 

 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), nadaljevanje raziskovalnega projekta »Ţivljenjski slog medicinskih sester«. 

http://www.dmsbzt-mb.si/
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ŠOLA RAZISKOVANJA za medicinske sestre in babice ter sodelavce v 

zdravstvenih timih. 

 Razvoj PUBLICISTIČNE/ZALOŢNIŠKE DEJAVNOSTI. 

 Razvoj STROKOVNE KNJIŢNICE kot SPECIALNE KNJIŢNICE, nadaljevanje 

aktivnosti na področju zbiranja in vodenja strokovne literature v regiji. 

 Razvoj PROJEKTNEGA VODENJA in PODROČJA PRIDOBIVANJA 

NEPOVRATNIH SREDSTEV.  

 

IX. Druge informacije 

Poročila o izvedenih interesnih dejavnostih, poročila o delu komisij, odborov in aktiva 

so v celoti objavljena na spletni strani društva in so del poročila o delu društva na 

rednem letnem občnem zboru društva.  

 

S poročilom o delu društva se je Upravni odbor seznanil na 1. korespondenčni seji, 

23. januarja 2012, ter ga potrdil na rednem letnem občnem zboru društva, 15. marca 

2012.  

 

Poročilo pripravila 

Ksenija Pirš, predsednica društva 

 

DSMBZT CELJE 

 

 

 

 

 

I.  Predstavitev društva 

DMSBZT Celje je samostojno, neprofitno, stanovsko prostovoljno zdruţenje 

medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, ki so zaposleni na področju 

celjske regije. Svoje delo opravljajo tako na primarni kot na sekundarni in terciarni 

ravni zdravstvenega varstva oz. dejavnosti.  

Društvo je bilo ustanovljeno leta 1963 in uspešno deluje ţe 48 let. Članstvo se je iz 

leta v leto povečevalo, tako da ima društvo danes ţe 1670 članov in članic.  

 

Namen zdruţenja je predvsem razvoj kakovostne in varne zdravstvene in babiške 

nege. Zato se trudimo za poglobljeno strokovno izobraţevanje in zdruţevanje, kar se 

odraţa na neprekinjenem sodelovanju pri razvoju strokovnih področij, da lahko za 

paciente, ki so nam zaupani, optimalno poskrbimo. To pa nam omogoča tudi večjo 

avtonomnost pri izvajanju našega dela in s tem dobro poklicno samopodobo. 

Trudimo se za krepitev in ohranjanje lastnega zdravja, kar prenašamo na naše 

paciente in na lokalno skupnost.  
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Poudarek namenjamo vseţivljenjskemu izobraţevanju na strokovnem področju. Ţe 

nekaj let teče projekt učnih delavnic, ki potekajo vse leto, so brez kotizacij in kot take 

dostopne članstvu. V poročevalskem obdobju sta potekali učni delavnici s temama 

»Stres in komunikacija« ter »Obvladovanja konfliktnih situacij«.  

S pomočjo evalvacije smo ugotovili, da so člani in članice z izbranimi temami 

zadovoljni.  

 

Prav tako smo odprti za predloge o problemih in teţavah, ki bi jih ţeleli na ta način 

obravnavati. Rezultati in odzivi nam dokazujejo, da s takšnim načinom podpore 

članstvu prispevamo k boljšim medsebojnim odnosom tako v sluţbah kot tudi v 

okoljih, kjer ţivijo in ustvarjajo naši člani in članice.  

 

Sedeţ društva: Gregorčičeva 5, 3000 Celje 

 

Organi društva za mandatno obdobje 2008–2012 

 predsednica: Marjana Vengušt,  

 podpredsednica: Janja Tuš,  

 blagajničarka: Darinka Pavlič,  

 tajnica: 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; februar 2011 

1. korespondenčna seja; maj 2011 

2. redna seja; oktober 2011 

3. redna seja; december 2011 

Seja komisije za priznanja; maj 2011  

Seja nadzornega odbora; december 2011 

 

II. Izvedeni projekti in strokovna srečanja  

Učne delavnice potekajo kontinuirano vsak mesec: Obvladovanje konfliktnih 

situacij. Delavnic se je udeleţilo 180 udeleţenk in udeleţencev. 

Učna delavnica skupaj s hospicem: Etika spremljanja umirajočih (27 udeleţencev). 

Dve učni delavnici: Stres in komunikacija v zdravstveni in babiški negi (60 

udeleţenk). 



[Type text] 

 

 

 

Poročilo o delu organov Zbornice –Zveze za leto 2011  

 

 

106 

 

Delavnica TPO z vključenim AED, april (56 udeleţencev). 

Strokovno srečanje DMSBZT Celje in SB Celje v Golovcu: Z uvajanjem novosti do 

boljših rezultatov v zdravstveni in babiški negi (220 udeleţencev). 

Strokovno srečanje: Poklicna Etika v zdravstveni in babiški negi (100 

udeleţencev). 

Strokovno srečanje v Velenju: Zakonodaja s področja zdravja v sodelovanju z 

DMSBZT Ljubljana in DMSBZT Velenje. 

Udeleţba na redni skupščini Zbornice – Zveze Slovenije 26. 3. 2010: Marjana 

Vengušt, Irena Kajba Marinc, Blanka Andrenšek, Petra Auser, Marija Jeseničnik, 

Magda Brloţnik, Eva Sovinek, Nadica Herbaj, Darinka Pavlič. 

Kongres zdravstvene in babiške nege Zbornice – Zveze, udeleţba članov in članic 

DMSBZT Celje 12. 5. 2011. Organiziran prevoz članov in članic na nacionalno 

svečanost ob mednarodnem dnevu medicinskih sester in mednarodnem dnevu babic 

v Maribor ter aktivna udeleţba s posterjem na temo učnih delavnic. Zlati znak 

Zbornice – Zveze je prejela članica Darja Plank, SB Celje. 

Svečana prireditev 3. 5. 2010 v Narodnem domu Celje s podelitvijo zahval 

upokojenim medicinskim sestram in srebrnih znakov društva (Marjana Oman, Majda 

Kramberger, Anica Podgrajšek).  

 

III. Publicistična in zaloţniška dejavnost 

Zbornik predavanj: Z uvajanjem novosti do boljših rezultatov v zdravstveni in babiški 

negi 

Objave v informativnem biltenu Utrip 

Sodelovanje z mediji: Radio Fantasy, Radio Celje, TV Velenje, časopisi: Večer, 

Šentjurčan, Novi tednik 

 

IV. Interesne dejavnosti 

  DMSBZT Celje finančno podpira delovanje Vokalne skupine Cvet pod vodstvom 

zborovodkinje Špele Kasesnik. Predsednica skupine je bila do jeseni Olga 

Nezman, zdaj je funkcijo prevzela Irena Kraljič. Vokalna skupina Cvet je v letu 

2011 izvedla: letni koncert v Narodnem domu Celje, boţični koncert decembra v 

cerkvi Sv. Duha v Celju, sodelovanje na revijah malih pevskih skupin po Sloveniji, 

nastop na svečani prireditvi DMSBZT Celje ob 12. maju; kot gostje sodelujejo tudi 

na koncertih priznanih vokalnih skupin iz Celja in okolice.  

  Sodelovanje članov na Ljubljanskem maratonu. 

  Dvodnevni izlet v mesecu juniju: Bosanska krajina in rafting po Vrbasu (48 

udeleţencev). 

  Devetdnevno potovanje po Maroku (45 udeleţencev). 

  Enodnevni izlet upokojenih medicinskih sester z muzejskim vlakom v Goriška 

Brda (50 udeleţencev). 

  Enodnevni izlet: Martinovanje na Krasu (35 udeleţencev). 
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  Prednovoletno srečanje s kosilom in ogledom komedije »Udar po moško«, Krško 

(40 udeleţencev). 

  Ogled baleta Silfida v Cankarjevem domu v Ljubljani (40 udeleţencev).  

 

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. Skušamo se čim bolj pribliţati članom in upoštevati njihove ţelje. Z 

organizacijo brezplačnih učnih delavnic in strokovnih srečanj omogočamo udeleţbo 

večjemu številu članov in članic.  

S plačilom kotizacij (150) smo omogočili članom udeleţbo na strokovnih srečanjih 

sekcij, tako doma kot v tujini. S plačilom dela šolnin smo marsikateremu članu in 

članici pomagali k dokončanju študija. V sami regiji se poskušamo odzivati na 

številne spremembe v sistemu zdravstvenega varstva. Vsi se zavedamo, da se 

stopnjujejo potrebe po sodobnih, strokovnih, kliničnih in drugih znanjih ter seveda 

zmoţnostih zaposlenih v zdravstveni in babiški negi.  

 

Pečat, predvsem pa dušo dajemo društvu ljudje, ki na kakršenkoli način prispevamo 

k njegovemu razvoju, rasti in prepoznavnosti. Imamo srečo, da smo se našli in 

delamo skupaj. V ţelji, da bi vsakdo našel kaj zase, se trudimo in delamo vsak po 

svojih najboljših močeh. Vendar nam ni vedno lahko. Odprti smo za vse ţelje, 

pobude, predloge, pa tudi za graje in pritoţbe. Tudi iz njih se učimo.  

 

Nemogoče je predstaviti čisto vse drobne in manj drobne dejavnosti, ki se pri 

delovanju društva nenehno prepletajo. Vsi, ki delamo za društvo ali smo njegovi 

člani, se strinjamo, da je biti član neko posebno zadovoljstvo.  

 

Teţišče našega dela še naprej ostaja strokovno izobraţevanje, predvsem tisto, s 

katerim dvigamo kakovost in varnost zdravstvene in babiške nege. Pri našem delu ne 

smemo pozabiti na človekove in pacientove pravice ter na načela Kodeksa etike 

medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije in Kodeksa etike babic. Vse to 

pa je tudi temelj naših dobrih medsebojnih odnosov, zato jih krepimo in jih še 

izboljšujmo.  

 

Še naprej bomo skrbeli tudi za prijetne dogodke, ki izpolnijo naše druţabno ţivljenje 

in nam včasih pomagajo napolniti baterije. Zato prisrčno vabljeni na izlete, potovanja 

in oglede gledaliških predstav. Veselimo se srečanj z vami.  
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Ob tem se zahvaljujem članicam in članu IO DMSBZT Celje, članom komisij in 

odborov, ki vseskozi pomagajo soustvarjati naše dogodke in poskrbijo, da uspešno 

delujemo.  

 

Naša pot ni mehka trava, temveč gorska steza, posuta s skalami. Vendar se 

vzpenja, gre naprej, proti soncu.  -Ruth Westheimer 

  

Poročilo bomo potrdili na IO DMSBZT Celje meseca februarja 2012.  

 

Poročilo pripravila 

Marjana Vengušt, predsednica društva 

marjana.vengust@zd.celje.si 

 

DMSBZT GORENJSKE 

 

 

 

 

 

I. Predstavitev društva 

Društvo 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 (mandatno obdobje od 19. 2. 2009 do marca 2013) 

 

 Kolegij predsednice društva: Judita Slak, predsednica; Avrea Šuntar Erjavšek, 

podpredsednica za splošne zadeve; Tatjana Jakhel, podpredsednica za 

izobraţevanje; Otilija Mertelj in Vesna Jenšterle, članici.  

 Člani izvršnega odbora: 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); Dejan Nojić (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); Matjaţ Mohorič, predstavnik študentov Visoke Šole 

za zdravstveno nego Jesenice; Katja Skinder Savič, predstavnica Visoke šole za 
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zdravstveno nego Jesenice; Dita Perčič, sekcija za pohodništvo; Ivana Hartman, 

sekcija za izletništvo; Erika Povšnar, sekcija za športno dejavnost; Lidija Ahec 

(Splošna bolnišnica Jesenice); Zorica Panič (Splošna bolnišnica Jesenice); Minka 

Bešić (Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice); Tatjana Erţen 

(Diagnostični center Bled), Ivanka Ţivič, sekcija upokojenih medicinskih sester.  

 Člani nadzornega odbora; redni: Joţica Trstenjak, predsednica; Barbara Stele, 

Maja Pelko; nadomestni člani: Katica Zlatar, Marija Šlibar, Magdalena Mavri 

Tratnik.  

 Člani častnega razsodišča: Katica Zlatar, predsednica; Andreja Peternelj, Irma 

Šmelcer, Maja Štempihar, Dita Perčič.  

 Člani statutarne komisije: Otilija Mertelj, predsednica; Judita Slak, Avrea Šuntar 

Erjavšek, Tatjana Jakhel, Magdalena Mavri Tratnik.  

 Člani komisije za dodeljevanje sredstev: Tatjana Jakhel, predsednica; Štefan 

Duh, Otilija Mertelj, Sabina Traven Pogačar, Avrea Šuntar Erjavšek.  

 Člani komisije za priznanja: Štefan Duh, predsednik; Minka Bešić, Tina Hočevar, 

Nada Legat, Marija Anţič.  

 

Število sej v letu 2011; 4 seje: 10. 2. 2011, 9. 6. 2011, 6. 10. 2011, 15. 11. 2011. 

Število korespondenčnih sej v letu 2011; 6 korespondenčnih sej: 21. 2. 2011, 22. 2. 

2011, 6. 3. 2011, 9. 5. 2011, 29. 9. 2011, 17. 10. 2011.  

 

II. Izvedeni projekti in strokovna srečanja 

 Strokovno izobraţevanje Psihosocialni pristopi za poklicno delo in vsakdanje 

ţivljenje z rednim letnim občnim zborom dne 17. februarja 2011 v Hotelu Jelovica 

na Bledu. 

Namen izobraţevanja je bil seznaniti članice in člane z nekaterimi psihosocialnimi 

pristopi, s pomočjo katerih lahko izboljšamo učinkovitost in laţje premagujemo 

ovire v poklicnem in vsakdanjem ţivljenju. Strokovno izobraţevanje s 158 

udeleţenci smo zaključili z rednim letnim občnim zborom.  

 Na rednem občnem zboru smo predstavili delo v letu 2010 in plan dela za leto 

2011, ki je bil soglasno sprejet. Soglasno smo tudi potrdili nove člane v IO 

DMSBZT Gorenjske.  

 Strokovni seminar in strokovna ekskurzija v Hildesheim in Bielefeld z naslovom 

Sodobni pristopi k dolgotrajni oskrbi v krajevnem okolju od 26. do 28. maja 

2011. 

Namen izobraţevanja s seminarskimi delavnicami je bil seznaniti udeleţence s 

sodobnimi pristopi k dolgotrajni oskrbi in predvideti moţnosti vključitve teh 

pristopov tudi v naše krajevno okolje. Ekskurzije se je udeleţilo 27 članic Zbornice 

– Zveze.  



[Type text] 

 

 

 

Poročilo o delu organov Zbornice –Zveze za leto 2011  

 

 

110 

 

 Strokovno izobraţevanje iz obveznih vsebin za podaljšanje licence zaposlenih v 

zdravstveni in babiški negi Zakonodaja v dejavnosti zdravstvene in babiške 

nege na sedeţu Zavarovalnice Triglav v Kranju dne 18. 6. 2011.  

77 udeleţencev se je seznanilo z zanimivimi vsebinami s področja pravne ureditve 

zdravstvene dejavnosti, zdravstvenega varstva ter zdravstvene in babiške nege, s 

pravicami in dolţnostmi v zvezi z opravljanjem zdravstvene dejavnosti, s 

pacientovimi pravicami, z varstvom osebnih podatkov ter z moralno, 

odškodninsko, kazensko in delovnopravno odgovornostjo zdravstvenih delavcev.  

 Strokovno izobraţevanje iz obveznih vsebin za podaljšanje licence zaposlenih v 

zdravstveni in babiški negi Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege 

na sedeţu Zavarovalnice Triglav v Kranju dne 12. 11. 2012 smo organizirali v 

sodelovanju z DMSBZT Ljubljana.  

79 udeleţencev se je seznanilo z načeli in standardi Kodeksa etike v praksi 

zdravstvene in babiške nege, z odgovornostjo v zdravstveni negi, kako ustvariti 

etično okolje in z načeli komunikacije.  

 Strokovno izobraţevanje iz obveznih vsebin za podaljšanje licence zaposlenih v 

zdravstveni in babiški negi Temeljni postopki oţivljanja z vključenim AED na 

sedeţu Zavarovalnice Triglav v Kranju dne 3. 12. 2012 smo organizirali v 

sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu.  

Vseh 55 udeleţencev je po izredno dobri predstavitvi strokovnih tem s tega 

področja in velikem številu praktičnih vaj na koncu uspešno opravilo teoretični in 

praktični preizkus znanja.  

 Tečaj angleškega jezika v Zdravstvenem domu Radovljica, ki je potekal od 17. 

marca do 9. junija 2011 in od 13. oktobra do 15. decembra 2011, v vsakem 

terminu po 40 pedagoških ur. Tečaj je bil izveden z uporabo strokovne literature, ki 

je spodbujala osvajanje ustrezne terminologije, ki jo zdravstveni delavci 

uporabljajo pri vsakodnevnem delu in v komunikaciji s tujejezičnimi pacienti.  

 

III. Problematika in izzivi 

 V letu 2011 smo v DMSBZT Gorenjske v okviru Komisije za priznanja in 

Statutarne komisije prenovili Pravilnik o priznanjih, katerega spremembe so bile 

potrjene na sestanku IO društva dne 15. novembra 2011. Prenovljen pravilnik bo 

olajšal delo Komisiji za priznanja in zagotovil bolj optimalen izbor kandidatov za 

priznanja.  

 Nekaj problemov smo imeli tudi pri organizaciji rednega letnega občnega zbora in 

ugotovili smo, da bo to problematiko rešila prenova Poslovnika o delu občnega 

zbora. Statutarna komisija se je ţe sestala v mesecu januarju 2012 in pripravila 

predlog sprememb, ki bodo predstavljene na sestanku IO 2. februarja 2012.  

 V letu 2011 pa smo izboljšali sodelovanje s študenti Visoke šole za zdravstveno 

nego Jesenice z vključitvijo novega predstavnika študentov v IO društva.  
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IV. Kazalniki kakovosti 

Na vseh strokovnih izobraţevanjih smo spremljali 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. 

Odziv udeleţencev je bil v večini zelo pohvalen in pozitiven, konstruktivne kritike in 

predloge pa smo in bomo upoštevali pri organizaciji strokovnih izobraţevanj v 

prihodnje.  

 

V. Razvojna in publicistična dejavnost  

 Zbornik predavanj Psihosocialni pristopi za poklicno delo in vsakdanje 

ţivljenje; CIP Kataloški zapis o publikaciji 614. 2:331. 4(497. 4)(082), ISBN 978-

961-91804-7-1. 

 Zbornik predavanj Zakonodaja v dejavnosti zdravstvene in babiške nege 1; 

CIP Kataloški zapis o publikaciji 614. 2:34 (497. 4)(082), ISBN 978-961-91804-8-8.  

 Interno glasilo društva Utrinki ISSN 2232-2388. 

 Objava več člankov v glasilu Zbornice – Zveze Utrip.  

 Več člankov v časopisu Gorenjski glas in udeleţba na oddajah na Radiu Kranj, 

Radiu Triglav Jesenice in Radiu Gorenc Trţič.  

 

VI. Interesne dejavnosti 

 3. februarja smo se srečali na čajanki v Hotelu Astoria na Bledu, ki jo je vodila 

dramska igralka Alenka Bole Vrabec in nam predstavila zanimivi gostji: Ifigenijo 

Zagoričnik Simonović in Urško Lunder. 

 6. marca smo pod vodstvom bivše olimpijke Milene Kordeţ organizirali tečaj teka 

na smučeh na Pokljuki. 

 Organizirali smo dva planinska pohoda: 2. aprila spomladanski planinski pohod na 

Učko in 29. oktobra jesenski planinski pohod na Kojco, ki smo ga zdruţili z 

ogledom razstave Medicinske sestre skozi čas v cerkljanskem muzeju. 

 Izvedli smo dve ustvarjalni delavnici: v počastitev dneva zdravja smejalno 

delavnico 9. aprila in delavnico s seminarjem 24. novembra »Brain gym«. 

 Upokojene medicinske sestre so bile 3. septembra na izletu v Logarski dolini, od 

21. do 25. septembra pa smo organizirali izlet na Korziko, kjer so si udeleţenci 

lahko ogledali lepote in znamenitosti tega bisera Sredozemlja. 

 5. oktobra smo organizirali tečaj nordijske hoje okrog Blejskega jezera, v 

jesensko-zimskih mesecih pa enkrat tedensko vadbo pilatesa. 

 Za članice in člane smo organizirali ogled abonmajskih predstav v Prešernovem 

gledališču v Kranju in v Gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah. 

 Na področju kulturnega delovanja je bila konec leta 2010 ustanovljena tudi 

gledališka skupina pri DMSBZT Gorenjske, ki je v letu 2011 na oder postavila 

poučno komedijo v šestih dejanjih z naslovom Tašča se vrača. Omenjena 

gledališka igra se je uvrstila med pet finalnih predstav 14. festivala gorenjskih 
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komedijantov, ki ga organizira Javni sklad Republike Slovenije za kulturne 

dejavnosti; na njem je Maja Debelak v vlogi vnukinje prejela nagrado za najboljšo 

stransko vlogo. Komedija Tašča se vrača je bila v letu 2011 kar nekajkrat odigrana 

na gorenjskih odrih, članice in člani pa smo si jo lahko ogledali na prireditvi ob 

podelitvi priznanj srebrni znak. 

 10. decembra smo organizirali slovesnost ob društveni obletnici, ob zaključku leta 

in ob podelitvi priznanj društva srebrni znak v Prešernovem gledališču v Kranju. 

 14. maja smo s predstavitvijo našega društva sodelovali na Kongresu zdravstvene 

nege v organizaciji Zbornice – Zveze v Mariboru, prav tako smo sodelovali pri 

izvedbi obkongresnih dejavnosti na omenjenem kongresu. 

 12. maja smo organizirali udeleţbo članic DMSBZT Gorenjske na slovesnosti 

Zbornice – Zveze ob svetovnem dnevu medicinskih sester in babic v Mariboru.  

 

VII. Program dela in cilji za leto 2012 

Januar:   

- sankanje na Jezerskem 

- obvladovanje stresa z meditacijo (joga) 

Februar:   

- 9. februar – čajanka z gospo Alenko Bole Vrabec in gospo Ljubo Janče v Hotelu 

Astoria na Bledu 

- 16. februar – redni letni občni zbor in strokovno izobraţevanje na temo 

partnerski odnosi, Hotel Astoria na Bledu 

Marec:   

- tečaj teka na smučeh v Ratečah ali na Pokljuki pod vodstvom olimpijke, gospe 

Milene Kordeţ 

April:   

- 7. april – ustvarjalna delavnica ob svetovnem dnevu zdravja z naslovom Bio vrt, 

zelišča in dišavnice, Biotehniški center Naklo 

- 14. april – planinski pohod na goro Peco ali Donačko 

Maj:   

- 19. maj – strokovno izobraţevanje: Etika – Zavarovalnica Triglav Kranj 

- 26. maj – strokovna ekskurzija v Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah 

- sodelovanje na 12. Ţupanovem teku – Brdo pri Kranju 

Junij:   

- 2. junij – planinski pohod in nabiranje zelišč z zeliščarico na Veliki planini 

September:  

- izlet upokojenih medicinskih sester 

- 15. september – tečaj nordijske hoje (okrog Blejskega jezera) 

- 22. september – izlet  

Oktober:   

- 20. oktober – strokovno izobraţevanje: Zakonodaja v dejavnosti zdravstvene in 

babiške nege – Zavarovalnica Triglav Kranj  
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- 27. oktober – planinski pohod na Kraški rob  

November:  

- 15. november – ustvarjalna delavnica izdelovanja nakita ali kaligrafski tečaj 

- 17. november – strokovno izobraţevanje v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v 

zdravstvu: TPO z uporabo AED – Zavarovalnica Triglav Kranj  

December:   

- 8. december – slavnostna prireditev ob obletnici društva in zaključku leta ter 

podelitev priznanj »srebrni znak« – Prešernovo gledališče v Kranju  

 

Organiziran bo tečaj angleškega in/ali nemškega jezika, 8 abonmajskih kart za 

gledališke predstave, od januarja do aprila ter oktobra do decembra bo organiziran 

tečaj joge in/ali pilatesa, gledališka skupina pri DMSBZT Gorenjske pa bo na 

slovenskih odrih predstavljala poučno komedijo Tašča se vrača.  

 

Načrt dela je bil sprejet na 11. sestanku IO DMSBZT Gorenjske dne 6. 10. 2011.  

 

Poročilo bo podano v potrditev na rednem letnem občnem zboru 16. februarja 2012, 

ki bo v Hotelu Astoria na Bledu.  

 

Poročilo pripravila 

Judita Slak, predsednica društva 

judita.slak@klinika-golnik.si 

 

DMSBZT NOVO MESTO 

 

 

 

 

 

I. Predstavitev društva 

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Novo mesto trenutno šteje 

1177 članov.  

 

Izvršilni odbor, ki ima mandat od 23. 5. 2008 do 2012, sestavljajo:  

 predsednica: mag. Joţica Rešetič,  

 podpredsednica: Marta Kavšek,  

 tajnica: Milanka Markelič 

 blagajničarka: Valentina Vajovič,  

 vodja izobraţevanja: Karmen Janeţič 

 članice:Marica Parapot, Bojana Zupančič, Natalija Bergant, Barbara Špilek – za 

arhiv, Marija Račič, Ljubica Glucks, Sonja Seničar, Zvonka Verdnik, Kristina 
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Novak, Mira Brodarič, Alenka Vipavec Mahmutović, Romana Skrabl, Marjeta 

Berkopec – za sodelovanje z mediji, Mira Gal – izletniška dejavnost, Vlasta 

Curhalek, Renata Gril, Stanka Majerle in Sonja Jakše.  

 

Odbor se je sestal na devetih rednih sejah, in sicer: 11. 1., 14. 2., 8. 3, 11. 4., 31. 5., 

20. 6., 18. 10., 17. 11. in 12. 12. 2011 ter na eni izredni seji 5. 5. 2011.  

 

II. Izvedeni projekti in strokovna srečanja 

V letu 2011 smo organizirali 11 strokovnih srečanj.  

 20. in 21. januarja smo imeli 3. dneve Marije Tomšič z naslovom: Ali bo e-zdravju 

sledila e-zdravstvena nega? Srečanje je potekalo v prostorih KKC Dolenjske 

Toplice. Seminar je bil ocenjen s 15 licenčnimi točkami (LT). Sodelovali so 

predstavniki ZN iz primarne, sekundarne in terciarne oskrbe pacientov, pa tudi iz 

socialnih zavodov, ki so predstavili svoje prispevke. Srečanja se je udeleţilo 128 

udeleţencev.  

 Februarja smo imeli strokovno srečanje, ki je imelo naslov »Gerontološka 

zdravstvena nega«. Predavanje so pripravile kolegice Srednje zdravstvene in 

kemijske šole in je potekalo v prostorih ŠC Novo mesto. Srečanja se je udeleţilo 

140 udeleţencev. Ocenjeno je bilo s 3 LT.  

 V februarju smo pripravili še seminar o »Zdravstveni oskrbi kroničnih razjed na 

nogah na Dolenjskem – skupni projekt EWMA in DORS«. Predstavljena je bila 

raziskava, narejena o razjedah na Dolenjskem. Srečanje je potekalo na Zavodu 

Grm v Novem mestu. Predavanje so pripravile kolegice iz SB Novo mesto in 

Ljubljane, ki sodelujejo v DORSu. Udeleţba na seminarju, ki je bil ovrednoten s 

2,5 LT, je bila 139 članov.  

 12. marca smo v sodelovanju z DMSBZT Ljubljana ponovno izpeljali seminar o 

etiki v zdravstveni negi. Predavale so nam kolegice iz Ljubljane, ki se 

profesionalno ukvarjajo z etičnimi dilemami v ZN, odgovornostjo medicinskih 

sester in so članice častnega razsodišča Zbornice – Zveze. Srečanje je bilo 

celodnevno in je bilo priznano kot obvezna tema v licenčnem obdobju; ocenjeno je 

bilo s 7,5 LT. Tega srečanja se je udeleţilo 167 članov.  

 V mesecu aprilu smo ob dnevu zdravja pripravili srečanje z naslovom »V skrbi za 

lastno zdravje«. Predavanje nam je pripravila kolegica iz ZD Novo mesto, ki se 

ukvarja z zdravim načinom ţivljenja, telesno vadbo, zdravo prehrano in načinom 

sproščanja. Srečanje je bilo ocenjeno z 2,7 LT in se ga je udeleţilo 139 

udeleţencev.  

 V aprilu smo izvedli tudi seminar z naslovom »Kako se nosimo«. Srečanje je bilo 

namenjeno načinu oblačenja in uporabi modnih dodatkov ter ga nismo licenčno 

ovrednotili. Udeleţilo se ga je 118 udeleţencev.  

 28. maja smo ponovno v sodelovanju z DMSBZT Ljubljana pripravili seminar 

„Zakonodaja v ZN“. Srečanje je bilo celodnevno in je bilo priznano kot obvezna 
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tema v licenčnem obdobju, ocenjeno pa z 9 LT. Tega srečanja se je udeleţilo 257 

članov.  

 V juniju smo imeli seminar »Novosti pri umetni prekinitvi nosečnosti v SB NM«, ki 

so ga pripravile kolegice iz ginekološko-porodniškega oddelka SB Novo mesto. 

Srečanje je potekalo v KC Primoţa Trubarja v Šentjerneju. Udeleţilo se ga je 105 

članov, seminar je bil ocenjen z 2 LT.  

 Oktobrsko srečanje je bilo namenjeno »Odkrivanju raka na dojki«. Ponovno so ga 

pripravile kolegice ZD Novo mesto. Tema srečanja je bila zgodnje odkrivanje in 

zdravljenje raka na dojki. Udeleţba je bila 178 članov. Ovrednoteno je bilo s 3 LT.  

 V mesecu novembru smo skupaj s kolegicami Srednje zdravstvene šole Novo 

mesto pripravili seminar z naslovom »Proces ZN v teoriji in praksi«. Seminar je bil 

ocenjen z 2 LT. Udeleţilo se ga je 89 udeleţencev.  

 V novembru smo pripravili še seminar o Prehranski obravnavi bolnika v SB Novo 

mesto, na katerem so nam predstavili obravnavo bolnikov na področju prehrane, 

ugotavljanje potreb in pripravo dietne prehrane za hospitalizirane bolnike. 

Seminarja so se udeleţili 104 udeleţenci, ocenjen pa je bil z 2,5 LT.  

 

V sodelovanju s SB Novo mesto smo v letošnjem letu pripravili več internih 

izobraţevanj, sodelujemo tudi pri klinični praksi študentov različnih fakultet in dijakov 

srednje zdravstvene šole.  

