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1. POROČILO PREDSEDNICE 
1.1 Poro čilo za leto 2012 

 
Leto 2012 se bo v zgodovino Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – 
Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov 
Slovenije (Zbornice – Zveze) in v slovenski zdravstveni in babiški negi nasploh 
zapisalo kot posebno naporno leto. Ne le za samo organizacijo, ki je v tem letu 
praznovala tudi 85 let svojega organiziranega delovanja in 20 let zborničnega 
organiziranja, tudi za stroko zdravstvene in babiške nege samo. V začetku leta, po 
prihodu novega ministra za zdravje Tomaža Gantarja, je Zbornica – Zveza doživela 
»zgodbo«, ki je ni do sedaj z nobenim ministrom za zdravje, med drugim 
nepodaljšanje javnih pooblastil in poskus javne diskreditacije tako med lastnim 
članstvom kot v splošni javnosti, zlasti v medijih. Javna pooblastila so se nam iztekla 
4. maja.  Zapisati vse tisto, kar se nam je v tem letu zgodilo, ni mogoče. Za 
zgodovino bodo pomembni različni dogodki, zapisi, tudi medijski, ostalo bo tudi nekaj 
lepih spominov na obdobje, ki je bilo naporno  in posebno, zlasti bo zanimivo, ko se 
bo na to obdobje gledalo s primerno časovno distanco. 
Naprej želim izpostaviti velike napore naših članic in članov, še posebej 
funkcionarjev, torej Upravnega odbora, predsednic in predsednikov regijskih 
strokovnih društev, strokovnih sekcij, delovnih teles, komisij in skupin, tudi zaposlenih 
v pisarni Zbornice- Zveze, notranjih in zunanjih sodelavcev, podpornikov, znanih in 
neznanih ljudi, ki so verjeli, da v času ekonomske in politične krize, tudi krize vrednot, 
za povrhu pa najhujšega napada v zgodovini naše organizacije s strani resornega 
ministra, na Zbornici – Zvezi ni vse narobe. 
S potezami, ki jih je minister Gantar pričel vleči kmalu po prevzemu funkcije in z njimi 
nadaljeval do zadnjega dneva svojega ministrovanja, bodo v organizaciji in stroki 
zagotovo ostale nepozabne, upajmo da ne tudi nepopravljive sledi in škoda, katerih 
posledice bomo občutili še leta. To grenko dejstvo je potrebno zapisati v sam uvod 
poročila. 
Kmalu po redni letni (volilni) skupščini Zbornice – Zveze, prav tako 23. marca (2012), 
smo se soočili s prvimi posledicami nekaterih odločitev ministra Gantarja. Naj 
spomnim, po skupščini smo v izjavi za javnost izrazili nezadovoljstvo ob informaciji o 
odločitvi ministrstva v zvezi s financiranjem javnih pooblastil, ki jih ministrstvo 
podeljuje tako Zdravniški zbornici kot tudi Zbornici – Zvezi; jasno smo opozorili (kar 
smo sicer od oktobra 2011 opozarjali že ministra Dorjana Marušiča), da nam 4. maja 
potečejo javna pooblastila in bi čim prej rabili postopke, s katerimi bi nam bila javna 
pooblastila podaljšana. Minister je 23. 3. 2012  že celo podpisal odločbo, s katero 
»se sprejme pobuda za podelitev javnega pooblastila zbornici oziroma strokovnemu 
združenju s področja zdravstvene in babiške nege«. Obrazložitev, pomembno za 
zgodovino, navajamo: 
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Sklep o začetku postopka v Uradnem listu pa, žal, ni bil objavljen. Več o pravnih 
zadevah, s katerimi smo se intenzivno ukvarjali vse leto, je napisano v poročilu 
pravne službe. 
 
Javna pooblastila  pomenijo mehanizem za zagotavljanje varnega dela tako za 
paciente kot izvajalce. Gre za upravne postopke: vpis v register, podeljevanje in 
odvzemanje licenc, izvajanje strokovnih nadzorov s svetovanjem ter načrtovanje 
specializacij in izvajanje specialističnih izpitov. Zlasti področje kliničnih specializacij 
že leta ne zaživi; ocenjujemo, da ni politične volje, ne nazadnje ekonomska  kriza 
pride prav za razlago, da ni denarja, v resnici pa je to tudi prikladen izgovor, da se 
pristrižejo peruti prehitro razvijajoči in vzpenjajoči se profesiji, ki se prebija v 
zdravstvu s (pre)veliko hitrostjo, osvaja znanja, posega na nova področja, kot so 
raziskovanje, vodenje in upravljanje, znanstveni pristop k stroki, drugo. Zaznali smo, 
da je pritisk zdravstvene politike povezan tudi z umeščanjem posameznih 
zdravstvenih profilov v sistem zdravstvenega varstva. Ne podelitev javnih pooblastil 
pomeni istočasno »hendikep« za stroko in organizacijo in ne verjamemo, da le za 
medicinske sestre, babice in zdravstvene tehnike v času gospodarske  krize (tudi 
krize vrednot) ni denarja za regulacijo. V številkah to pomeni nekaj čez 130.000 EUR 
na leto, naj si vsakdo ustvari predstavo o tem sam. Prej bi trdili, da gre morda za 
simbolično »discipliniranje« poklicne skupine (in homogene stanovske strokovne 
organizacije), ki se je povzpela v prepoznavno družbeno skupino, v (še vedno) 
premočni hierarhiji odnosov in umeščenosti poklicnih skupin v sistemu zdravstva. 
V času prvomajskih praznikov smo v medijih zasledili, da v Zdravstveni svet, 
ministrov posvetovalni organ, ni bil/a imenovan/a n oben/a predstavnik/ca za 
podro čje zdravstvene in babiške nege,  kar je bilo nerazumljivo, saj to predvideva 
tudi zakonodaja. Takoj smo opozorili, tudi javno, da je to za stroko nesprejemljivo. 
Sledile so obljube tako ministra kot na novo imenovane predsednice Zdravstvenega 
sveta Metke Zorc, da se bo to zgodilo; dejansko pa smo dobili umetni »politični 
obvod«, po ministrovi meri sestavljen t.i. »strateški svet« (v ta nam je bilo poskrbljeno 
tudi za pravne podlage), in z njegove strani imenovanega predsednika strateškega 
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sveta Deana Horvata, ki je bil istočasno imenovan tudi za «našega« predstavnika v 
Zdravstvenem svetu. O kakšni povezavi, sodelovanju in pretoku informacij na tem 
področju dela tega pomembnega organa se ni dogajalo nič. 
 
V juniju je minister poslal v javno razpravo Odredbo o Seznamu izvajalcev 
zdravstvenih poklicev oziroma s posameznih podro čij, ki morajo biti vpisani v 
register in imeti veljavno licenco , ki bi bistveno spreminjala sistem regulacije 
poklicev v zdravstveni dejavnosti, saj bi za večino zdravstvenih delavcev opuščala 
obstoječi sistem regulacije. Dokument je temeljil na ugotovitvi, da je 19 poklicev v 
zdravstveni dejavnosti, od inženirjev radiologije, specialistov medicinske biokemije pa 
do zdravstvenih tehnikov in diplomiranih medicinskih sester, tako pomembnih za 
zagotavljanje kakovostne in varne zdravstvene obravnave, da je so potrebni 
regulatorni mehanizmi, v skladu s katerimi morajo biti izvajalci omenjenih poklicev 
vpisani v register in imeti veljavno licenco, ki jo je mogoče podaljšati zgolj na podlagi 
dokazil o strokovni usposobljenosti za nadaljnje delo. Na ministrovo namero se je 
naša stroka ostro odzvala, tudi v medijih in sicer z dokumentom Zdravstvena nega v 
luči zahteve po deregulaciji zdravstvenih poklicev. V njem opozarjamo, da s to 
nevarno potezo pacienti ne bodo imeli več zagotovila, da bo vsak izvajalec 
zdravstvene dejavnosti ustrezno usposobljen, se stalno strokovno izpopolnjeval ter 
da bi bil uveden strokovni nadzor nad njegovim delom. Zgolj štirje od 19 poklicev v 
zdravstveni dejavnosti bi namreč ostali regulirani, med njimi diplomirana medicinska 
sestra in diplomirana babica, ni a več  zdravstvenega tehnika oz. srednje medicinske 
sestra, čeprav ravno ta poklic predstavlja okrog 65 odstotkov vseh zaposlenih na 
področju zdravstvene in babiške nege oz. skoraj 13.000 zaposlenih zdravstvenih 
delavcev v zdravstvenem sistemu, za katere izobraževanje in strokovno 
usposabljanje ne bi bilo več potrebno. Dokument je bil poslan na več naslovov tako 
posameznikov in ciljnih skupin, tudi na sedež ICN in EFN in medijem. 
 
13. junija je minister Gantar na novinarski konferenci, sklicani v ta namen, hudo 
oblatil ne le vodstvo, tudi preko 16.000 članic in članov Zbornice – Zveze, prizadeti so 
bili tudi številni drugi, ki se identificirajo z zdravstveno in babiško nego. Zagotovo  je 
bil eden od neposrednih vzrokov tudi naš kategorični odziv na njegovo namero z 
deregulacijo.  Kljub nadaljnjim poskusom vzpostaviti kakršnokoli komunikacijo, ko 
smo zelo prizadeti in  oblateni v javnosti (nekaj svojih neresničnih navedb, zlasti 
okrog naših finančnih prilivov, je minister naslednji dan javno zanikal), zbirali svoje 
moči in ob vaši podpori, spoštovano članstvo, skušali nadaljevati z delom, se 
istočasno ukvarjati z mediji, pripravami na izredno skupščino, pojasnjevanjem 
svojemu članstvu, kaj se dogaja. 
 
Nesodelovanje z ministrstvom se je nadaljevalo, komunikacije praktično ni bilo, 
minister je pri dodeljevanju nalog obšel strokovno združenje in naloge, ki nam 
pritičejo, nalagal RSKZN, svojemu strateškemu svetu, drugim, zlasti je bil odklonilen 
do področja kompetenc, ki jih je stroka oblikovala dve desetletji. Naj spomnim: prva 
»razmejitev del in nalog«, predhodnica aktivnosti in kompetenc, izhaja iz leta 1993, 
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druga 1997, sledila je prenova in nadgradnja dokumenta in izdaja Poklicnih aktivnosti 
in kompetenc leta 2008, potem pa smo izdajali posamezne knjižice po ožjih 
strokovnih področjih: patronaža, nefrologija, dializa in transplantacija, družinska 
medicina. Poudarjam, kompetence je pisala stroka za stroko, kar nenadoma pa so, 
zlasti aktivni so bili posamezni člani/ce iz strateškega sveta, ki niso bili s področja 
zdravstvene nege, postale vzrok za gnev, ki ga minister zlival nad našo stroko. 
 
Minister je, ob primerni asistenci posameznikov iz t.i. Civilne iniciative, ki od leta 2004 
vztraja na kompetencah dipl.m.s. , ki naj bi jih izvajale srednje medicinske sestre (ob 
tem, da smo podprli Aneks h kolektivni pogodbi, ki ureja to področje), zahteva temu 
primerno plačilo, zanika potrebnost izobraževanja, licenciranja itd., postavljal več 
pogojev, nekaterih izvedljivih, drugih ne. Od vodstva Zbornice – Zveze je v zameno 
za podelitev javnih pooblastil zahteval odstop predsednice in podpredsednika, v 
javnosti je nagovarjal k ustanovitvi neke druge »zbornice«. Namesto odstopa, ki ga 
minister ne more zahtevati, saj gre za grob poseg politike v strokovno civilno 
združenj, smo uspešno izpeljali že omenjeno izredno skupščino, celotna organizacija 
in njeno vodstvo (kar pomeni Upravni odbor, Odbor strokovnih regijskih društev, 
Odbor strokovnih sekcij, vsa druga telesa, zaposleni v pisarni Zbornice – Zveze in 
številni drugi), so zelo veliko svojega časa in energije vlagali v reševanje nastale 
situacije, za kar se vsem izjemno lepo zahvaljujemo. 
 
Delna komunikacija je ob velikih naporih posameznikov, še posebej iz pisarne 
Zbornice – Zveze (hvala Moniki Ažman, izvršni direktorici in vsem drugim) stekla proti 
poletju. Ob pogojih, ki jih je minister postavljal, kot so podpis nekakšnega sporazuma 
s t.i. civilno iniciativo (ki je ob vprašanju, s kom sploh naj podpisujemo sporazum, saj 
gre za neregistrirano združenje, splahnelo) do zahtev po spremembah volilnih 
postopkov pri poslancih regijskih strokovnih društev  na skupščini Zbornice – Zveze, 
kar smo tudi izpeljali. Ob nagovarjanju in pritiskih (tudi v medijih) nekaj nezadovoljnih 
nečlanov, združenih v tej civilni iniciativi, ob pomoči znane in razvpite odvetniške 
pisarne ob podpori ministra, je tako v letu 2012 skupina nezadovoljnih 
posameznikov,  krojila usodo preko 19.000 izvajalcev zdravstvene nege . 
 
Leto je torej minevalo v »vetrovnih« odnosih z ministrom, se je pa izkazala naša 
zavest, identifikacija z lastnim »cehom«, številčnost, bilo je relativno malo izstopov iz 
združenja. Kljub vsemu je ostala homogenost, ki so jo občasno rahljali le poskusi 
posameznikov, ki so nagovarjali k izstopom iz organizacije, torej Zbornice – Zveze, in 
s tem istočasno tudi iz regijskega strokovnega društva. A istočasno ni odpovedala 
stanovska solidarnost, kar se je odražalo tudi v javni podpori združenju in 
posameznikom tako neposredno v pogovorih, z oglašanjem v medijih, Utripu, drugod. 
Svojo vlogo so zelo dobro odigrali predsednice/ki regijskih strokovnih društev, 
strokovnih sekcij, posamezniki, funkcionarji, številni drugi. Čisto vsakemu lepa hvala. 
Opravi čujem se, da sem se v poro čilu o teh dogajanjih okrog javnih pooblastil 
tako široko razpisala, a ocenjujem, da je to za pog led skozi kriti čna očala 
preteklosti in prihodnosti pomembno. 
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Preidimo k bolj »normalnemu« delu poročila, katerega vsebino in rezultate ste pisali 
številni, velika množica nas je, ocenjujem, da med 300 in 500, ki se lahko podpišemo 
pod stotine različnih dogodkov, projektov, dokumentov, vsebin in oblik našega 
delovanja. Ne le za dobra poročila, ki jih lahko prebiramo v tem dokumentu, za 
rezultate se vam želim zahvaliti. Vanje je vtkanih veliko prostovoljnega dela, mnogo 
entuziazma, znanj, izkušenj, dobre volje, ogromno prostega časa. Dejavnosti, ki smo 
jih in jih še izvajamo, so raznolike, začenši s skrbjo za izobraževanje na vseh nivojih 
in v različnih oblikah in okoljih, oblikovanjem strokovnih protokolov, ki nam gredo 
sicer bolj počasi, delom na posodabljanju kompetenc, s katerimi smo imeli to leto 
veliko opraviti, minister pa še več, organizacijo zanimivih interesnih dejavnosti, 
mnogimi izvirnimi pristopi, da bi zadovoljevali potrebe, interese, želje in zahteve 
članstva, ki se zaveda, da je treba za svojo članarino čim več dobiti. Morda je 
smiselno omeniti, da organizacija preko vsakomesečnega razdeljevanja sredstev iz 
sklada za izobraževanje podpira slednje v kolikor je mogoče veliki meri, kar je v 
časih, ko denarja za izobraževanja po zavodih ni (predvidevamo, da ga potem ni za 
nikogar…) zelo pomembno. Predlagam, da si med odhodi sredstev ogledate to 
rubriko. 
 
Aprila (18. in 19.) smo imeli veliko čast, organizirali smo 96. redno generalno EFN 
skupš čino v Ljubljani (prvič smo jo gostili leta 1998 na Bledu še pod kratico PCN), 
kjer so se zbrali predstavniki nacionalnih združenj medicinskih sester, članic EFN; 
prisotnih je bilo več kot 50 predstavnic in predstavnikov iz 30 od 43 držav EU in držav 
opazovalk, ki zastopajo šest milijonov medicinskih sester v evropskem prostoru. Na 
srečanju v hotelu Lev je prisotne v imenu ministra za zdravje pozdravila državna 
sekretarka Brigita Čokl in poudarila: »Poklic medicinskih sester, babic in zdravstvenih 
tehnikov predstavlja odgovorno in zahtevno poslanstvo, katerega prva naloga je skrb 
in pomoč pacientu. Vsi ljudje se ob obisku katerekoli zdravstvene ustanove najprej 
srečamo z vami. Tako predstavljate tudi prvo ogledalo vsake zdravstvene ustanove 
in posledično celotnega zdravstvenega sistema. Vsi skupaj pa se moramo zavedati, 
da se zdravstveni sistem v Sloveniji in tudi drugod po Evropi srečuje s potrebnimi in 
neizogibnimi varčevalnimi ukrepi. Ministrstvo v Zbornici - Zvezi vidi partnerja pri 
oblikovanju zdravstvenih politik. Zato Zbornico – Zvezo in vse njene članice in člane 
vabi k sodelovanju pri spremembah zdravstvenih politik. To velja še posebej za 
naloge, ki so bile z javnim pooblastilom podeljene Zbornici – Zvezi, in obsegajo 
vodenje registra, licenciranje, regulacijo poklicev in opravljanje strokovnega nadzora 
s svetovanjem, kar že sedaj opravljate zelo uspešno«. 
 
Lepo se je slišalo, a skoraj nič od zgoraj povedanega se »doma« ni udejanjalo, žal. 