 

Pohodniška sekcija je letos pod vodstvom ge. Marjete Martinčič pripravila sedem 

pohodov, in sicer: januarja na Trebnji vrh, 12. 3. Zijali pri Mirni peči, 27. 3. Neznani 

Kras, 9. 4. Ostri vrh, 11. 6. Javorje. Izvedena sta bila tudi dva jesenska pohoda. 

Povprečna udeleţba je bila okoli 10 udeleţencev.  

 

Naše članice so tudi v letu 2011 aktivno sodelovale s svojimi prispevki na različnih 

seminarjih, kongresih in simpozijih, tudi z mednarodno udeleţbo, in sicer z dvema 

prispevkoma na kongresu ZN v Mariboru, kjer smo predstavile tudi plakat o delovanju 

društva, na simpoziju intenzivne medicine na Bledu, v Postojni na predavanju za 

DORS, v Geriatrični sekciji, Sekciji za endoskopije, pri predavanjih v okviru OORK, 

pri lokalnih društvih upokojencev, društvu za CVB, društvu za bolezni srca in oţilja …  

 

Tudi letos uspešno nadaljujemo delo s prostovoljci. Še vedno so udeleţeni dijaki 

srednje zdravstvene šole in njihove mentorice, s katerimi ves čas dobro sodelujemo 

in smo jim oktobra pripravili predavanje o delu v bolnišnici. Udeleţba je bila zelo 

dobra.  

Pripravili pa smo jim tudi prednovoletno srečanje in obdaritev.  

 

Naše kolegice so sodelovale v delovni skupini za poklicne aktivnosti in kompetence 

za področje dializ, nefrologije in transplantacij. Aktivne smo tudi v IO nekaterih sekcij.  
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Ves čas naše društvo 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. Sodelovali smo tudi z ZZZV Novo mesto – na 

strokovnem srečanju ob svetovnem dnevu duševnega zdravja, ki je bilo pripravljeno v 

sodelovanju z Inštitutom za varovanje zdravja R Slovenije.  

 

Naše članice so mentorice študentom Visoke šole za zdravstvo Novo mesto, tako 

rednim kot tudi izrednim. Ob tem pa še vedno prihajajo na klinične vaje tudi študentje 

iz Visoke šole za zdravstvo Ljubljana in Maribor.  

 

Ob letošnjem dnevu medicinskih sester smo se aktivno udeleţili kongresa in 

slovesne prireditve ob dnevu medicinskih sester in podelitve zlatih znakov v 

Mariboru, prav tako pa smo pripravili program in obeleţili 12. maj, tudi na lokalni 

ravni. Prireditev je potekala v KKC Dolenjske Toplice, in sicer 20. maja, ko smo si 

ogledali komedijo Stilistka v izvedbi Dober dan teatra.  

 

III. Razvojna in publicistična dejavnost 

Objavljeni članki v glasilu Utrip letos so bili: 

 M. Berkopec, Podelitev srebrnih znakov v DMSBZT Novo mesto, Utrip 1, januar 

2011 

 M. Berkopec, 3. dnevi Marije Tomšič – ali bo e-zdravju sledila e-zdravstvena 

nega?, Utrip 3, marec 2011 

 M. Berkopec, Gerontološka zdravstvena nega, Utrip 3, marec 2011 

 M. Berkopec, Zdravstvena oskrba kroničnih razjed na nogah, Utrip 4, april 2011 

 M. Berkopec, DMSBZT Novo mesto v Šentjerneju, Utrip 7-8, julij-avgust 2011 

 M. Berkopec, Odkrivanje raka dojk, Utrip 12, december 2011 

 M. Račič, Proces ZN v Teoriji in praksi, Utrip 12, december 2011 

 

Objavljeni članki v Viziti: 

 M. Berkopec, 3. dnevi Marije Tomšič: „Ali bo e-zdravju sledila e-zdravstvena 

nega?“, Vizita 52, letnik XI, marec 2011 

 K. Janeţič, N. Kokalj, Profesionalno delovanje medicinske sestre in ohranjanje 

dostojanstva bolnikov v intenzivni terapiji, Vizita 53, letnik XI, julij 2011 

 M. Blaţič, E-zdravje preko meja brez omejitev, Vizita 53, letnik XI, julij 2011 

 R. Špelko, Primeri dobre prakse v perioperativni zdravstveni negi, Vizita 53, letnik 

XI, julij 2011 

 D. Hrovat, E. Novak, 3. strokovno srečanj IBCLC svetovalcev v Dobrni, Vizita 53, 

letnik XI, julij 2011 

 B. Berus, Tehnika dvigovanja in premeščanja pacienta, Vizita 53, letnik XI, julij 

2011 
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Zbornik: 

 Berkopec M. Ali bo e-zdravju sledila e-zdravstvena nega / 3. dnevi Marije Tomšič, 

Novo mesto, 20. in 21. januar 2011, Novo mesto: Splošna bolnišnica, Društvo 

medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, Visoka šola za zdravstvo, 2011.  

IV. Priznanja 

Koledarsko leto smo tudi letos zaključili 22. decembra na Prepihu, kjer smo trem 

najzasluţnejšim kolegicam podelili srebrni znak društva, spomnili pa smo se tudi 

tistih, ki so v letošnjem letu odšli v zasluţeni pokoj. Srebrni znak so prejele: Joţica 

Hudoklin, Cvetka Srpčič in Alenka Piškur.  

 

Poročilo je bilo potrjeno in sprejeto ne redni seji IO DMSBZT Novo mesto, dne 12. 1. 

2012, sklep št. 1: IO odbor DMSBZT Novo mesto sprejme in potrdi poročilo o delu 

društva za leto 2011.  

 

Poročilo pripravila 

Karmen Janeţič, vodja izobraţevanja 

karmen.janezic@sb-nm.si 

 

DMSBZT NOVA GORICA 

 

 

 

 

 

I. Predstavitev društva 

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Nova Gorica 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 900 članov in članic, ki so zaposleni v 

bolnišnici, zdravstvenih zavodih, domovih upokojencev, socialno-varstvenih zavodih, 

srednji zdravstveni šoli, zdravstveni fakulteti, 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. 6. 1971. Medicinske sestre iz različnih 

ustanov severnoprimorske regije pa so delovale ţe prej, preko različnih strokovnih 

sekcij pri Zvezi društev medicinskih sester Slovenije, ţal pa ni moč najti dokumentov 

o formalni registraciji društva pred letom 1971. 

Organi društva so: občni zbor, izvršilni odbor, nadzorni odbor, razsodišče in 

predsednik društva. 

mailto:karmen.janezic@sb-nm.si
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V času med dvema občnima zboroma društvo vodi predsednik društva in člani 

izvršilnega odbora društva. 

Nadzorni odbor opravlja nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem društva 

tako, da ugotavlja, ali se sredstva uporabljajo gospodarno in v skladu z namenom 

društva.  

Razsodišče presoja o kršitvi: določil statuta društva, sklepov organov društva, 

poklicnega kodeksa. 

 

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 

 Članici izvršnega odbora: Judita Vrtovec, Rosana Harej, Klara Bavčar, Nelida 

Casarsa, Metka Špacapan, Irena Vidmar, Darja Lampret, Joţica Podnar, Alan 

Furlan, Barbara Sitar, Aleksandra Besednjak, Nataša Slejko 

 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. 

 

Glavni prihodek društva so sredstva, pridobljena s članarino članov in članic društva. 

Glavne odhodke društva predstavljajo organizacije in izvedbe strokovnih srečanj, 

strokovne ekskurzije in pohodov. 

 

II. Izvedeni projekti in strokovna srečanja  

 15. 1. 2011 strokovno srečanje: Temeljni postopki oţivljanja (TPO) z uporabo AED  

     v Ajdovščini 

 31. 1. 2011 seja članov izvršnega odbora 

 12. 2. 2011 strokovno srečanje: TPO z uporabo AED v Tolminu 

 3. 3. 2011 seja članov izvršnega odbora 

 10. 3. 2011 seja nadzornega odbora 

 18. 3. 2011 občni zbor 

 22. 3. 2011 korespondenčna seja izvršnega odbora 

 8. 4. 2011 korespondenčna seja izvršnega odbora 

 16. 4. 2011 pohod v slovensko Istro 

 12. 5. 2011 udeleţba članov in članic društva na slavnostni akademiji ob  

    mednarodnem dnevu medicinskih sester na 8. Kongresu zdravstvene in babiške  

    nege v Mariboru 
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 14. 5. 2011 predstavitev društva s plakatom in drugimi promocijskimi materiali na    

8. Kongresu zdravstvene in babiške nege v Mariboru 

 21. 5. 2011 strokovna ekskurzija v Krko Novo mesto 

 31. 5. 2011 korespondenčna seja izvršnega odbora 

 4. 6. 2011 slavnostna prireditev ob 40. obletnici ustanovitve in delovanja Društva  

    medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Nova Gorica 

 31. 7. 2011 korespondenčna seja izvršnega odbora 

 10. 9. 2011 strokovno srečanje: TPO z uporabo AED v Novi Gorici 

 22. 9. 2011 seja izvršnega odbora 

 1. 10. 2011 pohod v arheološki park Divje babe 

 8. 10. 2011 strokovno srečanje: Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške   

nege v Ajdovščini 

 27. 11. 2011 prednovoletno srečanje članov in članic društva v Goriških Brdih 

 15. 12. 2011 seja izvršnega odbora 

 

III. Kazalniki kakovosti 

Na strokovnem srečanju Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege, 8. 10. 

2011, je društvo spremljalo kakovost srečanja z vprašalnikom, ki ga je razdelilo 

udeleţencem.  

 

IV. Razvojna in publicistična dejavnost  

V letu 2011 je Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Nova 

Gorica izdalo publikacijo: 40 let ustanovitve in delovanja Društva medicinskih sester, 

babic in zdravstvenih tehnikov Nova Gorica. 

V Utripu so bili v letu 2011 objavljeni štirje prispevki iz našega društva: 

 junij: Ksenija Krnel, Izlet v slovensko Istro, 

 julij-avgust: Damjana Polanc, 40 let ustanovitve in delovanja Društva medicinskih 

sester, babic in zdravstvenih tehnikov Nova Gorica, 

 november: Slavica Babič, Pohod v arheološki park Divje Babe, 

 december: Monika Vodopivec Kalin, Aktivnosti Društva MSBZT Nova Gorica na 

področju izobraţevanja. 

 

V. Program dela in cilji za leto 2012  

Strokovna izpopolnjevanja: 

 Okvirna tema: Temeljni postopki oţivljanja. Kraj srečanja: Ajdovščina. Čas 

srečanja: 21. 1. 2012 

 Okvirna tema: Temeljni postopki oţivljanja. Kraj srečanja: Tolmin. Čas 

srečanja: 3. 3. 2012 

 Okvirna tema: Zakonodaja s področja zdravstva. Kraj srečanja: Nova Gorica. 

Čas srečanja: 20. 10. 2012 
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Druţenja: 

 Občni zbor društva: Kraj: Nova Gorica. Čas: 16. 3. 2012 

 Strokovna ekskurzija: Kraj: Udine, ogled centra za helikoptersko reševanje in 

pronto soccorso. Čas: 26. 5. 2012 

 

Pohodi: 

 Pohod: Kraj: Dobrač, nad Beljakom. Čas: 31. 3. 2012 

 Pohod: Kraj: Črna prst nad Podbrdom. Čas: 8. 9. 2012 

 Pohod: Kraj: Slovenska Istra. Čas: 27. 10. 2012 

 

Društvene dejavnosti: 

 Aktivno vključevanje v naloge in dejavnosti Zbornice – Zveze 

 Aktivno sodelovanje z ostalimi društvi in strokovnimi sekcijami 

 

Poročilo o delu za leto 2011 bodo potrdili in sprejeli: izvršni odbor društva, nadzorni 

odbor in občni zbor v marcu 2012. Program dela za leto 2012 pa je bil sprejet na seji 

izvršnega odbora 22. 9. 2011.  

 

Poročilo pripravila 

Damjana Polanc, predsednica društva 

info@drustvo-mszt-novagorica.si 

 

DMSBZT PTUJ-ORMOŢ 

 

 

 

 

 

 

 I. Predstavitev društva 

Predsedstvo DMSBZT Ptuj – Ormoţ ima po statutu 17 članov, Častno razsodišče 5 

članov in Nadzorni odbor 3 člane.  

 

Predsedstvo za mandatno obdobje november 2010 – november 2014 

 predsednica: Tanja Ribič Vidovič, (marec 2010 – marec 2014) 

 podpredsednica: Marija Kokol,  

 tajnik: Boštjan Viher,  

 blagajničarka: Brigita Mlinarič,  

 

Člani predsedstva 

SPLOŠNA BOLNIŠNICA dr. Joţeta Potrča Ptuj: Mirjana Bušljeta, Lidija Golob, 

mailto:info@drustvo-mszt-novagorica.si
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Suzana Klamfer, Irena Galun,  Tanja Ribič Vidovič 

PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA ORMOŢ: Vesna Krof, Bernarda Stajnko 

ZDRAVSTVENI DOM PTUJ: Karmen Panikvar Ţlahtič, Majda Feguš, Brigita 

Mlinarič 

ZDRAVSTVENI DOM ORMOŢ: Boštjan Viher 

CENTER STAREJŠIH OBČANOV ORMOŢ: Marija Kokol 

DOM UPOKOJENCEV PTUJ: Majda Hriberšek 

ZAVOD dr. Borštnerja Dornava: Joţica Lozinšek, Nevenka Rosič 

ZAPOSLENI PRI ZASEBNIKIH PTUJ – ORMOŢ: Irena Klasinc 

TERME PTUJ: Jelka Voda 

 

Nadzorni odbor (november 2010 – november 2014) 

Metka Rašl, Dragica Golob, Ida Emeršič 

Častno razsodišče (november 2010 – november 2014) 

Petra Bokša, Jasmina Ivezič, Mateja Šešerko, Nataša Panikvar, Lirija Zemljarič 

 

II. Izvedeni projekti in strokovna srečanja 

 Strokovno izobraţevanje 26. 3. 2011 je potekalo v Hotelu Roškar; število 

udeleţencev: 86. Tema: ETIKA V PRAKSI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE, v 

sodelovanju z DMSBZT Maribor.  

    Ovrednoteno je bilo s 10 LT za pasivne udeleţence in je bilo vpisano pri Zbornici 

zdravstvene in babiške nege Slovenije – obvezne vsebine pod številko 2011-87-

62.  

Objavljen je bil članek v glasilu Utrip.  

 Strokovno izobraţevanje 7. 5. 2011 je potekalo v PAN Kidričevo. Prisostvovalo mu 

je 78 udeleţencev. Potekalo je v sodelovanju s Splošno bolnišnico dr. Joţeta 

Potrča Ptuj. Tema: KRONIČNA RANA – IZZIV ZA VSE ZAPOSLENE V 

ZDRAVSTVU.  

Ugotavljali smo kazalnike kakovosti in izvedli evalvacijski vprašalnik za 

udeleţence strokovnega izpopolnjevanja.  

Ovrednoteno je bilo s 4,5 LT za pasivne udeleţence in je bilo vpisano pri Zbornici 

zdravstvene in babiške nege Slovenije pod številko 2011-95-104.  

Objavljen je bil članek v glasilu Utrip.  

 Strokovno izobraţevanje 12. 11. 2011 je potekalo v Hotelu Roškar. Število 

udeleţencev: 60. Potekalo je v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu. 

Tema: 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 pri Zbornici 

zdravstvene in babiške nege Slovenije pod številko 2010-843-886.  

 Strokovno izobraţevanje 26. 11. 2011 je potekalo v Hotelu Roškar. Obiskalo ga je 
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61 udeleţencev. Potekalo je v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu. 

Tema: 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 pri Zbornici 

zdravstvene in babiške nege Slovenije pod številko 2010-843-886.  

 

III.  Interesne dejavnosti in druţabne aktivnosti  

 Marec – gledališka predstava (komedija) »Drzni in poskočni« 

 Maj – slavnostna podelitev srebrnih znakov DMSBZT Ptuj – Ormoţ 

 Junij – planinski izlet na Šmohor 

 December – zaključek leta v Hotelu Roškar 

 

IV.  Druge aktivnosti 

 Sodelovanje na redni skupščini Zbornice – Zveze meseca marca 

 Sodelovanje na proslavi ob 12. maju v Mariboru 

 Aktivno sodelovanje na 8. kongresu zdravstvene in babiške nege (poster) in 

organizacija obkongresnih dejavnosti – ogled mesta Ptuj 

 Aktivno sodelovanje v okviru evropskega festivala prostovoljstva »Zdravo sosed«: 

predstavitev našega društva, promocija prek zloţenk ter brezplačno merjenje 

krvnega pritiska, pulza in krvnega sladkorja  

 Udeleţba predsednice na vseh sejah ORSD ter izobraţevanjih Zbornice – Zveze 

 3 redne seje predsedstva z obravnavo aktualne problematike  

 Redni občni zbor 26. 3. 2011 

 Priprava spletne strani DMSBZT Ptuj – Ormoţ 

 Podelitev (letos prvič v našem društvu) srebrnega znaka za ţivljenjsko delo in 

štirih srebrnih znakov za aktivno delovanje v naši regiji 

 Razdelitev prispevka v višini 3000 EUR – za udeleţbo naših članov na strokovnih 

sekcijah  

 Izdelava promocijskih zloţenk in predstavitvenega plakata DMSBZT Ptuj – Ormoţ 

 

V.  Program dela in cilji za leto 2012 

V letu 2012 bodo med našimi prednostnimi nalogami strokovna izpopolnjevanja na 

področju obveznih vsebin – modul licenca. Programi strokovnih srečanj so namenjeni 

zaposlenim v zdravstveni in babiški negi ter so usklajeni z obveznimi vsebinami.  

 

Strokovna izobraţevanja 

 11. 2. 2012: Temeljni postopki oţivljanja z AED; seminar z učnimi delavnicami v 

sodelovanju s Sekcijo reševalcev 

 17. 3. 2012: Temeljni postopki oţivljanja z AED; seminar z učnimi delavnicami v 
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sodelovanju s Sekcijo reševalcev 

 29. 9. 2012: Izbrana poglavja iz psihiatrične zdravstvene nege; v sodelovanju s 

PBO.  

 10. 11. 2012: Zakonodaja s področja zdravstva; v sodelovanju z DMSBZT Maribor.  

 

Druţabne aktivnosti 

 Marec – gledališka predstava (komedija) »Hrup za odrom« 

 Maj – sodelovanje na proslavi ob 12. maju in izvedba aktivnosti v regiji za 

promocijo zdravstvene in babiške nege 

 Junij – planinski izlet po Haloški planinski poti 

 December – zaključek leta v Hotelu Roškar 

 

Druge aktivnosti  

 17. 3. 2012 redni občni zbor 

 3–4 redne seje predsedstva društva 

 7. 5. – 12. 5. 2012: sodelovanje na proslavi ob 12. maju in izvedba aktivnosti v 

regiji za promocijo zdravstvene in babiške nege 

 Nadaljevanje sodelovanja z Zbornico – Zvezo, predvsem v okviru odbora regijskih 

strokovnih društev 

 Sodelovanje z ostalimi regijskimi strokovnimi društvi 

 Spremljanje aktualnih dogajanj na področju zdravstva, zdravstvene in babiške 

nege 

 

Poročilo za leto 2011 je bilo potrjeno na prvi seji DMSBZT Ptuj - Ormoţ 25.1.2012 v 

Gorišnici. 

 

Poročilo pripravila 

Tanja Ribič Vidovič, predsednica društva 

tanja.ribic.vidovic@siol.net 

 

SDMSBZT KOPER 

 

 

 

 

 

I. Predstavitev društva 

Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koper je 

prostovoljno, samostojno, neprofitno, stanovsko, nestrankarsko zdruţenje 

medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov obalno-kraške regije, ki delujejo na 

področju zdravstvene in babiške nege.  
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Sedeţ društva: Dellavallejeva 3, Koper.  

Spletna stran društva: http://www.dmsbzt-koper.si 

 

Organi društva za mandatno obdobje 14. maj 2009 – 13. maj 2013: 

 predsednica: Boja Pahor, 

 podpredsednica: Marina Čok, 

 tajnica: Tina Furlan, 

 blagajničarka: Mira Peroša, 

 Upravni odbor: Bojana Baričič, Doroteja Dobrinja, Mirsada Osmani, Splošna 

bolnišnica Izola; Vlasta Belič, Zasebna zdravstvena dejavnost – koncesionarji; 

Virginija Benigar, Zdravstveni dom Ilirska Bistrica; Tadeja Bizjak, Zdravstveni dom 

Piran, predstavnica za piransko občino; Tatjana Kastelic, Zdravstveni dom 

Seţana, predstavnica za seţansko občino; Mira Šavora, Natalia Zigmund, 

Ortopedska bolnišnica Valdoltra.  

 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.  

 

Izvedene seje: 

19. seja – 6. 1. 2011;  

20. seja – 11. 2. 2011;  

21. seja – 1. 3. 2011;  

22. seja – 24. 3. 2011;  

23. seja – 20. 4. 2011;  

24. seja – 9. 5. 2011;  

25. seja – 9. 6. 2011;  

26 seja – 15. 9. 2011;  

27. seja – 6. 10. 2011,  

28. seja – 18. 11. 2011;  

29. seja – 10. 11. 2011,  

30. seja – 2. 12. 2011;  

31. seja – 20. 12. 2011.  

Redne seje nadzornega odbora: 3. seja NO 3. 3. 2011.  

Komisija za priznanja: 1. seja – 24. 3. 2011.  

 

 

 

http://www.dmsbzt-koper.si/
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II. Izvedeni projekti in strokovna srečanja 

Področje obveznih vsebin: Programi strokovnih srečanj so namenjeni zaposlenim v 

zdravstveni in babiški negi in so usklajeni (z vsebinami za pridobivanje licenčnih točk 

in) z obveznimi vsebinami (10. člen Pravilnika o licencah izvajalcev v dejavnosti 

zdravstvene in babiške nege (Uradni list RS, št. 24/ 2007, z dne 20. 3. 2007), ki jih 

mora opraviti posameznik v okviru strokovnega izpopolnjevanja za izpolnjen pogoj 

obveznih vsebin s področja ''POKLICNE ETIKE, ZDRAVSTVENE ZAKONODAJE IN 

TEMELJNIH POSTOPKOV OŢIVLJANJA (TPO)'' v enem licenčnem obdobju: 

 5. februar 2011 – Valdoltra – ''TPO z vključenim AED'' I-2010-0843-0886-110205, 

50 udeleţencev; 

 18. marec 2011 – Portoroţ – ''POKLICNA ETIKA V PRAKSI ZDRAVSTVENE IN 

BABIŠKE NEGE’’ I-2010-0826-0866-110318, 115 udeleţencev; 

 3. oktober 2011 – Portoroţ – IZZIVI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE I, I-

2011-0294-0311-111003, 164 udeleţencev; 

 10. december 2011 – Valdoltra – ''TPO z vključenim AED'', I-2010-0843-

0886110205, 40 udeleţencev.  

 

23. redna skupščina Zbornice – Zveze, sobota, 26. marca 2011: Tatjana Kastelic, 

Mira Peroša, Doroteja Dobrinja, Tadeja Bizjak, Tina Furlan, Mira Šavora (poslanci).  

 

8. kongres zdravstvene in babiške nege ter svečana akademija Zbornice – 

Zveze ob 12. maju, mednarodnem dnevu medicinskih sester je bila v Mariboru. V 

sklopu kongresa so bile organizirane obkongresne dejavnosti, v katerih je sodelovalo 

tudi naše društvo. Pripravili smo predstavitveni poster našega društva, za katerega 

smo prejeli drugo nagrado. Predstavili smo se s ponudbo iz sečoveljskih solin, Krasa 

in kraških dobrot ter s specifičnimi lokalnimi kulinaričnimi posebnostmi. Pohvala za 

izvirnost in domiselnost pri ureditvi stojnice in predstavitvi našega društva gre Miri 

Šavora, Tadeji Bizjak, Boji Pahor, Miri Peroša, Nataliji Zigmund, Marini Čok, Virginiji 

Benigar, Bojani Baričič, Doroteji Dobrinja in Tini Furlan.  

Na letošnji svečanosti in podelitvi najvišjih priznanj Zbornice – Zveze, zlatih znakov, 

sta zlati znak Zbornice – Zveze dobili dve naši članici.  

 

Prednovoletno srečanje in svečana podelitev priznanj za dolgoletno delo na 

področju zdravstvene in babiške nege, četrtek, 9. december 2011.  

 

III. Interesne dejavnosti 

 Izletništvo: 4-dnevni izlet v Lizbono – Portugalska, 48 udeleţencev, 

                 enodnevni jesenski izlet – POHOD PO DOLINI GLINŠČICE.  

 Objave v informativnem biltenu Utrip.  
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IV. Program dela in cilji za leto 2012 

Strokovna srečanja  

 13. 3. 2012 – IZZIVI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE – II 

 14. 4. 2012 – ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA 

 22. 9. 2012 – POKLICNA ETIKA V PRAKSI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE 

 13. 10. 2012 – TEMELJNI POSTOPKI OŢIVLJANJA z vključenim AED 

 

Druţabna srečanja 

 18. 5. 2012 – Proslava ob počastitvi 12. maja, mednarodnega dneva medicinskih 

sester in 85-letnici društev ter 20-letnici Zbornice – Zveze in podelitev srebrnih 

znakov SDMSBZT Koper za leto 2012.  

 7. 12. 2012 – Podelitev jubilejnih nagrad SDMSBZT Koper za leto 2012 in 

strokovno predavanje Učinkovita medsebojna komunikacija.  

 

Izletniški program 

 27. 4. – 29. 4. 2012: 3-dnevni izlet – Boromejski otoki 

 17. 11. 2012: enodnevni izlet – Po poteh Šavrink 

 

Poročilo je potrdil upravni odbor SDMSBZT Koper, 23. januarja 2012 na 2. 

korespondenčni seji.  

 

Poročilo pripravila 

Boja Pahor, predsednica društva 

boja.pahor@gmail.com 

 

DMSBZT VELENJE 

 

 

 

 

 

I. Predstavitev društva 

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Velenje šteje 330 članov. 

Delujemo na področju šaleško-savinjske regije.  

Izvršni odbor, nadzorni odbor in disciplinska komisija so bili izvoljeni na rednem 

občnem zboru decembra 2009.  

Mandat imajo organi DMSBZT Velenje od 5. 12. 2009 do 5. 12. 2013.  

 

Člani izvršnega odbora so: 

 predsednik: Kramar Janez,  

 podpredsednica: Časl Lidija 

mailto:boja.pahor@gmail.com
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 tajnik: Koletnik Andrej,  

 blagajničarka: Lipnik Suzana,  

 članice (mandat od 18. 12. 2010): Šuster Angela, Grudnik Helena, Špela 

Hofinger – Mihelič. 

Člani nadzornega: Stropnik Anka (predsednica), Hudarin Dea, Skornšek Silva 

(članici). 

Člani disciplinske komisije: Darja Kramar (predsednica), Berdnik Gertruda, Špela 

Hofinger – Mihelič ( članici). 

 

V letu 2011 smo se člani izvršnega odbora sestali šestkrat na rednih sejah, in sicer: 

25. 01. 2011, 21. 03. 2011, 18. 05. 2011, 25. 05. 2011, 01. 10. 2011 in 25. 11. 2011. 

Imeli smo tudi 3 korespondenčne seje.  

V mesecu marcu bomo imeli občni zbor društva, na katerem bomo članstvu in pred 

tem nadzornemu odboru predstavili delovanje društva v letu 2011, finančno poročilo 

za leto 2011 in program dela za leto 2012.  

 

II. Izvedeni projekti in strokovna srečanja 

V letu 2011 smo organizirali naslednje dogodke: 

 

 22. 01. POKLICNA ETIKA V PRAKSI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE 

 12. 05. AKTIVNA UDELEŢBA NA SVEČANI AKADEMIJI ZBORNICE  

 ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE OB MEDNARODNEM  

 DNEVU MEDICINSKIH SESTER 

 12. 05. AKTIVNA UDELEŢBA  

 10. 06. SPLAVARJENJE PO DRAVI 

 20. 06. PLANINSKI POHOD NA VELIKO PLANINO 

 06. 09. ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA 

 07.–08. 10. IZLET ČLANOV DRUŠTVA V SARAJEVO 

 18. 12. PODELITEV SREBRNIH ZNAKOV IN NAZIVA ČASTNI ČLAN DRUŠTVA  

 TER PREDNOVOLETNO DRUŢENJE ČLANOV DRUŠTVA 

 

V letu 2011 smo uresničili vse zastavljene cilje.  

 

III. Pomembni razvojni projekti 

Naša skrb je poleg večje prepoznavnosti društva seveda tudi stroka. Za naše 

članstvo poskušamo tudi cenovno pribliţati izobraţevanja, zato smo za leto 2012 ţe 

licencirali tri programe za naša strokovna srečanja, še dva pa imamo v končni fazi 

priprave. Eden izmed za nas pomembnejših razvojnih projektov je še vedno 

povečanje članstva. Pristopili smo k aktivnim oblikam pridobivanja članstva. Tako 

smo uspeli še povečati število članov. Spletna stran, ki je dobro obiskana, pošiljanje 

informacij članom na elektronske naslove in v bodoče tudi v obliki kratkih sms 
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sporočil je naša zaveza za naprej, saj ţelimo članom ponuditi nekaj več. Tako smo 

oblikovali tudi elektronsko prijavnico, preko katere se člani prijavljajo na 

izobraţevanja. Naše seminarje ţe vodimo elektronsko, v skladu z dogovorom z 

Zbornico – Zvezo.  

Podpisana pogodba z računovodsko hišo Apovizija nam omogoča, da imamo vodene 

finance skladno z vsemi računovodskimi in zakonskimi osnovami.  

Sodelujemo z različnimi strokovnimi sekcijami, društvi in lokalnimi mediji pri 

oblikovanju izobraţevanj in društvenih aktivnosti. Še posebej aktivno sodelujemo s 

sosednjim Društvom medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje.  

 

IV. Program dela in cilji za leto 2012 

Januar: 

- Zakonodaja v zdravstvu – (modul licenca – obvezne vsebine) 

Februar: 

- Paliativna zdravstvena nega 

Marec: 

- KOPB in Diabetes 

April: 

- Komunikacija in reševanje konfliktov na delovnem mestu  

Maj: 

- Svečana proslava ob mednarodnem dnevu medicinskih sester 

Junij: 

- Klinični večer – terapija bolečine 

September: 

- Temeljni postopki oţivljanja z avtomatskim defibrilatorjem (modul licenca – 

obvezne vsebine) 

Oktober: 

- Izlet DMSBZT Velenje 

November: 

- Zdravstvena nega stome 

December: 

- Občni zbor in tradicionalno prednovoletno druţenje članov DMSBZT Velenje 

 

 

Poročilo o delu Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Velenje je 

sprejel IO DMSBZT Velenje na korespondenčni seji 18. 1. 2012.  

 

Poročilo pripravil 

Janez Kramar, predsednik društva 

janez.kramar1@gmail.com 
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SDMSBZT POMURJA 

 

 

 

 

 

I. Predstavitev društva 

Leto 2011 je za nami. Izvedli smo številne aktivnosti, kot so predavanja, delavnice, 

seminarji in strokovna srečanja, druţenje ter druge dejavnosti, ki smo jih načrtovali.  

S programom društva in temami, ki jih obravnavamo, ţelimo prispevati h kakovostni 

obravnavi in zdravstveni negi, ki vodita k varnim in kakovostnim storitvam oskrbe 

bolnikov in zadovoljstvu vseh vključenih v procese obravnav. Z mnogimi aktivnostmi 

ţelimo prispevati k motivaciji, pozitivnemu delovnemu vzdušju in osebnemu 

zadovoljstvu izvajalcev zdravstvene nege ter vseh, ki jih ob svojem delu srečujemo, 

povezani v različne time.  

S svojimi 1070 člani, ki delujejo na različnih področjih in v različnih zavodih, ţelimo 

prispevati h kakovostni zdravstveni negi in zdravstveni oskrbi v pomurski regiji, prav 

tako pa h kakovosti dela in ţivljenja naših članov.  

Člani društva so iz vseh zdravstvenih in socialnih zavodov v Pomurju, zasebniki s 

področja zdravstvene nege, upokojene medicinske sestre ter medicinske sestre, 

zaposlene drugje.  

Društvo deluje strokovno, regijsko v javnem interesu ter v dobrobit članov z 

namenom strokovne rasti, druţenja, pripadnosti in v korist pomurskemu človeku.  

Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja je 

imelo 21. 11. 2008 volilni občni zbor. Za čas od leta 2008 do 2012 smo izvolili organe 

društva. Novembra 2012 imamo spet volilni občni zbor DMSBZT Pomurja.  
 

Organi društva 

 predsednica: Emilija Kavaš,  

 podpredsednica: Dragica Jošar, Zdravstveni dom Murska Sobota 

 Izvršilni odbor (članici izvršilnega odbora sta tudi predsednica in 

podpredsednica) 

Jasna Meško, tajnica, Splošna bolnišnica Murska Sobota 

Marta Stepanovič, blagajničarka, Splošna bolnišnica Murska Sobota 

ZD MURSKA SOBOTA  

Erika Časar, nadomestni član Urška Senic 

Trajbar Joţe, nadomestni član Aleš Pertoci 

ZD LJUTOMER  

Andreja Bogdan, nadomestni član Saša Hlebec 

ZD GORNJA RADGONA  

Dragica Kreft, nadomestni član Karla Zemljič Pučko 

ZD LENDAVA  
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Doris Kiraly Doris, nadomestni član Valerija Hozjan 

SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA 

Sandra Balaţic Gjura, nadomestni član Leon Hegeduš 

Marija Zrim, nadomestni član Zdenka Domitric 

Gabrijela Vogrin, nadomestni član Andrej Horvat 

Zdenka Škrilec, nadomestni član Darja Kučan 

Marjeta Nemeš, nadomestni član Simona Gomboc Sečko 

Joţe Sever, nadomestni član Marija Apatič 

Marija Flisar (pevski zbor), nadomestni član Janja Maučec, DOM STAREJŠIH J. 

Š. BELTINCI 

DOM LUKAVCI  

Zlatka Murtič, nadomestni član Dragica Kosmajer, DOM STAREJŠIH  

LJUTOMER 

DOM STAREJŠIH RAKIČAN  

Dušan Vereš, nadomestni član Ksenija Klemenčič 

DOM STAREJŠIH LENDAVA 

Simona Marič Tibaut, nadomestni član Simon Kovač 

DOM STAREJŠIH GORNJA RADGONA  

Zvonka Hladen Brus, nadomestni član Suzana Divjak, DOM STAREJŠIH  

RADENCI 

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO, Arhitekta Novaka 2b, 9000 Murska 

Sobota 

Bernarda Temlin, nadomestni član Ema Mesarič 

ZDRAVSTVENA ŠOLA MURSKA SOBOTA 

Joţica Jordan Eman, nadomestni član Irena Šumak 

TERME 3000  

Zinka Lenarčič, nadomestni član Vladimira Bavčar 

MEDICINSKE SESTRE – ZASEBNICE  

Brigita Mataič, nadomestni član Erika Gabor Horvat 
 

 Nadzorni odbor: Anica Benkovič, upokojena predsednica nadomestni član Leon 

Šabjan, SBMS; Joţica Karas, SBMS, nadomestni član Olga Flisar, SBMS; Vida 

Pirling, ZDMS, nadomestni član Bernarda Ferencek, Zdravilišče Radenci; Jakob 

Joţica, SBMS, nadomestni član Jolanda Koren, SBMS; Marjeta Šemrl, DS 

Rakičan, nadomestni član Dragica Krojs, Zdravilišče Moravske toplice 

 Razsodišče: Martina Horvat, predsednica, Zdravstveni dom Murska Sobota; 

Danijela Mőrec, Dom starejših Rakičan; Zdenka Tratnjek, Splošna bolnišnica 

Murska Sobota; Darinka Crnkovič, Splošna bolnišnica Murska Sobota; Slavica 

Menciger, Zdravstveni dom Gornja Radgona  

 Upokojene medicinske sestre: Cvetka Meolic (SB), nadomestni član Marija Hirci 

(SBMS); Vera Bogdan (ZD Ljutomer), nadomestni član Tilčka Šticl (ZDMS) 
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Izvršilni in nadzorni odbor se je devetkrat sestal na rednih sejah.  

Program aktivnosti za leto 2012 je izvršilni in nadzorni odbor sprejel 12. 10. 2011. 

Poročilo o delu v letu 2011 je izvršilni in nadzorni odbor sprejel na redni 25. seji 15. 

12. 2011.  
 

Strokovno društvo MSBZT Pomurja je v januarju 2011 s slavnostno akademijo 

zabeleţilo 50 let delovanja.  
 

II. Izvedeni projekti in strokovna srečanja 

Izobraţevanja 

 Dva seminarja in delavnice – Temeljni postopki oţivljanja z vključenim AED (95 

udeleţencev) 

 Trije seminarji in delavnice – Dimenzije etike in morale v zdravstveni in babiški 

negi (288 udeleţencev) 

 Seminar – Medicinske sestre in babice zagotavljamo dostopnost in enakost 

zdravstvene obravnave pacientom (128 udeleţencev)  

 Strokovno srečanje s čajanko v DSO Gornja Radgona in DSO Ljutomer (157 

udeleţencev) 

 Drugi pomurski simpozij o kronični rani (97 udeleţencev) 

 Seminar – Pomen komunikacije in medsebojnih odnosov (110 udeleţencev) 

 Strokovno srečanje Skrb za očesnega urgentnega pacienta na primarni ravni – 

zelena mrena in siva mrena (79 udeleţencev) 

 Kakovostna in specifična obravnava ortopedskega bolnika v zdravstveni negi (111 

udeleţencev) 
 

Ekskurzije 

 Cerkljanski muzej, razstava Medicinske sestre skozi čas in ogled bolnišnice Franja 

ter muzeja prve svetovne vojne na Sveti gori 

 Predboţični izlet Budimpešta 

 Obisk komune in drugih zanimivosti v Medţugorju 
 

Srečanja 

 50-letnica delovanja – slavnostna akademija in podelitev jubilejnih priznanj 

pionirkam ZN v Pomurju (400 udeleţencev) 

 Udeleţba na osrednjem slovenskem srečanju ob 12. maju, mednarodnem dnevu 

MS, in 8. kongresu zdravstvene in babiške nege Slovenije, predstavitev DMSBZT 

Pomurja – stojnica (70 udeleţencev) 

 Srečanje upokojenih medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov (130 

udeleţencev) 
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III. Pomembni razvojni projekti 

 Obnovili smo spletno stran in jo bomo nadgradili.  

Na spletni strani društva, ki smo jo letos prenovili, na naslovu www.drustvo-mszt-

pomurja.si predstavljamo delovanje društva ter vse pomembne informacije in 

galerijo fotografij z dogodkov.  

 Elektronsko pošto sprejemamo na naslov: milka.kavas@gmail.com.  

 Projekt raziskave Etične dileme zdravstvene nege v Pomurju 

 Raziskava: Ali so starejši ranljiva skupina 
 

IV. Problematika in izzivi  

Sodelujemo pri vseh aktualnih problemih na področju zdravstvene nege. Predvsem 

nas skrbi moţnost izobraţevanja na področju zdravstvene nege, ker zavodi vedno 

bolj omejujejo to področje ter ne upoštevajo kolektivne pogodbe in ostalih predpisov 

za permanentno izobraţevanje vseh, ki delajo na področju zdravstvene nege.  
 

V. Mednarodno sodelovanje 

V svojem programu sodelujemo z madţarskimi medicinskimi sestrami in to 

sodelovanje ţelimo poglobiti.  
 

VI. Kazalniki kakovosti 

Pri izpeljavi programa se trudimo, da po analizah vprašalnikov izvedemo dobra in 

kakovostna predavanja, seminarje in delavnice. Izbiramo dobre in kompetentne 

strokovnjake ter teme, ki zagotavljajo varnost in kakovost. Prav tako stremimo k dobri 

izvedbi naših dogajanj z vabili, obveščanjem, pripravo programov ter predstavitvijo na 

spletni strani, pa tudi z izdajo zbornikov in predstavitvijo v člankih in posterjih.  
 

VII. Razvojna, raziskovalna, publicistična in zaloţniška dejavnost 

Raziskovalna dejavnost 

 Raziskavo na področju etike »Etične dileme pri pomurskih MS« smo izvajali leta 

2010, 2011 in jo bomo jo dokončali v letu 2012 (400 vključenih) 

 Izvedli smo dve raziskavi: Pojav ranljivosti pri starejših ter Samospoštovanje in 

zadovoljstvo z ţivljenjem starejših v Pomurju, vključenih v skupine starih ljudi za 

samopomoč. Raziskava je potekala v sodelovanju DMSBZT Pomurja, ESM Visoke 

šole za zdravstveno nego Murska Sobota in domov za starejše v Pomurju. Izsledki 

so bili predstavljeni na seminarju DMSBZT Pomurja 28. 5. 2011 in na mednarodni 

konferenci Visoke šole za zdravstvene vede Slovenj Gradec v Laškem (280 

vključenih).  
 

Zaloţniška dejavnost 

 Izdelava posterja Aktivnosti pevskega zbora Ţarek ob 15-letnici delovanja; 

predstavitev na akademiji ob 50-letnici delovanja DMSBZT Pomurja  

 Izdelava posterja o dejavnosti DMSBZT Pomurja; predstavitev na kongresu 

zdravstvene in babiške nege 

http://www.drustvo-mszt-pomurja.si/
http://www.drustvo-mszt-pomurja.si/
mailto:milka.kavas@gmail.com
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 Izdaja treh zbornikov: Obravnava starejših z vidika ZN v vseh okoljih, izdaja DVD v 

250 izvodih in 50 tiskanih; Medicinske sestre in babice zagotavljamo dostopnost in 

enakost zdravstvene oskrbe pacientov, izdaja DVD v 250 izvodih in 50 tiskanih, 2. 

simpozij o kronični rani: Oskrba kronične rane in babiške nege Slovenije v 

Mariboru 

 V Utripu predstavljeni članki o vseh izobraţevanjih, srečanjih, seminarjih, kulturnih 

dogodkih in ostalih aktivnostih 
 

VIII. Interesne dejavnosti 

Kulturne dejavnosti 

 Pevski zbor Ţarek – koncert, nastopi, druge prireditve, enkrat tedensko pevske 

vaje; 2 boţična koncerta (18. 12. 2011 v DOSOR Radenci in 23. 12. 2011 v 

Bodoncih, evangeličanska cerkev), 3 nastopi na prireditvah, nastop na srečanju 

upokojenih članov, enodnevne intenzivne vaje 

 Izlet na avstrijsko Koroško ter nastop pevskega zbora Ţarek v Šent Lipšu in Ţitari 

vasi zamejskim Slovencem in avtohtonim prebivalcem 

 Gledališka predstava ljubiteljskih gledališčnikov, dijakov Srednje zdravstvene šole 

Murska Sobota – “Tipična slovenska druţina” kot obeleţje pomurskim MS in ZT ob 

mednarodnem prazniku medicinskih sester v dvorani gradu Murska Sobota (704) 

 Srečanje v Melincih (140) 
 

Rekreativna dejavnost 

 Sodelovanje na dveh kolesarskih maratonih in na pohodu ob svetovnem dnevu 

zdravja – Pomurje v gibanju 
 

IX. Programa dela in cilji za leto 2012 

Program DMSBZT Pomurja je bil objavljen v Utripu in je predstavljen na spletni strani 

DMSBZT Pomurja.  
 

Cilji v letu 2012 

 Tudi v letu 2012 ţelimo s programom DMSBZT Pomurja slediti razvoju stroke.  

 Poudarek bomo namenili obveznim vsebinam za licenčno vrednotenje: 

Zakonodaja – Temeljni postopki oţivljanja z ADG ter Dimenzije etike in morale v 

zdravstveni in babiški negi.  

 Prav tako bomo izvedli seminar na temo 12. maja, mednarodnega dneva 

medicinskih sester, in druga predvidena izobraţevanja ter aktivnosti.  

 Poleg izobraţevanja in druţenja bomo v sodelovanju z zdravstvenimi šolami in 

zavodi razvijali raziskovalno dejavnost ter tako prispevali k razvoju stroke, h 

kakovostni in varni zdravstveni negi ter oskrbi.  

 V letu 2012 bomo imeli razpis za srebrni znak in priznanja ter konec leta volilni 

občni zbor za organe društva.  
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 Izdali bomo dva zbornika in izpeljali raziskavo Etične dileme na področju 

zdravstvene nege v Pomurju.  
 

X. Druge informacije 

 Tridnevni izlet v Plitvice ni bil realiziran, ker je bilo premalo prijav. 

 Seminar o obvezni vsebini Zakonodaja smo prenesli v leto 2012; izvedli pa smo tri 

seminarje obvezne vsebine Dimenzije etike in morale v zdravstveni in babiški negi. 

 V letu 2011 nismo podelili srebrnih znakov in priznanj, ker jih po pravilniku o 

priznanjih podeljujemo vsako drugo leto. 

 Zlati znak Zbornice – Zveze v letu 2011 je za svoje delo ter prispevek k 

razvoju stroke zdravstvene nege dobila naša kolegica Martina Horvat, dipl. m. 

s., zaposlena v Zdravstvenem domu Murska Sobota kot vodja patronaţne 

dejavnosti. Zlatega znaka se z nagrajenko veselimo vsi in ji iskreno čestitamo. 

 Članice društva ţe 14 let vodijo skupine za samopomoč. Skupine za samopomoč 

imajo srečanja skozi vse leto enkrat tedensko in trikrat skupno srečanje – izlet 

Desternik, Ptujska gora in Ponikva, adventno srečanje.  

 V društvu podpiramo delovanje skupin, ki pomagajo pri kakovosti ţivljenje starejših 

in invalidov. Skupaj z ESM Visoko šolo za zdravstveno nego Murska Sobota in 

srednjo zdravstveno šolo smo naredili raziskavo Samospoštovanje in zadovoljstvo 

z ţivljenjem starejših v Pomurju, vključenih v skupine starih ljudi za samopomoč.  

 Prav tako smo v sodelovanju z ESM Visoko šolo za zdravstveno nego Murska 

Sobota, domovi za starejše in Srednjo zdravstveno šolo Murska Sobota izpeljali 

raziskavo Pojav ranljivosti pri starejših. 

 

Predavanja in seminarji so za udeleţence – člane društva večinoma brez kotizacije. 

Tudi pri obveznih vsebinah, ki smo jih izvedli, smo več kot polovici udeleţencev krili 

stroške kotizacije. K posameznim predavanjem smo povabili tudi naše zdravstvene in 

nezdravstvene sodelavce ter prostovoljce.  

 

Društvo pri svojem delovanju sodeluje: z drugimi regijskimi stanovskimi društvi v 

Sloveniji, z Zbornico – Zvezo, s Sindikatom delavcev v zdravstveni negi v naši 

pokrajini, z drugimi društvi (Društvom za boj proti raku, Rdečim kriţem, Ţupnijskimi 

Karitas, invalidskimi društvi), z Zvezo društev za socialno gerontologijo Slovenije, s 

skupinami za samopomoč, z lokalnimi skupnostmi, z zdravstvenimi in socialnimi 

zavodi v Pomurju, s Srednjo zdravstveno šolo Murska Sobota, z Evropskim 

središčem Murska Sobota, Visoko šolo za zdravstveno nego in fizioterapijo Murska 

Sobota, z izvajalci v zasebnem sektorju.  

 

Dejavnost dela DMSZT Pomurja bogati ţenski pevski zbor Ţarek, ki se je v letu 2011 

pomladil in šteje kljub odhodu nekaterih kolegic 23 članic. Vsem kolegicam, ki so pele 

in pojejo v zboru Ţarek se iskreno zahvaljujem. Zbor je praznoval 15 let delovanja. 

Članice pojejo in gojijo kulturno bogastvo pod vodstvom glasbene pedagoginje Anke 
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Suhadolnik, s svojim lepim petjem pa razveseljujejo strokovna srečanja, obogatijo 

kulturne dogodke in prirejajo boţične ter druge koncerte. Z dejavnostjo stanovskega 

zbora dajemo našim članom, pacientom in širši pomurski populaciji bogastvo 

zborovskega petja in delujemo na kulturnem področju.  

 

Društvo financiramo 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 prek 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, delovnega vzdušja, skrbi za lastno 

zdravje, kakovosti in varnosti.  

 

V tem letu smo dali poudarek obvezni vsebini dimenzije etike in morale v zdravstveni 

in babiški negi in temeljnim postopkom oţivljanja z vključenim AED.  

 

Z izvedenimi predavanji ter drugimi aktivnostmi in številom prisotnih udeleţencev v 

letu 2011 (vključenih v izobraţevanje 1065, v ekskurzije in izlete 254, v dejavnost 

pevskega zbora in kulture 650, v razna srečanja v okviru DMSBZT Pomurja 740 in v 

raziskovalno dejavnost Etične dileme MS in ZT v Pomurju 400 udeleţencev) smo leto 

zaključili uspešno. Upamo in ţelimo, da vsa ta spoznanja, veščine in znanja uspešno 

prenašamo na paciente in druge uporabnike zdravstvenih storitev v pripravljanju 

strokovnih standardov, smernic, protokolov, projektov in izvedbi strokovnih, varnih in 

kakovostnih storitev. Z vsem tem nedvomno prispevamo h kakovosti zdravstvene 

nege, zdravstvenih storitev in zdravstvenega sistema, kar prispeva k boljši varnosti 

ter humanemu pristopu za paciente in tudi zaposlene na področju skrbi za zdravje.  

 

Program aktivnosti za leto 2012 je izvršilni in nadzorni odbor sprejel na redni 23. seji 

12. 10. 2011. Poročilo o delu v letu 2011 je izvršilni in nadzorni odbor sprejel na redni 

25. seji 15. 12. 2011. Oboje bo potrdil občni zbor DMSBZT Pomurja, ki bo marca 

2012.  

 

Poročilo pripravila 

Emilija Kavaš, predsednica društva  

milka.kavas@gmail.com 
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SDMSBZT SLOVENJ GRADEC 

 

 

 

 

 

 

I. Predstavitev društva 

Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenj Gradec 

zdruţuje 607 aktivnih članic in članov, medicinskih sester, babic in zdravstvenih 

tehnikov iz Meţiške, Mislinjske in Dravske doline. V okviru društva delujeta Sekcija 

upokojenih medicinskih sester ter Pohodniška sekcija.  

 

Za mandat 2011–2015 so bili v organe Strokovnega društva medicinskih sester, 

babic in zdravstvenih tehnikov Slovenj Gradec izvoljeni:  

 predsednica: Petra Štigl, 

 podpredsednica: Bojana Zemljič,  

 tajnica:  Aleksandra Horvat,  

 blagajničarka: Kristina Pur, 

 člani Upravnega odbora: Danica Ladinek, Marjanca Boţič, Andreja Rezar, 

Bojana Viderman, Marija Ileršič Kac, Andreja Mlinar, Frančiška Šumečnik, Milena 

Kuhelnik, Renata Mrak, Dalja Pečovnik, Majda Topler, Tanja Hovnik Markota, Tina 

Vetter, Natalija Ramšak, Janja Pungartnik, Marija Španovič, Samo Podhostnik 

 Razsodišče: Katarina Krenker, Bernarda Ţvikart, Fanika Ladinik, Katjuša 

Mravljak, Andreja Trebičnik. 

 Nadzorni odbor: Nada Manojlovič, Anita Tomaţ, Jana Spanţel, Marjana Plaznik, 

Anica Vogel. 

 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 4 redne seje, 1 izredno sejo, 1 redni občni zbor, na katerem smo gostili 

predsednico Zbornice – Zveze, Darinko Klemenc in volilni občni zbor, na katerem nas 

je pozdravila koordinatorica ORSD pri Zbornici – Zvezi, Ksenija Pirš.  

 

1. SEJA: dne, 22. 3. 2011 

2. SEJA: dne, 30. 5. 2011 

3. SEJA: dne, 8. 9. 2011 

4. SEJA: dne, 27. 10. 2011 
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5. IZREDNA SEJA: dne, 29. 11. 2011 

 

REDNI LETNI OBČNI ZBOR je potekal 10. 06. 2011. 

VOLILNI OBČNI ZBOR je bil izveden 8. 12. 2011. 

 

II. Izvedeni projekti in strokovna srečanja 

 4. 3. 2011 – STROKOVNI SEMINAR: »Dimenzije etike in morale v zdravstveni in 

babiški negi«. Udeleţenih 69 ljudi.  

 3. 6. 2011 – 9. SIMPOZIJ ZDRAVSTVENE NEGE V UROLOGIJI – RAK 

PROSTATE. Udeleţenih 68 ljudi.  

 11. 11. 2011 – STROKOVNI SEMINAR: »Dimenzije etike in morale v zdravstveni 

in babiški negi«. Udeleţenih 62 ljudi.  

 12. 5. 2011 – 8. kongres ZBN v MARIBORU: stojnica in predstavitev posterja 

»Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenj 

Gradec – pomembna dimenzija razvoja stroke zdravstvene in babiške nege«. A. 

Horvat, Petra Štigl.  

 

Delo Komisije za dodeljevanje in porabo sredstev iz sklada za izobraţevanje 

Komisija za dodeljevanje in porabo sredstev iz sklada za izobraţevanje je 

namenila finančno pomoč članicama Društva za pridobitev novih znanj na 

visokošolskem študiju zdravstvene nege.  

 

Pohodi, izleti:  

 17. 6. 2011 – pohod na Ratitovec. 12 udeleţencev.  

 15. 9. 2011 – pohod na Storţič. 18 udeleţencev.  

 18. 11. 2011 – pohod na Nanos. 12 udeleţencev.  

 8. 10. 2011 – izlet v IDRIJO z ogledom razstave »Razvoj sestrinstva v SLO«. 

Udeleţenih 36 ljudi.  

  

Srebrni znaki in jubilejno priznanje 

Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenj Gradec 

je v skladu s Pravilnikom o priznanjih Društva, za dolgoletne vidne prispevke na 

področju društvenega in strokovnega delovanja v zdravstveni in babiški negi Koroške 

regije in širše, podelilo štiri srebrne znake za leto 2010.  

 

Dobitniki srebrnih znakov:  

Berta STRAŢIŠNIK, Marija ŠOŠTAR LAH, Dalja PEČOVNIK, Travmatološko-

ortopedski oddelek Splošne bolnišnice Slovenj Gradec. 
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Ostale aktivnosti 

 Stojnica s predstavitvijo Društva in s promocijo programa SVIT na Jesenskih 

srečanjih na Prevaljah v sodelovanju z občino Prevalje, IVZ SLO, ZD Ravne, SB 

Slovenj Gradec idr.  

 HORVAT A., Objava članka SDMSBZT SG v občinskem glasilu občine Prevalje o 

podpori presejanju SVIT in preprečevanju raka na debelem črevesu in danki.  

 Dne 12. 12. 2011 udeleţba članov upravnega odbora Društva na delovnem 

sestanku v Celju, ki ga je organiziralo SDMSBZT Celje v sodelovanju z Zbornico – 

Zvezo (predavala sta Monika Aţman in Tomaţ Glaţar).  

 

III. Razvojna in publicistična dejavnost 

Objave člankov v UTRIPU:  

 HORVAT A.: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenj 

Gradec za vidne prispevke na področju društvenega in strokovnega delovanja 

podelilo štiri srebrne znake.  

 HORVAT A.: 40 let zdravstvene nege v enoti za intenzivno medicino operativnih 

strok v splošni bolnišnici Slovenj Gradec.  

 ŠTIGL P.: objavljen intervju s članico DMSBZT SG, Aleksandro Horvat 

 HORVAT A.: 9. simpozij urološke zdravstvene nege v Velenju 

 HORVAT A., ŠTIGL P.: DMSBZT SG podprlo program SVIT za zmanjšanje 

obolevnosti in umrljivosti Korošcev za rakom na debelem črevesu in danki 

 HORVAT A., KORDEŢ P.: 1. skupinsko izobraţevanje učencev devetih razredov o 

TPO z uporabo avtomatskega defibrilatorja 

 HORVAT A.: izlet DMSBZT Slovenj Gradec 

 

Sodelovanje z mediji 

 HORVAT A.: DMSBZT SG v podporo programu SVIT – oddaje na lokalnih 

radijskih postajah in v programu kabelske TV: Koroški radio, Radio Alfa, KTV 

Prevalje 

 

IV. Program dela in cilji za leto 2012 

 Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenj 

Gradec bo v letu 2012 v sodelovanju z ostalimi strokovnimi društvi, strokovnimi 

sekcijami ter Fakulteto za zdravstvene vede Slovenj Gradec organiziralo 

predavanja ter izobraţevanja svojih članov in članic v okviru predpisanih obveznih 

vsebin za podaljšanje licenc zaposlenih v zdravstveni in babiški negi. Tako bomo 

prek celega leta skupaj s Sekcijo reševalcev organizirali izobraţevanja iz TPO – 

modul licenca.  

 V sodelovanju s Strokovnim društvom medicinskih sester, babic in zdravstvenih 

tehnikov Ljubljana bomo dvakrat (v spomladanskem ter jesenskem terminu) 

organizirali seminar iz Zdravstvene zakonodaje – modul licenca.  
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 V sodelovanju s Fakulteto za zdravstvene vede Slovenj Gradec bomo prav tako 

dvakrat organizirali seminar iz področja etike – modul licenca. Člane in članice 

bomo o aktivnostih obveščali prek spletne strani društva.  

 

 Pohodniška sekcija ţeli organizirati 4 pohode. V letu 2012 načrtujemo tudi izvedbo 

izleta za člane in članice (v jesenskem času).  

 

Poročilo Strokovnega društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov 

Slovenj Gradec je potrdil Upravni odbor na prvi redni seji 26. 1. 2012.  

 

Poročilo pripravila 

Petra Štigl, predsednica društva 

drustvo@dmsbzt-sg.si 
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POROČILA IN PROGRAM DELA STROKOVNIH SEKCIJ (31 POROČIL) 

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v medicini dela, prometa in 

športa 

 

I. Predstavitev strokovne sekcije 

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v medicini dela, prometa in 

športa, deluje kot ena prvih ustanovljenih strokovnih sekcij. Na strokovnem srečanju 

dne 10. 09. 2010 v Mariboru smo izvedli volilni občni zbor.  

  

Seznam vodstva in članov izvršnega odbora sekcije za mandatno obdobje 10. 

09. 2010 – 10. 09. 2014: 

 predsednica: Nevenka Šestan, UKC Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, 

prometa in športa 

 podpredsednica: Vida Slavec, ZD Ilirska 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. 

 

Članica IO sekcije, gospa Sonja Ficko, ni več zaposlena na področju medicine dela, 

prometa in športa, zato smo za prosto mesto smo na seji IO sekcije predlagali drugo 

članico, ki pa mora kandidaturo potrditi.  

 

Izvršni odbor v navedeni sestavi se je sestal: 

13. 04. 2011, seja IO 

9. 6. 2011, korespondenčna seja 

30. 9. 2011, korespondenčna seja 

13. 10. 2011, seja IO. 

 

II. Izvedeni projekti in strokovna srečanja 

V letu 2011 smo organizirali strokovno srečanje 03. 06. 2011 v Lipici, na temo 

»Zdravstveno varstvo udeleţencev v cestnem prometu«.  

Zastavili smo si sledeče cilje:  

 ugotoviti, koliko medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov deluje na področju  

medicine dela, prometa in športa, 

 koliko jih deluje pri zasebnikih in koliko v javnih zdravstvenih zavodih, 

 po vsebini nalog, ki jih opravljajo diplomirane medicinske sestre in zdravstveni 

tehniki, 

 po pridobljenih dodatnih znanjih, 

 po nadaljnjem izobraţevanju (specializacija, specialna znanja). 

Navedene cilje smo realizirali, podatki so bili predstavljeni na seminarju, na temo 

»Znanje, izkušnje, sodelovanje«.  
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III.  Mednarodna dejavnost 

Naša strokovna sekcija je članica evropskega zdruţenja medicinskih sester na 

področju medicine dela. Od 02. 11. do 05. 11. 2011 se je članica naše strokovne 

sekcije udeleţila 34. delovnega srečanja FOHNEU (Federation of Occupational 

Health Nurses) medicinskih sester v medicini dela, prometa in športa v Nordvyku na 

Nizozemskem.  

 

IV. Razvojna in publicistična dejavnost  

Skupaj z Zdravstveno fakulteto v Ljubljani smo še dopolnjevali program za klinično 

specializacijo s področja medicine dela, prometa in športa za višje in diplomirane 

medicinske sestre. Ob strokovnem srečanju v juniju 2011 smo izdali zbornik z 

vsebinami, ki so bile predstavljene na seminarju.  