 
Ob tej priložnosti je dan pred skupščino na ministrstvu za zdravje potekalo srečanje z 
vodstvom Zbornice Zveze in generalnim sekretarjem EFN  Paulom de Raevom  ter 
predstavniki ministrstva. Razprava se je nanašala na situacijo zdravstvene in babiške 
nege v Sloveniji, izobraževanje po EU direktivah in probleme v državi, saj smo 
ohranili vse srednje zdravstvene šole in ustanovili v kratkem času poleg obstoječih še 
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pet novih, visokih šol. Nadalje so razpravljali o neustreznem preštevanju medicinskih 
sester in zdravstvenih tehnikov v naši državi; število diplomiranih medicinskih sester, 
ki ustrezajo izobraževanju po EU direktivi, je zaskrbljujoče daleč pod evropskim 
povprečjem (v EU približno 750 medicinskih sester, pri nas okrog 200 na 100.000 
prebivalcev). EU direktivo je ob vstopu v EU podpisala država. Razprava je tekla še o 
statusu medicinskih sester in babic v zdravstvenih timih, o njihovi participaciji pri 
kreiranju zdravstvene politike (ta jih pogosto spregleda) o varčevalnih ukrepih, ki jih 
namerava vlada izpeljati in bodo nedvomno prizadeli paciente – tudi preko 
neustreznega zaposlovanja tako v deficitu po številu kot izobrazbi neustreznih kadrih, 
torej na že sistemizirana delovna mesta za eno stopnjo manj izobražen kader; ob tem 
jih skrbi za varnost pacientov. 
 
Na dan pred skupščino smo se na naše povabilo srečali s predstavniki 
nacionalnih združenj medicinskih sester in babic s podro čja Alpe, Jadran, 
Balkan ; tako smo gostili predstavnike Hrvaške, Srbije, Makedonije, Črne gore in 
Italije. Izmenjali smo si številne zanimive in koristne informacije in izkušnje, zlasti  s 
področja izobraževanja. 
 
Na povabilo nemškega združenja medicinskih sester  na Malti leta 2011 smo v letu 
2012 imenovali tričlansko delegacijo (predsedovala ji je izr. prof. dr. Brigita Skela 
Savič), ki je sodelovala v projektu DG SANCO , ki se je v grobem nanašal na vlogo 
in kompetence, regulacijo sodelavcev v negovalnih timih, kadra s srednješolsko 
izobrazbo; v naši državi je bilo do ministrovega podpisa odredbe o deregualciji to 
področje zgledno urejeno, zdaj bo predvidoma slabše. 
 
Ob mednarodnih dnevih medicinskih sester (12. maja) in babic (5. maja) se nam je 
prvič v zgodovini dogodil posebno lep, koristen in tudi slovesen dogodek – 13. 
simpozij zdravstvene in babiške nege  v Cankarjevem  domu v Ljubljani , z vso 
ponudbo strokovnih in organizacijskih elementov dobrega strokovno – promocijskega 
in družabnega dogodka. V izjavi za javnost je Suzana Majcen Dvoršak, predsednica 
organizacijskega odbora, povzela: 
»V pripravo in izvedbo so se aktivno vključili številni člani in članice, ki delujejo pod 
okriljem Zbornice - Zveze v 31 strokovnih sekcijah in 11 regijskih društvih ter v 
Nacionalnem centru za strokovni, karierni in osebnostni razvoj medicinskih sester in 
babic. Na stojnicah smo v obeh dnevih prireditve izvajali preko različnih 70 aktivnosti 
s  področij delovanja medicinskih sester in babic, pa tudi prostočasnih dejavnosti, 
vezanih na zdrav življenjski slog in premagovanje stresa ali pa preprosto za druženje. 
Na odprtem odru Cankarjevega doma je bilo izvedenih 27 predavanj in predstavitev, 
vključno z nastopi treh pevskih zborov medicinskih sester, ki delujejo pod okriljem 
regijskih strokovnih društev: Pomurje, Celje in Ljubljana. Oba dneva je potekala tudi 
krvodajalska akcija. V izjavi za javnost smo še zapisali: 

 
Priložnost za predstavitev svojega delovanja so zaznali  tudi v Inštitutu za varovanje 
zdravja ter v nekaterih društvih bolnikov. V okviru prireditve so se tako, tudi s 
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pomočjo modela velikega črevesa, predstavili  iz Programa SVIT, sodelovali  so člani 
Društva za kronično vnetno črevesno bolezen, Spominčica in drugi. Ravno v 
sodelovanju in predstavitvi različnih društev pacientov ter projektov, povezanih z 
varovanjem zdravja in ozaveščanjem o zdravju posameznikov in družbe, vidimo 
priložnost za razširitev znanj in dogajanja  pri organizaciji prireditve v prihodnosti. 
Za obiskovalce je bilo zanimivo tudi dogajanje na ploščadi pred Cankarjevim domom, 
kjer so bila na ogled postavljena vozila vojaške sanitete in reševalna vozila, ki so si 
jih z zanimanjem ogledali tudi najmlajši. 
 
Mag. Tamara Štemberger Kolnik, predsednica programskega odbora, je v ključnih 
povzetkih 13. simpozija zdravstvene in babiške nege dejala, da je Nacionalni center 
za strokovni, karierni in osebnosti razvoj medicinskih sester in babic, ki delujejo pri 
Zbornici - Zvezi, prvi dan organiziral odmeven 13. simpozij, katerega tematsko vodilo 
je bilo moto mednarodnega sveta medicinskih sester (ICN): »Z dokazi v prakso«. 
Medicinske sestre v Sloveniji že vrsto let razvijamo tudi znanstveno raziskovalni delo. 
Enaintrideset strokovnih sekcij v okviru Zbornice Zveze pokriva prav toliko ožjih 
strokovnih področji. Vsaka skrbi za povezovanje in vpeljevanje teoretičnih spoznanj v 
klinično okolje. Vseskozi smo poudarjali potrebo po kliničnem raziskovanju, še 
posebej v praksi, kar pomeni spodbujanje  k na dokazih podprti praksi in k pisanju 
strokovnih in znanstvenih prispevkov. Ključ do uspeha na raziskovalnem področju je 
dvig izobrazbene strukture zaposlenih v zdravstveni negi, zato so strokovnjaki na 
simpoziju poudarili tudi potrebo po uveljavitvi doktorskega študija zdravstvene nege v 
Sloveniji, ki bi v začetni fazi lahko potekal kot del doktorskega študija zdravstvenih 
ved. Raziskovanje in potreba po usposobljenih strokovnjakih je  bila predstavljena s 
strani različnih avtorjev, ki so utemeljevali vpliv zdravstvene in babiške nege na zdrav 
življenjski slog prebivalstva, zdravstveno obravnavo in rehabilitacijo ter na zmanjšano 
umrljivost pacientov v odnosu na povečano izobrazbo medicinskih sester in babic. 
 
10. maja smo 85-letnico organiziranega združevanja in 20-letnico zborničnega 
delovanja obeležili še s tradicionalno slavnostno akademijo  v Cankarjevem domu, 
katere častni pokrovitelj in govorec je bil predsednik Republike Slovenije dr. Danilo 
Türk. Podeljena so bila najvišja priznanja Zbornice – Zveze Zlati znaki , ki so jih 
prejele: Marjeta Berkopec, Aleksandra Saša Horvat, Božica Hribar, Božena Istenič, 
Asja Jaklič, Darinka Klemenc, Vanja Kosmina Novak, Anita Prelec in Irma Rijavec. 
Nagrado za življenjsko delo je prejela spoštovana kolegica Majda Šlajmer Japelj. 
Čestitamo. 
Dokazali smo, da znamo delati tudi dobre svetovne kongrese, kot je bil v tem letu 
IFNA kongres , ki sta ga organizirala mednarodno združenje medicinskih sester na 
področju anestezije (International Federation of Nurse Anesthetists  – IFNA) in 
strokovna Sekcija medicinskih sester  in zdravstvenih tehnikov v  anesteziologiji, 
intenzivni terapiji in  transfuziologiji pri Zbornici – Zvezi v maju. Pripravili so zanimiv in 
raznolik strokovni program in zagotovili udeležbo mednarodno priznanih 
predavateljev. Znanja in izkušnje so predstavili tako tuji (35) kot domači vabljeni 
strokovnjaki (13) s področja zdravstvene nege, anesteziologije, intenzivne terapije, 
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urgentne medicine, transfuziologije, lajšanja bolečine in managementa. Moto 
kongresa »Skupaj naprej« je predstavljalo prizadevanja sodelavcev v timu, da s 
timskim delom in dogovorjeno delitvijo nalog tudi v prihodnje sodelujejo na način, ki 
ustreza izobrazbi in usposobljenosti sodelavcev v timu - tako zdravnika kot tudi 
diplomirane anestezijske medicinske sestre in  je najboljši za pacienta. 
 
Prav tako smo ob sodelovanju Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
onkologiji gostili Evropsko združenje onkoloških medicinskih sester EO NS, 
konkretno njihovo vodstvo (board), kjer je bilo novembra v Ljubljani organizirano 
srečanje; sodelovale so tudi naše kolegice s tega področja. 
Začeli smo tudi intenzivne priprave na 17. bienalno mednarodno konferenco 
medicinskih sester v primarnem zdravstvenem varstvu  šolskih otrok in 
mladine , ki bo  od 22. do 26. julija 2013 v Ljubljani z naslovom: "Odločenost za 
spremembe - medicinske sestre bomo v prvi vrsti zdravstvenega sistema"; 
"Izboljšajmo kakovost življenja - približajmo se otrokom in mladini“. Priprave dobro 
potekajo. 
Veliko strokovnih tako domačih kot mednarodnih dogodkov, kjer smo aktivno 
sodelovali s svojimi predstavniki, se je zvrstilo v tem letu; kljub recesiji in vedno težjim 
pogojem za pridobivanje potrebnih znanj, ob istočasno zelo veliki ponudbi 
izobraževalnih programov, smo se prebijali skozi čeri izobraževanja. Časi zahtevajo 
prilagajanje tudi na tem področju. Potrebno bo iskati novih, inovativnih pristopov, skrb 
za izobraževanje se bo prenašala tudi na  (časovno in finančno) breme posameznika. 
Verjamemo, da bo članstvo v stanovskem združenju tudi zaradi možnosti 
izobraževanja bolj in bolj koristno, da drugih dejavnosti zlasti regijskih strokovnih 
društev ne omenjam. 
V situaciji, v kateri smo se iznenada znašli, na splošno, ne le v naši organizaciji, šteje 
pripadnost, solidarnost, kolegialnost. Nekaj na tem področju smo morda uspeli 
pomagati tudi s ponujeno telefonsko linijo za pomoč v stiski, z obravnavo številnih 
situacij na delovnih mestih, zlasti nasilja in mobinga. Spogledovali smo se tudi s 
področjem mediacije. 
»Zbornica Zveza je v osmih desetletjih in pol zrasla v prepoznavno stanovsko 
organizacijo, ki ima jasne cilje, vizijo in strategijo. Morda za ta nemirni čas celo 
preveč … Starejši del organizacije Zveza strokovnih društev medicinskih sester, 
babic in zdravstvenih tehnikov, je stara 85 let; že v imenu vključuje vse izvajalce 
zdravstvene in babiške nege, ki delujejo v negovalnih timih. Tako ni dvoma, da 
vključuje slehernega člana in članico, ne glede na izobrazbo, delovno mesto, 
umeščenost v sistem, vsi smo pomembni. Dejavnost strokovnega združenja je 
bogata, razvejana in neprecenljiva. Ljudje nas potrebujejo in mi potrebujemo ljudi, 
potrebujemo se tudi med seboj, kot ozaveščena poklicna skupina s skupnimi hotenji. 
Tudi v težkih trenutkih, kar se zagotovo dogaja te dni«, tako sem nagovorila delegate 
pred letom dni, tako vas nagovarjam danes. 

 
Poročila o delu, ki jih bomo brali, prosim, berimo  s spoštljivo naklonjenostjo delu in 
prizadevanjem nepregleden množice ljudi, ki se trudijo, da se stroka in organizacija 
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razvijata, kljub neprijaznemu času, v katerem živimo. Zahvala velja številnim,ki jih ne 
morem in ne želim imenovati po imenih, ker bi jih zagotovo mnogo izpustila. Hvala, 
da smo lahko sodelovali, soustvarjali, se krepili, spodbujali, tolaži lin si dajali poleta 
za naprej. HVALA: 
 
Pregled realizacije našega dela glede na na črt, sprejet na lanski redni volilni 
skupš čini: 
 

I.  SPLOŠNO 
1. sledenje viziji, udejanjanje poslanstva  Zbornice Zveze, prizadevanja za postopno 
realizacijo Strategije razvoja  zdravstvene nege in zdravstvene oskrbe 
zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za obdobje od leta 2011 do 2020, 
spoštovanje vrednot  Zbornice Zveze in promocija podobe  medicinske sestre, babice 
in zdravstvenega tehnika; vse dokumente smo sprejeli v letu 2011; DA, razen 
strategije, ki je skupno delo MZ, RSKZN in Zbornice – Zveze  
2. skrb za razvoj stroke  na vseh strokovnih področjih zdravstvene in babiške nege; 
DA 
3. seznanitev in pričetek dela z novim ministrom za zdravje , njegovo ekipo, 
prizadevanja za boljšo umestitev Zbornice Zveze in stroke zdravstvene in babiške 
nege na MZ, sodelovanje pri oblikovanju zdravstvene politike, drugo; GLEJ 
POROČILO 
4. izvedba redne letne skupš čine  Zbornice – Zveze (24. marec 2012); DA in 
IZREDNE SKUPŠČINE 21. 6. 
5. nadaljevanje dela in projektov , ki so bili zastavljeni v prejšnjem letu ali obdobju 
(delovne skupine, komisije, drugo, tudi po potrebi njihovo  ustanavljanje ali ukinjanje; 
DA 
6.  delo na obstoječih in oblikovanje novih pravnih in drugih aktov , ki so potrebni za 
dobro delo organizacije; DA 
7. skrbno ravnanje z vsemi viri  (finančnimi, kadrovskimi, materialnimi,...) in skrb za 
izboljševanje poslovnih procesov in rezultatov, tudi aktivno iskanje dodatnih 
finančnih virov (npr. javni razpisi, članarina), poslovanje v skladu s sklepi skupščine, 
Upravnega odbora, priporočil Nadzornega odbora in revizorskega pregleda; DA 
8.  spodbujanje članstva k homogenosti organizacije in stroke ter njenih 
izvajalcev: nadaljevanje izgrajevanja celostne podobe in organizacijske kulture 
Zbornice – Zveze, opolnomočanje funkcionarjev Zbornice Zveze, spodbujanje 
članstva k homogenosti, združevanje moči v skupnih nastopih za naše interese; DA 
9.  skrb za strokovni, karierni in osebnostni razvoj zaposlenih  v pisarni Zbornice – 
Zveze DELNO 
10.  spremljanje in ažurno odzivanje na pobude, predloge, ideje in kritike članstva, 
članski marketing; PO NAJBOLJŠIH MOŽNOSTIH GLEDE NA OKOLIŠČINE 
11. delna okrepitev (zaposlitev strokovne/ga sodelavke/ca po pogodbi ali (do največ 
polovični delovni čas) za potrebe strokovnega dela v pisarni. NE 
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II. IZOBRAŽEVANJE, RAZISKOVANJE, PUBLICIRANJE 
12.  v okviru Nacionalnega  centra  za strokovni, karierni in osebnostni razvoj 
medicinskih sester in babic pri Zbornici – Zvezi nadaljevanje planiranih aktivnosti tako 
na področju izobraževanja kot raziskovanja: izvedba 13. simpozija zdravstvene in 
babiške nege, drugo po programu; DELNO 
13. strokovna izobraževanja  v organizaciji strokovnih sekcij, regijskih strokovnih 
društev, delovnih skupin, drugih; DA 
14.  organizacija svetovnega kongresa medicinskih sester s področja International 
Federation of Nurse Anaesthetists (IFNA); DA 
15. nadaljevanje izdelave nacionalnih protokolov/standardov  za posamezna 
strokovna področja (strokovne sekcije); DA 
16. nadaljevanje prenove dokumenta Poklicne aktivnosti za medicinske sestre, 
babice in zdravstvene tehnike na različnih strokovnih področjih (delovna skupina, v 
sodelovanju  s strokovnimi sekcijami; DA 
17. izdajanje Utripa in Obzornika zdravstvene nege in nadaljnje delo na kakovosti 
obeh publikacij; tudi ponudba samo e-oblike Utripa; Utrip bi v celoti ponudili na spletu 
našemu članstvu, za javnost pa le področja, ki se nanašajo na regulacijo; DELNO 
18. izdajanje drugih strokovnih  in informativnih publikacij  (strokovne sekcije, 
Zbornica Zveza) DA 
19. dokončanje in izdaja predstavitvene zloženke  Zbornice - Zveze NE 
20. Spletna stran: www.zbornica-zveza.si , skrb za ažurno posredovanje vsebin, 
koriščenje aplikacij, ki jih ponuja nova članska izkaznica, npr. prijavljanje na 
strokovna srečanja in druge dogodke preko e prijavnice; DA 
 