 

V.  Program dela in cilji za leto 2012 

 V letu 2012 bomo sodelovali v evropskem zdruţenju FOHNEU pri vseh vsebinah, 

ki se obravnavajo na delovnih srečanjih (izobraţevanje, sodelovanje v evropskih 

projektih, sodelovanje v organih EU in drugo). Naslednje srečanje bo v mesecu 

maju v Franciji, kjer bodo potekale priprave za 5. kongres medicinskih sester s 

področja medicine dela, ki bo 05. 09. 2012 v Španiji.  

 V mesecu juniju 2012 bo naša sekcija izvedla strokovno srečanje na temo »Ocena 

tveganja in kronične bolezni« na Jesenicah.  

 Naš glavni cilj je, da bi začeli s specializacijo za višje in diplomirane medicinske 

sestre medicine dela, prometa in športa v letu 2012, saj imamo program za 

klinično specializacijo ţe pripravljen.  

  

Poročilo je potrdil IO Strokovne sekcije, dne 19. 01. 2011; št. sklepa 1/2012.  

 

Poročilo pripravila 

mag. Nevenka Šestan, predsednica strokovne sekcije 

nevenka.sestan@gmail.com  

 

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji 

 

 

 

 

 

I. Predstavitev strokovne sekcije 

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji skrbi za strokovni 

napredek psihiatrične zdravstvene nege, povezanost in strokovno sodelovanje med 
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vsemi zaposlenimi v psihiatričnih bolnišnicah in posebnimi socialnimi zavodi, med 

različnimi strokami in ostalimi poklicnimi skupinami, pa tudi za povezavo in prenos 

znanja na mlade, povezovanje med teorijo in prakso, znanjem in izkušnjami.  

 

Člani izvršnega odbora sekcije so: Anja Mivšek, Vesna Krof, Aleš Frelih, Viktorija 

Štiglic, Ljubica Kovač Vovk, Irma Antončič (nadomešča Andrejo Jerič, ki je na 

porodniški odsotnosti), Stanka Komazec, Aljoša Lapanja (tajnik), Barbara Moţgan 

(podpredsednica) in Branko Bregar (predsednik).  

Mandat izvršnega odbora in predsednika se je pričel v letu 2009 in se konča v letu 

2013.  

 

V okviru sekcije deluje tudi Stalna delovna skupina glavnih medicinskih sester v 

psihiatrični zdravstveni negi, ki se sestaja v okviru rednih sej sekcije. S tem skušamo 

kar najbolj pribliţati delo sekcije tudi neposredno v klinično prakso. 

 

II. Izvedeni projekti in strokovna srečanja 

 V letu 2011 smo načrtovali izvedbo štirih strokovnih srečanj, ki smo jih uspešno 

zaključili. Ob tem smo izdali tri zbornike, ki so bili recenzirani in lektorirani.  

 V letu 2011 smo delali tudi na sprejemu Poslovnika o delu strokovne sekcije, ki ga 

bo izvršni odbor sprejel v dokončni vsebini predvidoma na prvi seji v letu 2012. 

 

III. Problematika in izzivi  

V letu 2011 so bile najbolj opazne teţave pri udeleţbi strokovnih srečanj, saj teţko 

obdobje občutimo tudi na tem področju; delovne organizacije svoje delavce vse manj 

pošiljajo na strokovna usposabljanja. Kljub temu smo se trudili pridobiti več 

donacijskih sredstev, s katerimi smo omogočili udeleţbo članom na strokovnih 

srečanjih tudi brezplačno.  

 

IV. Mednarodna dejavnost 

Sekcija je do zdaj še ni uspela razviti. Področje ostaja še vedno odprto.  

Včlanili smo se v mednarodno društvo Horatio, ki deluje na področju psihiatrične 

zdravstvene nege.  

V naslednjem obdobju moramo tudi na tem področju začeti z aktivnimi udeleţbami. 

Sekcija bo spodbudila svoje člane tudi s finančnimi sredstvi pri udeleţbi na 

mednarodnih srečanjih. 

 

V. Razvojna in publicistična dejavnost 

 V letu 2011 smo izdali tri zbornike, ki so bili recenzirani in lektorirani; pridobili so 

tudi CIP. Dostopni so skoraj v vseh knjiţnicah visokih šol ter fakultet na področju 

zdravstvene nege.  

 Pričeli smo tudi z nekaterimi aktivnostmi za specializacije v psihiatrični zdravstveni 

negi; organizirali smo en sestanek z vsemi pomočnicami in pomočnikom v 
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psihiatričnih zavodih ter strokovno direktorico Psihiatrične klinike Ljubljane. 

Ugotovili smo, da so specializacije v psihiatrični zdravstveni negi potrebne. Morajo 

imeti uporabno vrednost v praksi, prav tako pa naj tudi razširijo kompetence 

medicinskih sester pri delu s pacienti.  

 

VI. Program delain cilji v letu 2012 

V letu 2012 bomo izvedli tri strokovna srečanja. Skušali bomo pričeti z mednarodnim 

povezovanjem in udeleţbami na teh srečanjih.  

 

Poročilo bo potrjeno s strani izvršnega odbora sekcije na prvi seji, ki bo v začetku 

februarja 2012. 

 

Poročilo pripravil 

Branko Bregar, predsednik strokovne sekcije 

brane.bregar@gmail.com 

 

Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraţevanju 

 

 

 

 

 

I. Predstavitev strokovne sekcije 

Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraţevanju deluje kot strokovna sekcija v 

okviru Zbornice – Zveze. Delovanje sekcije vodi izvršni odbor, ki je sestavljen iz 

članov:  

 predsednica:  Lucija Matič,  

 člani: Darinka Babič, Alojzija Fink, Adolf Flis, Patricija Kobilšek, Nataša Leban, 

Joţica Peterka Novak, Mojca Simončič, Irena Šumak, Renata Vettorazzi, Danica 

Ţeleznik.  

Koordinacijo IO in vodenje sekcije opravlja predsednica Lucija Matič. Mandat 

predsednice in IO teče od 20. januarja 2009 in traja do 20. januarja 2013. 

 

V letu 2011 smo imeli več sej IO:  

 dve korespondenčni seji: oktober in november 2011 

 ieno redno sejo - 8. 11. 2011. 

  

II. Izvedeni projekti in strokovna srečanja 

V letu 2011 je Sekcija realizirala naslednje aktivnosti, ki jih je načrtovala v letnem 

delovnem načrtu: organizacija seminarja (učne delavnice) o gibanju v Novem mestu. 

Načrtovanih strokovnih seminarjev Prehrana in Izobraţevanje v ZN nismo izvedli in 
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sta preloţena na leto 2012. Proslave 40-letnice delovanja sekcije nismo izvedli 

(zaradi časovne oddaljenosti; cilj smo preoblikovali tako, da proslavimo naslednjo 

okroglo obletnico).  

 

III. Pomembni razvojni projekti 

V okviru delovne skupine smo izdelali nacionalni protokol za aplikacijo 

intramuskularne injekcije. Dokončno potrditev protokola s strani IO sekcije bomo 

izvedli na začetku leta 2012. 

 

IV. Problematika in izzivi 

V letu 2011 smo se srečevali s problematiko neaktivnosti nekaterih članov IO. Zaradi 

tega smo morali notranje reorganizirati delovne obveznosti članov in vodstva sekcije 

v času porodniške odsotnosti predsednice Lucije Matič. Še vedno čutimo tudi 

pomanjkanje vključevanja sekcije v obravnavo problematike izobraţevanja v 

zdravstveni negi s strani vodstva Zbornice – Zveze. 

 

V.  Program dela in cilji za leto 2012 

 Organizacija dveh strokovnih seminarjev: 24. aprila »Prehrana v zdravstveni negi 

danes« in 7. junija »Izobraţevanje v ZN«  

 Izvedba volitev IO in predsednika sekcije 

 Izdelava nacionalnega protokola »Aplikacija subkutane injekcije« 

 Reorganizacija delovanja sekcije: razširitev delovanja na kolegice s področja 

zavodov (pedagoške medicinske sestre, medicinske sestre v preventivi in 

izobraţevanju) ter večja vključitev kolegic na področju visokošolskega 

izobraţevanja 

 

IO sekcije je predlagal svojo članico Alojzijo Fink za prejem zlatega znaka Zbornice – 

Zveze. Predlog sekcije je bil sprejet in Alojzija Fink je tako postala dobitnica tega 

priznanja. 

 

Poročilo je bilo potrjeno na dopisni seji IO Sekcije MSVI januar 2012. 

 

Poročilo pripravila 

Lucija Matič, predsednica strokovne sekcije 

lucijam@yahoo.com 

 

 

 

 

 

mailto:lucijam@yahoo.com
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Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziologiji, intenzivni 

terapiji in tansfuziologiji 

 

 

 

 

 

I.  Predstavitev strokovne sekcije 

Strokovna sekcija pokriva tri specifična področja v zdravstveni negi, ki se v praksi 

med seboj prekrivajo. Znotraj strokovne sekcije delujejo tri delovne skupine (DS): DS 

za anesteziologijo, DS za intenzivno terapijo in DS za transfuziologijo, ki jih 

koordinirajo koordinatorji. Predsednik strokovne sekcije je Dejan Doberšek (mandat 

od 11. 3. 2011 do 11. 3. 2015), podpredsednica Asja Jaklič (mandat od 11. 3. 2011 – 

11. 3. 2015), IO strokovne sekcije šteje 9 članov, poleg predsednika in 

podpredsednice še sedem članov, ki so izbrani glede na regionalno zastopanost in 

zastopanost v delovnih skupinah.  

 

Člani izvršilnega odbora: Jernej Košak, DS za anesteziologijo; Sonja Trafela, DS 

za anesteziologijo; Irena Nerad, DS za intenzivno terapijo; Biserka Lipovšek, DS za 

intenzivno terapijo; Cvetka Gregorc, DS za transfuziologijo; Lejla Lampret, DS za 

transfuziologijo in Marina Kos, DS za transfuziologijo.  

 

Mandat IO je štiri leta, od 23. maja 2008 do 23. maja 2012.  

 

Koordinatorice DS: Zorica Kardoš, anesteziologija; Vida Vitek, intenzivna terapija; 

Andreja Nunar Perko, transfuziologija.  

Koordinatorji DS nimajo mandatnega obdobja.  

 

Seje IO in delovnih skupin potekajo skupno štiri- do petkrat letno. V letu 2011 je bilo 

izvedenih pet skupnih sej IO in delovnih skupin, ena izredna seja IO in DS za 

anesteziologijo in dve seji DS za transfuziologijo. 

 

II. Izvedeni projekti in strokovna srečanja 

 V letu 2011 so bili realizirani vsi cilji, ki so bili postavljeni v letu 2010.  

 V letu 2011 smo organizirali dvodnevni seminar z naslovom Nadzor in vrednotenje 

ţivljenjskih funkcij, ki je potekal na Rogli 20.–21. maja, tri enodnevne seminarje 

mehanske ventilacije, ki so potekali v Ljubljani, in sicer 17. 3., 15. 9. in 24. 11. 

 Aktivno smo izvajali promocijo svetovnega kongresa WCNA, ki bo maja 2012 v 

Ljubljani, v več drţavah po Evropi in zunaj nje.  

 Sodelovali smo s Hrvatskim društvom medicinskih sestara anestezije, reanimacije, 

intenzivne skrbi i transfuzije (HDMSARIST) in Udruţenjem medicinskih sestara-

tehničara intenzivnih nega, anestezije i reanimacije Republike Srbije (UINARS); na 
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povabilo predsednika HDMSARIST in predsednice UINARS smo se udeleţili 

njihovih strokovnih izpopolnjevanj.  

 Udeleţili smo se kongresa v Kopenhagnu, ki ga je organizirala EfCCNa (European 

Federation of Critical Care Nursing Associations).  

 Aktivno smo sodelovali na mednarodnih srečanjih v Bosni in Hercegovini, in sicer 

na povabilo Francosko-bosanskega zdruţenja za intenzivno medicino: 

podpredsednica strokovne sekcije je aktivno sodelovala na mednarodnem 

srečanju v Zenici v mesecu oktobru, predsednik SS pa decembra v Sarajevu.  

 Predsednik SS in koordinatorji DS so se udeleţili 8. kongresa zdravstvene in 

babiške nege Slovenije, ki je potekal od 12. do 14. maja v Mariboru. 

 V letu 2011 smo nadaljevali z aktivnostmi formalizacije in potrditve delokrogov 

medicinskih sester v anesteziologiji; z aktivnostmi bomo nadaljevali še v letu 2012. 

 Udeleţili smo se rednega polletnega sestanka odbora EfCCNa, na katerem so 

stekli pogovori o članstvu strokovne sekcije v EfCCNa. Po pogovorih s 

predsednico in sekretarko EfCCNa lahko strokovna sekcija postane polnovredna 

članica, o članstvu pa bo odbor glasoval na naslednjem polletnem sestanku, ki bo 

aprila 2012. 

 

III. Kazalniki kakovosti 

Na strokovnih srečanjih smo s pomočjo anketiranja udeleţencev na seminarjih 

ocenjevali njihovo zadovoljstvo s predavanji, ki smo jih pripravili in s samo 

organizacijo seminarjev. Udeleţenci so imeli moţnost ocenjevanja od 1 (slabo) do 5 

(odlično): na vseh seminarjih so bile poprečne ocene več kot 4,5. 

 

IV. Razvojna in publicistična dejavnost 

V letu 2011 smo izdali dva zbornika z recenzijo: prvega z naslovom Nadzor in 

vrednotenje ţivljenjskih funkcij in drugega z naslovom Mehanska ventilacija. 

 

V. Program dela in cilji v letu 2012 

 V letu 2012 bo v Ljubljani svetovni kongres medicinskih sester v anesteziologiji, 

kateremu predseduje koordinatorica DS za anesteziologijo Zorica Kardoš. 

 Organizirali bomo 3 enodnevne seminarje o mehanski ventilaciji v mesecu 

februarju, septembru in novembru 

 Organizirana bo delavnica neinvazivne mehanske ventilacije in delavnica s 

področja transfuziologije.  

 Sodelovanje s HDMSRIST in UINARS se bo nadaljevalo. Udeleţili se bomo 

njihovih seminarjev, podpredsednica strokovne sekcije pa je tudi članica 

organizacijskega odbora svetovnega kongresa, ki bo aprila 2012 na Hrvaškem, v 

Šibeniku. Organizira ga HDMSARIST v sodelovanju z WfCCNa (World Federation 

of Critical Care Nurses). Aktivno sodelovanje s Francosko-bosanskim zdruţenjem 

za intenzivno medicino se bo nadaljevalo.  
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 Izvedli bomo volitve za IO, kateremu mandat poteče leta 2012.  

 V letu 2012 bomo pričeli z aktivnim zbiranjem podatkov in prispevkov za izdajo 

knjige o mehanski ventilaciji; predvidoma bo izdana leta 2013.  

 Aktivno sodelovanje in predstavitev delovanja SS na kongresu Zbornice – Zveze. 

 

VI. Drugo 

 Strokovna sekcija je za dobitnico zlatega znaka predlagala koordinatorico DS za 

intenzivno terapijo go. Vido Vitek, ki ga je tudi prejela. 

 Člani IO in delovne skupine za intenzivno terapijo so podali predlog upravnemu 

odboru Zbornice – Zveze na dopolnitev dokumenta Slovenska kategorizacija 

zahtevnosti bolnišnične zdravstvene nege (SKZBZN), priročnik, verzija 4. 

Pripombe oz. dopolnitve so se navezovale na merilo 11 »stalen nadzor«. 

 Člani IO so potrdili strokovnjake in oblikovali delovno skupino za oblikovanje 

dokumenta poklicnih aktivnosti na področju dejavnosti ZN v anesteziologiji ter 

podali pobudo Upravnemu odboru, da se zaradi potreb in nujnosti oblikujeta 

delovni skupini tudi za področje intenzivne terapije in transfuziologije. 

 

Izvršilni odbor strokovne sekcije je na svoji 5. korespondenčni seji dne 24. 1. 2012 s 

sklepom 1/5-2012 potrdil poročilo dela strokovne sekcije za leto 2011.  

 

Poročilo pripravil 

Dejan Doberšek, predsednik strokovne sekcije  

dejan.dobersek@gmail.com 

 

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronaţni dejavnosti 

 

 

 

 

 

 

I. Predstavitev strokovne sekcije 

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, ZZPMS. 
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V letu 2011 smo imeli dve redni seji, eno izredno ter sedem korespondenčnih sej. 

 

II. Izvedeni projekti in strokovna srečanja 

Osrednje strokovno srečanje smo izvedli 7. in 8. aprila v Celju z naslovom 

Patronaţna medicinska sestra od rojstva do smrti – kako podpreti pacienta in ohraniti 

sebe. V sodelovanju z Visoko šolo za zdravstveno nego Jesenice in Zbornico – 

Zvezo smo pripravili posvet Patronaţna zdravstvena nega pred novimi izzivi, na 

katerem so sodelovali ugledni domači in tuji strokovnjaki. 4. redni posvet vodij 

patronaţnih sluţb je bil 6. oktobra v Ljubljani. Na posvetu je bila osrednja tema 

predstavitev dokumenta Aktivnosti zdravstvene nege v patronaţnem varstvu, ki je 

izšel v začetku oktobra. Kolegice koncesionarke so v okviru svojega Zdruţenja 

zasebnih patronaţnih medicinskih sester 11. in 12. oktobra na Rogli organizirale 

strokovno srečanje Kakovostna patronaţna zdravstvena nega & izziv za prihodnost. 

 

III. Pomembni razvojni projekti 

Delovna skupina sekcije za pripravo dokumenta Aktivnosti zdravstvene nege v 

patronaţnem varstvu je zaključila s svojim delom ţe v letu 2010. Dokument je bil 

poslan v obravnavo Razširjenemu strokovnemu kolegiju za zdravstveno nego, ki je 

sklenil, da imajo članice kolegija moţnost za oddajo pripomb do konca januarja 2011. 

Pripombe, ki so prispele v roku, smo umestili v dokument , ki sta ga nato pregledali 

še recenzentki. RSK ZN ga je potrdil na svoji 70. seji, septembra 2011. Izdelavo 

Zbornika prispevkov strokovnih srečanj 2010/2011 smo skoraj zaključili in bo 

predvidoma izšel na začetku leta 2012. Martina Horvat je bila članica delovne 

skupine za pripravo Strategije razvoja zdravstvene nege in oskrbe v sistemu 

zdravstvenega varstva v republiki Sloveniji za obdobje od 2011 do 2020. Sodelovali 

smo na posvetu o Zakonu o Dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo, 

ki ga je pripravil Drţavni svet RS. Jeseni je delovna skupina, ki jo je koordinirala 

Darinka Zavrl Dţananović, pripravila Ponovno pojasnilo o beleţenju podatkov v 

Statistično poročilo o delu patronaţnega varstva. Namen priprave pojasnila je ţelja, 

da bi bili zbrani podatki čim bolj kakovostni, zato smo poskušali razjasniti nabor 

najpogosteje dvoumno tolmačenih spremenljivk. 

 

 IV. Problematika in izzivi 

Nadaljevali smo z aktivnostmi v zvezi s poenotenjem in ureditvijo obveščanja 

patronaţnih sluţb s strani porodnišnic o rojstvih. RSK ZN je predlog načina 

obveščanja sprejel na svoji zadnji seji v letu 2010 ter ga poslal v usklajevanje RSK za 

ginekologijo in perinatologijo, katerega odgovor čakamo ţe več kot leto dni. Prav tako 

smo, s pomočjo Zbornice – Zveze, nadaljevali z aktivnostmi za prenos prenovljene 

Evidence patronaţne zdravstvene nege v prakso. Predsednica sekcije se je skupaj s 

predstavnicami Sekcije MS in ZT v socialnih zavodih, Sindikata delavcev v ZN ter 

predsednico Zbornice – Zveze 18. marca udeleţila sestanka na MDDSZ, kjer so bili 

prisotni tudi predstavniki MZ. Tema sestanka je bilo sodelovanje na področju 



[Type text] 

 

 

 

Poročilo o delu organov Zbornice –Zveze za leto 2011  

 

 

149 

 

zdravstvene nege in oskrbe. V mesecu novembru smo se srečali s predstavniki 

ZZZS. Na sestanku smo se pogovarjali predvsem o prenovi šifranta storitev za 

področje patronaţnega varstva. Dogovorili smo se, da v strokovni sekciji pripravimo 

protokole obravnave za najpogostejša svojstva, kar bo osnova za novo vrednotenje 

storitev. V ta namen smo ustanovili delovno skupino, ki bo z delom pričela januarja 

2012. 

 

V. Mednarodna dejavnost 

V mesecu januarju se je Martina Horvat udeleţila tudi mednarodne delavnice o 

druţinski zdravstveni negi v Berlinu. Projekt se je nadaljeval tudi med letom in še 

traja. 

 

VI. Publicistična dejavnost 

V glasilu Utrip smo objavili prispevek z naslovom Mednarodna delavnica o druţinski 

zdravstveni negi ter Patronaţna medicinska sestra od rojstva do smrti – kako 

podpreti pacienta in ohraniti sebe. Ob 4. rednem posvetu smo skupaj z Zbornico – 

Zvezo pripravili izjavo za javnost: Apel drţavi in politiki – kaj bo prinesla 

podhranjenost patronaţnega varstva? 

Aktivno smo se udeleţevali strokovnih srečanj drugih strokovnih sekcij ter v modulu 

izobraţevanja o diabetesu za medicinske sestre zaposlene v referenčnih 

ambulantah. 

 

VII. Program dela in cilji za leto 2012 

Našteli bomo samo najpomembnejše načrtovane aktivnosti. Pripravili bomo 

strokovno srečanje z naslovom ZDRAVSTVENA NEGA V PATRONAŢNEM 

VARSTVU IN BIOPSIHOSOCIALNI MODEL JAVNEGA ZDRAVJA, ki bo 19. in 20. 

aprila v Novi Gorici. 12. junija bomo imeli enodnevno izobraţevanje za vodje 

patronaţnih sluţb z naslovom: Znanja, ki jih vodje potrebujemo pri svojem delu. Peti 

redni posvet vodij patronaţnih sluţb bo 4. oktobra, jeseni pa bomo organizirali tudi 

enodnevni seminar z naslovom Etične dileme MS in ZT v patronaţni dejavnosti. 

Skupaj s širšim krogom strokovnjakov bomo začeli s pripravo specializacije za 

zdravstveno nego v patronaţnem varstvu. Pripravili bomo tudi protokole obravnave 

najpogostejših svojstev v patronaţni dejavnosti. 

 

Poročilo je potrdil IO sekcije na 11. korespondenčni seji, ki je potekala 20. 1. 2012 s 

sklepom 11/K. 

 

Poročilo pripravila 

Martina Horvat, predsednica strokovne sekcije 

martina.horvat@zd-ms.si  

 

 

mailto:martina.horvat@zd-ms.si
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Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti 

 

 

 

 

 

 

I. Predstavitev strokovne sekcije 

Izvršni odbor: Sanja Arnautović, Tatjana Trotovšek, Tatjana Poţarnik, Manica 

Rebernik Milič, Marjeta Berkopec, Marija Fabjan, Marija Brezovec, Milena Prosen, 

Andreja Kušter. 

 

Mandati članov IO strokovne sekcije so urejeni v Pravilniku o delu strokovnih sekcij in 

trajajo največ dva mandata. 

 

Izvršni odbor strokovne sekcije se je v letu 2011 sestal trikrat, enkrat kot razširjen 

strokovni odbor, na katerega so bili povabljeni predstavniki (vodje) operacijskih enot 

slovenskih bolnišnic. 

 

II. Izvedeni projekti in strokovna srečanja 

V letu 2011 je Sekcija MS in ZT v operativni dejavnosti izvedla dve strokovni 

izpopolnjevanji: 

 18. in 19. marca v Rogaški Slatini z naslovom »Primeri dobre prakse v 

perioperativni zdravstveni negi«; 

 2. decembra v Ljubljani z naslovom »Etika v perioperativni zdravstveni negi«. 

Vsebina predavanj s strokovnega izpopolnjevanja »Primeri dobre prakse v 

perioperativni zdravstveni negi« je zbrana v Zborniku XXVII. srečanja in je objavljena 

na spletni strani www.soms.si. 

 

Strokovna sekcija je v letu 2011 aktivno sodelovala pri pripravi dokumenta Poklicne 

aktivnosti in kompetence na področju operacijske zdravstvene nege. V načrtu za leto 

2012 je izid prenovljenega dokumenta Poklicne aktivnosti in kompetence na področju 

operacijske zdravstvene nege. 

 

Načrtovani program izobraţevanj v letu 2011 smo v celoti izpolnili.  

 

III. Mednarodna dejavnost 

Strokovna sekcija ima delegatki v zdruţenju EORNA, in sicer Sanjo Arnautovič in 

Andrejo Kušter. 

 

 

 

http://www.soms.si/
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IV. Program dela in cilji za leto 2012 

V načrtu strokovnih izpopolnjevanj za leto 2012 je strokovno izpopolnjevanje v 

novembru 2012. 

 

V programu za leto 2012 nameravamo povezati slovenske bolnišnice v skupnem 

sodelovanju in slediti ciljem Zbornice zdravstvene nege Slovenije – Zveze društev 

medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, in sicer prizadevanjem 

za strokovno delo, raziskovanje in znanstveno utemeljevanje.  

 

Poročilo pripravila 

Sanja Arnautović, predsednica strokovne sekcije 

 

Sekcija medicinskih sester in babic 

 

 

 

 

 

I. Predstavitev strokovne sekcije 

Strokovna sekcija medicinskih sester in babic pokriva delovanje medicinskih sester in 

babic na strokovnem področju babištva, ginekologije, porodništva in pediatrije.  

 

Člani izvršnega odbora strokovne sekcije za mandat oktober 2008 – oktober 2012 

so: Anita Prelec, predsednica; Gordana Njenjić, podpredsednica; Anţe Čeh, Renata 

Nahtigal, Marjana Adamič, Lirija Zemljarič, Alojzija Lipovšek, Angelca Petaci 

Cimperman.  

 

V letu 2011 smo imeli: 

2 seji širšega IO – 10. 1. 2011, 7. 9. 2011;  

6 korespondenčnih sej za sprejem sklepov – 1. 2. 2011, 20. 3. 2011, 1. 4. 2011, 

10. 5. 2011, 24. 10. 2011 in 14. 11. 2011.  

 

II. Izvedeni projekti in strokovna srečanja 

Organizirali smo tri strokovna srečanja: 

 Kardiotokografija v nosečnosti (18. 2. in 15. 4. 2011) skupaj z Zdruţenjem za 

perinatalno medicino Slovenije in 

  jesensko srečanje: Presejalni testi v nosečnosti (14. 11. 2011).  

V obeh primerih sta bila izdana zbornika s strokovno recenzijo in CIP-om.  
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Sodelovali smo pri več projektih Zbornice – Zveze:  

 oblikovanje pripomb na Strategijo razvoja ginekološke porodniške sluţbe v RS do 

2020, sprejem kodeksa etike za babice (marec 2011),  

 sodelovanje v delovni skupini Podoba medicinske sestre, babice in zdravstvenega 

tehnika,  

 aktivnosti ob 5. maju (pohod, mediji),  

 sestanek vodstva EMA (evropske babiške organizacije) v Ljubljani v prostorih 

Zbornice – Zveze (14. in 15. 5. 2011),  

 8. kongres zdravstvene in babiške nege v Mariboru, 

 imenovanje komisije za ovrednotenje specialnih znanj srednjih medicinskih sester 

babic, udeleţba na svetovnem kongresu ICM, 

 zasedanje councila (Durban, JAR),  

 obisk Babiške hiše v Postojni (UO Zbornice – Zveze junij 2011),  

 sodelovanje pri oblikovanju Zakona o zdravstveni in babiški negi, 

 udeleţba na mednarodnem simpoziju babic v Makedoniji.  

 

III. Problematika in izzivi 

Skozi vso leto smo reševali problematiko srednjih medicinskih sester babic in njihovih 

kompetenc.  

  

IV.  Mednarodno sodelovanje 

Udeleţili smo se srečanja evropske babiške zveze (EMA) v Firencah, Anita Prelec pa 

še dveh zasedanj vodstva EMA (januar, maj 2011) ter zasedanja councila ICM v 

Durbanu (junij 2011).  

 

V.  Kazalniki kakovosti 

Kazalnikov kakovosti nismo spremljali, razen na srečanju v Rogaški Slatini, kjer smo 

anketirali strokovno javnost.  

 

VI. Raziskovalna in publicistična dejavnost  

Izdali smo dva zbornika predavanj z recenzijami in CIP-om.  

 

VII. Program dela in cilji za leto 2012 

V letu 2012 bomo nadaljevali z razvojem strokovnih smernic Normalni porod in 

Normalna nosečnost, prenovili kompetence po ICM, organizirali bomo tri strokovna 

srečanja (od tega enega z mednarodno udeleţbo), sodelovali v Problemski 

konferenci razmejitev del v zdravstveni in babiški negi, sodelovali na simpoziju ob 5. 

in 12. maju, se povezovali s strokovnimi zdruţenji bliţnjih drţav (Hrvaška, Bosna, 

Makedonija) in sodelovali v organih Zbornice – Zveze (upravni odbor, nadzorni 

odbor, častno razsodišče, komisije).  
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Poročilo SS je bilo obravnavano in sprejeto na seji IO SS dne 26. januarja 2012, 

številka sklepa 60/12.  

  

Poročilo pripravila 

Anita Prelec, predsednica strokovne sekcije 

preleca@gmail.com 

 

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji 

 

 

 

 

 

 

I. Predstavitev strokovne sekcije 

Izvršni odbor Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji 

sestavljajo naslednji člani, ki so bili potrjeni na volilni seji sekcije maja 2009 na Bledu: 

 predsednica: Lojzka Prestor, Bolnišnica Golnik – KOPA  

 podpredsednica: Mateja Čas, Bolnišnica Topolšica  

 člani: Aleksandra Filipič, pulmološki oddelek UKC Maribor; Marjana Bratkovič, 

Bolnišnica Golnik – KOPA; Marija Špelič, KO za pljučne bolezni in alergijo UKC 

Ljubljana; Natalija Vičar, SB Murska Sobota; Stanka Lukšič, SB Novo mesto; Šida 

Smotlak Narančik, Bolnišnica Seţana; Vladimir Kodrič, član, Pljučni dispanzer ZD 

Maribor. 

Člani so bili izvoljeni za štiriletni mandat do leta 2013. 

V letu 2011 se je IO sestal trikrat. Prva seja je potekala 27. januarja v SB Murska 

Sobota. V sklopu srečanja je bil organiziran ogled pulmološkega oddelka Bolnišnice. 

Druga seja je bila organizirana 26. maja v sklopu seminarja v Hotelu Paka v Velenju. 