III. PRIZADEVANJA ZA AVTONOMNOST PROFESIJE 
21. intenzivno prizadevanje in izvedba postopkov, potrebnih za sprejem Zakona  o 
zdravstveni in babiški negi;  DELNO 
22. nadaljevanje sodelovanja z za nas pomembnimi organi , institucijami in 
posamezniki (MZ, druga ministrstva, IVZ, ZZZS, Skupnost zdravstvenih zavodov, 
Skupnost socialnih zavodov, civilna združenja, drugi) in so pomembna za dejavnost 
zdravstvene in babiške nege in organizacijo; DA 
23.  nadaljevanje sodelovanja z institucijami, ki izobražujejo  za zdravstveno in 
babiško nego; DELNO 
24. ažurno odzivanje na aktualna dogajanja na podro čju zdravstva/zdravstvene 
nege DA 
25.  spodbujanje in pomoč Komisiji za eti čno presojo na podro čju raziskovanja v 
zdravstveni in babiški negi; DELNO 
26. seznanjanje strokovne in splošne javnosti o pomembnih vsebinah delovanja 
organizacije in o problematiki, ki jo zaznava stroka in Zbornica Zveza pri svojem delu; 
DA 
27. spodbujanje delovnih skupin, npr. za ohranjanje zgodovinskega izro čila (NE), 
za nenasilje, Delovna skupina za nenasilje bi se nadgradila (vzpostavitev skupine 
za obvladovanje stresa in stisk, odprtje telefonske linije in s tem usmerjanje v različne 
oblike pomoči). DA 
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28.  nadaljevanje z nadgradnjo informacijskega sistema  in omogočanje številnih 
možnosti  uporabe podatkov iz baz podatkov, zlasti v odnosu na člansko izkaznico, 
DA 
29.  nadaljevanje in nadgradnja e-arhiviranja  v pisarni. DA 
 

 V. SODELOVANJE: 
30. z Ministrstvom za zdravje: začetek dela z novim ministrom, nadaljevanje projekta 
referenčne ambulante, zakonodaja, opozarjanje na problematiko zdravstvene nege v 
socialno varstvenih in drugih zavodih, javna pooblastila odločba poteče maja 2012; 
GLEJ POROČILO 
31.  s predstavnico Zdravstvenega sveta NE in RSKZN pri Ministrstvu za zdravje DA; 
32. z državnim svetnikom za področje zdravstva v Državnem svetu, DA 
33. z drugimi za nas pomembnimi ministrstvi (Ministrstvo za delo, družino in socialne 
zadeve opozarjanje na problematiko zdravstvene nege v socialno varstvenih 
zavodih), Ministrstvo za izobraževanje, znanost kulturo in šport (problematika 
srednješolskega in visokošolskega/fakultetnega izobraževanja), in drugimi (Centrom 
za poklicno izobraževanje,  IVZ (izračun potreb po kadrih), z organizacijami drugih 
poklicnih skupin v zdravstvu, s stanovskimi sindikati , drugimi: DELNO 
 

VI. IZVAJANJE JAVNIH POOBLASTIL  SLABO - GLEJ POROČILO 
34.  intenzivno prizadevanje za nadaljevanje izvajanja javnih pooblastil, pogodba 
poteče 5. maja 2012, nato 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;  
35.  izvedba načrtovanih 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; 
36.  zaključek prenove javnega pooblastila strokovni nadzori s svetovanjem  
(delovna skupina z zunanjim strokovnim sodelavcem); 
37. začetek izdajanje licen čnih listin  imetnikom dokončnih odločb o podeljeni prvi 
licenci. 
 

VII. MEDNARODNO SODELOVANJE 
38. sodelovanje v EFN, ICN, EMA, ICM;  udeležba na redni konferenci EFN, ICN in 
drugih aktivnostih posameznih združenj, na ICM in EMA (babice); DA 
39. organizacija 96. generalne skupš čine EFN v  Ljubljani 19. in 20. aprila; DA 
40. priprave za School Nurse International Conference 2013 DA 
41. HUMS – Hrvatsko udrugo medicinskih sestara , Hrvatskim nacionalnima 
savezom sestrinstva in Hrvatsko zbornico; DA 
42. Savez zdravstvenih radnika Srbije ; DA 
43. Avstrijsko  združenje Osterreichischer Gesundheits und 
Kranekenpflegeverband); NE 
44.  navezava stikov z Makedonskim združenjem medi cinskih sest er (ZMSTAM) 
in Italijanskim združenjem. DA 
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Poročilo pripravila:  Darinka Klemenc, predsednica Zbornice-Zveze 
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2. POROČILO O DELU STRKOVNIH SLUŽB 
V strokovnih službah Zbornice – Zveze, ki jih vodi izvršna direktorica Monika Ažman, 
smo v letu 2012 pokrivali naslednja področja: 
tajništvo, ki ga vodi poslovna sekretarka Bojana Bučar, oddelek članstva, ki ga 
pokriva Karmen Petaci, pravna pisarna, kjer je za polovični delovni čas zaposlen 
Andrej Vojnovič, univ. dipl. prav., oddelek registra in licence  ter licenčnega 
vrednotenja za potrebe javnih pooblastil, kjer sta zaposleni Urša Bolta in Špela 
Hočevar. Do poteka javnih pooblastil sta pri administrativnih opravilih sodelovala še 
dva študenta, ki pa smo se jim s potekom  v mesecu maju morali zahvaliti za 
sodelovanje. Zaradi pravnih zapletov, ki so opisani v nadaljevanju poročila (poročilo 
pravne pisarne) je bilo v letu 2012 največ aktivnosti usmerjenih v urejanje pravnih 
podlag ter krepitvi članstva. Na 25. redni Skupščini je bil sprejet sklep, da bomo z 
mesecem januarjem 2013 prešli z variabilne članarine na fiksno. V začetku leta so 
potekale razlage v regijskih strokovnih društvih o namenu tega prehoda (večja 
preglednost vodenja, natančnost, lažje vodenje…). Vse leto so nato potekale 
intenzivne priprave, povezane z nadgradnjo  računalniških programov. Uspelo nam je 
dokončno vzpostaviti portal organizatorjev za prijavo udeležencev na strokovna 
srečanja s pomočjo kartice organizatorja ter čitalcem za branje organizatorskih 
pametnih kartic. 
Prednost portala organizatorjev je v on-line povezavi med organizatorji srečanj in 
pisarno Zbornice – Zveze, ki vodi podatke o organizatorjih in prav tako izvajalcih 
zdravstvene in babiške nege. Posodobili smo tudi portal članov Zbornice – Zveze in s 
tem omogočili članom/članicam dostop do svojih podatkov preko katere koli 
internetne povezave. Kljub vsem tem dopolnitvam v programu pa do konca leta 
nismo uspeli pripraviti vseh baz podatkov v takem obsegu, da bi lahko prešli na 
fiksno članarino. Obrazložitev o nerealizaciji skupščinskega sklepa bo podana na 26. 
redni Skupščini Zbornice – Zveze. 
S ponosom lahko zapišemo, da smo eno prvih strokovnih združenj na področju 
zdravstva, ki je pripravilo svoj klasifikacijski načrt, ki je bil v letu 2012 posredovan v 
Arhiv R Slovenije. Služi nam kot osnova za delo v posebnem programu »Origami«, s 
katerim od konca leta 2012 dalje vodimo sodoben e-arhiv. Natančno vodenje 
najrazličnejših postopkov, sledenje računovodskim in pravnim standardom je merilo, 
ki ga želimo udejanjati v praksi. Vse to se je izkazalo tudi ob inšpekcijskih pregledih, 
ki jih je bila deležna naša pisarna v letu 2012, od tržne  do inšpekcijskega pregleda 
za področje javne uprave. V obeh primerih ni bilo zaznati nepravilnosti. 
Pomanjkljivosti, ki so se izkazale ob pregledu inšpektorja s področja javne uprave, 
smo do konca leta 2012 že odpravili. Veliko aktivnosti smo v letu 2012 namenili tudi 
urejanju nacionalnega registra specialnih znanj, ki ga tehnično še dopolnjujemo in v 
katerega vnašamo pomembne podatke. Strokovne službe sodelujejo z regijskimi 
strokovnimi društvi, s strokovnimi sekcijami, komisijami in delovnimi skupinami. So 
podporno telo pri organizaciji in izvedbi strokovnih srečanj, slavnostnih dogodkov, 
novinarskih konferenc  ter v letu 2012, izredno odmevnih dnevov medicinskih sester 
in babic. Strokovne službe tesno sodelujejo tudi z uredništvi tiskanih publikacij. Zlasti 
z glasilom Utrip, za katerega pripravljajo pomembna obvestila. Pomemben oddelek 
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strokovnih služb pripada finančno-računovodskemu področju, ki ga vodi Mojca 
Čerček. Računovodski servis Unija d.d. je pogodbeni partner Zbornice – Zveze, ki v 
sodelovanju z našo pisarno opravlja  omenjeno dejavnost, toda glavnino aktivnosti še 
vedno opravi naša sodelavka. V celoti vodi vse prejete in izdane račune, podjemne, 
avtorske in mandatne pogodbe, potne naloge, naročnino na strokovni časopis in 
članarino preko 15.900 članic in članov. 
V zadnjih mesecih leta 2012 so se pričele priprave na prenovo spletne strani, med 
prispelimi ponudbami je bilo izbrano podjetje Trilane d.o.o. Prvi rezultati dela bodo 
vidni že v spomladanskih mesecih leta 2013. 
Zaposleni v pisarni Zbornice – Zveze se zavedamo, da smo ogledalo zaposlenih v 
zdravstveni in babiški negi, kadar komuniciramo s strokovno in drugo zainteresirano 
javnostjo. Prav zato skrbimo za izobraževanja in karierni razvoj zaposlenih. 
Pomembni cilji maloštevilne ekipe v naši pisarni, kjer mora vsak zaposleni pokrivati 
vsaj tri različna področja, so usmerjeni v  kakovostno in ažurno podporo članicam in 
članom na vseh področjih, kjer jih le ti prepoznajo. 
 
Poročilo o delu oddelka registra in licenc v obdobju 1. 1. – 4.  5. 2012 
 

V obdobju od 1. 1. 2012 do 4. 5. 2012 smo na Zbornici – Zvezi prejeli  272 vlog za 
vpis v register izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege (v nadaljevanju: 
register) in 368 vlog za pridobitev licence v dejavnosti zdravstvene in babiške nege (v 
nadaljevanju: licenca). Poslali smo 1.637 obvestil za plačilo upravne takse, od tega 
494 obvestil za plačilo upravne takse pred izdajo odločb o vpisu v register in 1.143 
obvestil za plačilo upravne takse pred izdajo odločbe o podelitvi licence. Kot je 
navedeno v preglednici številka 1, smo izdali 367 odločb o vpisu v register ter 1.092 
odločb o podelitvi licence. V letu 2012 je bilo izdanih 9 sklepov o ustavitvi postopka 
vpisa v register, 9 sklepov o ustavitvi postopka pridobitve licence ter 16 sklepov o 
podaljšanju licenčnega obdobja. Na dan 4. 5. 2012 je v registru vodenih 20.393 vlog 
za vpis v register, od tega je bilo 19.089 izvajalkam in izvajalcem izdana odločba o 
vpisu v register, ki je predpogoj za pridobitev licence, ter 14.101 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 ažurno odgovarjali na postavljena vprašanja in obvestila o 
spremembi osebnih podatkov, ter tudi preko telefonskega komuniciranja in osebno v 
času uradnih ur. 
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Preglednica 1: 

Postopki v obdobju od 1. 1. 2012 do 
31. 12. 2012 

REGISTER LICENCA 

Število prejetih vlog 272 368 
Število poslanih obvestil o plačilu takse 494 1.143 
Število izdanih odločb 367 1.092 
Število izdanih sklepov 9 25 
Na dan 31. 12. 2012 je bilo skupno 
število izdanih odlo čb 

19.089 14.101 

 
Poročilo o delu oddelka licen čnega vrednotenja v obdobju 1. 1.  – 4. 5. 2012 
 
V letu 2012 smo na Zbornico – Zvezo prejeli 235 vlog organizatorjev za pridobitev 
licenčnih točk za strokovno izpopolnjevanje/izobraževanje. Od tega so bile 3 vloge 
zavrnjene iz različnih razlogov. 
 
Komisija za licenčno vrednotenje je v letu 2012 do preteka javnih pooblastil (4. 5. 
2012) dodelila 232 sklepov, kar pa ne pomeni, da se je toliko izobraževanj v tekočem 
letu tudi izvedlo. To pomeni, da so organizatorji hoteli izobraževanja izvajati v letu 
2012, a so zaradi premajhnega števila prijav udeležencev  termin izvedbe odpovedali 
in ga prestavili na leto 2013. 
 
Po preteku javnih pooblastil je komisija za licenčno vrednotenje po dogovoru z 
Ministrstvom za zdravje pregledala 65 internih napovednikov za leto 2012. 
 
Vsem udeležencem v letu 2012 še vedno niso bile vpisane licenčne točke v Register 
strokovnih izpopolnjevanj. Vzrok tega pa je, da po kar nekajkratnih pozivih 
organizatorjem še do danes nismo prejeli vseh seznamov s podpisi udeležencev 
oziroma MSO excelovih datotek z urejenimi podatki udeležencev. Za ne prejete 
dokumente žal udeležencem ne bomo morali podeliti licenčnih točk. 
 
Tudi v letu 2012 so člani  Upravnega odbora Zbornice – Zveze s sklepom 537/33 na 
predlog Komisije za licenčno vrednotenje sprejeli sklep, da se zdravstvene zavode 
pozove 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. Teh napovednikov smo prejeli 
35. 
Poročilo o delu oddelka članstvo 
Članstvo v Zbornici - Zvezi je prostovoljno za vse medicinske sestre, babice in 
zdravstvene tehnike iz vrst aktivnih delavcev v zdravstveni negi, upokojenih 
medicinskih sester, dijakov in študentov zdravstvene nege. Organizacijo sestavlja 11 
regijskih društev: Ljubljana, Maribor, Celje, Pomurje, Ptuj-Ormož, Nova Gorica, 
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Koper, Slovenj Gradec, Novo mesto, Velenje in društvo Gorenjske. Poleg njih 
obstaja možnost vključitve fizičnih članov oz. nastanka aktiva teh članov. 

Članstvo v Zbornici – Zvezi omogoča izvajalcu zdravstvene in babiške nege 
pridobivati nova znanja preko seminarjev in učnih delavnic v okviru strokovnih sekcij 
in regijskih strokovnih društev. Strokovne ekskurzije, pohodništvo, kulturne in športne 
aktivnosti spodbujajo in krepijo pripadnost ter dobro medsebojno sodelovanje članov 
v društvih. 

Član /članica lahko enkrat letno zaprosi za sredstva iz sklada za izobraževanje. Sklad 
je oblika solidarnostne pomoči za plačilo kotizacij na strokovnih izobraževanjih in 
izpopolnjevanjih doma in v tujini in drugih oblikah izobraževanja članstva. 

Vpisi in izpisi v register članstva potekajo 20. v mesecu. Vsak, ki želi postati član, 
izpolni 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 vsak član prejme 
najprej začasno potrdilo o članstvu in nato še člansko izkaznico, s katero se lahko 
izkaže na vseh strokovnih srečanjih. Če želi član/ica takojšen vpis in izdajo potrdila o 
članstvu,  ob vpisu poravna znesek 12,50€. Članarina sicer znaša 0,6 odstotka od 
bruto mesečnega osebnega dohodka za redno zaposlene. Za upokojene in študente 
znaša članarina 20 € letno, za čas porodniškega dopusta in brezposelnosti pa 3 € 
mesečno. Zbornica - Zveza na podlagi pisne izjave o izpisu obvesti delodajalca in 
regijsko društvo. 

Če se je član/ica izpisal/a in se v tekočem letu želi ponovno vpisati, plača za ponovni 
vpis v register članov Zbornice - Zveze, za izdajo potrdila in članske izkaznice 
pavšalno članarino od izstopa dalje. Če je član/ica prekinila članstvo v preteklem letu 
ali letih nazaj, mora za ponovni vpis poravnati pavšalno članarino v višini 35€. 

Vsak član 10. v mesecu brezplačno prejme glasilo Utrip, v katerem so vsa 
pomembna obvestila Zbornice – Zveze s področja članarine. Glasilo Utrip na domove 
razpošiljamo preko Pošte Slovenija. Zaradi pogostih selitev in s tem menjav stalnih in 
začasnih naslovov članov smo v letu 2012 mesečno prejeli povprečno 12 zavrnjenih 
izvodov Utripa, ki se jih evidentira in posamezniku posreduje v delovno organizacijo 
skupaj z dopisom, v katerem se ga pozove, da nam sporoči morebitni novi naslov 
oziroma razloge za nedostavljeno pošiljko. 

Član se o načinu plačevanja članarine odloči sam. Če se na pristopni izjavi ne 
opredeli kako bo plačeval članarino, ga pisarna pisno zaprosi, 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, oziroma, če se član odloči, da bo članarino mesečno 
nakazoval sam, mu posredujemo številko transakcijskega računa ter sklic, kamor 
potem mesečno nakazuje članarino. 
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Študentje in upokojeni izvajalci zdravstvene in babiške nege plačujejo članarino 
preko položnic. 
Najpogostejši način plačevanja članarine za aktivne člane v letu 2012 je bil preko 
delovne organizacije in sicer v višini 0,6% bruto od osebnega dohodka. V let2012 
smo poslali 1043 položnic za plačilo članarine za upokojene člane (680 položnic) in 
študente (363 položnic). 
V letu 2012 se je članstvo v Zbornici – Zvezi mesečno zmanjševalo ter na dan 31. 12. 
2012 znaša 15.993 članic/ov. Na mesec je bilo povprečno 35 novih vpisov v članstvo, 
pri čemer  največ vpisov beležimo v mesecu marcu, ko je številka vpisov znašala 81. 
Skupno število  izpisov iz članstva je bilo 964 -  razlogi so različni. 
V pisarni Zbornice – Zveze smo v letu 2012 pričeli tudi s prenovo in nadgradnjo e-
aplikacije 'Portal članov'. V ta namen smo pripravili preprost obrazec za pridobitev 
osebnih podatkov za namen vodenja evidence članstva, ki je dostopen na spletni 
strani www.zbornica-zveza.si. S tem je večja urejenost in preglednost podatkov, ki so 
preko portala članstva stalno dostopni. 
 
Preglednica članstva v letu 2012 (na dan 31. 12. 2012) 

 
Aktivni  
člani 

Upokojeni  
člani Študenti  

Stanje 
članstva - 
skupno 

DRUŠTVA A B C D 
    D=A+B+C 
DMSBZT 
Ljubljana 4.734 255 133 5.122 

DMSBZT Maribor 2.190 60 43 2.293 

DMSBZT Celje 1.589 44 0 1.633 
DMSBZT 
Gorenjska 1.213 79 19 1.311 

DMSBZT Koper 935 31 45 1.011 
DMSBZT Nova 
Gorica 740 76 5 821 
DMSBZT Novo 
mesto 1.138 43 58 1.239 
DMSBZT Slovenj 
Gradec 556 19 2 577 

DMSBZT Velenje 321 3 0 324 

DMSBZT Ptuj 588 5 0 593 
DMSBZT 
Pomurje 1.025 44 0 1.069 

Skupaj 15.029 659 305 15.993 
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ČLANARINA:  
Št. vpisov v Zbornico – Zvezo v letu 
2012 419 
Št. izpisov iz Zbornice – Zveze v letu 
2012 964 

PRODAJA KNJIG:  

Št. prodanih knjižic v letu 2012 1348 
 
Naročila publikacij 
Zbornica – Zveza nudi vsem članom kot tudi ostalim možnost nakupa različnih 
publikacij, bodisi za opravljanje pripravništva bodisi za pridobitev dodatnih znanj. 
Posameznik/ca jo dobi na sedežu Zbornice – Zveze ali pa nam posreduje naročilo po 
pošti in mu/ji pošljemo publikacijo s plačilom po povzetju. Vsakemu posamezniku 
izstavimo račun z navedbo plačila. V primeru, da publikacijo naroča delovna 
organizacija, nam le-ta posreduje naročilnico, ki jo vnesemo v evidenco, izstavimo 
račun in hkrati pošljemo tudi število naročenih publikacij. V letu 2012 je bilo prodanih, 
in s tem tudi izdanih računov iz naslova prodaje, 1348 izvodov publikacij. 
 
Poročilo o delu pravne pisarne Zbornice – Zveze 
 
V prvih mesecih leta 2012 smo  še v času podeljenega javnega pooblastila aktivno 
sodelovali z Ministrstvom za zdravje RS glede strokovnih vprašanj, ki so se nanašala 
zakonito in pravilno uporabo  Pravilnika o licencah izvajalcev v dejavnosti 
zdravstvene in babiške nege (Uradni list RS, št. 24/07) ter  Pravilnika o registru 
izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege (Uradni list RS, št. 24/07). 
 
Ministrstvu za zdravje RS smo januarja 2012 posredovali  predlog Pravilnika o 
spremembah in dopolnitvah Pravilnika o registru izv ajalcev v dejavnosti 
zdravstvene in babiške nege,  ter predlog Pravilnika o spremembah in 
dopolnitvah Pravilnika o licencah izvajalcev v deja vnosti zdravstvene in 
babiške nege . V omenjenih pravilnikih kot izvajalca zdravstvene in babiške nege 
nista  določena zobozdravstveni asistent/zobozdravstvena asistentka ter ustni 
higienik/ustna higieničarka, čeprav ju je v skladu z 64. členom Zakona o zdravstveni 
dejavnosti (Ur.l. RS, št. 9/1992 in naslednji, v nadaljevanju ZZDej) potrebno šteti med 
izvajalce posameznih zdravstvenih poklicev, ki morajo  za samostojno opravljanje 
dela v zdravstveni dejavnosti biti vpisani v register in imeti veljavno licenco. Iz 
navedenega razloga smo predlagali dopolnitev obeh pravilnikov ter posledično 
spremembo Seznama izvajalcev posameznih poklicev oziroma s posameznih 
področij, ki morajo biti vpisani v register in imeti veljavno licenco (Ur.l. RS, št. 
122/2004 in naslednji). Odgovor Ministrstva za zdravje je bil žal negativen,  ocenili 
so, da ne gre za poklica, ki bi izpolnjevala kriterije  navedene v 64. členu ZZDej. 
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Februarja 2012 smo na Zbornici – Zvezi prejeli dopis Varuhinje človekovih pravic, v 
katerem nas je zaprosila za pojasnilo zakaj Zbornica – Zveza nasprotuje vpisu v 
nekatere visoke šole na območju severozahodne Slovenije. V pravni pisarni smo 
pripravili Pojasnilo Zbornice - Zveze Varuhu človekovih pravic RS glede vpisa v 
študij zdravstvene nege v študijskem letu 2012/2013 , v katerem smo opozorili na 
enotno stališče stroke, da  izobraževanje za reguliran poklic ne sme biti povezano z 
regijsko politiko, temveč z izkazanimi potrebami po tem profilu na državni ravni ter 
dejanskimi možnostmi za izobraževanje. Ocenili smo, da visokošolski zavodi, ki 
razpisujejo le manjše število vpisnih mest, le težko zagotavljajo  ustrezne pogoje za 
raziskovalno in razvojno delo, mednarodno sodelovanje ter ustrezne materialne 
pogoje za izvedbo študija, še posebej, če imajo organiziran izključno izredni študij. 
Varuhinja je Zbornico – Zvezo junija 2012 zaprosila za mnenje ali je Zbornica - Zveza 
preučila možnosti, ali bi bilo smiselno kader s srednjo izobrazbo zdravstvene smeri 
došolati do visokošolske izobrazbe. V pravni pisarni smo pripravili odgovor varuhinji 
človekovih pravic, v katerem smo poudarili nujnost oblikovanja ustreznih 
izobraževalnih programov ter preučitev možnosti za nadaljnje brezplačno 
izobraževanje srednjih medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na visokošolski 
ravni. 
 
Skupaj s strokovnimi službami Ministrstva za zdravje RS smo nomotehnično uskladili 
Pravilnik o licencah izvajalcev v dejavnosti zdravs tvene in babiške nege . 
Spremembe so se nanašale na izdajo licenčne listine, saj je Zbornica - Zveza 
predlagala, da bi se licenčna listina izdala samo enkrat in sicer ob izdaji odločbe o 
podelitvi licence. Pravilnik je bil nomotehnično usklajen, a zaradi poteka javnega 
pooblastila, ki je poteklo dne 4. 5. 2012, in nepodelitve novega, spremembe niso bile 
sprejete. 
 
S Statutarno komisijo smo sodelovali pri pripravi Pravilnika o spremembah in 
dopolnitvah Pravilnika o organizaciji in delovanju Častnega razsodiš ča ter 
sodelovali pri spremembah in dopolnitvah Statuta Zbornice – Zveze , ki sta bila 
sprejeta na rednem zasedanju Skupščine Zbornice – Zveze marca 2012. 
Številne pravne dileme so se pojavile ob vprašanju, kakšno mnenje naj izda Komisija 
za zasebno delo na podlagi 42. člena ZZDej, če občina zahteva njeno mnenje v 
primeru podelitve koncesije pravni osebi, obstoječi Pravilnik o izdaji mnenj za 
opravljanje  zasebne zdravstvene dejavnosti na področju zdravstvene ali babiške 
nege pa ne predvideva vsebinskih pogojev, ki bi jih pravna oseba, ki želi pridobiti 
koncesijo, morala izpolnjevati. Ob sodelovanju s Komisijo za zasebno delo smo 
pripravili Pravilnik o izdaji mnenj za opravljanje  zasebne zd ravstvene dejavnosti 
na podro čju zdravstvene ali babiške nege ter oskrbe  in v po stopku podelitve 
koncesije , v  katerem smo določili, da lahko Komisija za zasebno delo v postopku 
podelitve koncesije presoja ali izvajalec zdravstvene in babiške nege ter oskrbe, ki je 
zaposlen pri pravni osebi, ki želi pridobiti koncesijo, izpolnjuje pogoje strokovne 
usposobljenosti (vpis v register izvajalcev zdravstvene in babiške nege, podeljena 
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licenca za samostojno opravljanje dejavnosti zdravstvene in babiške nege, delovne 
izkušnje, ustrezna izobrazba, dodatna usposobljenost za ožje strokovno področje). 
 
Minister za zdravje je sprejel Pravilnik o spremembah Pravilnika o Zdravstvenem 
svetu (Uradni list RS, št. 48/2012), v katerem pa v nasprotju z določili 75. člena 
ZZDej,  zdravstvena in babiška nega kot del zdravstvene stroke v Zdravstvenem 
svetu nista bili več ustrezno zastopani, saj je Pravilnik o spremembi Pravilnika o 
Zdravstvenem svetu zastopanost vseh treh najpomembnejših strok v zdravstvenem 
sistemu opustil, ko je določil, da 8 članov iz vrst višjih svetnikov, svetnikov, fakultetnih 
učiteljev in drugih strokovnjakov s področja zdravstvenega varstva zastopa vse tri 
ravni zdravstvenega varstva, od strok pa zgolj medicino in  farmacijo, zdravstvene in 
babiške nege pa ne.  V Pravni pisarni smo Ministrstvu za zdravje RS maja 2012 
posredovali pripombe  na Pravilnik o spremembi Pravilnika o Zdr avstvenem 
svetu , v katerem smo opozorili, da omenjene spremembe neenakopravno obravnavo 
zdravstveno in babiško nego ter ne upošteva pomena zdravstvene in babiške nege v 
zdravstveni dejavnosti ter  v zdravstvenem varstvu, vendar pomisleki niso bili 
upoštevani. Pravilnik o spremembi Pravilnika o Zdravstvenem svetu je bil sprejet dne 
15. 6. 2012. 
 
Minister za zdravje je konec maja 2012 v javno razpravo posredoval Odredbo o 
Seznamu izvajalcev zdravstvenih poklicev oziroma s posameznih področij, ki morajo 
biti vpisani v register in imeti veljavno licenco, ki bi, če bi bila sprejeta, bistveno 
spremenila sistem regulacije poklicev v zdravstveni dejavnosti, saj je za večino 
zdravstvenih delavcev opuščala obstoječi sistem regulacije, ki je temeljil na 
ugotovitvi, da je 19 poklicev v zdravstveni dejavnosti, od inženirjev radiologije, 
specialistov medicinske biokemije pa do zdravstvenih tehnikov in diplomiranih 
medicinskih sester, tako pomembnih za zagotavljanje kakovostne in varne 
zdravstvene obravnave, da  so potrebni regulatorni mehanizmi, v skladu s katerimi 
morajo biti izvajalci omenjenih poklicev vpisani v register in imeti veljavno licenco, ki 
jo je mogoče podaljšati zgolj na podlagi dokazil o strokovni usposobljenosti za 
nadaljnje delo. Zgolj 4 od 19 poklicev v zdravstveni dejavnosti bi ostali regulirani 
(diplomirana medicinska sestra, diplomirana babica, višja medicinska sestra, 
magister farmacije), med njimi pa npr. ne bi bilo  več zdravstvenega tehnika oz. 
srednje medicinske sestre, čeprav ravno ta poklic predstavlja 68 odstotkov vseh 
zaposlenih na področju zdravstvene in babiške nege oz. kar 12.923 zaposlenih 
zdravstvenih delavcev v zdravstvenem sistemu. V Pravni pisarni smo sodelovali pri 
pripravi strateškega dokumenta Zdravstvena nega v lu či zahteve po deregulaciji 
zdravstvenih poklicev  v katerem smo slovensko javnost želeli opozoriti na škodljive 
posledice načrtovane deregulacije v zdravstveni dejavnosti. V Pravni pisarni smo na 
podlagi omenjenega dokumenta pripravili Pripombe na Odredbo o Seznamu 
izvajalcev zdravstvenih poklicev oziroma s posamezn ih podro čij, ki morajo biti 
vpisani v register in imeti veljavno licenco , v kateri smo ponovno opozorili na 
pomembnost strokovne usposobljenosti zdravstvenih delavcev. Odredba o Seznamu 
izvajalcev zdravstvenih poklicev oziroma s posameznih področij, ki morajo biti vpisani 
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v register in imeti veljavno licenco pravno  formalno še ostaja v medresorskem 
usklajevanju, minister za zdravje  Tomaž Gantar pa je  povedal, da odredbe ne bo 
sprejel. 
 
Zaradi  diskriminatorne obravnave zdravstvene in babiške nege ter Zbornice – Zveze 
smo v pravni pisarni julija 2012 pripravili Opozorilo Varuhu človekovih pravic RS 
na diskriminatoren položaj in diskriminatorno obrav navo Zbornice – Zveze,  
naslovljeno na varuhinjo dr. Zdenko Čebašek –Travnik, v katerem smo med drugim 
opozorili na diskriminatoren odnos Ministrstva za zdravje RS in ministra Tomaža 
Gantarja, saj je Zbornica-Zveza edina zbornica na področju zdravstva, kateri javna 
pooblastila, kljub izpolnjevanju vseh zakonskih pogojev, niso bila podeljena. 
V Pravni pisarni Zbornice – Zveze smo oktobra 2012, pred  volitvami skupnega 
kandidata za člana Državnega sveta ter volitvami elektorjev, pripravili dopolnjen in 
spremenjen Pravilnik o izvedbi volitev predstavnikov Zbornice zdravstvene in 
babiške nege Slovenije – Zveze društev medicinskih sester, babic in 
zdravstvenih tehnikov Slovenije za člane volilnega telesa ter dolo čitvi 
kandidata za člana Državnega sveta . 
 
Na Informacijskega pooblaščenca smo naslovili več prošenj za posredovanje mnenj 
glede varovanja in obdelave osebnih podatkov članov Zbornice – Zveze, glede 
dopustnosti javne objave osebnih podatkov oseb, katerim je Častno razsodišče 
Zbornice – Zveze izreklo opomin,  ter glede dopustnosti prevzema dokumentacije, ki 
je nastala v zvezi z izvajanjem javnih pooblastil, s strani Ministrstva za zdravje RS. 
 
Ob obisku Paul de Raeva,  generalnega sekretarja European Federation of Nurses 
Associations (v nadaljevanju EFN),   aprila 2012 v Ljubljani, smo v pravni pisarni 
pripravili Nurses and Midwives Association of Slovenia's Brief ing document ,  s 
katerim smo generalnega sekretarja EFN  seznanili s stališči Zbornice – Zveze glede 
aktualnih vprašanj zdravstvene in babiške nege, zlasti  glede nepodelitve javnih 
pooblastil Zbornici – Zvezi, sistema izobraževanj na srednješolskem ter 
visokošolskem nivoju, razmejitve kompetenc med zdravstvenimi tehniki ter 
medicinskimi sestrami ter ga seznanili s problematiko vstopanja hrvaških medicinskih 
sester na trg dela, ob vstopu Hrvaške v EU, ki imajo občutno manj formalne 
izobrazbe kot medicinske sestre, ki so svoje šolanje končale v Republiki Sloveniji. 
 
Ministrstvo za zdravje je Zbornici-Zvezi z odločbo št. 014-3/2009-13 z dne 25. 3. 
2009  v skladu s 87. c členom Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur.l. RS, št. 9/1992 s 
spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZZDej )  podelilo javno pooblastilo za 
dobo 3 let, javno pooblastilo pa je poteklo  dne  4. 5. 2012. V skladu s 87. d členom 
ZZDej zbornica ali strokovno združenje ministru, pristojnemu za zdravje,  lahko poda 
pobudo z obrazloženim interesom za izvajanje javnih pooblastil. Minister, pristojen za 
zdravje, ob upoštevanju javnega interesa ter načela racionalne rabe javnega 
premoženja odloči o pobudi v roku enega meseca od njenega prejema. V Pravni 
pisarni smo pripravili Pobudo z obrazloženim interesom za izvajanje javnih  
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pooblastil  in jo posredovali ministru za zdravje dne 22. 12. 2011 in 9. 1. 2012. 
Minister za zdravje je z odločbo št. 014-24/2011-5 z dne 23. 3. 2012 odločil, da se 
sprejme pobuda za podelitev javnega pooblastila zbornici oz. strokovnemu združenju 
s področja zdravstvene in babiške nege. V odločbi je še navedeno, da bo Ministrstvo 
za zdravje glede na odobritev pobude pričelo s postopkom za podelitev javnega 
pooblastila in za oddajo storitev iz javnega pooblastila zbornici oz. strokovnemu 
združenju s področja zdravstvene nege. 
 