Tretjo sejo smo imeli 18. novembra v Bolnišnici Topolšica. Ogledali smo si potek dela 

od sprejemne ambulante, bronhoskopije, pulmološkega oddelka, oddelka za 

intenzivno nego in terapijo do oddelka za tuberkulozo in negovalnega oddelka. 

Zaradi nemotenega dela sekcije so bile sklicane tri korespondenčne seje. 

II. Izvedeni projekti in strokovna srečanja 

Sekcija MS in ZT v pulmologiji je v letu 2011 pripravila dvodnevni seminar na temo 

NOVI IZZIVI PRI OBRAVNAVI PULMOLOŠKEGA PACIENTA, z namenom 

seznaniti medicinske sestre in zdravstvene tehnike z novostmi pri obravnavi 

pacientov z obolenji pljučnega intersticija in diagnostiko teh obolenj. Na ţeljo 

udeleţenk strokovnih srečanj so bile dodane še proste teme. Bolezni pljučnega 

intersticija so heterogena skupina bolezni, ki jih označuje kopičenje vnetnih in 
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imunsko zmoţnih celic v alveolarnih stenah in pregradah. Posledica vnetnega 

dogajanja so restriktivne motnje ventilacije. Pri obravnavi pacienta z intersticijskimi 

obolenji pljuč sodeluje interdisciplinarni tim. Zdravljenje, kadar je smiselno, ima v 

večini primerov pomembne stranske učinke. Medicinske sestre, ki se redkeje 

srečujejo z obravnavo pacientov z obolenji pljučnega intersticija, bodo svoje znanje 

lahko razširile in poglobile s prispevki, ki so zbrani v zborniku. Natisnjenih je bilo 150 

zbornikov predavanj, ki so bili katalogizirani pri NUK (CIP) in imeli pridobljeno ISBN 

kodo. Drugi dan seminarja so potekale delavnice na teme: opuščanje kajenja, ţilni 

pristopi, neinvazivna mehanična ventilacija in spirometrija.  

Spomladi smo sodelovali pri pripravi programa izobraţevanja za diplomirane 

medicinske sestre, ki bodo delale v referenčnih ambulantah druţinske medicine. 

Skupaj s Kliniko za pljučne bolezni in alergijo Golnik smo pripravili izobraţevalni 

modul: Astma in KOPB ter sodelovali pri sami izvedbi. Do konca leta 2011 so bile 

izpeljane tri ponovitve. 

Na kongresu zdravstvene nege v Mariboru smo aktivno sodelovali s predstavitvijo 

dveh referatov. Referata sta bila objavljena v zborniku srečanja.  

Jeseni je Sekcija MS in ZT v pulmologiji skupaj s podjetjem Pulmodata d.o.o. 

pripravila enodnevni seminar NEINVAZIVNA MEHANIČNA VENTILACIJA na 

Golniku. Na seminarju je bilo prisotnih 40 udeleţencev. Izdan je bil CD z referati 

predavateljev. V popoldanskem času so bile izvedene delavnice nameščanja 

različnih mask za NIMV, ravnanja z različnimi aparati za NIMV in cevnim sistemom, 

predstavljena je bila tehnika Cough assist, viri kisika, CPAP maske in ventilatorji ter 

transkutano merjenje CO2.  

III. Razvojna in publicistična dejavnost 

V julijski številki Utripa je bilo objavljeno poročilo o seminarju Sekcije medicinskih 

sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji, ki je potekal 27. in 28. maja v Velenju.  

 

IV. Problematika in izzivi 

Sekcija je v letu 2011 izboljšala finančna sredstva zaradi uspešne pridobitve 

sponzorjev pri organizaciji seminarjev. Brez sponzorskih sredstev je teţko poslovno 

uspešno izvesti organizacijo strokovnega srečanja.  

 

V. Program dela in cilji za leto 2012 

V leto 2012 prenašamo nedokončan projekt preureditve podstrani Pulmološke 

sekcije na spletni strani Zbornice – Zveze. Organizirali bomo en dvodnevni seminar z 

naslovom Zdravstvena nega pacienta z astmo in alergijo. Izdan bo prvi recenziran 

zbornik. Organizirali bomo tudi enodnevni seminar na temo neinvazivne mehanične 

ventilacije. Poskušali bomo izvesti vseslovensko študijo o pacientih, ki se zdravijo s 

kisikom na domu; povzeli bi stanje kakovosti ţivljenja teh pacientov. Podatke bi za 

svojo regijo pridobivali člani IO, ker smo regijsko razporejeni.  
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Poročilo za leto 2011 in program dela za leto 2012 je IO Sekcije MS in ZT v 

pulmologiji potrdil s sklepom 5. korespondenčne seje, ki je potekala 21.–22. januarja 

2012. 

Poročilo pripravila 

Lojzka Prestor, predsednica strokovne sekcije 

lojzka.prestor@klinika-golnik.si 

 

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji 

 

 

 

 

 

I. Predstavitev strokovne  sekcije 

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji (SMSZTP) je bila 

ustanovljena leta 1978 v Mariboru. Od jeseni 2009 je njena predsednica Majda Oštir. 

Mandat predsednice traja do 25. 9. 2013. Glede na to, da je kolegica Monika Pevec 

podala svoj odstop, je bila v marcu 2011 v IO izvoljena Ivanka Limonšek, ki deluje na 

področju skupine otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Ob IO sodelujejo tudi 

članice razširjenega odbora (RO), ki pokrivajo posebne skupine pediatrične 

populacije, in sicer Andreja Černetič patronaţno dejavnost, Doroteja Dobrinja pa 

bolnišnično področje primorske regije. V letu 2011smo izvedli dve seji, in sicer 28. 1. 

2011 in 25. 3. 2011 

 

II. Izvedeni projekti in strokovna srečanja 

V letu 2011 smo organizirali in izvedli dve strokovni srečanji, in sicer: 

 25. in 26. 3. 2011 Zdrav otrok in mladostnik – cilj medicinske sestre v pediatriji in 

najpogostejši problemi v primarnem zdravstvenem varstvu  

 30. 9. 2011 Infekcijske bolezni v pediatriji. Pri enem srečanju smo bili 

soorganizatorji, in sicer 9. 3. 2011 na temo Pomen spanja za otrokov razvoj 

(skupaj z Visoko zdravstveno šolo Celje, Centrom za razvojno nevroznanost, 

Sekcijo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji in Zavodom za 

usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava.  

 

Z organizacijo teh srečanj smo dosegli zastavljene cilje, saj smo se usmerili k 

pridobivanju novega znanja na področju preventive ter predvsem praktičnih veščin na 

področju zdravstvene nege otroka in mladostnika.  

 

Majda Oštir in Beisa Ţabkar sva se konec junija udeleţili posveta v drţavnem zboru 

na temo Ali je zdravljenje otrok res brezplačno? Zdravstveno varstvo otrok: pravne 
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podlage in vsakdanja praksa (organizator Zdruţenje za pravice bolnih otrok) ter bili 

aktivni v razpravi. Opozorili sva na pereče probleme: slabo socialno stanje druţin in 

probleme otrok s kroničnimi boleznimi ter njihovih druţin.  

 

III. Mednarodna dejavnost 

3. in 4. marca 2011 je v organizaciji SMSZTP potekalo mednarodno srečanje 

predstavnikov Evropskih zdruţenj medicinskih sester v pediatriji (PNAE). PNAE je 

bila ustanovljena aprila 2003 kot regionalna skupina Mednarodnega zdruţenja za 

zdravstveno nego v pediatriji (International Association of Paediatric Nursing – IAPN) 

in zdruţuje strokovne organizacije za medicinske sestre, ki delajo z otroki in mladimi 

v Evropi. Glavni cilji in namen te skupine so: povečati skrb za otroke in mladostnike 

po vsem svetu, spodbujati uporabo Konvencije Zdruţenih Narodov o otrokovih 

pravicah, spodbujati, promovirati in zagovarjati zdravje in razvoj otrok, spodbujati 

komunikacijo med medicinskimi sestrami v pediatriji. Vzdrţevali smo tudi stike s 

kolegicami iz Hrvaške in Srbije, s katerimi bomo v bodoče sodelovali v organizaciji 

mednarodnega strokovnega srečanja.  

 

IV. Razvojna in publicistična dejavnost 

V letu 2011 smo izdali dva zbornika:  

 Zdrav otrok in mladostnik – cilj medicinske sestre v pediatriji in najpogostejši 

problemi v primarnem zdravstvenem varstvu  

 Infekcijske bolezni v pediatriji.  

 

V Utripu smo objavili štiri prispevke s strokovnih srečanj in sestankov ter tako 

prenesli nova spoznanja v širšo javnost.  

 

V. Program dela in cilji za leto 2012 

V letu 2012 bomo večino aktivnosti namenili preventivi, sicer pa bomo sledili 

usmeritvam Sekcije, ki so povezane z ohranjanjem in pridobivanjem novega znanja 

ter pripravo učnih delavnic za pridobivanje praktičnih znanj in veščin.  

Sledili bomo dolgoročnim ciljem, kot kratkoročni cilj pa si bomo v letu 2012 zastavili: 

poenotenje standardov na področju zdravstvene nege v pediatriji, izdelavo vsaj štirih 

smernic na omenjenem področju, za kar se bomo povezali z različnimi strokovnjaki v 

pediatriji, sodelovanje z Zavodom za varovanje zdravja na področju preventive v 

predšolskem področju pri pripravi enotnih vsebin vzgoje za zdravje za strokovno 

osebje in starše ter otroke, organizacijo enega dvodnevnega strokovnega srečanja 

na temo: V znanju je moč – ga imamo dovolj?, soorganizacijo mednarodnega 

simpozija neonatalne in pediatrične intenzivne terapije in nege, udeleţbo in aktivno 

sodelovanje na sestankih PNAE ter njenih strokovnih dogodkih, aktivnosti na 

področju ureditve triaţiranja v zdravstvenih domovih in bolnišnicah.  
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Poročilo potrjuje: elektronska seja izvršilnega odbora Sekcije medicinskih sester in 

zdravstvenih tehnikov v pediatriji, 23. 1. 2011; sklep 2/2011. 

 

Poročilo pripravila 

Majda Oštir, predsednica strokovne sekcije  

majda.ostir@siol.net  

 

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v splošni medicini 

 

 

 

 

 

I. Predstavitev strokovne sekcije 

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov deluje od leta 1979. Njena 

naloga je organiziranje strokovnih seminarjev in spremljanje novosti na strokovnih 

področjih primarne ravni, pa tudi zagotavljati visoko kakovost in strokovnost ter ugled 

izvajalcev zdravstvene nege.  

 

Članice IO sekcije, ki so bile izvoljene 4. decembra 2008 z mandatnim obdobjem 

2008/2012, so naslednje: 

 predsednica: Boţena Istenič, ZD Tolmin; 

 podpredsednica: Joţica Eder, ZD Maribor; 

 članice: 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. 

 

Izvršni odbor (IO) sekcije se je v letu 2011 na delovnem sestanku sestal enkrat, in 

sicer 22. 9. 2011 v prostorih Zbornice – Zveze (Z-Z), kjer smo razpravljali o vsebinah 

seminarjev v prihajajočem letu 2012, spregovorili o delovanju referenčnih ambulant 

(RA) in obravnavali aktualne dogodke v zdravstveni negi (ZN). Ker sedanjemu IO 

sekcije in predsednici v letu 2012 poteče mandat, smo sprejeli tudi sklep o razpisu za 

predsednico/predsednika sekcije in člane IO. 

 

II. Izvedeni projekti in strokovna srečanja 

V letu 2011 smo načrtovali in izvedli en samostojen strokovni seminar in enega v 

soorganizaciji s Katedro druţinske medicine.  

 Izpeljali smo spomladanski dvodnevni seminar z naslovom »Obravnava pacienta z 

astmo in KOPB v ambulanti druţinske medicine«, ki je potekal 1. in 2. aprila 2011 

mailto:majda.ostir@siol.net
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v termah Rogaška Slatina, in ob tem izdali tudi zbornik predavanj. Udeleţilo se ga 

je nekaj več kot 40 medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov iz vse Slovenije. 

 V mesecu maju, 27. in 28. 5. 2011, smo bili soorganizatorji seminarja skupaj s 

Katedro druţinske medicine. Seminarja z naslovom »Kakovostna obravnava 

bolnikov v ambulantah druţinske medicine« se je udeleţilo 80 medicinskih sester 

in zdravstvenih tehnikov. Seminar je bil tudi točkovno ovrednoten.  

 

Tudi minulo leto 2011 je bilo leto z veliko aktualnih dogajanj, ki so za sekcijo 

medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v splošni medicini, lahko bi rekli, 

zgodovinskega pomena. Zgodila sta se dva pomembna dogodka.  

 Prvi je potekal 29. 1. 2011 na Brezovici, kjer je naša sekcija skupaj z Z-Z 

organizirala predstavitev pomembnega dokumenta »Aktivnosti ZN za diplomirane 

medicinske sestre in zdravstvene tehnike v ambulanti druţinske medicine«. 

Predstavljen je bil pomočnicam direktorjev za zdravstveno nego (glavnim 

medicinskim sestram) na primarni ravni, kot temeljni dokument, ki je in bo v pomoč 

pri organizaciji dela in kadrovskih zasedbah v ambulantah druţinske medicine.  

 Drugi pomemben dogodek pa je ta, da je MZ uvedlo v ambulante druţinske 

medicine projekt referenčnih ambulant (RA). V teh ambulantah je prav na podlagi 

zgoraj omenjenega dokumenta zaposlena tudi diplomirana medicinska sestra. V 

letu 2011 je začelo z delom prvih sto kadrovsko okrepljenih referenčnih ambulant. 

Za dipl. m. s., ki so pričele delati v RA, je bilo potrebno tudi dodatno izobraţevanje. 

Tako so bila ţe izvedena izobraţevanja z moduli s področja astme, KOPB in SB. 

Sekcija oz. posamezne članice (Karmen Panikvar Ţlahtič, Irena Vidmar, Boţena 

Istenič) je pri tem aktivno sodelovala z organizatorji in izvajalci izobraţevanja. 

Uvedba RA je bila za javnost predstavljena na novinarski konferenci na MZ, kjer 

sva sodelovali Irena Vidmar in Boţena Istenič. 

 Delovna skupina, ki smo jo sestavljale Karmen Panikvar Ţlahtič, Irena Vidmar in 

Boţena Istenič, je na prošnjo MZ in ZZZS pripravila tudi Vrednotenje zdravstvenih 

storitev in Opis storitev dipl. m. s. v RA. Nastali dokument je bil potrjen s strani MZ 

in ZZZS. Gospa Karmen Panikvar Ţlahtič je ves čas dejavno sodelovala v 

Projektnem svetu za RA, imenovanem s strani MS. 

 

Predsednica sekcije sem se v letu 2011 redno udeleţevala vseh sestankov OSS in 

aktivno sodelovala pri različnih zadolţitvah, obveznostih in reševanju problemov, ki 

so se v letu 2011 pojavljali kot na tekočem traku.  

 

III. Program dela in cilji za leto 2012 

Tudi v letu 2012 bo prioritetna naloga sekcije zagotavljati visoko kakovost, 

strokovnost in ugled izvajalcev zdravstvene nege.  

V aprilu (12. 4. 2012) načrtujemo strokovni seminar na temo Referenčne ambulante – 

prednosti in slabosti z okroglo mizo.  



[Type text] 

 

 

 

Poročilo o delu organov Zbornice –Zveze za leto 2011  

 

 

159 

 

Sodelovali bomo tudi pri soorganizaciji skupnega strokovnega seminarja, ki ga 

organizira Katedra druţinske medicine z naslovom Kakovostna obravnava bolnika v 

druţinski medicini, ki bo potekal v Ljubljani v mesecu maju.  

V jesenskem času (december) pa predvidevamo izpeljavo drugega enodnevnega 

seminarja. 

 

Poleg zgoraj navedenega cilja si bo sekcija prizadevala urediti še nekatera področja 

dela, ki do zdaj še niso popolnoma urejena niti kadrovsko niti vsebinsko (ambulante v 

zavodih za prestajanje kazni, ambulante v DSO …). Skupaj z Z-Z bo tudi spremljala 

delo RA in kadrovske zasedbe v tistih, ki ţe imajo status, in sledila razvoju stroke ZN, 

posebej na primarni ravni, ter v strokovnem smislu sodelovala z ostalimi strokovnimi 

sekcijami. Poleg naštetih nalog si bo sekcija v tem letu prizadevala izdelati tudi 

posamezne standarde. 

 

Leto 2012 je za sekcijo volilno leto, saj članom IO in predsednici na začetku meseca 

decembra 2012 poteče mandat. Po sklepu, ki smo ga sprejeli na seji 22. 9. 2011, 

bomo v glasilu Utrip objavili razpis za predsednico/predsednika in člane IO sekcije. O 

izbiri ustreznega kandidata/kandidatke bo odločala komisija, ki bo ob tem imenovana. 

Svoje vlogo po prenehanju funkcije predsednice sekcije, ki sem jo opravljala od leta 

2000 do 2012, v prihodnje vidim v tem, da bom kot morebitna članica IO sekcije še 

vedno aktivno sodelovala ter ob tem svetovala novim članicam in novi predsednici pri 

nadaljevanju začetega dela. 

 

Poročilo pripravila 

Boţena Istenič, predsednica strokovne sekcije 

 

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v oftalmologiji 

 

 

 

 

I. Predstavitev strokovne sekcije 

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v oftalmologiji deluje v okviru 

Zbornice – Zveze od leta 1982. Od volilnega občnega zbora, ki je bil 14. 03. 2008, 

deluje sekcija v naslednji sestavi: 

 predsednica: Bernarda Mrzelj (14. 03. 2008 – 14. 03. 2012) – I. mandat 

 članice: Marta Blaţič, (01. 11. 2005 – 01. 11. 2013) – II. Mandat; Marinka Lampret 

(21. 11. 2003 – 21. 11. 2011) – II. Mandat; Alenka Poštrak (14. 03. 2008 – 14. 03. 

2012) – I. mandat; Lucija Grudnik (14. 03. 2008 – 14. 03. 2012) – I. mandat; Saša 

Mohar (14. 03. 2008 – 14. 03. 2012) – I. mandat; Andreja Marolt (20. 04. 2011 – 
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30. 03. 2012) – po sklepu IO 20. 4. 2011; Andreja Udovč (6. 10. 2010 – 20. 03. 

2012) – po sklepu IO 8. 12. 2011.. 

  

Znotraj sekcije MS in ZT v oftalmologiji deluje tudi delovna skupina za izobraţevanje. 

Člani IO in delovne skupine za izobraţevanje smo se v letu 2011 sestali trikrat. 

Aktualne teme smo reševali s korespondenčnimi sejami (2).  

 

II. Izvedeni projekti in  strokovna srečanja 

Glede na postavljene cilje za leto 2011 smo realizirali vsebinski plan.  

 V marcu 2011 smo v Ljubljani organizirali strokovni seminar Pacienti s kroničnimi 

obolenji v oftalmologiji, ki se ga je udeleţilo 118 udeleţencev. Udeleţenci so se 

imeli priloţnost opredeliti, kakšen zbornik jim bolj ustreza. Glede na to, da se je 75 

% udeleţencev opredelilo, da imajo raje tiskano obliko zbornika prispevkov, smo 

na naslednjem strokovnem seminarju spet izdali zbornik v tiskani obliki.  

 V mesecu oktobru smo organizirali strokovni seminar na Debelem Rtiču. Naslovna 

tema srečanja je bila: Celostna obravnava pacientov v oftalmologiji. Strokovnega 

srečanja se je udeleţilo 92 udeleţencev.  

 

III. Razvojni projekti 

Odločili smo se za nabavo tuje strokovne literature, ki jo je izdalo zdruţenje: 

American Society of Ophtalmic Registered Nurses.  

Za potrebe strokovne sekcije smo kupili prenosni računalnik.  

 

IV. Problematika in izzivi 

Zaposleni v oftalmološki ZN se srečujemo s problematiko spoštovanja kompetenc 

MS na delovnem mestu. Ta problematika je še posebej izraţena v operativni 

dejavnosti, saj delodajalci ţelijo, da v operativni dejavnosti delovna mesta 

diplomiranih MS zapolnjujejo tudi srednje medicinske sestre oz. zdravstveni tehniki.  

 

V. Mednarodno sodelovanje 

Vzdrţevali in krepili smo sodelovanje z Društvom oftalmoloških medicinskih 

sestara/tehničara Hrvatske.  

 

VI. Kazalniki kakovosti 

Na obeh strokovnih srečanjih smo na podlagi analize anketnih vprašalnikov dobili 

povratne informacije, ki so za organizatorje zelo dobrodošle. Ocene udeleţencev 

strokovnih seminarjev so zelo pozitivne. Na podlagi njihovih mnenj se trudimo 

oblikovati zanimiva strokovna srečanja.  

 

VII. Razvojna in publicistična dejavnost 

Na strokovnih seminarjih izdajamo zbornike prispevkov. Ob strokovnem seminarju 

Pacienti s kroničnimi obolenji v oftalmologiji smo izdali zbornik prispevkov na CD 
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mediju v nakladi 150 kosov. Na ţeljo udeleţencev, ki so jo izrazili z anketnimi 

vprašalniki, smo se ponovno odločili za izdajo tiskanih oblik zbornikov in ob 

strokovnem srečanju Celostna obravnava pacientov v oftalmologiji izdali tiskani 

zbornik v nakladi 100 izvodov.  

 

VIII. Program dela in cilji za leto 2012 

Za leto 2012 načrtujemo izvedbo dvodnevnega strokovnega seminarja v mesecu 

marcu. Takrat bomo tudi obeleţili 30. let delovanja sekcije. Prvič bomo podelili tudi 

priznanja za doseţke na področju oftalmološke ZN. Izteče se tudi mandat sedanjemu 

vodstvu strokovne sekcije, zato bodo ob tej priloţnosti izvedene volitve novega 

vodstva. Sodelovati ţelimo na predstavitvenem in izobraţevalnem programu ZN, ki 

bo med 8. in 10. 05. 2012 v Cankarjevem domu, ob dnevu MS in babic.  

 

Poročilo o delu Sekcije MS in ZT v oftalmologiji je soglasno sprejel izvršilni odbor 

sekcije na 1. korespondenčni seji, ki je bila sklicana 17. 01. 2012.  

 

Poročilo pripravila 

Bernarda Mrzelj, predsednica strokovne sekcije 

bernarda.mrzelj@gmail.com 

 

 

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kirurgiji 

 

 

 

 

 

I. Predstavitev strokovne sekcije 

Prvega oktobra 1982 je bila na pobudo gospe Grete Zver ustanovljena Strokovna 

sekcija, ki še danes strokovno povezuje člane negovalnih timov širokega kirurškega 

področja. Sekcija je imela na seminarju 10. 12. 2010 v Ljubljani občni zbor, kjer je 

izvedla volitve predsedstva in IO.  

 

Izvoljeni člani IO sekcije so: 

 v. d. predsednica: Irma Rijavec, SB Nova Gorica; 

 članice: Vesna Dobnik, UKC Maribor; Nataša Kreft, SB Murska Sobota; Elvisa 

Mustafić, SB Slovenj Gradec; Jana Majcen Jurović, SB Ptuj; Tanja Atelšek, SB 

Celje; Sandra Naka, UKC Ljubljana (oktobra 2011 jo zamenja Adrijana Debelak); 

Helena Medved, SB Novo mesto; Jana Lavtiţar, SB Jesenice. 
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12. 4. 2011 so potekale volitve za predsednico SS; v. d. predsednico Irmo Rijavec, je 

za mandatno obdobje 2011–2015 zamenjala Lidija Fošnarič.  

 

V letu 2011 je IO sekcije organiziral 2 redni seji (april in september).  

 

II. Izvedeni projekti in strokovna srečanja 

 organizacija enodnevnega seminarja: ZDRAVSTVENA NEGA KIRURŠKEGA        

       BOLNIKA; 

 priprava in realizacija volitev za predsednico SS – april 2011; 

 aktivno sodelovanje na 8. kongresu zdravstvene in babiške nege Slovenije:  

      Lidija Fošnarič – Strokovna napaka v zdravstveni negi, 

      Jana Lavtiţar – S klinično potjo do boljše dostopnosti in celovite obravnave   

      pacienta); 

 delovni sestanek IO SS september 201; 

 aktivno delovanje v Zbornici – Zvezi.  

 

SS se trudi izvajati strokovne in programske naloge Zbornice – Zveze na področju 

strokovnega izpopolnjevanja, strokovnih smernic in standardov. Izdali smo lektoriran 

zbornik predavanj »ZN kirurškega bolnika«.  

 

III. Program dela in cilji za leto 2012 

Naša vizija je postati strokovni tim, ki bo podpiral kirurško zdravstveno nego, vključno 

s prakso, podprto z dokazi.  

Za laţje povezovanje vseh področij kirurške zdravstvene nege ustanavljamo delovno 

telo za področje izobraţevanja in raziskovanja, s pomočjo katerega bomo laţje 

ugotavljati in analizirati potrebe po strokovnih izpopolnjevanjih.  

Spodbujali bomo tudi znanstveno-raziskovalno delo na področju ZN kirurškega 

bolnika. S strokovnim povezovanjem in zavzetostjo se bomo trudili za zadovoljstvo 

vseh članov na področju kirurške zdravstvene nege.  

 

Dolgoročni cilji v letu 2012 so usmerjeni predvsem v mednarodno povezovanje 

kirurških medicinskih sester.  

 

Veliko energije pa bomo namenili pridobivanju sponzorskih sredstev in organizaciji: 

 enodnevnega seminarja v mesecu marcu: Urgentna stanja v kirurgiji – vloga in 

pomen zdravstvene nege, 

 dvodnevnega seminarja ob 30-letnici delovanja SS v mesecu septembru: 

Zdravstvena nega kirurškega bolnika v sodobni kirurgiji – problemi, izzivi in 

priloţnosti za prihodnost. 
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Poročilo o delu strokovne sekcije in program dela za leto 2012 je sprejel IO SS [Sklep 

IO 4/10] s korespondenčno sejo 21. 1. 2012.  

 

Poročilo pripravila 

Lidija Fošnarič, predsednica strokovne sekcije 

fosnaric@t-1.si 

 

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v rehabilitaciji in zdraviliški   

dejavnosti 

 

 

 

 

 

I. Predstavitev strokovne sekcije 

Izvršni odbor v mandatnem obdobju 16. 04. 2009 – 2013 deluje v sestavi: 

 predsednica: Natalija Kopitar,  

 podpredsednica: Romana Petkovšek – Gregorin,  

 članice: Katja Hribar, Nataša Kic, Dragana Lukić, Esma Budimlić, Jelka Voda, 

članica. 

 26. 11. 2009 sta se IO pridruţili še: Melita Belej, Barbara Oštir. 

 

Redna seja IO je bila 6. 1. 2011, korespondenčna 18. 01. 2011, izredne seje pa 01. 

09. 2011, 19. 09. 2011, 11. 10. 2011 in 07. 11. 2011.  

 

II. Izvedeni projekti in strokovna srečanja 

Predvideni seminar smo v septembru uspešno izvedli v Rogaški Slatini. Internetno 

stran smo skušali v letu 2011 skrbno aţurirati.  

 

III. Razvojni projekti 

 V začetku leta smo se povezali z medicinskimi sestrami Medical centra Rogaška. 

Predstavili so nam delo njihovega centra in dogovorili smo se za organizacijo 

seminarja pri njih. Na seji smo predstavili delo sekcije, našo internetno stran ter se 

dogovorili za aktivno sodelovanje medicinskih sester Zdravilišča Rogaška pri 

predavanjih in v sekciji.  

 Še vedno se skušamo bolje povezati z vsemi medicinskimi sestrami zdravilišč v 

Sloveniji, prisluhniti njihovim potrebam in ţeljam po izobraţevanju ter s skupnimi 

močmi izboljševati rehabilitacijsko in zdraviliško zdravstveno nego. Povezati se 

moramo tudi z medicinskimi sestrami drugih specialnosti in drţav ter se tako 

umestiti v prostor, kjer delujemo.  
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IV. Publicistična dejavnost  

Izdan je bil zbornik z naslovom Zdravstvenonegovalni problemi pacientov z  

motnjami odvajanja blata, CIP 616. 34-008. 3-083(082).  

 

V Utripu sta bila objavljena članka:  

 Medicinske sestre nadgrajujemo svoje znanje o zmanjševanju motenj pri 

odvajanju blata in 

 Ogledali smo si rehabilitacijsko ustanovo v italijanskem mestu Veruno.  

 

V. Program dela in cilji za leto 2012 

 V letu 2012 je namen članic sekcije poiskati stike z medicinskimi sestrami 

zdravilišč, ki še niso aktivne pri delu sekcije in jih pridobiti za sodelovanje.  

 V marcu in novembru načrtujemo organizacijo seminarjev z naslovoma Motnje 

poţiranja in načini hranjenja v Laškem ter Rehabilitacijska zdravstvena nega 

pacientov, problemi zadrţevanja urina v Ljubljani.  

 

Poročilo so potrdile članice IO na korespondenčni seji (1/2012) 18. 1. 2012.  

 

Poročilo pripravila 

Kopitar Natalija, predsednica strokovne sekcije 

natalija.kopitar@ir-rs.si 

 

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji 

 

 

 

 

 

I. Predstavitev sekcije  

Sekcijo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji za obdobje od 5. 3. 

2010–2014 vodijo člani organizacijskega odbora: 

 predsednica: Biserka Petrijevčanin, Onkološki inštitut Ljubljana, 

 podpredsednica: Denis Mlakar Mastnak, Onkološki inštitut Ljubljana,  

 člani: Marjana Bernot, Onkološki inštitut Ljubljana; mag. Albina Bobnar, 

Zdravstvena fakulteta; Peter Koren, KOPA Golnik; Miladinka Matković, Onkološki 

inštitut Ljubljana; Vesna Ostroţnik, Onkološki inštitut Ljubljana; Danijela Pušnik, 

UKC Maribor; Boštjan Zavratnik, Onkološki inštitut Ljubljana.  

 

V letu 2011 je predsednica Strokovne sekcije medicinskih sester in zdravstvenih 

tehnikov v onkologiji sklicala 5 rednih sej, in sicer 3. 3., 18. 4., 30. 8., 27. 10., 1. 12. 

2011 in 9 korespondenčnih sej, ki so bile sklicane 26. 1., 27. 1., 22. 3., 29. 3., 15. 6., 
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25. 6., 25. 6. in 13. 9. 2011. Zapisniki sej so bili poslani na Zbornico – Zvezo, prav 

tako so shranjeni v arhivu strokovne sekcije.  

 

Sodelovali smo na vseh sejah OSS: 3. 2., 7. 4., 2. 6., 6. 10. in 1. 12. 2011.  