Dne 15. 6. 2012 smo prejeli dopis Ministrstva za zdravje RS, ki  je pozvalo Zbornico – 
Zvezo naj zaradi poteka podeljenega javnega pooblastila  preda vso dokumentacijo 
v zvezi z vodenjem registra izvajalcev  zdravstvene in babiške nege, izdajanjem in 
podaljševanjem ter odvzemom licenc izvajalcem zdravstvene in babiške nege ter 
izvajanjem strokovnega nadzora s svetovanjem. Dne 5. 7. 2012 je v prostorih 
Ministrstva za zdravje RS potekala primopredaja dokumentacije ob prenehanju javnih 
pooblastil Zbornice – Zveze, kjer smo Ministrstvu za zdravje predali del zahtevane 
dokumentacije, med katerimi so bili podatkovne baze o vodenju registra in licenc, 
prejete vloge za vpis v register izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, 
prejete od poteka javnega pooblastila dalje (od 7. 5. 2012), ter prejete vloge za 
pridobitev licence v dejavnosti zdravstvene in babiške nege od poteka javnega 
pooblastila dalje. Ministrstvu za zdravje smo pojasnili, da se listinska dokumentacija 
fizično nahaja v več metrskih železnih omarah, ter da jo  zaradi obsega listinske 
dokumentacij ni bilo mogoče predati na primopredajnem sestanku dne 5. 7. 2012. 
Julija in avgusta so potekala intenzivna dogovarjanja med Zbornico – Zvezo ter 
Ministrstvom za zdravje, hrambo dokumentarnega gradiva na Zbornici – Zvezi pa sta 
si ogledali strokovni sodelavki Ministrstva za zdravje. Zbornica – Zveza je poskrbela 
za ureditev dokumentarnega gradiva, ki se nanaša  na nerešene zadeve, saj  je 
dokumente posameznih nerešenih vlog za vpis v register in podelitev licence  uredila 
po kronološkem nastanku, za vsako upravno zadevo se je opravil popis zadeve. Na 
sestanku z ministrom za zdravje 22. 11. 2012 je minister za zdravje ocenil, da bi 
lahko Zbornici – Zvezi vnovič podelil javno pooblastilo, kolikor bi Zbornica – Zveza 
sprejela spremembe Statuta, ki se nanašajo na neposredne volitve poslancev 
Zbornice – Zveze, ki predstavljajo regijska strokovna društva ter kolikor bi Zbornica – 
Zveza pripravila osnutek enotnega pravilnika o registru in licencah izvajalcev 
zdravstvene in babiške nege, iz navedenega razloga pa naj bi se vso dokumentarno 
gradivo, ki se nanaša na javna pooblastila in še ni bilo predano Ministrstvu za 
zdravje, začasno še naprej hranilo na Zbornici – Zvezi. 
 
Pravna pisarna je skupaj z Jožetom Prestorjem, Tamaro Štamberger Kolnik ter 
Darinko Klemenc, v skladu z dogovorom z ministrom za zdravje Tomažem 
Gantarjem, decembra 2012  pripravila enoten predlog Pravilnika o registru in 
licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in bab iške nege  ter ga posredovala 
Ministrstvu za zdravje. 
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Upravni inšpektor Inšpektorata za javno upravo je dne  11. 10. 2012 in 30. 10. 2012 
na Zbornici – Zvezi opravil inšpekcijski nadzor nad izvajanjem javnih pooblastil, 
vpisovanjem in vodenjem registra ter podeljevanjem licenc izvajalcev v dejavnosti 
zdravstvene in babiške nege na podlagi prijave prijaviteljice Špelič Marije. V Pravni 
službi Zbornice – Zveze smo za upravnega inšpektorja pripravili Poročilo o 
izvajanju javnih pooblastil Zbornice – Zveze v leti h 2005 – 2012, s katerim smo 
želeli pojasniti s kakšnimi težavami se je soočala Zbornica – Zveza pri vodenju 
upravnih postopkov na podlagi podeljenega javnega pooblastila. Zbornica – Zveza je 
imela zgolj  eno zaposleno osebo, ki je vodila postopek vpisa v register ter 
podeljevanja licenc,  ustrezne informacijske baze niso bile vzpostavljene, v letu 2007 
so bile preskromno postavljene ocene o številu izvajalcev na področju zdravstvene in 
babiške nege, financiranje javnih pooblastil s strani Ministrstva za zdravje je bilo 
nezadostno, Zbornica – Zveza pa je opravila večje število in iz lastnih sredstev 
financirala večje število upravnih postopkov od predvidenega.  Na podlagi sprejetih 
ukrepov Zbornice – Zveze je upravni inšpektor v Zapisniku o opravljenem 
inšpekcijskem nadzoru na podlagi prejetih listinskih dokazil o odpravljenih 
nepravilnostih ugotovil, da je predsednica  Zbornice – Zveze  sprejela ustrezne 
ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti, zato je  nadzor v Zbornici – Zvezi 
zaključen. 
 
Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije je v javno razpravo posredoval nekatera 
stališča in predloge k reformi zdravstvenega varstva. Zbornica - Zveza se je kot 
strokovno in reprezentativno telo vseh izvajalcev zdravstvene in babiške nege ter 
oskrbe v Sloveniji proaktivno vključila v razpravo, v Pravni pisarni pa smo pripravili 
dokument Pripombe Zbornice - Zveze k stališ čem in predlogom Združenja 
zdravstvenih zavodov Slovenije k reformi zdravstven ega varstva , ki smo ga 
posredovali združenju. 
 
Zdravstvena in babiška nega do sedaj  sploh ni bila normativno urejena, saj v 
nasprotju z zdravstveno, farmacevtsko ali socialno-varstveno stroko, nima lastnega 
zakona, ki bi celovito in sistemsko urejal to strokovno področje. Na  Zbornici – Zvezi 
je bila zato ustanovljena delovna skupina, v okviru katere smo sodelovali pri pripravi 
osnutka predloga Zakona o dejavnosti zdravstvene in babiške  nege ter oskrbe , 
ki parcialno ureja le del področja zdravstvene dejavnosti in sicer zdravstveno in 
babiško nego ter oskrbo in ki bi kot lex specialis dopolnjeval obstoječi Zakon o 
zdravstveni dejavnosti. 
 
V pravni pisarni Zbornice – Zveze smo  sodelovali še pri izvedbi strokovnih nadzorov 
v času podeljenega javnega pooblastila, nudili strokovno podporo Komisiji za 
zasebno delo, delovni skupini za nenasilje v zdravstveni negi ter Častnemu 
razsodišču Zbornice – Zveze. Članom Zbornice – Zveze je pravna pisarna Zbornice – 
Zveze v pomoč pri reševanju pravnih dilem, ki se nanašajo na stroko zdravstvene in 
babiške nege ter oskrbe. 
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V reševanje pravnih zadev Zbornice – Zveze, zlasti v delu, ki se nanaša na 
nepodelitev javnega pooblastila, je bila aktivno vključena tudi odvetnica Lara Savnik 
iz odvetniške pisarne KRAINER in partnerji o.p. d.o.o. . Minister za zdravje je tako 
dne 23. 7. 2012 izdal sklep št. 014-24/2011/26, s katerim je odločil, da se postopek v 
zadevi podelitve javnega pooblastila Zbornici, začet z odločbo z dne 23. 3. 2012, s 
katero je minister za zdravje odločil, da se sprejme pobuda za podelitev javnega 
pooblastila zbornici oz. strokovnemu združenju s področja zdravstvene in babiške 
nege, ustavi. 
 
Po izdaji odločbe Ministrstva za zdravje z dne 23. 3. 2012 je Zbornica – Zveza po 
pooblaščenki odvetnici Lari Savnik vložila tožbo na Upravnem sodišču RS zaradi 
molka organa (Ministrstva za zdravje), ker ministrstvo ni v predpisanem roku odločilo 
o podelitvi javnega pooblastila. Upravno sodišče RS je pritožbo Zbornice s sklepom I 
U 1033/2012-4 z dne 13. 7. 2012 zavrglo, z odločitvijo, da izpodbijani upravni akt 
(odločba ministrstva z dne 23. 3. 2012) ni konkreten upravni akt, zoper katerega je 
mogoče vložiti tožbo na Upravnem sodišču. Zoper izdani sklep je Zbornica - Zveza 
vložila pritožbo, o kateri je odločilo Vrhovno sodišče RS, s sklepom I Up 377/2012, ki 
je sprejelo odločitev, da se pritožba prvostopenjskega sodišča razveljavi in zadeva 
vrne prvostopenjskemu sodišču v nov postopek. V postopku je Vrhovno sodišče RS 
ugotovilo, da je prvostopenjsko sodišče napačno presodilo v tej zadevi in da tožnica 
ne vlaga tožbo zoper prej navedeno odločbo Ministrstva za zdravje z dne 23. 3. 
2012, ampak zaradi molka Ministrstva za zdravje, ker slednje na podlagi prejete 
pobude za začetek postopka podelitve javnega pooblastila ni nadaljevalo s svojimi 
aktivnostmi za podelitev javnega pooblastila. Upravno sodišče RS je v ponovnem 
postopku 21. 8. 2012 izdalo sklep I U 1227/2012-14, s katerim je odločilo, da se 
tožba Zbornice - Zveze zaradi molka organa zaradi neodločitve o podelitvi javnega 
pooblastila zavrže, ker v konkretnem primeru niso bili izpolnjeni pogoji, ki bi pomenili 
molk organa (Ministrstva za zdravje). 
 
Zbornica - Zveza je 11. 9. 2012 na Upravnem sodišču RS vložila pritožbo zoper sklep 
Upravnega sodišča RS, št. I U 1227/2012-14 z dne 21. 8. 2012. V pritožbi je Zbornica 
- Zveza navajala, da je bila odločitev sodišča nepravilna, saj se je tožnik pritožil 
zaradi molka organa (tj. Ministrstvo za zdravje), ker ni odločil o njihovi vlogi za 
podelitev javnega pooblastila oziroma ni izvedel postopka javnega razpisa za 
podelitev javnega pooblastila, ki se je začel z izdajo odločbe Ministrstva za zdravje z 
dne 23. 3. 2012.  Upravno sodišče RS je 17. 10. 2012 izdalo sklep I U 1227/2012-20, 
s katerim je pritožbo Zbornice - Zveze zavrnilo kot prepozno. Vrhovno sodišče je s 
sklepom IU 1227/2012-24 pritožbi Zbornice – Zveze ugodilo, razveljavilo sklep 
Upravnega sodišča I U 1227/2012-20 z dne 17. 10. 2012 ter vrnilo zadevo 
Upravnemu sodišču, da opravi nov postopek. 

 
 
Vsem članicam in članom hvala za zaupanje in pripadnost našemu strokovnemu 
združenju. Vsem funkcionarjem Zbornice – Zveze hvala za vse ure prostega časa, ki 
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jih delite z nami, da lahko ustvarjamo skupaj, za danes in jutri. Vsem najtesnejšim 
sodelavcem naj bo opravljeno delo v letu 2012, ki ga je bilo v ne prav prijaznih 
okoliščinah zares veliko,  najboljša popotnica za sodelovanje v letu 2013. 
 
Pripravila Monika Ažman v sodelovanju z:  Andrej Vojnovič, Urša Bolta, Špela 
Hočevar, Karmen Petaci. 
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3. POROČILO ODBORA REGIJSKIH STROKOVNIH DRUŠTEV 
 

I. Predstavitev organa 
Odbor regijskih strokovnih društev (v nadaljevanju ORSD) predstavlja organ, ki pri 
Zbornici - Zvezi koordinira skupna prizadevanja pri uresničevanju interesov enajstih 
regijskih strokovnih združenj, izkazanih pri doseganju ciljev in v izvajanju nalog 
skupnega pomena za stroko zdravstvene in babiške nege ter njene izvajalce. 
 
Ob aktualnih dogajanjih so regijska strokovna društva (v nadaljevanju RSD) izvajala 
pomembno nalogo združevanja in ohranjanja številnega članstva. Iz strokovnega, 
poklicno - stanovskega in družbenega vidika, še posebej v okoliščinah aktualnih 
dogajanj na področju zdravstvene in babiške nege v letu 2012, 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 2012 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. 
 
V letu 2012 je z dolgoletnim delom predsednice DDMMSSBBZZTT  CCeelljjee prenehala MMaarrjjaannaa  
VVeenngguušštt, ki je pomembno pripomogla k razvoju zdravstvene in babiške nege ter 
stanovske, strokovne organizacije v celjski regiji, delo predsednice je prevzela 
Tomislava Kordiš. 
Konec leta 2012 je delo predsednice zaključila tudi MMiillkkaa  KKaavvaašš, dolgoletna 
predsednica regijskega strokovnega DDMMSSBBZZTT  PPoommuurrjjee, ki je s svojim delom pustila 
pečat v zdravstveni in babiški negi v pomurski regiji. Njeno delo nadaljuje Daniela 
Morec. 
 
Obema kolegicama izrekamo globoko spoštovanje in zahvalo, veseli smo, da 
ostajata aktivni in sta v oporo nadaljnjim prizadevanjem v regijah delovanja društev. 
Interese RSD sta v Upravnem odboru Zbornice – Zveze zastopali Boja Pahor, 
predstavnica ORSD v UO in Ksenija Pirš, koordinatorica RSD. Redno sta se 
udeleževali sej UO Zbornice – Zveze, zastopali interese RSD ter regijski vidik 
delovanja  Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic  in zdravstvenih 
tehnikov Slovenije, ki je v Sloveniji v letu 2012 o beleževala  že 85 let svojega 
delovanja. 
 

II. Izvedeni projekti in aktivnosti 
Vseh enajst regijskih strokovnih društev (RSD) je organizirano sodelovalo na 
Dnevih medicinskih sester in babic Slovenije 9. in 10. maja 2012 v CD Ljubljana 
in na 13. simpoziju zdravstvene in babiške nege Slovenije  »Zdravstvena nega - 
z dokazi v prakso«, »Svet potrebuje babice zdaj bol j kot kadarkoli«: 



 

Poročilo o delu organov Zbornice –Zveze za leto 2012 
 
 

27 
 

• podprla so udeležbo članov na simpoziju s pla čili kotizacij glede na interes 
članstva in možnosti posameznega RSD; 

• pripravila so predstavitve z zdravstveno vzgojnimi vsebinami na odprtem 
odru ; 

• pripravila so bogate predstavitvene stojnice RSD, kjer so člani RSD izvajali 
promocijo zdravja, predstavljali dejavnosti društva ter lokalnih značilnosti 
posamezne regije; 

• koordinirala so udeležbo in organizirala avtobusne prevoze članov na 
svečano akademijo (več kot 600 udeležencev), dogodka so se udeležile vse 
predsednice/ k RSD. 

Odzivi udeležencev so bili odlični. Dejavnosti RSD so potekale usklajeno, predsedniki 
RSD so sočasno prevzeli različne vloge sodelovanja, izvajanja številnih aktivnosti, 
promocije zdravja za prebivalce R Slovenije ter posredno promocije RSD in Zbornice 
– Zveze. 
 
Udeležili smo se regijskih obeležij ob mednarodnem dnevu medicinskih  sester 
ter obeležij ob visokih jubilejih posameznih RSD , spodbujali delovanje  regijskih 
strokovnih društev na področju razvoja strokovnih vsebin ter interesnih 
dejavnosti  (kakovost življenja zaposlenih v zdravstveni in babiški negi), kar zgovorno 
pričajo posamezna poročila regijskih strokovnih društev. 
Posebej velja poudariti, da smo v ORSD v letu 2012 spremljali  usklajevanje 
strokovnih vsebin posameznih RSD v postopku vpisa v  register strokovnih 
izpopolnjevanj  ter postopkov, ki so potrebni za vrednotenje strokovnih vsebin ter 
pridobivanje licenčnih točk strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj pri Komisiji za 
licenčno vrednotenje strokovnih izpopolnjevanj Zbornice - Zveze. 
Ob tem smo ob poteku javnih pooblastil Zbornice - Zveze  (4. 5. 2012) ter drugih 
predhodnih in kasnejših medijskih ter drugih dogajanjih na področju zdravstvene in 
babiške nege v Sloveniji RSD usmerjala svoje aktivnosti v ohranjanje in krep itev 
članstva,  v uresni čevanje strokovnih interesov poklicnih skupin, v  podporo  
podro čju strokovnega izpopolnjevanja in vseživljenjskega učenja ter 
samostojni, avtonomni organizaciji medicinskih sest er, babic in zdravstvenih 
tehnikov. 
RSD smo s svojimi aktivnostmi, pismi članom, številnimi objavami in pozivi na 
spletnih straneh, v delovnih organizacijah, s števi lnimi strokovnimi dogodki in 
interesnimi dejavnostmi krepila zavedanje o pomenu povezovanja v skupno, 
stanovsko, profesionalno organizacijo, o pomenu sta novske pripadnosti, 
samopodobe in poklicne avtonomije, ki so bila, bolj  kot kdajkoli, še posebej ob 
izražanju medsebojne nestrpnosti, nesolidarnosti in  pozivanju k razhajanjem, 
razkroju naše stanovske organizacije, Zbornice – Zv eze, klju čnega pomena. 
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 2012, ko smo pri načrtovanju strokovnih 
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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 v seživljenjskega 
izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja v nepo srednem okolju praks, v 
specifi čnih okoljih , kjer potrebe po znanjih nastajajo v skladu s potrebami 
pacientov in njihovih svojcev  v procesu zdravstvene obravnave. Slednje 
predstavlja največjo dodano vrednost izobraževanj, ki v regijah predstavljajo 
dostopna, sodobna, sistemati čna, ciljana potrebna znanja . 
 
V letu 2012 so vsa RSD sledila razvoju portala članstva in organizatorjev, 
izvajala enoten  postopek elektronske registracije udeležencev strokovnih 
izpopolnjevanj in izobraževanj s pomočjo spletne aplikacije ter v regijah pri čela z 
vzpostavljanjem enotnega na čina prijav članov na strokovne dogodke. 
 
RSD so se udeležila 24. volilne Skupš čine in 25. izredne Skupš čine Zbornice – 
Zveze, ki je obravnavala dokument »Zdravstvena nega v lu či zahteve po 
deregulaciji zdravstvenih poklicev«  ter izglasovala zaupnico predsednici, 
Darinki Klemenc. 
 
Med drugim smo na ORSD v letu 2012 oblikovali, sprejeli in v razpravo na UO 
Zbornice – Zveze posredovali naslednje pobude: 

• »Odmev na članek Bolnik je najnižje v zdravstveni hierarhiji 2 : Med 
tistimi, ki bodo utrpeli posledice, bodo posebej iz postavljeni pacienti. 
Stroka ali le družabništvo?, ker se je med drugim prikazovala močno 
podcenjeno tudi vloga RSD, označena je bila kot »le družabništvo«. Pojasnili 
smo, kaj je poslanstvo RSD in da so naše aktivnosti odraz potreb naših članov, 
ki sodelujejo v organih društev in predlagajo aktivnosti v rednih letnih programih 
dela, da strokovno skrb posvečamo tudi krepitvi notranjih virov moči 
posameznika, zato spodbujamo zdrav življenjski slog, ki ga strokovno 
svetujemo in priporočamo ljudem in organiziramo vodene aktivnosti tudi na tem 
področju. To niso zgolj družabna srečanja, kot so zapisali tako misleči, 
predvsem so prizadevanja za ohranitev zdravja in izboljšanje počutja po 
napornem delu, ki ga vsakodnevno opravljamo. Znano je, da poklicne 
obremenitve pomembno prispevajo k nastanku duševnih bolezni, stresu in 
izčrpanosti, zato želimo s tovrstnimi aktivnostmi podpreti fizično in psihično 
zdravje zaposlenih za obvladovanje delovnih obveznosti. Sredstva, ki jih 
društva prejmejo iz naslova članarin, se v celoti namenjajo članom, tudi v obliki 
sofinanciranja udeležb na strokovnih izpopolnjevanjih, doma in v tujini. 

• Odziv na »Odredbo o seznamu izvajalcev zdravstvenih  poklicev, ki morajo 
biti vpisani v register in imeti veljavno licenco«,  oziroma s posameznih 
področij, ki morajo biti vpisani v register in imeti veljavno licenco, poziv 
Ministru za zdravje, v katerem smo se RSD odgovorno zavzemala za 
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enakovredno regulacijo vseh, ki sodelujemo v proces u zdravstvene 
obravnave pacientov,  saj ima delo, ki ga opravljamo, velik vpliv na zdravje 
ljudi, s svojim delom vplivamo na potek in izide zdravljenja pacientov. Ob tem 
diplomirane medicinske sestre zaradi intenzivne vpetosti v diagnostično 
terapevtski proces vlagajo velike napore v organizacijo dela ob pacientu, z 
namenom zagotoviti čas, potreben za zdravstveno nego, neposredno ob 
pacientu. Poudarili smo, da smo pri svojem delu soočeni s številnimi 
izkušnjami, ki jasno kažejo na to, da sta strokovno  izpopolnjevanje, 
vseživljenjsko u čenje ter regulacija vseh, ki so zaposleni v zdravst veni in 
babiški negi, nujno potrebna . Z deregulacijo zdravstvenih poklicev, 
posebej srednjih medicinskih sester, bodo med tisti mi, ki bodo utrpeli 
posledice, posebej izpostavljeni pacienti. 

• Odziv ORSD na aktualna, javna dogajanja v zvezi s p odro čjem 
zdravstvene in babiške nege v Republiki Sloveniji, posredovan vodstvu 
Zbornice – Zveze in Razširjenemu strokovnemu kolegi ju za zdravstveno 
nego pri Ministrstvu za zdravje, v katerem RSD opozarjamo, da je aktualno 
dogajanje v javnosti povzročilo napačno razumevanje vloge in pomena dela 
medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov in je bila posredno 
povzročena škoda posameznikom in poklicnim skupinam na področju 
zdravstvene in babiške nege, regijskim strokovnim društvom in Zbornici – Zvezi. 
Ob tem je prizadet ugled poklicev v zdravstveni in babiški negi. 
Zato smo RSD pozivala k javni aktualizaciji sklepov izredne Skupš čine 
Zbornice – Zveze in k soodgovornosti ministra za zd ravje , pozivala 
Upravni odbor Zbornice – Zveze in Razširjen strokov ni kolegij za 
zdravstveno nego pri Ministrstvu za zdravje (RSKZN) , oba Kolegija glavnih 
medicinskih sester, na primarni in sekundarni ravni  zdravstvenega 
varstva, ki delujeta v okviru RSKZN, k odlo čnemu, organiziranemu odzivu, 
k sodelovanju naj se povabi vodstva visokošolskih z avodov, predlagala 
skupen poziv predsedniku države, politi čnim strankam, državnemu zboru 
in civilnim organizacijam, da zaš čitijo interese medicinskih sester, babic 
in zdravstvenih tehnikov, civilne družbe ter tako d ržavljanov Republike 
Slovenije in zahtevajo odgovornost ministra za zdra vje. 
Predlagali smo oceno izstopov članov po pozivanju k izstopu  in 
objektivizacijo neposrednih škodnih učinkov na civilno, profesionalno združenje 
(za podatke smo zaprosili v obliki evidenc članov po posameznih regijah). 
Predlagali smo odlo čne aktivnosti predstavnika Zbornice – Zveze za stik e 
z javnostjo  in ustrezno posredovanje korektnih in točnih informacij (v osrednje 
slovenske medije) v zvezi z: 

- našim delovanjem v okoljih, razmerji med diplomiranimi medicinskimi 
sestrami in zdravstvenimi tehniki, ki izhajajo iz timskega dela, v obsegu, 
ki izhaja iz izobrazbe in strokovne usposobljenosti, poklicnih aktivnosti 
in kompetenc; 

- delovanjem Zbornice - Zveze, strokovnimi izpopolnjevanji, izvajanjem 
javnih pooblastil in njenim poslovanjem. 
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III. Izvedene seje 
V letu 2012  smo se sestali na štirih rednih in eni izredni seji  ORSD: 
13. redni seji ORSD, dne 27. februarja 2012 (v sodelovanju z DMSBZT Gorenjske), 
14. redni seji ORSD, dne 23. aprila 2012 (v prostorih Zbornice – Zveze), 
1. korespondenčna seja ORSD, z dne 31.5.2012, 
2. korespondenčna seja ORSD, z dne 12.6.2012, 
15. redni seji ORSD, dne 21. junija 2012 (v prostorih Zbornice – Zveze), 
16. izredni redni seji ORSD, dne 29. septembra 2012 (v prostorih Zbornice – Zveze), 
17. redni seji ORSD, dne 15. oktobra 2012 (v sodelovanju z DMSBZT Ljubljana). 
 
27. februarja 2012 je potekala 13. seja ORSD,  ki jo je v sodelovanju z odborom 
organiziralo DMSBZT Gorenjske , v Radovljici, v starem mestnem jedru, gostišču 
Lectar. 
Po poročanju s sej UO (46. redna seja UO, z dne 7. 12. 2011, 47. redna seja UO, z 
dne 11. 1. 2012, 48. redna seja UO, z dne 15. 2. 2012) smo spoznavali portal članov, 
E – prijavnico na strokovna izobraževanja in izpopolnjevanja Zbornice – Zveze, 
enotno spletno prijavljanje, kot razvoj spletnih aplikacij, namenjenih članom Zb – Zv 
in ostalim obiskovalcem spletnih strani: pospeševanje in kakovostna nadgradnja 
vodenja evidenc o pridobivanju licenčnih točk za posamezno izbrano licenco 
udeleženca in druge možnosti. Govorili smo o ICN (moto 2012 – prevod; kandidatura 
za board ICN; udeležba v Ženevi), o Izdelavi protokola »Ovirnice« in nadaljevanju 
prevoda protokolov Ontarijskega združenja. V nadaljevanju smo pričeli z razpravo o 
aktivnostih RSD za priprave na 1. Dneve medicinskih sester in babic v Sloveniji (9., 
10. maj 2012), ob 85 - letnici delovanja Zbornice - Zveze. Dogovorili smo se o 
dejavnostih in vlogi regijskih strokovnih Društev medicinskih sester, babic in 
zdravstvenih tehnikov: 13. simpozij zdravstvene in babiške nege »Zdravstvena nega, 
z dokazi v prakso«, aktivnosti v organizaciji RSD in SS, odprti oder, predstavitvene 
stojnice, svečana akademija s podelitvijo najvišjih priznanj Zb – Zv Zlati znak in 
nagrade za življenjsko delo. Razprava se je nadaljevala v zvezi s pripravami na 24. 
redno letno in volilno Skupščino Zbornice – Zveze, z imenovanjem poslancev (število 
poslancev glede na število članstva v posameznem društvu), za poročilo o delu RSD 
ter ORSD. 
 
23. aprila 2012 je v prostorih Zbornice - Zveze potekala 14. seja ORSD.  Poročanju 
s sej UO (49. redna seja UO, z dne 7. 3. 2012, 1. redna seja UO v novem mandatu 
izvoljene predsednice Zb – Zv, z dne 11. 4. 2012) smo natančno opredelili vlogo RSD 
pri osrednjem projektu Zb – Zv: predsednice/ k RSD aktivno sodelujejo ob 85 -letnici 
delovanja Zbornice - Zveze na t. i. Dnevih medicinskih sester in babic, 9. in 10. maja 
2012, na odprtem odru, z aktivnimi prispevki s področja zdravega življenjskega sloga 
in zdravstveno vzgojnega svetovanja ter na predstavitvenih stojnicah, z izvajanjem 
meritev parametrov zdravja, zdravstveno vzgojnim svetovanjem in predstavitvijo 
dejavnosti RSD, lokalnimi značilnostmi posamezne regije. Predsednice/ k RSD v 
okviru načrtovanega letnega programa in finančnega načrta podprejo udeležbo 
članov regijskih društev na 13. simpoziju zdravstvene in babiške nege »Zdravstvena 
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nega – z dokazi v prakso«. RSD organizirajo prevoz udeležencev na svečano 
akademijo ob 12. maju, mednarodnem dnevu medicinskih sester in 5. maju, 
mednarodnem dnevu babic, 10. maja 2012, v Ljubljano. Predsednice/ k RSD so bili 
seznanjeni s predvidenimi aktivnostmi na področju priprave nacionalnih protokolov 
aktivnosti zdravstvene in babiške nege. ORSD za aktivno članico skupine za pripravo 
nacionalnih protokolov aktivnosti zdravstvene in babiške nege soglasno predlaga in 
potrdi Đurđo Sima, predsednico DMSBZT Ljubljana. Seznanili smo se s potrjenim 
načrtom dela Zbornice – Zveze za leto 2012 (glej skupščinsko gradivo) ter finančnim 
načrtom Zbornice – Zveze za leto 2012. 
21. junija 2012  smo se v prostorih Zbornice – Zveze RSD sestala na 15. redni seji 
ORSD, kjer smo razen poročanj s sej UO (1. korespondenčna seja UO, z dne 4. 5. 
2012, 2. korespondenčna seja UO, z dne 10. 5. 2012, 3. korespondenčna seja UO, z 
dne 19. 6. 2012) za 25. izredno skupš čino Zbornice – Zveze pripravili poro čilo o 
dejavnostih in vlogi RSD , poro čilo o strokovnih izpopolnjevanjih in interesnih 
dejavnostih v organizaciji RSD v obdobju od 2008 do  2012, o skupnem stališču 
RSD kot odziv ORSD na članek »Bolnik je najnižje v zdravstveni hierarhiji 2« je bilo 
objavljeno tudi na spletni strani Zbornice – Zveze: »Med tistimi, ki bodo utrpeli 
posledice, bodo posebej izpostavljeni pacienti/ Stroka ali le družabništvo ter o 
skupnem stališču RSD kot odziv ORSD v javni razpravi v zvezi z deregulacijo, t. i. 
ODREDBO O SEZNAMU IZVAJALCEV ZDRAVSTVENIH POKLICEV, KI MORAJO 
BITI VPISANI V REGISTER IN IMETI VELJAVNO LICENCO, ki je potekala do 12. 
junija 2012, in ga je ORSD posredoval na MZ. 
Na seji so potekale volitve koordinatorja dejavnosti RSD pri Zbornici – Zvezi za 
mandatno obdobje 2012 – 2016. Predsednice/ k RSD so za koordinatorico ORSD za 
mandatno obdobje 2012 – 2016 soglasno izvolili Ksenijo Pirš, predsednico DMSBZT 
Maribor. 
29. septembra 2012 smo se v prostorih Zbornice – Zveze sestali na 16. izredni seji 
ORSD, ki smo jo v celoti namenili aktualnim dogajanjem v zdravstveni in babiški 
negi, vezanimi na Ministrstvo za zdravje in Civilno  iniciativo medicinskih sester 
in zdravstvenih tehnikov.  ORSD se je seznanil s predlogom podpisa t. i. Dogovora 
za skupno iskanje rešitev na podro čju zdravstvene in babiške nege v R 
Sloveniji med Zb – Zv in MZ, predsednice/ k RSD pre dlog soglasno podprejo. 
ORSD se je seznanil s pogoji MZ za skupno iskanje rešitev na področju zdravstvene 
in babiške nege v R Sloveniji in soglasno podprl neposredne volitve poslancev 
RSD za redne letne/ volilne Skupš čine Zb – Zv, na rednih letnih Ob čnih zborih 
RSD: 

- Predsednice/ k RSD predlagajo, da redni letni Ob čni zbori RSD v regijah 
potekajo predvidoma do konca 1. tedna v mesecu marc u, kjer je, med 
ostalim, uvrš čena točka dnevnega reda »Imenovanje in volitve poslancev 
RSD za redno letno/ volilno Skupš čino Zbornice – Zveze«, listo poslancev 
s sklepom regijskega OZ RSD posredujejo v pisarno Z b – Zv/ izvršni 
direktorici Zb – Zv najkasneje do konca prvega tedn a v mesecu marcu, 
predsednica/ k RSD je po funkciji še naprej poslank a/ ec (13. člen Statuta 
Zb – Zv). 
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- Predsednice/ k RSD predlagajo, da se termini regijs kih OZ objavijo tudi v 
napovedniku RSD za naslednje leto, ne le v sklopih programov, temve č 
tudi v obliki skupnega napovednika regijskih OZ vse h RSD za naslednje 
leto. 

- Predsednice/ k RSD podprejo podpis dogovora za skup no iskanje 
sistemskih rešitev na podro čju zdravstvene in babiške nege v R Sloveniji. 

 
15. oktobra 2012  je potekala 17. redna seja ORSD,  ki jo je v sodelovanju z 
odborom organiziralo DMSBZT Ljubljana  v svojih prostorih. Poročilu s sej UO (5. 
redna seja UO, z dne 11. 7. 2012, 6. redna seja UO, z dne 12. 9. 2012, 7. redne seje 
UO, z dne 20. 9. 2012) je sledila razprava o sklepih 25. izredne skupš čine 
Zbornice – Zveze, o številnih aktivnostih RSD, ki s o potekale v interesu 
ohranjanja in krepitve članstva.  Pričeli smo z razpravo o 9. kongresu zdravstvene 
in babiške nege v letu 2013, kot uvod v na črtovanje aktivnosti RSD.  Pozornost 
smo posvetili oblikovanju izhodiš č k podpisu medsebojnega sporazuma med 
Zbornico – Zvezo, Ministrstvom za zdravje in Civiln o iniciativo.  
Sledilo je spoznavanje prenovljenega portala organizatorjev s pomo čjo zunanjega 
strokovnega sodelavca Aleša Kravosa, ki je ob praktični aplikaciji portala 
organizatorjev predsednicam/ ku RSD predstavil nadgrajeno verzijo t. i. portala 
organizatorjev, predstavil je pristop, upravljanje podatkov, postopke in možnosti 
portala organizatorjev, katerega namen je skupna prijavnica za vsa strokovna 
srečanja pod okriljem Zbornice – Zveze in sistematično obvladovanje številnih 
podatkov v zvezi s strokovnimi izpopolnjevanji in izobraževanji vseh RSD, SS in Zb - 
Zv. Ponovili smo e - prijavnico in portal organizatorjev, sledilo je nameščanje 
programov na prenosne računalnike RSD, s pomočjo katerih se izvaja registracija 
udeležencev. Predsednice/ k RSD so na prenosnih računalnikih RSD sledili 
navodilom in opravili postopek registracije ter preizkusili zmožnosti portala po 
postopku, ki je opisan v Navodilih (Navodila – org – 2 – instalacija pdf.), ki smo jih 
prejeli v pisni obliki. 
 

IV. Program dela in cilji za leto 2013 
Načrti ORSD za leto 2013 so usmerjeni v u činkovitost in sposobnost 
organizacije RSD v odzivanju na izražene potrebe sv ojih članov - članov 
Zbornice - Zveze , zato je tudi v prihodnje potrebno nadgrajevati skupne sinergije 
posameznih organizatorjev, najtesnejših »sodelavcev« pri izvajanju izobraževanj in 
strokovnih izpopolnjevanj pri Zbornici - Zvezi, RSD, SS ter ostalih. Vrednost, ki izhaja 
iz sodelovanja različnih organizatorjev, iz strokovno utemeljenih razlogov, kjer 
zmoremo združevati svoje zmožnosti (intelektualne, organizacijske), je projektno 
delo, ki konkurenčnih prednosti ne izključuje, temveč jih sešteva. Ocenjujemo, da 
smo bili v letu 2012 na tem področju uspešnejši kot prejšnja leta, v prihodnje pa 
imamo za razvoj medsebojnega sodelovanja še veliko priložnosti. 

 
Še intenzivneje bomo razvijali dolgoletne in nove programe strokovnih izpopolnjevanj 
in izobraževanj ter področje interesnih dejavnosti. S sredstvi, ki jih prejmemo iz 
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naslova članarin, bomo v skladu z letnim načrtom dela krepili regijske sklade za 
strokovna izpopolnjevanja in druge oblike podpore osebnega, strokovnega in 
kariernega razvoja naših članov, kar je v obdobju zmanjševanja sredstev v javnih 
zdravstvenih zavodih in pri zasebnikih za nas izjemnega pomena. 