 

II. Izvedeni projekti in strokovna srečanja  

 Izpeljana je bila organizacija 38. strokovnega seminarja sekcije medicinskih sester 

in zdravstvenih tehnikov v onkologiji. Seminar je potekal dne 1. 4. 2011 v 

Mariboru, z naslovom KOMUNIKACIJA IN NJENE VRZELI PRI DELU Z 

ONKOLOŠKIM PACIENTOM. Pripravljena je bila publikacija strokovnega zbornika 

z istim naslovom. Pri oblikovanju programa so sodelovali: medicinske sestre, 

zdravniki in drugi zdravstveni sodelavci Onkološkega inštituta Ljubljana, Bolnišnice 

KOPA Golnik in Univerzitetnega kliničnega centra Maribor ter predstavnik 

slovenske filantropije. Namen seminarja je bil širjenje in implementacija sodobnih 

spoznanj o komunikaciji v onkološki zdravstveni negi, izmenjava znanj in izkušenj, 

pa tudi skrb za učno gradivo dijakov in študentov v zdravstveni negi ter za drugo 

strokovno javnost. V okviru seminarja smo izdali tudi obseţen zbornik predavanj. 

Izvode zbornika smo poslali v NUK, na Zbornico – Zvezo, na vse visoke in srednje 

zdravstvene šole v Sloveniji in v knjiţnico Onkološkega inštituta Ljubljana. Poročilo 

o utrinkih z 39. strokovnega seminarja je bilo objavljeno v UTRIPU. 

 Sekcija MS in ZT v onkologiji je podala predlog za podelitev zlatega znaka Heleni 

Uršič, upokojeni medicinski sestri – enterostomalni terapevtki. Predlog je bil poslan 

na Zbornico – Zvezo. Predlagana kandidatka je bila izbrana. 

 V sodelovanju z delovno skupino za poklicne aktivnosti Zbornice – Zveze je v 

pripravi katalog Aktivnosti in kompetence zdravstvene nege na področju 

onkologije.  

  

III. Mednarodna dejavnost  

 Izobraţevanja v tujini (Anglija) s področja raziskovanja v zdravstveni negi se je 

udeleţila Minka Macanovič. 

 V času 8. kongresa zdravstvene nege v mesecu maju 2011 smo povabili gospo 

Sultan Kav, predsednico evropskega zdruţenja medicinskih sester (EONS). 

Ogledala si je Onkološki inštitut in UKC Maribor. Predstavila se je na Kongresu 

zdravstvene nege, ki je potekal v Mariboru, in imela predavanje na Onkološkem 

inštitutu Ljubljana. Aktivnost je potekala v smislu povezovanja z EONS. Poročilo o 

obisku je bilo objavljeno v Utripu. 

 Mednarodna udeleţba na EONS – European Multidisciplinary Cancer Congress, ki 

je potekal od 23. do 27. septembra 2011 v Stockholmu na Švedskem. 

 Udeleţili smo se posvetovalnega srečanja Advisory council meeting, 25. in 26. 11. 

2011 v Bruslju. 

 Pod okriljem zdruţenja EONS teče projekt o izkušnjah medicinskih sester s 

prebijajočo bolečino pri pacientih z rakom. Izdelava smernic o prebijajoči bolečini 
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še poteka in čaka na uradno objavo. Smernice bomo prevedli in implementirali v 

prakso. 

 Na EPAAC izobraţevanje po spletu, ki ga organizira zdruţenje EONS, se je 

prijavila ena kandidatka.  

 

IV. Program dela in cilji leto 2012 

 Koordiniranje in izpolnjevanje rednih obveznosti delovanja strokovne sekcije 

 Organizacija in priprava 39. strokovnega seminarja 

 Izdaja zbornika 39. strokovnega seminarja 

 Priprava kataloga Aktivnosti in kompetence ZN na področju onkologije 

 Sodelovanje z drugimi zdravstvenimi ustanovami, posredovanje znanj onkološke 

zdravstvene nege na primarno in sekundarno raven 

 Mednarodno sodelovanje z EONS, udeleţba na srečanjih in izobraţevanjih, ki jih 

pripravlja 

 

EONS – Izdelava smernic o prebijajoči bolečini še poteka. Po uradni objavi smernic 

jih bomo prevedli in pričeli z implementiranjem v prakso. 

 

Poročilo in plan sta bila potrjena na 4. korespondenčni seji 7.2.2012. 

 

Poročilo pripravila 

Biserka Petrijevčanin, predsednica strokovne sekcije 

bpetrijevcanin@onko-i.si 

 

Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji 

 

 

 

 

 

I. Predstavitev strokovne sekcije 

 Sekcijo medicinskih sester v enterostomalni terapiji v tem mandatnem obdobju 

(marec 2011–2015) vodi na Debelem Rtiču v Ankaranu izvoljen izvršilni odbor 

sekcije. 

predsednica: mag. Tamara Štemberger Kolnik, Zdravstveni dom Koper; UP 

Fakulteta za vede o zdravju  

 podpredsednica: Boţa Hribar 

 sekretarka: Anita Jelar Slatner 

 Članice izvršilnega odbora: Alenka Petek (izvoljena na nadomestnih volitvah na 

Ptuju 2010 – iztek mandata 2014), Joţica Hudoklin, Dragica Tomc Šalamun, 

Vanja Vilar, Anita Jelen in Majda Topler. 

mailto:bpetrijevcanin@onko-i.si
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Predstavnici ET v tujini, ki aktivno sodelujeta v odboru sekcije: 

 Suzana Majcen Dvoršak, mednarodni delegat, 

 Renata Batas, evropski delegat, članica odbora ECET. 

 

Redne seje izvršnega odbora so bile izvedene 19. marca, 3. junija, 19. oktobra 

2011. Korespondenčne seje pa so potekale 23. februarja, 4. aprila, 10. junija, 18. 

julija, 13. oktobra in 12. decembra ter 29. decembra 2011. 

 

II. Izvedeni projekti in strokovna srečanja 

V letu 2011 smo načrtovali izvedbo šestih projektov.  

 Uspešno realizirani so bili: projekt izvedbe mednarodnega strokovnega simpozija 

STOME, RANE INKONTINENCA – AKTIVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI; 

izvedeno strokovno srečanje enterostomalnih terapevtov v oktobru, z naslovom 

POMEN IN VLOGA ENTEROSTOMALNE TERAPIJE V ZDRAVSTVENI NEGI; 

udeleţili smo se tudi Evropskega kongresa enterostomalnih terapevtov v Bologni, 

kjer smo na kratko predstavili kandidaturo za Evropski kongres v Sloveniji. 

 Delno smo realizirali projekt priprave monografije, ki se je v toku leta 

preoblikovala v publikacijo za paciente s stomo, predvsem zato ker smo na tak 

način poglobili sodelovanje strokovne sekcije z Zvezo ILCO Slovenije, ki zdruţuje 

pribliţno 700 pacientov s stomo. Publikacija bo natisnjena v prvi polovici leta 2012. 

V realizaciji je projekt priprave na Svetovni kongres enterostomalnih terapevtov v 

Avstraliji. Prijavljeni in sprejeti so bili štirje prispevki enterostomalnih terapevtk iz 

Slovenije. V letu 2012 bomo izpeljali še aktivne udeleţbe na kongresu. 

 Nerealiziran je projekt oblikovanja smernice (protokola) za oskrbo kronične in 

akutne rane, ker se ta protokol oblikuje v Sloveniji na drugih ravneh. 

 

III. Pomemben razvojni projekt 

V letu 2011 smo uspeli pridobiti kandidaturi za izvedbo Evropskega kongresa 

enterostomalnih terapevtov v Sloveniji v letu 2017. V letu 2011 smo določili 

programski in organizacijski odbor za pripravo kongresa in vodjo projekta. 

V poteku je še projekt Priprava klinične specializacije iz enterostomalne terapije, 

ki bo zaţivela v letu 2012. 

 

IV. Izdana strokovna literatura  

Izdan je lektoriran zbornik prispevkov z recenzijo z naslovom STOME, RANE IN 

INKONTINENCA – AKTIVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI. Pridobljen je bil zapis CIP. 

Štemberger Kolnik T. Enterostomalna terapija-celostna oskrba pacienta z rano, 

stomo in inkontinenco. Utrip. 2011; XIX (4); 26. 

Batas R. Aktivna udeleţba na 11. Evropskem kongresu enterostomalnih terapevtov-

ECET v Bologni. Utrip. 2011; XIX (7-8); 27. 

Majcen Dvoršak S. Tradicionalno letno srečanje enterostomalnih terapevtk v Novem 

mestu.Utrip. 2011, XIX (12); 33. 
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V. Program dela in cilji za leto 2012 

 Izvedba strokovnega seminarja v marcu – JESEN ŢIVLJENJA – STOMA RANA, 

INKONTINENCA 

 Izdaja publikacije – STOMA NOV ZAČETEK – Učimo vas ţiveti s stomo 

 Aktivna udeleţba na strokovnem seminarju v BIH, na temo oskrbe rane 

 Aktivna udeleţba na Svetovnem kongresu enterostomalnih terapevtov v Avstraliji 

 Izvedba strokovnega seminarja v juniju v sodelovanju s Sekcijo medicinskih sester 

in zdravstvenih tehnikov v otolaringologiji z delovnim naslovom – TRAHEOSTOMA 

V VSEH ŢIVLJENJSKIH OBDOBJIH 

 Izvedba strokovnega srečanja enterostomalnih terapevtov v oktobru 

 Izpeljava klinične specializacije za enterostomalno terapijo 

 Priprava dokumenta Kompetence v enterostomalni terapiji. 

 

Poročilo je potrdil izvršni odbor Strokovne sekcije medicinskih sester v 

enterostomalni terapiji s Sklepom 12/2, na korespondenčni seji 18. 1. 2012. 

 

Poročilo pripravila 

mag. Tamara Štemberger Kolnik, predsednica strokovne sekcije 

tamara.stemberger@gmail.com 

 

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji 

 

 

 

 

 

I. Predstavitev strokovne sekcije 

Članice izvršnega odbora strokovne sekcije: mandat 2009–2013 

 predsednica:  Mateja Tomaţin Šporar, (2009–2013) 

 članice: Zdenka Tratnjek (2001–2004, 2004–2009), Splošna bolnišnica Murska 

Sobota; Damjana Zakrajšek (2004–2009), Zdravstveni dom Kranj; Marija Škafar 

(2004–2009), Splošna bolnišnica Maribor; Vanja Kosmina Novak (2001–2004, 

2004–2009), Zdravstveni dom Koper; Marta Vrčkovnik (2004–2009), Splošna 

bolnišnica Slovenj Gradec; Jana Klavs (2004–2009), Univerzitetni klinični center 

Ljubljana; Barbara Ţargaj (2001–2004, 2004–2009), Univerzitetni klinični center 

Ljubljana; Ivica Zupančič (2001–2004, 2004–2009); Ana Ganini (2010–2014); 

Tjaša Janjoš (2010–2014), Bolnišnica Novo mesto / Andreja Ţnidaršič. 

 

II. Izvedeni projekti in strokovna srečanja 

 Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji je imela v letu 

2011 eno strokovno srečanje, in sicer 14. 10. in 15. 10. 2011 na Otočcu z 
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osrednjim motom: Bolnik s sladkorno boleznijo v modernem času. Na strokovnem 

srečanju je bilo 130 udeleţencev. Program je bil zastavljen tako, da smo pregledali 

sodobne metode pri vzdrţevanju oz. pomoč pri izgubi telesne teţe, bariatrične 

postopke ob tem in vse ostalo: sodobne pripomočke pri oskrbi bolnika s sladkorno 

boleznijo, nepretrgano merjenje glukoze v krvi, odčitke insulinske črpalke.  

Na programu je bilo izobraţevanje otrok s sladkorno boleznijo in izobraţevanje za 

delo v RA. Večji sklop smo namenili teţavam bolnikov s sladkorno boleznijo in 

erektilni disfunkciji.  

Izdan je bil zbornik predavanj v nakladi 220 izvodov. Ob strokovnem srečanju je 

bila 15. 10. 2011 tudi seja izvršnega odbora.  

 Strokovna sekcija je aktivno vključena v delovanje v okviru nacionalnega 

programa za obvladovanje sladkorne bolezni.  

 Dve članici, Jana Klavs in Mateja Tomaţin Šporar (po novem), sta aktivno 

vključeni v delovanje skupine pri Ministrstvu za zdravje. Skupina izvaja naloge v 

skladu z akcijskim načrtom, ki je del Nacionalnega programa. V mesecu januarju 

2012 je bil strateški sestanek skupine (prestavljen iz decembra), kjer je potekal 

pregled delovanja akcij izpred dveh let in načrtovanje v okviru naslednjih dveh let.  

 V okviru akcijskega načrta je pri pripravi smernic za oskrbo bolnika s sladkorno 

boleznijo tipa 2 sodelovala medicinska sestra – edukatorica. Smernice so bile 

izdane novembra 2011.  

 V okviru akcijskega načrta je strokovna sekcija sodelovala pri projektu referenčnih 

ambulant – pri pripravi modula za diabetes. Sekcija je skupaj z zdruţenjem 

diabetologov in UKC Ljubljana pripravila in do zdaj izpeljala tri izobraţevanja DMS 

v RA.  

 V okviru specializacij je v pripravi program oz. kompetenčni profil. Pripravljen je 

skoraj v celoti.  

 Strokovna sekcija je sodelovala pri pripravi novega pravilnika o voznikih s 

sladkorno boleznijo.  

 IO strokovne sekcije je sprejel sklep, da se v terminološki slovar umesti izraz za 

diplomirane medicinske sestre, ki se ukvarjajo z zdravstveno vzgojo sladkornih 

bolnikov: »edukator«. Izraz je ţe desetletja uveljavljen 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 

obravnavo sladkornega bolnika s sladkorno boleznijo tipa 2 in v kurikulumu učnih 

vsebin za bolnike s sladkorno boleznijo. Sklep o potrditvi naziva, predvsem v zvezi 

s prošnjo posameznice glede Pravilnika o specialnih znanjih, je na Upravnem 

odboru.  

 Za zagotavljanje akcijskega načrta je treba zagotoviti komunikacijske poti med 

partnerji za uspešno obvladovanje sladkorne bolezni. Redne poti se bodo 

kontinuirano vzpostavljale z Zvezo društev bolnikov s sladkorno boleznijo.  
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 Sekcija je sprejela sklep, da bo oblikovala svojo spletno strani v okviru spletne 

strani Zbornice – Zveze. Spletna stran bo dopolnjena z aktualnimi vsebinami, ki 

bodo sluţile kot vir obveščanja.  

 V letu 2011 je skupina za edukacijo strokovne sekcije pripravila Kurikulum za 

osebe s sladkorno boleznijo tipa 2. Kurikulum bo natisnjen do marca 2012.  

Ob tem bo strokovna sekcija pripravila predstavitev dokumenta in moţnost 

implementacije v sistem oskrbe bolnika s sladkorno boleznijo. Gradivo bo sluţilo 

kot podlaga za poenotenje strokovnih vsebin na nacionalni ravni.  

 

III. Program dela in cilji v letu 2012 

Strokovna sekcija ţe pripravlja program za izvedbo 4. mednarodnega kongresa 

sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji, ki bo 11., 12. in 

13. 10. 2012. Lokacija trenutno še ni znana.  

V programskem odboru bodo sodelovale kolegice iz več regij: dolenjske, primorske in 

gorenjske regije, da bo pokritost in pestrost programa zagotovljena. Pripravljenih je 

ţe nekaj sklopov (nosečnica s sladkorno boleznijo, srčno-ţilna ogroţenost bolnika s 

sladkorno boleznijo, pedagoško-andragoške teme, kajenje, endokrinološke teme, 

otrok in sladkorna bolezen …).  

 

Poročilo je bilo potrjeno na seji izvršnega odbora strokovne sekcije, 15. 10. 2011, 

Otočec, s sklepom št. 16.  

 

Poročilo pripravila 

Mateja Tomaţin Šporar, predsednica strokovne sekcije 

mateja.tomazin@kclj.si 

 

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nefrologiji, dializi in 

transplantaciji 

 

 

 

 

 

I. Predstavitev strokovne sekcije 

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov nefrologije, dialize in 

transplantacije deluje ţe 25 let. Vodi jo izvoljena predsednica Mirjana Rep, za 

obdobje od julija 2009 do leta 2013. V preteklem letu je bilo izvedenih šest 

korespondenčnih sej in trije sestanki izvršilnega odbora (IO). Odzivnost in udeleţba 

vabljenih članov na sejah je bila 90 %. Sodelovanje s člani IO je bilo zelo dobro in 

uspešno.  
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Organe strokovne sekcije sestavljajo: 

 predsednica: Mirjana Rep, 

 podpredsednica: Mirjana Čalić, 

 sekretarka: Brigita Rabuza, 

 predstavnica Slovenije v Evropskem zdruţenju EDTNA/ERCA: Sonja Pečolar. 

 

Zaradi širokega področja delovanja je v izvršilnem odboru naše sekcije13 članov, ki 

pokrivajo drţavne in zasebne dializne centre v Sloveniji.  

 Izvršilni odbor sekcije: Ana Hostnik, Ljubljana; Marica Parapot, Novo mesto; 

Benedikta Lipičar, Nova Gorica; Helena Fluher, Maribor; Zdenka Tratenjak, 

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: Marta Močivnik, Vojnik; Stojana Vrhovec, Ljubljana. 

 

II. Izvedeni projekti in strokovna srečanja 

V preteklem letu smo dosegli zastavljene cilje.  

 V aprilu 2011 smo organizirali in realizirali dvodnevno strokovno srečanje v 

Rogaški Slatini. Po oceni evalvacijskega vprašalnika so bili udeleţenci zadovoljni z 

vsebino strokovnega programa. Nezadovoljstvo udeleţencev je zabeleţeno zaradi 

nepravočasno izdane strokovne literature oziroma zbornika. Temu primerno smo 

zapisali in objavili predvidene ukrepe za odpravo pomanjkljivosti. 

 Zaradi vsakodnevno perečega problema, ki ga srečujemo v delovnem okolju, smo 

v novembru 2011 izvedli organizacijo strokovnega srečanja na temo Prehransko 

rizični pacienti na dializi v Rogaški Slatini. 

 Leto 2011 so zaznamovale aktivnosti na področju urejanja in oblikovanja poklicnih 

aktivnosti ZN na področju nefrologije, dialize in transplantacije oţje delovne 

skupine v sestavi: Mirjana Čalić, Marica Parapot in Mirjana Rep v sodelovanju z 

delovno skupino, imenovano s strani UO Zbornice – Zveze v sestavi: predsednica 

doc. dr. Danica Ţeleznik, Irena Buček Hajdarević in Joţe Prestor.  

 

III. Raziskovalna in publicistična dejavnost  

 Izdali smo zbornik Zdravstvena nega v nefrologiji, dializi in transplantaciji v nakladi 

200 izvodov. Recenzentka zbornika je bila ga. Mirjana Čalić, lektorica pa ga. Janja 

Korošec. 

 V pripravi je izdaja zbornika na temo Prehransko rizični pacienti na dializi, ki 

temelji na strokovnem srečanju v novembru. 

 Poleg izdaje in oblikovanja zbornikov strokovnih predavanj so bili napisani tudi 

prispevki za strokovni časopis Utrip, v katerem smo predstavili delovanje in 

aktivnosti naše sekcije na strokovnem področju.  
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IV. Problematika in izzivi 

Delo v sekciji zahteva veliko časa, dobre volje, vizije predsednice in Izvršilnega 

odbora in seveda dobrega sodelovanja z vsemi, ki na kakršen koli način sodelujejo z 

našo sekcijo. V tem delovanju je največ teţav pri izdaji strokovne literature zaradi 

poznega pošiljanja strokovnih prispevkov. Predavatelji se ne drţijo dogovorjenih 

rokov, posledica tega pa je zapoznela izdaja strokovne literature.  

 

V. Mednarodna dejavnost 

Na mednarodnem področju naše članice delujejo kot lokalni organizacijski odbor – 

LOC v sestavi: Mirjana Čalić – predsednica, Liljana Gaber in Sonja Pečolar – članici; 

sodelovale so pri organizaciji 40. jubilejnega mednarodnega kongresa Evropskega 

zdruţenja za nefrologijo, dializo in transplantacijo EDTNA/ERCA. Kongres je potekal 

v Ljubljani od 10. do 13. septembra 2011 pod pokroviteljstvom predsednika drţave 

Danila Turka. 

Aktivnim udeleţencem iskreno čestitamo za odlične nastope in predstavitve stroke na 

področju zdravstva in zdravstvene nege v slovenskem prostoru. 

Sodelovali bomo v skupnem raziskovalnem projektu z naslovom Raziskovati izzive in 

moţnosti za kakovostno ledvično oskrbo v Evropi. 

 

VI. Kazalniki kakovosti 

Kazalnik kakovosti, ki smo ga spremljali v preteklem letu, je uporaba evalvacijskega 

vprašalnika po izvedbi izobraţevanja. Na strokovno srečanje aprila v Rogaški Slatini 

smo uvrstili izobraţevanje Zagotavljanje kakovosti v ZN. Udeleţenci so pridobili 

veliko informacij o kazalnikih kakovosti in njihovem pomenu ter nekaj navodil o 

izdelavi in predstavitvi negovalnega standarda.  

 

VII. Program dela in cilji za leto 2012 

V zvezi društev in lokalnih društev ledvičnih bolnikov je veliko članic medicinskih 

sester in zdravstvenih tehnikov, ki volontersko sodelujejo z društvi pacientov na 

raznih področjih. Ob svetovnem dnevu ledvice, 3. marca, medicinske sestre 

seznanjajo in svetujejo, kateri so dejavniki tveganja za razvoj KLB, kako skrbeti za 

ledvice in redno nadzorovati svoje zdravstveno stanje.  

 Pričakujemo potrditev strokovnih smernic na področju peritonealne dialize kot 

nacionalni protokol.  

 V januarju smo izdelali predlog podiplomskega programa specializacije za 

področje nefrologije, dialize in transplantacije. 

 Potreba po dodatnem znanju narekuje organizacijo strokovnega izobraţevanja na 

temo Anemija in KLB v maju 2012. Vabljena bo predavateljica Bennett Lesley 

(Senior Anemia Nurse, Oxford Kydney Unit, Churchill Hospital), ki nam bo 

predstavila manangement anemije na področju ZN v Angliji. 

 Naslednje strokovno izobraţevanje načrtujemo v septembru 2012 v obliki učnih 
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delavnic in je namenjeno prehrani pacienta s končno ledvično odpovedjo.  

 V septembru smo namenili čas neizkušenim medicinskim sestram z organizacijo 

osnovnega funkcionalnega izobraţevanje iz HD. 

 

Sklep korespondenčne seje št. 1/2012 

Člani izvršilnega odbora so na 1. korespondenčni seji 25. 1. 2012 prejeli Poročilo o 

delu Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov za področje nefrologije, 

dialize in transplantacije za leto 2011 in načrt dela v letu 2012. 

S prejetimi desetimi glasovi od trinajstih je 1. korespondenčna seja postala sklepčna 

dne 26. 1. 2012. 

 

Poročilo pripravila  

Mirjana Rep, predsednica strokovne sekcije 

  

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji 

 

 

 

 

 

 

I. Predstavitev strokovne sekcije 

Sekcija MS in ZT v endoskopiji deluje od leta 1989.  

V letu 2011 je potekel mandat predsednici Stanki Popovič. Na volitvah, izvedenih na 

sestanku IO sekcije v Čateţu, je bila potrjena nova predsednica Tatjana Gjergek. 

Upoštevajoč Pravilnik o delovanju strokovnih sekcij smo morali reorganizirati IO 

(sestanek IO december 2011). Do zdaj je bila v IO po ena oseba iz vsakega večjega 

endoskopskega centra, kar je pomenilo 11 članov. Zato smo se dogovorili za 

prevzem in zdruţitev bliţnjih centrov na posameznih območjih: Maribor, Ptuj, Murska 

Sobota (Brigita Hekič, Ivanka Rac), Novo Mesto, Breţice (Milena Kaplar), Celje, 

Topolšica (Tatjana Melanšek), Slovenj Gradec (Marija Lah Šoštar), Šempeter, Izola 

(Rosanda Drufovka, Bojana Baričič) Golnik, Jesenice (Marija Petrinec Primoţič, Boris 

Štojs), Urologija, kirurgija (Lučka Kočevar), Zasebni centri (Janita Tepina), 

predsednica (Tatjana Gjergek).  

Zaradi bogatih izkušenj o delovanju sekcije imenujemo S. Popovič za svetovalko. 

 

V letu 2011 je imel IO 4 seje in 5 korespondenčnih sej. 
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II. Izvedeni projekti in strokovna srečanja 

Za leto 2011 smo načrtovali izvedbo rednega letnega dvodnevnega seminarja, 

funkcionalnega izobraţevanja za MS in ZT v endoskopiji ter aktivno udeleţbo na 

Evropski konferenci ESGENA.  

Vsi zastavljeni projekti so bili zadovoljivo realizirani, v leto 2012 smo prenesli izdajo 

publikacije s prispevki funkcionalnega izobraţevanja. 

 

III. Pomembni razvojni projekti 

Na Zbornici – Zvezi smo vloţili prošnjo za priznanje specialnih znanj za ZT v 

endoskopiji. To bo za ZT, ki so zaposleni v endoskopskih enotah, pomenilo primerno 

formalno priznanje njihovega bogatega znanja in izkušenj ter umeščanje kompetenc 

dela v njihov uradni delokrog. 

 

IV. Problematika, s katero smo se srečali 

Najpogostejši problem pri delovanju sekcije vidimo predvsem v preveliki delovni 

obremenitvi zaposlenih v endoskopiji (deljeno delo na bolniškem oddelku in v 

ambulanti, obširni ambulantni programi) in razpršenost manjših ambulant (zasebnih) 

z majhnim številom zaposlenih. Tako za delo na ravni sekcije ne ostane veliko časa 

oziroma je preneseno na prosti čas. Prav tako predstavlja problem pretočnost 

informacij med manjšimi enotami in večjimi centri. 

 

V. Mednarodna dejavnost 

Na področju mednarodne dejavnosti smo bili tudi v letu 2011 uspešni. Na volitvah 

ESGENA je Stanka Popovič ponovno kandidirala v predsedstvo in bila izvoljena. 

Sodelovala je tudi v skupini »Educational working group«, ki pripravlja različne 

evropske smernice. Uspešna je bila tudi aktivna udeleţba na Evropski konferenci, 

kjer smo sodelovali s plakatoma: »Colorectal cancer screening in Slovenia – Svit« (2. 

mesto) in »Appropriate cleaning and disinfection of flexible endoscopes and 

endoscopic equipment is one of the conditions for quality in endoscopy – a research 

on handling with water containers«. 

 

VI. Kazalniki kakovosti 

Kot kazalec kakovosti smo v sekciji spremljali število zaposlenih, ki so do zdaj opravili 

funkcionalno izobraţevanje. Od leta 1998 do 2011 smo ga ponovili 5-krat. 

Izobraţevanja se je doslej udeleţilo pribliţno 95 slušateljic/slušateljev iz vseh regij, 

razen murskosoboške. 

 

VII. Program dela in cilji za leto 2012 

Za leto 2012 načrtujemo izvedbo dvodnevnega seminarja, sodelovanje na seminarju 

Sekcije gastroenterologov in hepatologov Slovenije in organizacijo vsaj dveh učnih 

delavnic za manjše skupine. Prav tako načrtujemo ponovno aktivno udeleţbo na 

Evropski konferenci.  
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Poročilo potrdil IO sekcije: korespondenčna seja (1/12), sklicana po e-pošti 15. 1. 

2012. 
 

Poročilo pripravila 

Tatjana Gjergek, predsednica strokovne sekcije  

gjergek.tatjana@gmail.com 
 

Sekcija reševalcev v zdravstvu 

 

 

 

 

 
 

I. Predstavitev strokovne sekcije 

Izvršni odbor (IO) Sekcije reševalcev v zdravstvu se je v letu 2011 sestal enkrat. 40. 

redno sejo je imel 21. oktobra 2011 v prostorih centra za usposabljanje Pekre. Poleg 

redne seje se je IO sestal tudi z regijskimi koordinatorji delavnic Temeljnih postopkov 

oţivljanja ter dvakrat z vsemi vodji reševalni sluţb Slovenije. Predsednik sekcije je v 

letu 2011 sklical osem korespondenčnih sej, na katerih je IO sprejel 35 dodatnih 

sklepov za izvajanje dejavnosti sekcije.  
 

Izvršni odbor Sekcije reševalcev v zdravstvu so v letu 2010 sestavljali: 

 predsednik Joţe Prestor, zastopnik gorenjske regije, 

 podpredsednik: Igor Crnič, zastopnik obalno-kraške regije,  

 sekretar:  David Drčar, zastopnik zasebnih izvajalcev reševalnih prevozov, 

 člani: Matej Bončina, zastopnik dolenjske regije; Tanja Doljak, 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). Leto 2011 je zaznamovala zamenjava 

člana izvršnega odbora v januarju. Iz osebnih razlogov je odstopil zastopnik 

primorske regije, Erik Hrast, ki ga je IO razrešil z absolutno večino in imenoval 

nadomestno članico, ki zastopa omenjeno regijo do naslednjih volitev v izvršni odbor.  
 

IO Sekcije reševalcev v zdravstvu je ţe ob začetku mandata potrdil program in delo 

Podskupine za izobraţevanje, ki se je v letu 2011 sestala enkrat na seji, dvakrat je 

pripravila posvet vodij reševalnih sluţb in se večkrat sestala pri skupnih projektih. 

Poleg oblikovanja programov strokovnih srečanj je delovna skupina izvedla vse 

potrebne aktivnosti, da so se v letu 2011 delavnice iz obvezne vsebine temeljnih 

postopkov oţivljanja odvijale brez zadrţkov. Pripravila je ţe prvo testno delavnico s 
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preverjanjem znanja iz oskrbe dihalne poti in umetne ventilacije v predbolnišničnem 

okolju. Podskupino za izobraţevanje vodi Branko Kešpert iz ZD Celje, člani pa so še 

Darko Čander, CNMPRP Maribor, as. Andrej Fink, Janez Kramar in Anton Posavec 

iz RP UKC Ljubljana ter Joţe Prestor iz ZD Kranj. 
 

II. Izvedeni projekti in strokovna srečanja 

  V letu 2011 je Sekcija v samostojni organizaciji pripravila dve strokovni srečanji in 

več učnih delavnic s preverjanjem znanja.  

     Aprila 2011 je izvedla dvodnevni seminar v Velenju z naslovom Zdravila v rokah 

reševalca – varna uporaba zdravil v predbolnišničnem okolju, oktobra 2011 pa 

enodnevni seminar v Pekrah v IC URSZR z naslovom Oskrba dihalne poti in 

umetna ventilacija v predbolnišničnem okolju.  

  Poleg izvedbe samostojnih seminarjev je Sekcija ţe tradicionalno v soorganizaciji 

s Sekcijo MS in ZT v urgenci sodelovala pri pripravi in izvedbi 18. mednarodnega 

simpozija o urgentni medicini.  

  V letu 2011 je Sekcija reševalcev v zdravstvu v sodelovanju z regijskimi 

strokovnimi društvi MSBZT organizirala več delavnic obvezne vsebine Temeljni 

postopki oţivljanja z uporabo AED. 

 Sekcija je v programu nacionalnega poklicnega standarda (NPK) zdravstveni 

reševalec ostala aktivna z zagotavljanjem članov v izpitnih komisijah, ki so v letu 

2011 izdale pozitivno mnenje za 113 nosilcev nacionalne poklicne kvalifikacije 

'zdravstveni reševalec'.  

  V letu 2011 je bilo v okviru sekcije ustanovljeno novo delovno telo – Kolegij vodij 

reševalnih sluţb Slovenije. Kolegij se je seznanil z aktualnimi dogodki, kot je 

izvajanje programa NPK, ter posledicami sprejema aneksa h kolektivni pogodbi v 

zdravstveni negi. Kolegi je tudi sprejel program delovnega telesa; koordinacijo 

kolegija bo vodil podpredsednik sekcije. 

  Sekcija je oblikovala tudi oţjo delovno skupino za prenovo dokumenta poklicnih 

aktivnosti reševalcev v zdravstvu. 
 

III.  Mednarodno sodelovanje 

22. september 2011 je bil poleg podelitve prvih certifikatov NPK zdravstveni 

reševalec pomemben še zaradi podpisa mednarodnega sodelovanja s Hrvaškim 

zavodom za urgentno medicino, ki sta ga podpisala predsednik sekcije in 

predsednica Zbornice – Zveze z direktorico zavoda, mag. Majo Grbo Bujević. Ţe 

jeseni na delavnici o oskrbi dihalne poti so udeleţenci dobili multimedijski izdelek, ki 

je bil rezultat medsebojnega sodelovanja. IO je sprejel tudi sklep o sodelovanju s 

Slovenskim zdruţenjem travmatologov pri izvajanju mednarodnih delavnic ukrepanja 

zdravstva ob izrednih dogodkih. 
 

IV. Razvojna in publicistična dejavnost 

V letu 2011 je Sekcija reševalcev v zdravstvu izdala dve publikaciji – zbornika 

predavanj, oba katalogizirana (CIP) pri Narodni in univerzitetni knjiţnici. Zbornik o 
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varni uporabi zdravil je bil izdan v nakladi 400 izvodov, zbornik o oskrbi dihalne poti 

pa 200. Zaradi potreb pri izvajanju delavnic TPO je sekcija pripravila novo izdajo 

priročnika na digitalnem mediju v nakladi 2000 kosov, ravno tako katalogizirano s 

strani NUK. Za pripravo slednjega gradiva je sekcija izdelala lastne grafike in jih 

avtorsko zaščitila. Vse izdane publikacije so bile recenzirane s strani uglednih 

mednarodnih recenzentov. V reševalne sluţbe je bilo razdeljenih 240 brezplačnih 

publikacij.  

Konec leta 2011 je ponovno zaţivel tudi prenovljeni portal reševalcev. 
 

V.  Program dela in cilji za leto 2012 

Načrti za leto 2012 so enako ambiciozni kot zadnja leta. Sekcija bo v lastni 

organizaciji izvedla eno dvodnevno in eno enodnevno strokovno srečanje. 

Nadaljevali bomo z izvajanjem delavnic iz obveznih vsebin, v lastni izvedbi in v 

sodelovanju z regijskimi strokovnimi društvi ter dogori z zdravstvenimi zavodi. 

Ponovili bomo tudi delavnico o oskrbi dihalne poti po kriterijih standardiziranega 

modula. Z analizo delavnice o imobilizaciji bomo skušali standardizirati tudi to 

delavnico. 

 

IO se je zavezal, da bo publicistično delo sekcije nadaljeval. V letu 2012 bomo prek 

skupne spletne strani pripravili dostop do vseh izdanih publikacij Sekcije reševalcev v 

zdravstvu v digitalni obliki. Na spletni strani reševalcev bomo oţivili spletni časopis 

Reševalec. Delovna skupina za izobraţevanje bo v sodelovanju z Zbornico – Zvezo 

izdala tudi priročnik za nacionalni poklicni standard 'zdravstveni reševalec'. 

Dokončala bo projekt prenove dokumenta poklicnih aktivnosti reševalcev, zbrala in 

oblikovala pa bo tudi potrebno dokumentacijo za pripravo klinične specializacije za 

reševalce. 
 

VI.  Druge aktivnosti 

Jeseni 2011 je Sekcija reševalcev v zdravstvu ţe petič izvedla tekmovanje ekip NMP 

na Rogli skupaj s Slovenskim zdruţenjem za urgentno medicino in Zdravstvenim 

domom Slovenske Konjice. Januarja 2011 je organizirala srečanje članov na Rogli, 

kjer so se pomerili ţe na sedmem tekmovanju reševalcev v zdravstvu v veleslalomu. 

Sekcija je bila ponovno tudi eden od pokroviteljev desetega srečanja slovenskih 

sluţb nujne medicinske pomoči v Ribnem pri Bledu. Vse te dejavnosti bo podpirala 

tudi v letu 2012. 
 

Poročilo je na 29. korespondenčni seji dne 22. 1. 2012 sprejel IO Sekcije reševalcev 

v zdravstvu – sklep 29/92.  
 

Poročilo pripravil 

Joţe Prestor, predsednik strokovne sekcije 

joze.prestor@gmail.com  

 

mailto:joze.prestor@gmail.com
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Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v zobozdravstvu 

 

 

 

 

 

I. Predstavitev strokovne sekcije 

Sekcija je bila ustanovljena leta 1992 in deluje ţe 19 let; je specifična na področju 

zdravstva ter zajema člane in članice, zaposlene na področju zobozdravstva. 

Iz leta v leto smo bolj prepoznavni, saj organiziramo seminarje, strokovne ekskurzije, 

razna izobraţevanja in pripravljamo smernice. 

IO strokovne sekcije v zobozdravstvu  šteje devet članov. 

 

Izvršni odbor v mandatnem obdobju od 2008 do 2012 sestavljajo: 

 predsednica: Marija Miklič,  

 podpredsednica: Sonja  Bernot,  

 sekretarka:  Andreja Turk,  

 članice: Milena Gliha, Dora Masten, Marina Čok, Stana Štajer, Zvonka Debenak, 

Maja Koudila. 

 

V letu 2011 smo imeli sedem sej. 

 

II. Izvedeni projekti in strokovna srečanja 

Izvedli smo dva strokovna seminarja: 

 dvodnevni strokovni seminar 15. in 16. 4. 2011 v Moravskih Toplicah  

 enodnevni strokovni seminar 30. 9. 2011 v Tehnološkem parku v Ljubljani. 

 

V sodelovanju z Zbornico – Zvezo in ZD Ljubljana smo v oktobru 2011 organizirali  

izobraţevanje za specialna znanja na področju zobozdravstva in izvedli preverjanje 

znanj ter podelili diplome. 

 

III. Publicistična dejavnost 

Naše delo je zabeleţeno v člankih in zbornikih, ki smo jih izdali ob vsakoletnem 

srečanju ter nam tudi potrjujejo uspešnost delovanja sekcije medicinskih sester in 

zdravstvenih tehnikov v zobozdravstvu. 

 

IV. Program dela in cilji za leto 2012 

Za leto 2012 načrtujemo dvodnevno strokovno srečanje v Zrečah, kjer bo obeleţena 

tudi dvajseta obletnica delovanja in izvedena volilna skupščina, saj nam bo potekel 

mandat. 
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Usta so vrata v naše telo in skrb za ustno zdravje je pomemben dejavnik v vseh 

ţivljenjskih obdobjih.  

 

Poročilo je bilo obravnavano na 29. seji IO sekcije medicinskih sester in zdravstvenih 

tehnikov v zobozdravstvu pod točko tri, dne 24. 11. 2011, in je bilo soglasno sprejeto. 

 

Poročilo pripravila 

Marija Miklič, predsednica strokovne sekcije 

marijam02@gmail.com 

 

Sekcija študentov zdravstvene in babiške nege 

 

 

 

 

 

I. Predstavitev strokvne sekcije 

Sekcija študentov zdravstvene in babiške nege deluje v okviru Zbornice – Zveze ţe 

od leta 1992. Člani ter članice pripadajo tudi posameznim regijskim strokovnim 

društvom medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov po Sloveniji. Člani 

sekcije so lahko vsi študentje vseh fakultet in visokih šol za zdravstvo, ki obiskujejo 

študijski program zdravstvena ali babiška nega. Zavzemamo se za povezavo vseh 

univerz v Sloveniji, povezavo vseh študentov zdravstvene in babiške nege v 

Sloveniji.  

 

Predsednik sekcije je bil Ţeljko Malić, od 3. 11. 2011 pa je vodstvo prevzel Patrick 

Ţibret.  

 

Člani izvršnega odbora sekcije so: Patrick Ţibret, Irena Dekleva, Klemen Hojnik, 

Rocco Crismancich-Orel, Bianka Vodovnik, Darja Pogladič, Teo Ţijan. 

 

Mandat imamo od novembra 2011 naprej.  

 

V tem času smo imeli dve redni seji.  

  

II.  Izvedeni projekti in strokovna srečanja 

 V decembru smo na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani s Študentsko organizacijo 

Pacienti in Projektom Virus na naši fakulteti razdelili nekaj kondomov.  

 Konec decembra pa smo študentje in člani izvršnega odbora sekcije razdelili 

zbrana darila, ki so jih darovali donatorji iz vse Slovenije za otroške oddelke 

Infekcijske klinike in ORL klinike v Ljubljani ter Centru usposabljanja Elvire 
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Vatovec Strunjan in Centru za izobraţevanje, rehabilitacijo in usposabljanje 

Vipava.  

 

III. Program dela in cilji za leto 2012 

V letu 2012 si nameravamo ogledati Helikoptersko nujno medicinsko pomoč, 

Bolnišnico Franjo, Klinični center v Zagrebu in zopet izvesti tudi obdaritev otrok po 

pediatričnih oddelkih bolnišnic.  

 

Poročilo pripravil 

Patrick Ţibret, predsednik strokovne sekcije 

patrick.zibret87@gmail.com 

 

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v sterilizaciji 

 

 

 

 

 

 

I. Predstavitev strokovne sekcije 

Člani izvršnega odbora:  

 predsednica: Andreja Ţagar,  

 podpredsednica: Irena Istenič, 

 članice: Milena Belšak, Albina Gabrovšek, Nataša Darja Kukovič, Lilijana 

Tominec, Edija Bavdeţ, Tanja Pristavec ter Edo Sotošek in Sandra Čarni si 

prizadevamo sterilizacijsko stroko narediti prepoznavno.  

 

Zasedba članov izvršnega odbora sekcije zagotavlja teritorialno pokritost. S tem 

skušamo omogočiti širše povezovanje med zaposlenimi v sterilizaciji in tako 

omogočiti pretok znanj, ki se nanašajo na sterilizacijo. Naše delo je bilo usklajeno z 

zastavljenim načrtom dela za mandatno obdobje 2010–2014, ki je usmerjeno v razvoj 

sterilizacijske stroke, usklajeno delovanje z Zbornico – Zvezo, medsebojno 

povezovanje s strokovno sorodnimi organizacijami in vse aktivnosti, ki bodo pozitivno 

vplivale na status stroke. 

 

V letu 2011 smo imeli 5 rednih sej, 1 izredno sejo ter 3 korespondenčne seje. Na 

izredni seji z vodstvom Zbornice – Zveze smo izpostavili tudi problematiko glede 

vrednotenja dela vodje v sterilizaciji in ostalih pogledov pri delu sekcije. 

 

Na sejah smo obravnavali in usklajevali zastavljene načrte in cilje, ki so obsegali 

informacije o delu Zbornice – Zveze, udeleţbo na izobraţevanjih, pripravo 
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dvodnevnega strokovnega seminarja, razreševanje strokovnih vprašanj, pripravo 

navodil oz. strokovnih smernic za delo v sterilizaciji, povezovanje z ostalimi 

organizacijami, odzivanje na dogodke, sodelovanje z organizacijo WFHSS o potrebi 

priprave izobraţevanja za zaposlene v sterilizaciji in specialnih znanj za delo v 

sterilizaciji, finančno stanje sekcije in vse, kar je bilo potrebno za delovanje izvršnega 

odbora.  

 

II. Izvedeni projekti in strokovna srečanja 

 7. in 8. aprila 2011 smo v Laškem organizirali strokovno srečanje z naslovom 

»PREPOZNAVNOST NAŠEGA DELA – IZZIV ALI ZAHTEVA«. Mnogokrat nas 

zaloti razmišljanje, ali je prepoznavnost našega dela takšna, kot bi si jo ţeleli. 

Kakšna je meja med izzivom in zahtevo? Kako zahteven izziv je sterilizacija?  

Udeleţba na strokovnem srečanju je bila, kot vsa leta, zopet zelo številčna, kar je 

za nas pomembna povratna informacija.  

Program je obsegal različne teme, in sicer: tehnične teme, kot je delovanje 

parnega sterilizatorja in parovodov, pa vse do organizacije sterilizacijske sluţbe. 

Del programa smo namenili tudi odnosom na delovnem mestu, komunikaciji in 

podobnemu. Tudi na sterilizacijo v zobozdravstveni sluţbi nismo pozabili. Z 

raznolikostjo tem na naših strokovnih srečanjih skušamo podati udeleţencem 

seminarja čim širše vsebine. 

 

III. Mednarodna dejavnost 

 Udeleţba na usposabljanju za delavce v sterilizaciji v Zagrebu (18.–27. februar. 

Hrvatska Udruga Medicinske Sterilizacije (HUMS-te) je ob podpori zdruţenj World 

Forum for Hospital Supply (WFHSS) in Osterreichischen Gesellschaft fur 

Sterilgutversorgung (ÖGSV) v času od 18. do 27. februarja 2011 v Zagrebu 

organizirala osnovni tečaj I. stopnje za delo na področju dezinfekcije in sterilizacije 

instrumentov ter ostalih medicinskih pripomočkov. Organizacija izobraţevanja je 

bila podprta tudi s strani Zdruţenja za dezinfekcijo in sterilizacijo iz Makedonije, 

Zbornice – Zveze: Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v sterilizaciji 

kot članice WFHSS in Sekcije sterilizacije in dezinfekcije iz Srbije, ki je v 

ustanavljanju. Centralizacija oz. organizacija v obliki enote centralne sterilizacije 

zagotavlja učinkovito procesiranje medicinskega materiala in oskrbo s 

steriliziranim materialom za vse uporabnike v bolnišnici, zagotovljen je 

profesionalen pristop k delu, vodenju delovanja enote, delo opravlja strokovno 

usposobljeno osebje. Centralizacija in profesionalizacija sta pogoj za visoko 

kakovost procesa oskrbe s steriliziranim medicinskim materialom v bolnišnici. 

Izobraţevanje nudi bogata osnovna znanja za delo v sterilizaciji, ki so zagotovo 

dobra popotnica in podlaga za uspešno delo in poklicni razvoj v sterilizaciji.  

 World Forum for Hospital Sterile Supply (WFHSS) in The Portuguese National 

Association for Sterilization (ANES) sta v času od 12. do 15. oktobra 2011 v 
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Estorilu organizirala 12. svetovni kongres iz sterilizacije, sočasno pa je potekal tudi 

sedmi simpozij iz sterilizacije.  

 Udeleţba na tridnevnem delovnem srečanju Skupine za izobraţevanje in pripravo 

strokovnih smernic za delo v sterilizaciji, ki je potekalo v Badnu (Avstrija). To je 

bilo 3. srečanje. Dnevni red je obravnaval potek izobraţevanj iz sterilizacije po 

različnih drţavah Evropske unije, priprave strokovnih smernic na ravni 

organizacije, razpravo o aktualni problematiki, ki so jo izpostavili prisotni člani, in 

načrte za prihodnje delo.  

 

IV. Program dela in cilji za leto 2012 

 organizacija sej IO sekcije,  

 izvedba dvodnevnega strokovnega seminarja v mesecu aprilu 2011,  

 udeleţba na svetovnem kongresu in sodelovanje z WFHSS,  

 udeleţba na izobraţevanju za pridobitev specialnih znanj v Zagrebu,  

 priprava strokovnih smernic za delo v sterilizaciji v sodelovanju z WFHSS,  

 udeleţba na delavnici skupine za izobraţevanje in strokovne smernice WFHSS 

(organizirani sta dve delavnici letno),  

 priprava izobraţevanja za pridobitev funkcionalnih znanj za delo v sterilizaciji,  

 plačilo članarine WFHSS,  

 odzivanje na pobude naših članov in reševanje strokovnih vprašanj,  

 promocija sterilizacijske stroke v sodelovanju z Zbornico – Zvezo,  

 odzivanje in realizacija dogodkov, ki niso predvidljivi, bi pa lahko bili pomembni za 

stroko.  

 

Poročilo je bilo poslano tudi članom IO sekcije. 

 

Poročilo pripravila 

Andreja Ţagar, predsednica strokovne sekcije  

 

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v hematologiji 

 

I. Predstavitev strokovne sekcije 

Člani sekcije MS in ZT v hematologiji:  

 predsednica: Alenka Dobrovoljc (od leta 2003 dalje), 

 podpredsednica: Branka Zaloţnik, 

 članice: Marjanca Roţič, Pediatrična klinika; Nataša Janevski, KO za 

hematologijo; Meta Raţman, Splošna bolnišnica Maribor; Dragica Šepetavec, 

Splošna bolnišnica Celje; Milena Drnovšek, Splošna bolnišnica Novo mesto; 

Stanko Rovtar, Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Šempeter pri Novi Gorici. 
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 Sodelavci s posebnimi zadolţitvami:  

Katja Škoda Goričan – urejanje zbornika,  

Alenka Dobrovoljc, Nataša Janevski – strokovna recenzija prispevkov,  

Joţe Faganel – lektoriranje,  

Darja Ovijač – računalniška projekcija. 

 

V letu 2011 smo imeli 5 sej.  

 

II. Izvedeni projekti in strokovna srečanja 

V okviru sekcije MS in ZT v hematologiji sta bili v letu 2011 organizirani dve strokovni 

srečanji. 

 15. in 16. aprila 2011 je v Termah Olimia, Podčetrtek, potekalo strokovno srečanje 

na temo »Hematološki bolnik in medicinska sestra – dolţnosti, odgovornosti, 

pravice«.  

 

Prvi dan strokovnega srečanja smo govorili o etiki v zdravstveni negi, o pravnih 

vidikih odgovornosti in varstva medicinske sestre ter o prevzemanju odgovornosti. 

Zelo zanimivo predavanje nam je podal gospod Robert Sotler, zastopnik pacientovih 

pravic, ki nas je poleg bolnikovih pravic seznanil tudi z zakonskimi dolţnostmi.  

Govorili smo tudi o kompetencah zdravstvenih tehnikov, mobingu ter o stresu. Zelo 

zanimivo predavanje je bilo »Odnos mentor-študent«, v katerem nas je kolegica 

seznanila z nalogami mentorja ter dolţnostmi študenta, ki opravlja vaje pod okriljem 

mentorja. Predstavljen je bil tudi program kliničnih vaj na našem oddelku.  

 

Drugi dan strokovnega srečanja pa so bile predstavljene teme s področja 

transfuziologije ter zdravstvene nege odraslega hematološkega bolnika in otroka. 

Govorili smo o vlogi medicinske sestre pri osebni higieni, pri zdravstveni negi 

umrlega ter pri varnosti bolnika s posebnimi varovalnimi ukrepi. Iz Pediatrične klinike 

so nam predstavili dva primera, in sicer »Avtologna presaditev KMC« pri otroku z 

nevroblastomom ter pri moţganskem tumorju. Zanimivo je bilo predavanje o 

predstavitvi skupine za starše, katerih otroci so oboleli za krvnim rakom.  

S področja transfuzije so se predstavili transfuzijski centri iz ostale Slovenije.  

Srečanje smo zaključili z novostjo o transfuzijski dejavnosti – telemedicina.  

Srečanja se je udeleţilo okoli 60 slušateljev. 

 

 21. in 22. oktobra 2011 je v Rogaški Slatini potekalo strokovno srečanje na temo 

»Medosebni odnosi«.  

Prvi dan smo govorili o organizacijski kulturi in dobili podatke o organizacijskem 

vzdušju v UKC Ljubljana. Govorili smo o vplivu komunikacije na medosebne odnose, 

o pomenu dobrih odnosov v zdravstvu ter o odnosu med nadrejenimi in podrejenimi.  



[Type text] 

 

 

 

Poročilo o delu organov Zbornice –Zveze za leto 2011  

 

 

184 

 

Iz UKC Maribor so nam predstavili raziskavo »Kakšni so odnosi v negovalnem 

zdravstvenem timu«. V popoldanskem času smo govorili o bontonu na delovnem 

mestu ter o odnosu medicinske sestre do bolnika in njegove bolezni. 

 

Drugi dan je bila predstavljena raziskava »Zadovoljstvo bolnikov z delom 

medicinske sestre na hemato-onkološkem oddelku v SB Celje«, druga raziskava 

pa je bila »Odnos medicinska sestra, bolnik, svojci« v hematološki ambulanti SB 

Šempeter. Govorili smo tudi o odnosu zdravstva do medijev. O novostih iz tujine – 

presaditvah krvotvornih matičnih celic sta nam poročali kolegici, ki sta se udeleţili 

srečanja EBMT v Parizu v mesecu aprilu 2011. Zaključili smo s predavanjem iz 

transfuzijske dejavnosti o razvoju in delovanju centra za transfuzijsko dejavnost SB 

Trbovlje ter se seznanili z novim katalogom imunohematoloških preiskav in storitev 

na transfuzijskem področju.  

Srečanja se je udeleţilo okoli 50 slušateljev.  

 

Cilje, ki smo si jih zastavili za leto 2011, smo izvedli. 

 

III. Problematika in izzivi 

V letu 2011 smo se srečevali z upadanjem udeleţbe na strokovnih srečanjih zaradi 

majhnosti področja delovanja strokovne sekcije in vse večjih finančnih teţav. 

 

IV. Mednarodna dejavnost  

Marec 2011 v Parizu: EBMT 

 

V. Program dela in cilji za leto 2012 

Tekoče usmeritve in cilji za leto 2012: uspešno izpeljan 4. hematološki kongres MS in 

ZT z mednarodno udeleţbo ter jesensko strokovno srečanje v mesecu oktobru 2012. 

 

Seja IO je potekala 9. 11. 2011 od 16. do 18. ure. 

 

Poročilo pripravila 

Alenka Dobrovoljc, predsednica strokovne sekcije 

alenka.dobrovoljc@gmail.com 
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Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci 

 

 

 

 

 

 

I. Predstavitev strokovne sekcije 

Sekcija medicinskih sester (MS) in zdravstvenih tehnikov (ZT) v urgenci pokriva 

področje urgentne zdravstvene nege (ZN). Zdruţuje MS in ZT s primarne, 

sekundarne in terciarne ravni zdravstvene sluţbe, ki se pri svojem delu srečujejo z 

urgentnimi pacienti. Ker je v obravnavi urgentnega pacienta potreben 

multidisciplinarni pristop, se povezuje s številnimi drugimi strokovnimi sluţbami, ki 

obravnavajo urgentne, pogosto ţivljenjsko ogroţene paciente. Sodeluje s 

prehospitalnim nivojem, intenzivnimi enotami in z zdravstveno sluţbo Slovenske 

vojske, ki jim je to strokovno področje blizu. Znotraj sekcije so oblikovane strokovne 

skupine, ki jih vodijo člani IO.  

 

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

20. 10. 2011 so bili:  

Majda Cotič Anderle – predsednica, Vida Bračko – podpredsednica, Silva Mahnič – 

blagajničarka, Mojca Homar – tajnica, Maruša Brvar – vodja internistične strokovne 

skupine, Tanja Vraneševič Ţmavc – vodja skupine za splošno nujno medicinsko 

pomoč, Miha Okroţnik – vodja skupine mavčarjev, Draga Štromajer – vodja kirurške 

strokovne skupine, Drago Satošek – vodja strokovne skupine za ţivljenjsko 

ogroţenega pacienta. V letu 2011 so predsednici in članom IO potekli mandati, zato 

so bili bile 14. 10. 2011 izpeljane volitve.  

 

Člani izvršilnega odbora za mandatno obdobje do 14. 10. 2015 so:  

 predsednica: Vida Bračko,  

 podpredsednica: Majda Cotič Anderle,  

 blagajničarka: Silva Mahnič,  

 tajnica: Simona Rode,  

 člani: Maruša Brvar – vodja internistične strokovne skupine, Tanja Vraneševič 

Ţmavc – vodja skupine za splošno nujno medicinsko pomoč, Miha Okroţnik – 

vodja skupine mavčarjev, Draga Štromajer – vodja kirurške strokovne skupine, 

Drago Satošek – vodja strokovne skupine za ţivljenjsko ogroţenega pacienta.  

 

V delo sekcije pa se vključujejo tudi njeni svetovalci: Stanka Košir, Rozana Prešern, 

Vojko Anderle in številni drugi, ki niso uradno imenovani.  
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Sestankov je bilo 11, in sicer: 28. 1., 22. 2., 30. 3., 19. 4., 17. 5., 21. 6., 23. 8., 20. 9., 

25. 10., 25. 11., 20. 12. 2011. 28. 1. in 25. 11. se je sestal razširjen IO sekcije. 

Korespondenčnih sej je bilo 5. Vsebina in sklepi sestankov so vodeni v zapisnikih.  

 

II. Pomembni razvojni projekti  

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 MS, ter 

sodelovanje v oblikovanju zdravstvene politike na področju urgentne ZN.  

Načrt dela je potekal po predvidevanjih. Uspešno so bili izvedeni vsi načrtovani 

strokovni dogodki. Med pomembnejšimi je bila organizacija 1. tečaja triaţe od 14. do 

16. 2. Izobraţevanje je bilo nadgrajeno z usposabljanjem nekaterih udeleţencev v 

Angliji za inštruktorje triaţe. 11. 3. in 19. 5. smo pripravili seminar Prepoznava 

ţivljenjsko ogroţenega pacienta in reanimacija, ki je priznan za obvezne vsebine s 

področja oţivljanja, od 15. do 18. 6. pa smo sodelovali pri izpeljavi 18. simpozija o 

urgentni medicini v Portoroţu. Od 13. do 15. 10. je potekal 2. kongres MS in ZT v 

urgenci »Urgentni pacient – znanje za kakovostno in varno oskrbo«. Zastavljeni cilji 

so bili doseţeni. Strokovna srečanja Sekcije so pritegnila precejšnje število 

slušateljev, ki so srečanja pozitivno ocenili. Ravno tako napreduje uvajanje 

izobraţevanja za triaţo in urejanje kompetenc MS ob sprejemu na urgentnih enotah. 

  

III. Problematika in izzivi  

V delovanju Sekcije se nismo srečevali z večjimi teţavami, kot problem lahko 

navedemo le slabšo regijsko pokritost delovanja. V kliničnih okoljih pa se včasih 

soočamo z nezadostnim poznavanjem strokovne zahtevnosti urgentne zdravstvene 

nege.  

 

IV. Mednarodna dejavnost  

Sekcija je aktivna članica European federation of Critical Care Nursing associations 

(EfCCNa) in World Federation of Critical Nursing (WFCCN). V marcu smo organizirali 

udeleţbo na kongresu EfCCNe v Kopenhagnu. Povezave z zdruţenji vzdrţujemo z 

udeleţbo na sestankih in aktivnim delom našega predstavnika v skupini za 

izobraţevanje. Sekcija je tudi članica Evropskega zdruţenja urgentnih medicinskih 

sester (EuSEN). V sodelovanju z EuSEN in z Angleškim kraljevskim zdruţenjem 

urgentnih medicinskih sester je bil organiziran tečaj triaţe in nato še 10-dnevno 

izobraţevanje na urgentnih oddelkih v Angliji.  

 

V. Razvojna in publicistična dejavnost  

Izdaja zbornika seminarja: Prepoznava ţivljenjsko ogroţenega pacienta in 

reanimacija. Ob kongresu je izšel zbornik z CIP zapisom »Urgentni pacient – znanje 

za kakovostno in varno oskrbo«. Napisanih je bilo pet člankov za objavo v Utripu. 

Pripravljeni so okviri in vsebine specialnega znanja, ki bo potrebno za izvajanje 
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triaţe. Te vsebine naj bi v nadaljevanju predstavljale enega izmed modulov za 

specializacijo s področja urgentne zdravstvene nege.  

 

VI. Program dela in cilji za leto 2012 

 Glavni dolgoročni cilj Sekcije je strokovni razvoj urgentne zdravstven nege. Temu 

sledijo kratkoročni cilji, ki jih ţelimo doseči z naslednjimi projekti.  

 Priprava strokovnih vsebin in časovni obseg za specializacijo s področja urgentne 

zdravstvene nege.  

 Organizacija strokovnega srečanja, ki bo izvajalcem ZN omogočilo 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.  

 V sodelovanju s kliničnimi okolji, Zbornico – Zvezo in Ministrstvom za zdravje 

izpeljava izobraţevanj s področja triaţe.  

 Delovanje v okviru ţe uveljavljenih mednarodnih povezav EfCCNe in WFCCN.  

 Sodelovanje z EuSEN in vpeljava priporočil zdruţenja.  

 Izboljšanje regijske pokritosti – iz vsake regije predstavnik v razširjenem IO.  

 

Poročilo je potrdil IO s sklepom 3/1-2012 na seji dne 18. 1. 2012. 

 

Poročilo pripravila 

Majda Cotič Anderle, podpredsednica strokovne sekcije 

 

Odgovorna oseba za poročilo 

Vida Bračko, predsednica strokovne sekcije 

vida.bracko@gmail.com  

 

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v dermatovenerologiji 

 

I. Predstavitev strokovne sekcije 

Članice izvršnega odbora sekcije za mandatno obdobje 16. 04. 2010 – 16. 04. 