 
Ob številnih aktivnostih RSD, ki se v skladu z aktualnimi zahtevami na področju 
vseživljenjskega izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja intenzivno razvijajo, 
postaja delovanje RSD vse bolj prepoznavno, odmevno v strokovni javnosti, medijih, 
delovanje postaja vse bolj družbeno pomembno, v javnem interesu. Na področju 
pridobivanja novih znanj za strokovno in odgovorno delo na področju zdravstvene in 
babiške nege RSD neprekinjeno razvijajo svoje strokovne in organizacijske 
zmožnosti 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/ ku 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 izobraževanj ter 
strokovnih izpopolnjevanj - izkušnje, veščine in znanja, utemeljene 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 
čestitamo, ker ste še naprej ostali  zavezani razvoju strokovnega podro čja, 
svojemu osebnemu, strokovnemu in kariernemu razvoju , neprekinjenemu 
strokovnemu izpopolnjevanju in vseživljenjskemu u čenju ter ponosno pripadni 
svoji poklicni skupini! 

 
Spoštujemo Vas in cenimo in se Vam zahvaljujemo za zaupanje . 

 
Poročilo pripravila:  Ksenija Pirš, koordinatorica Odbora regijskih strokovnih društev 
ksenija.pirs@gmail.com 
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4. POROČILO IN PROGRAM DELA ODBORA STROKOVNIH SEKCIJ 
 

I. Predstavitev organa 
Za uresničevanje strokovnih interesov je pri Zbornici - Zvezi ustanovljeno 31 
strokovnih sekcij. Za usklajeno delo in koordinacijo strokovnih sekcij se predsedniki 
združujejo v Odbor strokovnih sekcij (OSS). Tudi v letu 2012 je nekaj strokovnih 
sekcij zamenjalo vodstvo. Na mestu predsednice Sekcije MS in ZT v splošni medicini 
je Boženo Istenič zamenjala Tadeja Bizjak, pri Sekciji MS in ZT v zobozdravstvu je 
Marijo Miklič zamenjala Marina Čok, pri Sekciji MS in ZT v hematologiji je Alenko 
Dobrovoljc zamenjala Nataša Janevski, pri Sekciji MS v managementu je mag. Miha 
Kaučiča zamenjala dr. Saša Kadivec in pri Sekciji MS in ZT v nevrologiji je Heleno 
Tušar zamenjala Maja Medvešček Smrekar. 
Interese strokovnih sekcij sta zastopala mag. Tamara Štemberger Kolnik kot članica 
Upravnega odbora in Jože Prestor kot koordinator Odbora strokovnih sekcij. 

 
II. Izvedeni projekti in aktivnosti 

Odbor strokovnih sekcij se je v letu 2012 sestal v skladu s Pravilnikom o delu 
strokovnih sekcij na dva meseca, skupaj petkrat. Poleg rednih sej so se člani OSS 
usklajevali na 5 korespondenčnih sejah ter se udeležili srečanja funkcionarjev 
Zbornice – Zveze septembra na sedežu Unije in pred novim letom ob svečanosti 85. 
letnice združenja. OSS se je pri svojem delu trudil za: 

• organiziranje rednih sej predstavnikov strokovnih sekcij in izmenjavo vseh 
pomembnih informacij med UO Zbornice – Zveze, strokovnimi sekcijami in 
ostalimi telesi Zbornice Zveze; 

• spodbujanje povezovanja strokovnih sekcij sorodnih interesnih področij ZN pri 
skupnih strokovnih projektih; 

• zastopanje interesov strokovnih sekcij v Zbornici – Zvezi; 
• sodelovanje z ORSD, vključevanje v skupne projekte kot enakopraven partner; 
• sodelovanje v organih in delovnih telesih Zbornice – Zveze; 
• prizadevanje za izboljšanje pogojev delovanja strokovnih sekcij; 
• zagotavljati visoko strokovnost članov Zbornice - Zveze in s tem prispevati k 

ugledu izvajalcev zdravstvene in babiške nege v javnosti: 
• priprava in nacionalnih protokolov aktivnosti zdravstvene in babiške nege; 
• sodelovanje pri oblikovanju splošnih strokovnih smernic s področja dejavnosti 

zdravstvene nege kakor tudi zdravstva; 
• aktivni pristop k oblikovanju dokumentov za klinične specializacije, ki vključujejo 

programe za posamezno klinično specializacijo na ožjem strokovnem področju; 
• aktivni pristop k prenovi dokumentov poklicnih aktivnosti v zdravstveni in babiški 

negi; 
• aktivni pristop k prenovi nabora strokovnjakov Zbornice - Zveze za področje 

strokovnih nadzorov, recenzij in drugo; 
• usklajevanje strokovnih dogodkov, ki jih organizirajo strokovne sekcije in 

strokovna regijska društva; 
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• skrb za spletne strani strokovnih sekcij; 
• znanstveni in strokovni razvoj publikacij, ki nastajajo ob strokovnih dogodkih; 
• odličnost pri vodenju strokovnih sekcij. 
 

Financiranje strokovne sekcije je vezano v pretežnem deležu le na kotizacije 
udeležencev strokovnih srečanj. Manjši del sredstev si strokovne sekcije pridobijo s 
pomočjo donatorjev, sponzorjev, s projektnim delom ali kandidiranjem na različne 
sklade. Ostanek sredstev od kotizacij ne more zagotoviti kritja stroškov 
raziskovalnega dela. V letu 2012 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. Glavnina vsebin 
v letu 2012 je bila namenjena prilagoditvi spremenjenim okoliščinam za izvajanje 
strokovnih dogodkov. OSS je sprejel tudi dogovor o celostni grafični podobi 
strokovnih sekcij, ki je usklajena s podobo Zbornice - Zveze. 
Na 29. redni seji OSS 9. februarja 2012 so člani OSS izvolili 9 poslancev za 
skupščino Zbornice Zveze. 
24. marca 2012 je bila izvedena 24. redna Skupščina Zbornice - Zveze. Poleg 
izvolitev članov v organe Zbornice - Zveze, je bila na Skupščini potrjena v drugi 
mandat predsednica Darinka Klemenc. Sprejeti so bili prenovljeni členi Statuta 
Zbornice - Zveze. 
30. redno sejo OSS 5. aprila 2012 so zaznamovala finančna poročila o delovanju 
strokovnih sekcij v preteklem letu. Skupna ugotovitev je bila, da je bilo poslovno 
gledano leto 2011 pričakovano težko, saj je upad udeležencev in posledično 
zmanjšan priliv sredstev postal stalnica. Strokovne sekcije so se pripravile na 
spremembe in so večinoma še poslovale pozitivno. 
Maj je zaznamovala oblikovana nova vlada in prvi stiki z ministrom za zdravje, za 
združenje pa pomembnejši festival Dnevi medicinskih sester in babic, ki smo ga 
izvedli v Cankarjevem domu. Strokovne sekcije so se aktivno vključile z dejavnostmi, 
ki so jih izvajale na stojnicah za stanovske in laične obiskovalce. Evforijo po 
uspešnem festivalu je zasenčil odnos ministra za zdravje do stanovskega združenja. 
31. redno sejo je sklical koordinator 7. junija 2012. Glavna tema seje je bila 
predstavitev trenutne situacije v zdravstveni in babiški negi ter aktivnosti Zbornice -
Zveze po ohranitvi regulacije poklicev, ki sodelujejo v dejavnosti zdravstvene in 
babiške nege. OSS je bil tudi seznanjen s sklicem izredne skupščine Zbornice -
Zveze, na kateri so odbor predstavljali že februarja izvoljeni poslanci. 
Izredna skupščina je poslance seznanila s posledicami odvzema javnih pooblastil in 
poskusov po deregulacije poklica. Predstavljeni so bili vsi ukrepi in podpora, ki jo je 
bila deležna Zbornica - Zveza ob aktivnostih za preprečitev deregulacije zdravstvenih 
tehnikov. 
Kljub obstrukciji izobraževanje medicinskih sester spričo ogrožene regulacije in 
slabega poslovanja zdravstvenih zavodov, je OSS na 32. seji 15. oktobra 2012 
aktivno usklajeval načrta dela strokovnih sekcij v letu 2013. Člani OSS so se na seji 
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seznanili z izpopolnjenim sistemom delovanja spletne registracije za organizatorje. 
Program je prilagojen za različna okolja, je zanesljivejši in predvsem enostavnejši za 
uporabnika. Poleg tega pa je bila istočasno izvedena še volilna seja vseh organov 
Zbornice - Zveze, na kateri so funkcionarji izbrali kandidata za Državni svet RS za 
področje zdravstva ter potrdili pripadajoče elektorje za volitve v Državni svet. 
2. decembra 2012, na 33. seji OSS, so se člani dotaknili praznovanja 85 let 
delovanja združenja in 20 let dela Zbornice. Sicer pa je bil pretežni del seje 
namenjen načrtovanju  aktivnosti strokovnih sekcij v letu 2013 ter pripravam na 
kongres zdravstvene in babiške nege, ki bo maja 2013. Lokacija še ni znana, 
medtem ko je vsebinski del že skoraj oblikovan. Tudi odziv na vabilo za aktivne 
udeležence je bil prijetno visok, zato se obeta kakovostno osrednje strokovno 
srečanje izvajalcev zdravstvene in babiške nege. 

 
Oba člana upravnega odbora Zbornice - Zveze iz vrst OSS sta se redno udeleževala 
in tvorno sodelovala na sejah UO. Vneto sta zagovarjala stališča članov OSS in 
opozarjala na razmerja, ki znotraj organizacije še niso povem optimalno rešena. 
Težave pri virih financiranja so bila tudi v letu 2012 močno izražena, zaskrbljujoča pa 
je perspektiva za naslednjih nekaj let. Če je združenje uspelo strniti vrste in obdržati 
članstvo, se udeležba na strokovnih dogodkih verjetno ne bo popravila. Zaradi 
slabšega poslovanja Zbornice - Zveze razpis sklada za publikacije in projektno delo 
strokovnih sekcij ni bil objavljen, kar dodatno nestimulativno vpliva na razvojne 
projekte strokovnih sekcij. 

 
III. Program dela in cilji za leto 2013 

Načrti OSS za leto 2013 so poleg koordiniranja in izvajanja rednih obveznosti 
strokovnih sekcij usmerjeni v nadaljevanje oblikovanja in prenove strokovnih 
dokumentov Zbornice - Zveze. Prednostno se bo OSS preko delovne skupine 
posvetil oblikovanju nacionalnih protokolov aktivnosti zdravstvene in babiške nege. 
Strokovno delo, raziskovanje in znanstveno utemeljevanje je področje, katero mora 
biti strokovnim sekcijam še naprej 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. Tudi dokumenti poklicnih aktivnosti in kompetenc zdravstvene nege z ožjih 
strokovnih področij se bodo pripravljali po akcijskem načrtu, ki ga je potrdil Upravni 
odbor Zbornice Zveze. 

 
V letu 2013 se iztečeta mandata koordinatorju Odbora strokovnih sekcij ter 
predstavniku OSS v Upravnem odboru. Na junijski seji se bodo izvedle volitve. 

 
Poročilo o delu OSS v letu 2012 in načrt dela za leto 2013 je sprejel OSS na 34. 
redni seji dne 7. 2. 2013. 

 
Poročilo pripravil:  Jože Prestor, dipl.zn., koordinator Odbora strokovnih sekcij 
joze.prestor@gmail.com 
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5. 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 možnostjo 
enkratne ponovitve.  Predsednika imenujejo člani izmed sebe. 
 
Statutarna komisija deluje v sestavi: 

• predsednica:  Tadeja Bizjak – predsednica (mandat 30. 3. 2009 do 29. 3. 
2013), 

• člani:  Aleksander Jus, (mandat 30. 03. 2009 do 29. 03. 2013), Petra Štigl, 
(mandat 10.12. 2011 do 09.12. 2015), Stanka Košir (mandat 24. 03. 2012 do 
23. 03. 2016), Majda Cotič Anderle, (mandat 24. 03. 2012 do 23. 03. 2016). 

Do 27. 3. 2012 je bila v rednem mandatu članica statutarne komisije tudi Đurđa Sima. 
V letu 2012 je statutarna komisija zasedala na treh (3) rednih in dveh (2) dopisnih 
sejah. 

 
II. Izvedene aktivnosti 

Prva dopisna seja v letu 2012 je bila 9. korespondenčna seja med 9.  1.  2012 in 11. 
1. 2012 po elektronski pošti, na kateri smo obravnavali poročilo o delu Statutarne 
komisije za leto 2011 in plan dela za leto 2012 ter oboje potrdili. 
Na redni seji, 10. seja Statutarne komisije 2. 3. 2012 na sedežu Zbornice-Zveze, smo 
obravnavali predloge sprememb Pravilnika o organizaciji in delovanju Častnega 
razsodišča Zbornice – Zveze, Pravilnika o dodeljevanju sredstev iz sklada za 
izobraževanje Zbornice – Zveze, Pravilnika o delu  strokovnih sekcij Zbornice – 
Zveze in predloga Nacionalnega centra za strokovni, karierni in osebnostni razvoj 
medicinskih sester in babic (SKOR). Obravnavane spremembe pravilnikov so bile 
podane UO Zbornice - Zveze v sprejem. Ravno tako je bil UO Zbornice - Zveze 
podan predlog za konkretizacijo nalog, finančno konstrukcijo in opredelitev 
poslovanja za SKOR. Na seji je bila izvedena primopredaja poslovanja Statutarne 
komisije. Statutarna komisija je podala UO Zbornice - Zveze predlog za petega člana 
statutarne komisije, saj članici Đurđi Sima poteče mandat. 
Naslednja, 11. seja statutarne komisije je bila 14. 3. 2012 na sedežu Zbornice – 
Zveze, na kateri smo obravnavali predloge sprememb Statuta Zbornice - Zveze, 
Pravilnika o organizaciji in delovanju Častnega razsodišča Zbornice - Zveze in 
Pravilnika o licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege ter jih 
podali UO Zbornice - Zveze v potrditev. Statutarna komisija predlaga natančnejšo 
opredelitev 19. člena statuta Zbornice - Zveze v zvezi z mandati koordinatorjev 
dejavnosti. 
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12. seja je bila izvedena dopisno dne 21. 3. 2012 po elektronski pošti, ko so člani 
Statutarne komisije potrdili predlog sprememb in dopolnitev  Pravilnika o organizaciji 
in delovanju Častnega razsodišča Zbornice - Zveze in ga predlagali skupščini 
Zbornice - Zveze v sprejem. 
Na 13. redni seji statutarne komisije 11. 10. 2013 smo obravnavali Pravilnik o izdaji 
mnenj za opravljanje zasebne zdravstvene  dejavnosti na področju zdravstvene ali 
babiške nege ter oskrbe in v postopku podelitve koncesije ter Pravilnik o izvedbi 
volitev predstavnikov Zbornice –Zveze  za člane volilnega telesa ter določitvi 
kandidata za člana državnega sveta in oba pravilnika z dopolnitvami predlagali UO 
Zbornice - Zveze v potrditev. Obenem predlagamo UO Zbornice - Zveze, da 
dosledno upošteva 41. člen Statuta Zbornice - Zveze o delovanju Statutarne 
komisije. Na vseh sejah smo zgledno sodelovali s pravno službo Zbornice - Zveze. 

 
III. Program dela in cilji za leto 2013 

V letu 2013 bo Statutarna komisija sodelovala pri pripravi pravilnikov na pobudo 
organov in delovnih teles Zbornice - Zveze, v kolikor ne bo prišlo do sprememb 41. 
člena statuta Zbornice - Zveze in bodo Statutarni komisiji določene drugačna vloga in 
zadolžitve.  

 
Poročilo in plan dela obravnavani in sprejeti na 14. Seji statutarne komisije, izvedeni 
dopisno med 28. in 29. 1. 2013 po elektronski pošti, sklep številka 59/14. 
 
Poročilo pripravila:  Tadeja Bizjak, predsednica Statutarne komisije 
tadejab66@gmail.com 
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6. POROČILO ČASTNEGA RAZSODIŠČA 
 

6.1 Častno razsodiš če I. stopnje 
 

I. Predstavitev organa 
Častno razsodišče Zbornice – Zveze je samostojen dvostopenjski organ. Sestavljata 
ga Častno razsodišče I. in II. stopnje. 

 
Častno razsodišče I. stopnje v letu 2012: 

• predsednica : Marina Velepič, 
• članice : Marjana Adamič, Milena Marinič, Sandra Naka, Vera Štebe. 
 

Štiriletni mandat predsednice in  vseh članic traja od 30. 3. 2009 do 30. 3. 2013, 
oziroma do sklepa Skupščine Zbornice – Zveze, ki bo 2 3. 3.2013. 
Opozoriti je potrebno, da bomo Marina Velepič, Sandra Naka in Vera Štebe s tem 
datumom zaključile delo v dveh mandatih, zato bodo na Skupščini v mesecu marcu 
2013 imenovani novi člani Častnega razsodišča I. stopnje. 

 
V letu 2012 je imelo Častno razsodišče I. stopnje 4 seje: 
17. 1.,  5. 6.,  10. 7.,  7. 12. 2012. 

 
Senat Častnega razsodišča I. stopnje je imel 7 sej in je zasedal: 
7. 2.,  5. 3.,  6. 3.,  23. 5.,  28. 6.,  10. 7. ( po seji Častnega razsodišča ) in  12. 9. 
2012. 
Delo senata I. stopnje smo v tem obdobju opravljale Milena Marinič, Vera Štebe in 
Marina Velepič. 

 
Pri pripravi dopolnitev oziroma sprememb vsebine Kodeksa etike medicinskih sester 
in zdravstvenih tehnikov Slovenije sta sodelovali tudi članici Upravnega odbora 
Zbornice – Zveze, Irena Buček Hajdarević in Tamara Štemberger Kolnik. 