2014: 

 predsednica: Simona Muri, , Dermatovenerološka klinika Ljubljana (2. mandat) 

 podpredsednica: Mojca Vreček, , Dermatovenerološka klinika Ljubljana (2. 

mandat) 

 tajnica: Nataša Čermelj, , Dermatovenerološka klinika Ljubljana (2. mandat) 

 članice: Zdenka Špindler, UKC Maribor, Oddelek za koţne in spolne bolezni (2. 

mandat); Lilijana Kralj, UKC Maribor, Oddelek za koţne in spolne bolezni (2. 

mandat); Mojca Koštomaj, Splošna bolnišnica Celje, Dermatovenerološki oddelek 

mailto:vida.bracko@gmail.com
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(2. mandat); Branka Koprivc, Splošna bolnišnica Celje, Dermatovenerološki 

oddelek (2. mandat);Martina Zupančič, Dermatologija Bartenjev Rogl (2. mandat). 

 

II. Izvedeni projekti in strokovna srečanja 

V preteklem letu nismo imeli pomembnejših dogodkov, saj zaradi odsotnosti v 

vodenju strokovne sekcije nismo mogli izpeljati strokovnega srečanja.  

 

V letu 2011 smo redno sodelovali z Zbornico – Zvezo ter skušali čim bolj slediti 

dolţnostim, ki jih je nalagala, in jih tudi izpolnjevati. Redno smo se udeleţevali tudi 

sestankov Odbora strokovnih sekcij.  

 

III. Program dela in cilji v letu 2012 

V strokovni sekciji se intenzivno pripravljamo na leto 2012.  

 Za leto 2012 smo si zastavili izpeljavo 18. strokovnega srečanja Virusne okuţbe 

koţe, 28. oktober 2012.  

 Pripravili bomo tudi strokovne smernice za nekatere najpogostejše postopke v 

dermatovenerološki zdravstveni negi.  

 

Naša vizija na področju strokovne sekcije je predvsem strokovno izobraţevanje 

medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v dermatovenerološki zdravstveni negi.  

Dolgoročni cilji so pa povezati zasebni sektor z javnim, kompetentno izvajati 

zdravstveno nego ter točno opredeliti kompetence medicinskih sester in zdravstvenih 

tehnikov.  

 

Cilji strokovne sekcije v letu 2012 ostajajo isti: dobro medsebojno sodelovanje, prikaz 

našega dela članom drugih strokovnih sekcij, izmenjava izkušenj in druţenje. Seveda 

pa to ni mogoče brez podpore in sodelovanja Zbornice – Zveze.  

Vsem še enkrat hvala za sodelovanje! 

 

 

Poročilo je bilo 17. januarja 2012 potrjeno na 1. korespondenčni seji s strani 

izvršnega odbora strokovne sekcije (sklep 01/12).  

 

Poročilo pripravila 

Simona Muri, predsednica strokovne sekcije 

simona.muri@kclj.si 

 

 

 

 

mailto:simona.muri@kclj.si
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Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na internistično 

infektološkem področju 

 

 

 

 

 

I. Predstavitev sekcije 

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na internistično infektološkem 

področju zdruţuje medicinske sestre in zdravstvene tehnike, ki delujejo na področju 

internistične zdravstvene nege, zdravstvene nege pacientov z okuţbo ter na področju 

preprečevanja širjenja okuţb. Upravni odbor sekcije šteje 8 članov. 

 

Člani izvršilnega odbora sekcije v mandatnem obdobju od 14. 11. 2008 do 13. 11. 

2012: 

 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. 

 

V letu 2011 smo imeli eno sejo IO sekcije 23. novembra 2012 v Ljubljani. 

 

II. Izvedeni projekti in strokovna srečanja 

 Sekcija MS in ZT na internistično infektološkem področju v letu 2011 ni uspela 

izvesti nobenega strokovnega srečanja. Nekaj teţav smo imeli pri pridobivanju 

predavateljev in pri motivaciji sodelavcev.  

 V letu 2011 smo se uspeli dogovoriti, da v okviru sekcije oblikujemo več delovnih 

skupin. Prva naj bi začela z delom skupina za področje bolnišnične higiene, kjer bi 

lahko tudi hitro začeli z aktivnostmi za pripravo specializacije s tega področja.  

 Začeli smo s projektom izdelave celostne grafične podobe Sekcije MS in ZT na 

internistično infektološkem področju. Tako imamo zdaj izdelan svoj logotip, ki ima 

večplasten pomen – na eni strani predstavlja mikroorganizem, ki širi svoje lovke in 

ga skušamo mi s svojimi aktivnostmi zamejiti. Istočasno pa predstavlja tudi naše 

aktivno delovanje, ki se iz centra širi na vse strani. Poleg logotipa smo izdelali tudi 

ţig, dopis in t. i. 'pingvina' za uporabo na strokovnih srečanjih. 

 

III. Program dela in cilji v letu 2012 

 Izvedba dvodnevnega strokovnega srečanja 2. in 3. marca 2012 v LAŠKEM z 

naslovom: Izkušnje nas povezujejo. 

 Izvedba enodnevnega strokovnega srečanja v jesenskem času. Podan je predlog, 

da se jesensko srečanje poveţe s svetovnim dnevom preudarne rabe antibiotikov 

18. 11.  
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 Izvedba volitev predsednice/predsednika sekcije in članov IO v jeseni. Predsednici 

in članom IO sekcije potečejo mandati 13. 11. 2012. 

 Prvi sestanek delovne skupine za področje bolnišnične higiene bo predvidoma v 

januarju 2012. Takrat bomo imenovali tudi vodjo delovne skupine in oblikovali 

delovni načrt. 

 

Poročilo je nastalo na podlagi zapisnika seje IO sekcije 23. novembra 2011, kjer smo 

pregledali delovanje v letu 2011 in pripravili program dela za leto 2012.  

 

Poročilo je bilo potrejeno s  sklepom št. 1/2012.na 1. korespondenčni seji. 

 

Poročilo pripravila  

Jolanda Munih, predsednica strokovne sekcije  

munihj@gmail.com  

 

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v socialnih zavodih 

 

 

 

 

 

 

I. Predstavitev strokovne sekcije  

Članice izvršnega odbora (IO) Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 

socialnih zavodih (Sekcija) so bile izvoljene za mandatno obdobje 2008–2012: 

 predsednica: mag. Liljana Leskovic, , Ljubljana / od 20. 9. 2011 Jelka Černivec 

 podpredsednica: Jelka Černivec, Maribor 

 tajnica: Karmen Wirt, Celje 

 članice: Gabrijela Valenčič, Koper; Joţica Hozjan, Lendava; Judita Erţen,  

 Preddvor; Sonja Planko, Gradišče; Renata Pirnar, Kočevje; Zvonka Vidic,  

 Zidani most. 

 

Avgusta 2011 je bil v Utripu objavljen razpis za predsednico Sekcije. 20. septembra 

2011 je bil v Portoroţu organiziran posvet namestnic direktorjev v socialnovarstvenih 

ustanovah, na katerem so potekale volitve za predsednico sekcije. Izvoljena je bila 

Jelka Černivec.  

 

IO sekcije se je sestal trikrat. 

 

II. Izvedeni projekti in  strokovna srečanja 

V letu 2011 je Sekcija organizirala dve strokovni srečanji z učnimi delavnicami. 

mailto:munihj@gmail.com
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 V mesecu marcu je v Laškem izvedla dvodnevni seminar z učnimi delavnicami z 

naslovom Obravnava starostnika z demenco. Seminar je zaznamoval izredno velik 

odziv, registriranih je bilo 230 udeleţencev. Anketa je pokazala, da so bili 

udeleţenci zelo zadovoljni z vsebino in organizacijo seminarja. 

 20. in 21. oktobra je bil v Mariboru izveden dvodnevni seminar na temo Obravnava 

starostnika s kronično pljučno obstruktivno boleznijo z učnimi delavnicami, kjer je 

bila udeleţba bistveno manjša. Registriranih je bilo 123 udeleţencev. V sklopu 

seminarja smo organizirali okroglo mizo na temo obvladovanja bolnišničnih okuţb. 

Spregovorili smo o problemih zaradi naraščajočega števila stanovalcev s 

kolonizacijo ESBL pozitivnih bakterij. Na okrogli mizi je sodelovala tudi 

predsednica Nacionalne komisije za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih 

okuţb. Sprejeli smo stališče, da je primerno spremeniti Priporočila za izvajanje 

ukrepov pri ESBL koloniziranih stanovalcih, ki navajajo izvajanje kontaktne 

izolacije, v izvajanje poostrenih standardnih ukrepov.  

 

III.  Pomembni razvojni projekti 

Nadaljevali smo z aktivnostmi na področju spremembe Meril za razvrščanje 

stanovalcev v kategorije zahtevnosti zdravstvene nege (Merila). S sklepom Vlade je 

bila imenovana delovna skupina predstavnikov Ministrstva za zdravje, Ministrstva za 

delo, druţino in socialne zadeve, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in 

Zbornice – Zveze (predstavnica predsednica Sekcije Jelka Černivec). Delovna 

skupina je po napornih usklajevanjih sprejela nov predlog Meril, ki ga bodo 

socialnovarstveni zavodi v letu 2012 testirali in se na podlagi dobljenih rezultatov 

dogovorili o vsebini.  

Predsednica Sekcije je bila še članica delovnih skupin za pripravo Strategije razvoja 

zdravstvene nege in oskrbe, Presoje s svetovanjem in Zakona o dejavnosti 

zdravstvene nege in oskrbe.  

 

IV. Problematika in izzivi 

Osnovni problem izvajalcev zdravstvene nege in oskrbe v socialnih zavodih je ta, da 

se je struktura stanovalcev v zadnjih letih, ko se krajšajo leţalne dobe v bolnišnični 

dejavnosti, bistveno spremenila. Ugotavljamo, da veliko število stanovalcev izpolnjuje 

kriterije za namestitev v negovalne bolnišnice. Temu niso sledili kriteriji za 

priznavanje zdravstvene nege, kar ima za posledico izrazit razkorak med potrebami 

stanovalcev in kadrovsko strukturo zaposlenih. Ves čas nam vsiljujejo dejstvo, da je 

zdravnik tisti, ki mora predpisati potrebne aktivnosti zdravstvene nege, kar je 

nesprejemljivo, saj je s tem odvzeta prioritetna vloga medicinski sestri kot nosilki 

dejavnosti in avtonomija stroki zdravstvene nege.  

Zaradi zahtevnosti zdravstvenega stanja stanovalcev in vse večje uporabe 

antibiotikov in hospitalizacij zaznavamo porast ESBL kolonizacij, kar v 

socialnovarstvenih zavodih predstavlja izredno velik kadrovski in finančni problem. 

Skladno s sprejetim sklepom okrogle mize na dvodnevnem seminarju je predsednica 
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Sekcije v mesecu decembru pripravila prenovljena Priporočila za izvajanje ukrepov 

pri ESBL pozitivnih stanovalcih in jih posredovala vsem socialnovarstvenim zavodom.  

 

V. Razvojna in publicistična dejavnost v letu 2011  

V letu 2011 je Sekcija izdala dve publikaciji – zbornika predavanj, recenzirana in oba 

katalogizirana. 

 

VI. Program dela in cilji za leto 2012 

Organizirali bomo dvodnevno spomladansko srečanje na temo Obravnava 

starostnika s sladkorno boleznijo in v jeseni enodnevno strokovno srečanje na temo 

Neţeleni dogodki v socialnovarstvenih zavodih. 

Pridobili bomo podatek o izvajanju spremljanja kazalcev kakovosti za nastanek 

razjede zaradi pritiska in padcev v socialnovarstvenih zavodih ter na podlagi 

pridobljenih podatkov pripravili poenoten način spremljanja kazalnikov kakovosti. 

 

Poročilo o delu sekcije v letu 2010 je sprejel IO na 3. korespondenčni seji dne 20. 1. 

2012. 

 

Poročilo pripravila: 

Jelka Černivec, predsednica strokovne sekcije 

jelka.cernivec@guest.arnes.si 

  

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji 

 

 

 

 

 

 

I. Predstavitev strokovne sekcije 

V izvršilnem odboru (IO) sekcije je 9 članic, ki prihajajo iz različnih slovenskih regij in 

povezujejo medicinske sestre in zdravstvene tehnike, ki delujejo na področju 

zdravstvene nege kardiološkega in angiološkega bolnika. Volitve v IO sekcije so 

potekale 13. 11. 2009 v Velenju na strokovnem srečanju sekcije. Vsi člani so bili 

izvoljeni za štiriletno mandatno obdobje od 13. 11. 2009 do13. 11. 2013.  

  

Člani IO so:  

 predsednica: Tanja Ţontar, KOPA Golnik,  

 podpredsednica: Irena Trampuš, UKC Ljubljana,  
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 članice: Bernarda Medved (UKC Maribor), Metka Pavlinjek (Zdravilišče Radenci), 

Ahbeer Al-Sayegh (SB Celje), Irena Blaţič (SB Izola), Antonija Gazvoda (SB Novo 

mesto), Urška Drole (SB Jesenice), Tanja Kukovec (SB Murska Sobota).  

 

V sekciji smo zaradi laţjega delovanja imenovali še sekretarko Alenko Ostanek (UKC 

Ljubljana), koordinatorico za sodelovanje s tujino Urško Hvala (UKC Ljubljana), 

strokovno sodelavko za področje zdravstvene nege in zdravstvene vzgoje 

kardiološkega in angiološkega bolnika mag. Andrejo Kvas (Zdravstvena fakulteta 

Ljubljana) in v letošnjem letu še strokovno sodelavko s področja zdravstvene nege 

bolnika z arterijsko hipertenzijo Sneţano Škorić (UKC Ljubljana, Klinični oddelek za 

hipertenzijo) za pomoč pri pripravi modula Arterijska hipertenzija za potrebe 

referenčnih ambulant.  

 

V letu 2011 smo imeli dva sestanka IO sekcije: 26. 1. 2011 (Ljubljana) in 3. 6. 2011 

(Radenci) ter štiri korespondenčne seje: 19. 1. 2011, 17. 5. 2011, 19. 9. 2011 in 28. 

9. 2011, dne 10. 2. 2011 pa se je 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, 

reševali pa smo tudi aktualno tekočo problematiko.  

 

II. Izvedeni projekti in strokovna srečanja 

V letu 2011 smo uspešno organizirali tri strokovna srečanja.  

Prvo srečanje je potekalo 3. in 4. maja v Radencih z naslovom Nove smernice pri 

obravnavi ţivljenjsko ogroţenega bolnika s srčno-ţilnimi obolenji.  

Drugo srečanje je bilo na Dolenjskem v Šmarjeških Toplicah 11. novembra z 

naslovom Paliativna oskrba srčno-ţilnega bolnika.  

Skupina za zdravstveno nego bolnika s srčnim popuščanjem je v sodelovanju z 

Zdruţenjem kardiologov Slovenije, Skupino za srčno popuščanje, pripravila 

strokovno srečanje z naslovom Obravnava bolnika v ambulanti za srčno popuščanje. 

Srečanje je potekalo 26. novembra 2011 na Golniku in je bilo namenjeno predvsem 

medicinskim sestram, ki delajo v teh ambulantah. Na tem srečanju sta Katja Janša 

Trontelj in Tanja Ţontar pripravili tudi poročilo z obiska dveh klinik v Linköpinku in 

Norrköpingu na Švedskem, kjer medicinske sestre samostojno vodijo bolnike s 

srčnim popuščanjem.  

 

V jesenskem času smo aktivno pripravljali program modula Arterijska hipertenzija, 

izobraţevanje za diplomirane medicinske sestre v referenčnih ambulantah. Na 

začetku leta 2012 bomo modul prvič izvedli skupaj s Katedro za druţinsko medicino 

na Medicinski fakulteti v Ljubljani in Kliniko za hipertenzijo iz UKC Ljubljana.  
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III. Kazalniki kakovosti 

Zadovoljstvo udeleţencev na predavanjih smo spremljali s pomočjo anketnih 

vprašalnikov in tako dobili veliko pozitivnih mnenj ter novih idej za delo v prihodnosti.  

 

IV. Razvojna in publicistična dejavnost 

Izdali smo tudi recenzirana (recenzentka: mag. Andreja Kvas) in lektorirana (lektorici: 

Jasna Zupan in Anja Blaţun) zbornika prispevkov s pridobljenim kataloškim zapisom 

o publikaciji (CIP), v katerih so objavljeni strokovni prispevki predavateljev.  

 

Tudi letos smo se prijavili na razpis Sklada za koriščenje sredstev za projektno delo 

in publicistično dejavnost Zbornice – Zveze za leto 2011, da bi s temi sredstvi lahko 

finančno pokrili stroške tiskanja zbornikov prispevkov.  

 

V Utripu smo objavili poročilo s strokovnega srečanja naše sekcije v Radencih, ki sta 

ga pripravili Urška Hvala in Tanja Ţontar.  

 

V. Program dela in cilji za leto 2012 

V letu 2012 načrtujemo organizacijo dvodnevnega strokovnega srečanja 25. in 26. 

maja v Radencih z naslovom Bolnik z arterijsko hipertenzijo in motivacija v procesu 

zdravljenja. V jesenskem času ţelimo v sodelovanju z Zdruţenjem kardiologov 

ponovno pripraviti srečanje na temo srčnega popuščanja. Takrat ţelimo predstaviti 

tudi osnutek enotne dokumentacije za področje zdravstvene nege bolnika s srčnim 

popuščanjem za celo drţavo ter poenotiti zdravstveno-vzgojne vsebine.  

Tudi v prihodnje ţelimo spremljati novosti na področju kardiologije in angiologije ter 

aktivno skrbeti za strokovno izpopolnjevanje medicinskih sester, zdravstvenih 

tehnikov in študentov zdravstvene nege. Kot 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 okviru Zbornice – Zveze ţelimo biti aktivno vključeni pri reševanju aktualnih 

problemov ter zastopati vse kolegice in kolege, delujoče na področju, ki ga pokriva 

naša sekcija. V prihodnosti vidimo velik izziv v pripravi kliničnih specializacij.  

 

Poročilo o delu Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in 

angiologiji za leto 2011 je bilo sprejeto na korespondenčni seji dne 20. 1. 2011.  

 

Poročilo pripravila 

Tanja Ţontar, predsednica strokovne sekcije 

tanja.zontar@klinika-golnik.si 
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Sekcija medicinskih sester v managementu 

 

 

 

 

 

I. Predstavitev Sekcije  

Mandat članov izvršnega odbora traja od 5. 11. 2008 do 4. 11. 2012 in deluje v 

naslednji sestavi: 

 predsednik: pred. mag. Boris Miha Kaučič,  

 podpredsednica: pred. Nataša Vidnar,  

 sekretarka: Suzana Majcen Dvoršak, (imenovana 30. 6. 2009) 

 svetovalka: pred. Duška Drev  

 predsednica Komisije za priznanja: pred. mag. Hilda Maze 

 člani: pred. Peter Poţun, Daniela Mörec, Irma Antončič.  

 

V letu 2011 se je izvršni odbor sestal na dveh rednih sejah (30. 6. 2011 in 14. 12. 

2011 v Celju), eni izredni seji (12. 4. 2011 v Laškem) in sedmih korespondenčnih 

sejah izvršnega odbora. Sklepi, ki so bili sprejeti na rednih, izredni in 

korespondenčnih sejah: v obdobju od januarja do decembra 2011 je bilo sprejetih 39 

sklepov.  

 

II. Izvedeni projekti in strokovna srečanja 

V letu 2011 smo izvedli eno strokovno srečanje, z naslovom Odličnost v zdravstvu 

– odprti za nove ideje. Seminar je potekal 12. 4. 2011 v Laškem.  

 

Seminarja se je udeleţilo 143 slušateljev, izdali smo recenzirani zbornik v nakladi 

200 izvodov (CIP in ISBN). Zbornik je v pdf dokumentu brezplačno dostopen na 

spletni strani Zbornice – Zveze.  

 

Poročilo seminarja je bilo objavljeno v informativnem biltenu Utrip. Rezultati 

evalvacije so pokazali, da je bil seminar izveden kakovostno in da so bili udeleţenci 

zadovoljni z izvedbo. 

 

Skozi vse leto 2011 smo skrbeli za aţuriranje informacij na spletni strani Sekcije 

medicinskih sester v managementu. 

 

Zaradi finančne situacije v zdravstvu se je izvršni odbor odločil, da jesenskega 

strokovnega srečanja Sekcije medicinskih sester v managementu ne organizira. 

Ostali program dela in zastavljeni cilji so bili realizirani.  
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III. Problematika in izzivi 

V letu 2011 je Sekcija medicinskih sester v managementu ustvarila preteţni deleţ 

finančnih prihodkov na trgu. Glede na finančno stanje v zdravstvu lahko v letu 2012 

pričakujemo manjši prihodek iz kotizacij. V sekciji se bomo trudili, da bomo sledili 

aktualnim trendom na področju zdravstvenega menedţmenta in vodenja ter ponudili 

aktualna strokovna izpopolnjevanja.  

 

Sekcija je razvojno usmerjena. Iz finančnih sredstev Zbornice – Zveze smo lani 

pridobili finančna sredstva iz razpisa za publicistično dejavnost, ki smo jih usmerili v 

nove razvojne projekte sekcije. Ocenjujemo, da bo morala Zbornica – Zveza v 

prihodnje del finančnih sredstev iz članarin usmeriti tudi v razvojno dejavnost 

strokovnih sekcij.  

 

Če pogledamo obdobje od leta 2008 do danes, udeleţba na seminarjih narašča, kar 

je pozitivno. Tudi v naslednjem obdobju 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.  

 

IV. Mednarodna dejavnost  

Predsednik sekcije, mag. Boris Miha Kaučič, je član Evropskega zdruţenja 

direktorjev zdravstvene nege – ENDA. V letu 2012 bomo še aktivneje sodelovali z 

zdruţenjem, razmišljamo o kandidiranju za prevzem organizacije kongresa ENDA v 

Sloveniji.  

 

V. Kazalniki kakovosti 

V letu 2011 smo spremljali štiri kazalnike kakovosti, ki smo jih oblikovali v letu 2010: 

Kazalnik Leto 2010 Leto 2011 

Udeleţba slušateljev na seminarjih sekcije 201 143 

Število izdanih publikacij / zbornikov sekcije 2 1 

Naklada izdanih publikacij 350 200 

Ocena zadovoljstva udeleţencev seminarjev 4,53 4,90 

 

VI. Publicistična dejavnost 

Sekcija medicinskih sester v managementu je v letu 2011 izdala eno publikacijo s 

kataloţnim zapisom CIP in ISBN. Publikacija je bila recenzirana in lektorirana.  

 

VII. Program dela in ciljiza leto 2012  

V letu 2012 ţeli Sekcija medicinskih sester v managementu organizirati dve strokovni 

srečanji, v skladu z načrtom dela za leto 2012. 
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Poročilo je obravnaval in potrdil izvršni odbor Sekcije medicinskih sester v 

managementu na svoji 21. seji, ki je potekala korespondenčno, dne 19. 1. 2012 

(sklep št. 80/21). 

 

Poročilo pripravili 

mag. Boris Miha Kaučič, Nataša Vidnar, Suzana Majcen Dvoršak 

 

Odgovorna oseba za poročilo 

pred. mag. Boris Miha Kaučič, predsednik strokovne sekcije 

kaucic@amis.net  

 

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nevrologiji 

 

 

 

 

 

I. Predstavitev organa 

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. 
 

Izvršni odbor sekcije je imel tri seje : 9. 1. 2011, 28. 1. 2011 in 21. 9. 2011.  

Na sejah smo obravnavali aktualno problematiko na področju zdravstvene nege, 

opravili analizo dela za preteklo leto in pripravili predlog programa strokovnih srečanj 

za leto 2012.  
 

II.  Izvedena strokovna srečanja 

V septembru 2011 smo izvedli načrtovano strokovno srečanje z naslovom 

Zdravstvenega nega v nevrologiji včeraj, danes, jutri. Ocenjujemo, da je bilo 

strokovno srečanje uspešno, kar so pokazale tudi ocene v anketnih vprašalnikih, 

ustne pohvale in številni udeleţenci.  

  

III. Mednarodna dejavnost 

 V dneh od 3. do 7. maja 2011 je v Blankenbergu (Belgija) potekal 9. kongres 

European Association of Neuroscience Nurses (EANN). Kongresa sta se udeleţili 

predsednica in podpredsednica Sekcije MS in ZT v nevrologiji.  



[Type text] 

 

 

 

Poročilo o delu organov Zbornice –Zveze za leto 2011  

 

 

198 

 

 3. in 4. maja je zasedal ENN board direktorjev, ki sem se ga udeleţila kot članica 

boarda in predstavnica naše sekcije. Predstavila sem delo naše sekcije v letu 

2011 in program dela za tekoče leto ter se aktivno vključila v razpravo o projektu 

Neuroblend in vseţivljenjskem izobraţevanju nevroloških medicinskih sester ter 

izmenjavi dobrih praks. Poročala sem o aktivnostih naše sekcije v preteklem 

obdobju in načrtih za leto 2012.  

 V letu 2011 smo aktivno sodelovali na strokovni konferenci Udruge medicinskih 

sestara i tehničara Hrvatske za neurologiju v Opatiji z naslovom Budučnost 

modernog sestrinstva u neuroznanosti. 

 V letu 2011 se je naše sodelovanje z medicinskimi sestrami iz Hrvaške še 

okrepilo, tako da smo v teku leta tudi večkrat izmenjali mnenja in predloge o 

aktualnem dogajanju na področju zdravstvene nege nevrološkega bolnika in se 

dogovarjali o načrtih za skupne projekte.  

 Sekcija MS in ZT v nevrologiji se je pridruţila pobudi za ustanovitev Udruge Alpe – 

Dunav – Adria sestara u neuroznanosti, ki bi zdruţevala nevrološke medicinske 

sestre in zdravstvene tehnike. Za podpredsednico tega zdruţenja je bila 

predlagana članica naše sekcije.  

 

IV.  Razvojna in publicistična dejavnost 

Izdali smo zbornik predavanj Zdravstvena nega v nevrologiji včeraj, danes, jutri.  

 

V.  Program dela in cilji za leto 2012 

V letu 2012 bomo organizirali eno strokovno srečanje s tematiko nevrološke 

zdravstvene nege. V sodelovanju s sponzorji načrtujemo tudi učne delavnice na temo 

stresa in izgorelosti na delovnem mestu, kot nadaljevanje delavnic za naše članice, ki 

so se udeleţile delavnic ţe v letu 2011. Dogovori so še v teku.  

 

V letu 2012 si ţelimo bolj aktivnega sodelovanja naših članov, zato bomo izboljšali 

pretok informacij in jih spodbujali k aktivnemu sodelovanju, dajanju pripomb in 

predlogov.  

Kot člani zdruţenja EANN se bomo še aktivneje vključevali v njihove dejavnosti, še 

naprej krepili sodelovanje z medicinskimi sestrami iz Hrvaške in Srbije ter se aktivno 

vključili v priprave na organizacijo kongresa Udruge Alpe – Dunav – Adria sestara u 

neuroznanosti.  

 

Poročilo je bilo potrjeno na korespondenčni seji IO sekcije (1/2012) dne 20. 1. 2012.  

 

 

Poročilo pripravila 

Helena Tušar, predsednica strokovne sekcije 
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Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v otorinolaringologiji 

 

 

 

 

 

I. Predstavitev strokvne sekcije  

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 so: 

 predsednik: Matjaţ Mrhar, Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica, 

 podpredsednik: Jasmin Mustafić, UKC Maribor, 

 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; 

članice. 

 

Seje izvršnega odbora v letu 2011: 

Redne seje: Korespondenčne seje: 

4 1 

 

II. Izvedeni projekti in strokovna srečanja 

 Seminar z naslovom Celostna obravnava pacienta, obolelega za rakom grla in 

vratu smo uspešno realizirali v maju 2011.  

 Od leta 2010 imamo tudi spletno stran (http://www.sekcija-mszt-orl.si), kjer 

objavljamo aktualna vabila in obvestila. Od pričetka delovanja spletne strani do 

konca leta 2011 smo zabeleţili 9600 klikov oz. obiskov.  

 Oktobra 2010 je bil predsednik sekcije imenovan v komisijo Ministrstva za zdravje 

za izdelavo strategije razvoja ORL dejavnosti v Sloveniji za obdobje od leta 2012 

do 2020. Komisija v letu 2010 ni pričela z delovanjem. 

 Začeli smo z aktivnostmi za pripravo specializacij na področju avdiometrije, saj 

projekcije nakazujejo premajhno število avdiometristov v slovenskem prostoru 

(letno potrebujemo 2–4 avdiometriste); pripravo smo opustili in sprejeli sklep za 

organizacijo tečajev avdiometrije z vestibularnimi preiskavami (VTG, VNG). 

 Aktivno smo sodelovali s pobudami pri pripravi Pravilnika o delovanju strokovnih 

sekcij, saj smo sami naleteli na več problemov, ki jih zaradi pomanjkljivosti 

pravilnika nismo razrešili. 

 Podali smo pobudo o priznanju tečaja avdiometrije in avdiološke elektroakustike 

za specialna znanja. Upravni odbor je sprejel sklep o priznanju tečaja avdiometrije 

in avdiološke elektroakustike za specialna znanja. 

 V okviru seminarja smo sodelovali z društvom laringotomiranih pacientov Maribor. 

http://www.sekcija-mszt-orl.si/
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 Sodelovali smo na vseh sejah OSS. 

 

III. Razvojna in publicistična dejavnost 

V okvirju seminarja smo izdali tudi zbornik z recenzijo in CIP številko v nakladi 350 

izvodov. V okviru razpisa Zbornice – Zveze za publicistično dejavnost smo kandidirali 

za sofinanciranje zbornika. Rezultat v letu 2011 še ni bil znan. V letu 2010 smo prav 

tako uspešno kandidirali za sredstva za publicistično dejavnost in jih tudi prejeli. 

Obvezne izvode smo poslali v NUK, po 2 dva izvoda pa so prejele vse fakultete in 

visoke šole s področja zdravstvene nege v Sloveniji. 

 

IV. Kazalniki kakovosti 

Na seminarju smo evalvirali predavanja in dobili zelo dobre rezultate. 

 

V. Program dela in cilji za leto 2012 

V letu 2012 bomo organizirali dva seminarja. Pričeli bomo z izdelavo standardov s 

področja ORL – aktivnosti ZN na področju ORL. Načrtujemo tri seje IO in 

korespondenčne seje za reševanje tekoče problematike. Izvajali bomo tudi vse 

sklepe UO zbornice in OSS. 

 

Člani IO sekcije so na 7. korespondenčni seji 25.1.2012 sprejeli poročilo o delu 

skecoije v letu 2012 (sklep št. 01/07K). 

 

Poročilo pripravil 

Matjaţ Mrhar, predsednik strokovne sekcije 

predsednik@sekcija-mszt-orl.si  

 

mailto:predsednik@sekcija-mszt-orl.si