 
II. Predstavitev aktivnosti 

Delo Častnega razsodišča I. stopnje v letu 2012 je obsegalo pripravo predlogov za 
spremembo Pravilnika o delovanju in organizaciji Častnega razsodišča, osnutek 
dopolnjene vsebine Kodeksa etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov 
Slovenije (nekaj sprememb besedila in novo etično načelo o ravnanju pri 
raziskovalnem delu v zdravstveni negi in o publiciranju)  in pomoč pri pripravi 
nacionalnih etičnih smernic pri raziskovalnem delu (Marina Velepič). Dopolnitev 
vsebine kodeksa etike je terjala tudi širšo razpravo na Upravnem odboru Zbornice – 
Zveze  in dodatno delo praktično do konca meseca decembra. 
Število sej senata I. stopnje ( kar 7 sej !) pa govori tudi o težavnem reševanju prijav 
na Častno razsodišče.  Prijava v zvezi z domnevno krajo intelektualne lastnine je 
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doživela svoj epilog šele po dvakratni odločbi Častnega razsodišča II. stopnje in je 
rešena v korist prijavitelja. 
Prvič v našem mandatu je bila v letu 2012 podana prijava Častnega razsodišča I. 
stopnje na okrožno tožilstvo, saj je po 10. členu Pravilnika  o organizaciji in delovanju 
Častnega razsodišča, Častno razsodišče dolžno obvestiti  organ pregona, če ima 
prijava znake kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. O prijavi smo 
obvestili tudi Ministrstvo za zdravje, saj Zbornica - Zveza nima več pooblastil v zvezi 
z odvzemom licence za samostojno opravljanje strokovnega dela. Zaradi domnevnih 
kršitev kodeksa etike in 42. člena Pravilnika o organizaciji in delovanju Častnega 
razsodišča pa je postopek pred Častnim razsodiščem do nadaljnjega prekinjen in se 
bo nadaljeval, ko bo primer zaključen v pristojnih institucijah. 

 
III. Publicisti čna dejavnost 

V glasilu Zbornice -  Zveze Utrip so bili objavljeni prispevki: 
• Človekove pravice – medicinska sestra zagovornica pacienta (M. Marinič, 

januar   2012) 
• Varovanje osebnih podatkov v lekarniški dejavnosti -  zakaj se oglašamo 

medicinske sestre (februar 2012) 
• Javna etika in integriteta -  odgovornost za skupne vrednote 
Integriteta, odgovornost, vladavina prava  (predstavitev znanstvene monografije); 

(M. Velepič, oddano v decembru 2012 za objavo v januarju 2013) 
 

Obzornik zdravstvene nege: 
• Zasebnost in dostojanstvo pacienta ( M. Marinič, leto 2012, str. 237) 
 

Revija Zdravje: 
• Etični vidik v zdravstveni in babiški negi (M. Velepič, za objavo v začetku leta 

2013) 
 

IV. Program dela 
Do konca mandata imamo članice Časnega razsodišča I. stopnje le še dva meseca 
dela. Reševale bomo problematiko, ki se bo morebiti v teh dveh mesecih na novo 
pojavila,  zaključile pa  besedilo dopolnjenega kodeksa etike za medicinske sestre in 
ostale člane negovalnega tima. Predvidevamo, da bo nov kodeks etike sprejet na 
skupščini Zbornice - Zveze v mesecu marcu 2013. 

 
Letno poročilo o delovanju Častnega razsodišča I. stopnje v letu 2012 je bilo potrjeno 
na 28. seji Častnega razsodišča I. stopnje 24. 1. 2013. 

 
Poročilo pripravila:  Marina Velepič, predsednica Častnega razsodišča I. stopnje 
marina.velepic@gmail.com 
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7. POROČILO IN PROGRAM DELA NADZORNEGA ODBORA 
 

I. Predstavitev organa 
Nadzorni odbor Zbornice - Zveze je organ Zbornice - Zveze, ki deluje v skladu z 38. 
členom Statuta. 
Članice : Ljubica Šavnik, predsednica, Marjeta Berkopec, Saša Kotar, Gordana 
Njenić, Draga Štromajer. 
V letošnjem letu poteče mandat Saši Kotar in Ljubici Šavnik, ostale članice imajo 
možnost ponovne kandidature. 

 
II. Izvedene aktivnosti 

V letu 2012 je imel Nadzorni odbor 3 seje. 
Nadzorni odbor je izpolnil sprejeti plan dela in dodatno opravil še eno sejo. 
V letu 2012 smo obravnavali vse finančne dokumente skladno z zakonskimi predpisi. 
Na osnovi predloženih gradiv smo sprejeli sklepe, poslovanje v letu 2011 je bilo 
pozitivno, kar je bilo prijetno presenečenje, ki pa se v prvi polovici leta 2012 ni 
uresničilo. Na seji v septembru 2012 je bil ugotovljen minus 84.722,18€, ki je bil 
posledica nedodelitev sredstev s področja javnih pooblastil. Članice smo opozorile na 
velik pomen dobrega planiranja in, v kolikor neka dejavnost ne bi bila planirana, tudi 
ne more biti izvedena. Opozorile smo na zaskrbljujoče finančno stanje in na potrebo 
skrbnega gospodarjenja s financami. V mesecu maju 2012 je imel Nadzorni odbor 
izredno sejo na pobudo Komisije za preprečevanje korupcije. Obravnaval je 
anonimno prijavo, ki se je nanašala na indice o možnih nepravilnosti pri materialnem 
in finančnem poslovanju  Zbornice - Zveze. Na osnovi temeljitega pregleda gradiva 
Zbornice - Zveze je NO ugotovil naslednje: da ni zaznati indicov možnih nepravilnosti 
pri materialnem in finančnem poslovanju Zbornice - Zveze v mandatu 2008 - 2012. 

 
III.  Program dela 

V letu 2013 Nadzorni odbor v programu dela predlaga: 2 seji Nadzornega odbora, 
izobraževanje za nove in stare člane Nadzornega odbora. Seveda so možni tudi 
sklici izrednih sej. 

 
Poročilo je bilo posredovano vsem članicam NO. 

 
Poročilo pripravila: Ljubica Šavnik, predsednica Nadzornega odbora 
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8. POROČILA IN PROGRAM DELA KOMISIJ 
 
8.1 Komisija za zasebno delo 
 
I. Predstavitev komisije 

Mandat članov Komisije za zasebno dejavnost traja 4 leta: 13. 4. 2010 do 13. 4. 2014 
in deluje v naslednji sestavi: 

• predsednica: Saša Matko, 
• podpredsednica: Liljana Klančnik, 
• članice : Darinka Fras, Urška Flajs, Tadeja Bizjak 

V letu 2012 se je komisija sestala na 5 sejah, ki so potekale na sedežu Zbornice -
Zveze in 1. korespondenčni seji. 

 
II. Izvedene aktivnosti 

Komisija  je uspešno izvedla vse seje, opravila razgovore in izdala mnenja za 
prispele vloge. 
Komisija je bila na 7. seji seznanjena s prošnjo za razrešitev članice Nelide Casarsa 
in je UO zaprosila za njeno nadomestitev. Prav tako je na tej seji obravnavala 
prispele vloge in Pravilnik o zasebni dejavnosti. 
Na 8. seji je komisija obravnavala vloge pravne osebe in imela kar nekaj težav glede 
podeljevanja mnenja, saj pravna oseba po sedaj veljavnih pravilnikih ne potrebuje 
mnenja za izvajanje dejavnosti zdravstvene in babiške nege, hkrati pa ni dolžna 
predložiti dokumentov o strokovni usposobljenosti svojih zaposlenih, če tega ne želi. 
Pri podajanju  mnenja nam je bila v pomoč pravna služba in sicer smo z g. 
Vojnovičem imeli kar nekaj pomislekov o izdaji mnenja, predvsem v interesu zaščite 
stroke in naših varovancev. 
Na 9. seji je komisija obravnavala vloge in podala ustrezna mnenja, ter oblikovala 
osnutek sprememb Pravilnika o izdaji mnenj za opravljanje zasebne zdravstvene 
dejavnosti na področju zdravstvene ali babiške nege ter oskrbe in v postopku 
podelitve koncesije. 
Na 10. seji smo sprejeli zadnje spremembe Pravilnika. 
Na 1. korespondenčni seji je komisija izdala mnenje na podlagi dopolnitev za že 
podano vlogo. 
Na 11. seji smo ponovni obravnavali Pravilnik in osnutek s končnimi  popravki 
predlagali UO Zb - Zv v potrditev. 
Komisija bo zasedala glede na število vlog, ki bodo prispele na sedež Zbornice – 
Zveze. 

 
III. Problematika in izzivi 

Problematika, ki jo je komisija spoznala, se predvsem nanaša na spremembo 
Pravilnika o izdaji mnenj za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti na področju 
zdravstvene ali babiške nege ter oskrbe in v postopku podelitve koncesije, ki smo ga 
s pomembnimi spremembami sprejeli na 11. seji ter ga s pravno pomočjo podali UO 
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Zb – Zv za potrditev. UO Zb - Zv ga je 4. 11. 2012 potrdil in tako je s tem dnem stopil 
v veljavo. 
Izzivi so prav gotovo podajanje mnenj za zasebno dejavnost, saj moramo stremeti k 
zaščiti stroke in tako podajati ustrezna mnenja strokovno usposobljenim na področju 
zdravstvene in babiške nege. 

 
IV. Program dela in cilji za leto 2013 

V letu 2013 si je komisija zadala soočanje s tekočo problematiko in reševanje le te 
čim bolj ažurno in kakovostno, torej sprotno reševanje prispelih vlog, opravljanje 
razgovorov in obravnava  problemov, ki bodo nastajali tekom leta na področju, kjer 
komisija deluje. Zadali smo si uspešno delovanje še naprej kar se tiče razgovorov in 
podajanja mnenj tako fizičnim kot pravnim osebam. 

 
Komisija za zasebno dejavnost je poročilo potrdila na 2. korespondenčni seji 24. 1. 
2013. 

 
Poročilo pripravila: Saša Matko, predsednica komisije 
sasamidwife@gmail.com 
 

8.2 Komisija za dodeljevanje sredstev 
 

I. Predstavitev komisije 
Komisija za dodeljevanje sredstev iz sklada za izobraževanje (komisija) je stalno 
delovno telo Zbornice – Zveze, ki prosilcem dodeljuje sredstva iz sklada za 
izobraževanje. Sklad se oblikuje na osnovi razporejanja 5 odstotkov finančnih 
sredstev iz članarine, ki jo plačujejo člani Zbornice - Zveze. Sredstva so namenjena 
za sofinanciranje dodiplomskega in podiplomskega izobraževanja ter strokovnega 
izpopolnjevanja članov. 

 
Komisija se sestaja praviloma 1-krat mesečno oziroma 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 izobraževanje. Nepopolne vloge komisija zavrne. 

 
V mandatnem obdobju 2009 – 2013 komisija deluje v sestavi : Andreja Žagar, 
Ksenija Pirš, Miha Okrožnik, Gordana Njenjić in Irena Buček Hajdarević. 

 
Na 31. seji Komisije za dodeljevanje sredstev iz sklada za izobraževanje z dne 20. 
septembra  2012 je Irena Buček Hajdarević iz osebnih razlogov – 
(preobremenjenosti) odstopa s položaja predsednice komisije. Člani komisije so se 
strinjali, da komisijo do izteka mandata vodi Miha Okrožnik, Irena Buček Hajdarević 
pa je namestnica predsednika komisije. 
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II. Izvedene aktivnosti 
V letu 2012 se je komisija sestala na 10 sejah, kjer je obravnavala skupno 235 vlog . 
Odobrenih je bilo 172 vlog, od tega: 90 vlog za dodiplomski študij (šolnina 3 letnik, 
diploma), 31 vlog za podiplomski študij (magisterij, doktorat), 51vlog za kotizacije. V 
dopolnitev vloge je komisija predlagala 24 vlog. Zaradi neskladnosti z pravilnikom je 
bilo zavrnjenih 39 vlog. 

 
Komisija je v letu 2012 poleg navedenega obravnavala tudi  vlogo, ki ni bila predmet 
obravnave komisije in je bila predana pisarni. 

 
Komisija na datum sklica redne seje 20. septembra  2012 (19. člen Pravilnika o 
dodeljevanju sredstev iz sklada za izobraževanje Zbornice – Zveze) ni odločala o 
tekočih vlogah, ker je bilo potrebno stanje sklada uskladiti glede na finančni načrt 
Zbornice - Zveze za leto 2012. 

 
Komisija še vedno ugotavlja, da je veliko število vlog napisanih pomanjkljivo, da 
prosilci ali ne poznajo pravilnika ali ga ne upoštevajo. Vsi prosilci, katerih vloge so 
bile zavrnjene, so prejeli ustrezno obrazložitev. 

 
Vloge prosilcev s priloženo dokumentacijo in originali zapisnikov komisije so 
arhivirani in dostopni na sedežu Zbornice – Zveze. 

 
Člani komisije se zavedamo, da je dodeljevanje sredstev občutljivo področje. Svojo 
nalogo opravljamo odgovorno, kar se da ažurno in v skladu s sprejetimi pravili, ki 
vsem članom stanovske organizacije zagotavljajo enakopravno obravnavo. 

 
Poročilo o poslovanju sklada za leto 2011 in načrt namenske rabe sredstev sklada za 
leto 2012 sta bila potrjena in po sklepu o delitvi sredstev v letu 2012 sprejeta na 49. 
redni seji Upravnega odbora Zbornice – Zveze, dne 07.03. 2012. 

 
Poročilo pripravil: Miha Okrožnik, predsednik komisije 
 

8.3 Komisija za priznanja 
 

I. Predstavitev komisije 
Komisija za priznanja je stalno delovno telo Zbornice – Zveze, ki ima za nalogo 
pripraviti razpis za podelitev Zlatega znaka in pregledati prispele vloge za priznanja. 

 
Komisija se praviloma sestaja 1 krat letno, ko na osnovi prispelih vlog  izbere do 10 
nagrajencev za "Zlati znak". Po potrebi se sestane tudi večkrat ali dogovori preko 
korespondenčnih sej.  Pri obravnavi vlog komisija upošteva določbe Pravilnika za 
priznanja. Nepopolne vloge komisija zavrne. 
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V mandatnem obdobju 2009 – 2013 komisija deluje v sestavi:  Gordana Njenjić 
(predsednica), Milena Frankič, Suzana Majcen Dvoršak, Beisa Žabkar in Irena Buček 
Hajdarević. 

 
II. Izvedene aktivnosti 

V letu 2012 se je komisija sestala na  eni redni seji in trikrat korespondenčno 
reševala tekoča vprašanja. 

 
Na redni seji so članice komisije obravnavale 15 predlogov za priznanja, od tega 14 
za Zlati znak in 1 predlog za priznanje za življenjsko delo. Glede na prejete predloge 
in določbe pravilnika za priznanja je komisija sklenila, da Zlati znak  v letu 2012 
prejme 9 predlaganih kandidatk: Aleksandra (Saša) Horvat, Asja Jaklič, Anita Prelec, 
Božica Hribar, Darinka Klemenc, Marjeta Berkopec, Vanja Kosmina Novak, Irma 
Rijavec in Božena Istenič, priznanje za življenjsko delo pa Majda Šlajmer Japelj. 

 
Komisija še vedno ugotavlja, da je veliko število vlog napisanih pomanjkljivo, da 
predlagatelji ali ne poznajo pravilnika ali ne upoštevajo navodil iz razpisnih pogojev. 
Pogosto oddajajo nepopolne vloge, v katerih glede na kriterije ni pričakovanih 
podatkov. Vsi predlagatelji, katerih vloge so bile zavrnjene, so prejeli ustrezno 
obrazložitev. 

 
Člani komisije se zavedamo, da je izbor nagrajencev zelo  občutljivo področje. Svojo 
nalogo opravljamo odgovorno in v skladu s sprejetim pravilnikom, ki vsem 
predlaganim članom zagotavlja enakopravno obravnavo. 

 
Poročilo pripravila: Gordana Njenjić, predsednica komisije 
 

8.4 Komisija za licen čno vrednotenje strokovnih izpopolnjevanj in 
izobraževanj 

 
I. Predstavitev komisije 

Komisija za licenčno vrednotenje strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj v 
dejavnosti zdravstvene in babiške nege je delovala od leta 2008 do maja 2012. 

• predsednica:  Sanja Arnautović, 
• člani:  Jože Prestor, dr. Marija Zaletel, Zorica Kardoš, Nika Škrabl, Jolanda 

Munih. 
II. Izvedene aktivnosti 

Komisija za licenčno vrednotenje strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj v 
dejavnosti zdravstvene in babiške nege se je do maja 2012 sestala osemkrat. 
Komisija je do poteka sklepa Ministrstva za zdravje za opravljanje storitev iz javnega 
pooblastila za dejavnost zdravstvene in babiške nege pregledala 183 vlog 
organizatorjev strokovnih izpopolnjevanj. Do konca leta 2012  je Komisija za licenčno 
vrednotenje strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj v dejavnosti zdravstvene in 
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babiške nege po sklepu Ministrstva za zdravje pregledala 88 napovednikov internih 
izpopolnjevanj zdravstvenih zavodov. 

 
Poročilo pripravila:  Sanja Arnautović, predsednica komisije 
sanjaarn@yahoo.com 
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9. POROČILA IN PROGRAM DELA UREDNIŠTEV 
 

9.1 Strokovno znanstveni časopis Obzornik zdravstvene nege 

 
I. Predstavitev 

Uredniški odbor (UrO) Obzornika zdravstvene nege sestavljamo: Andreja Mihelič 
Zajec – glavna in odgovorna urednica (sklep UO 9. 2. 2006; sklep UO 417/26 – 10. 3. 
2010), mag. Ema Dornik - urednica in spletna urednica (sklep UO 6. 2. 2008; sklep 
UO 417/26 – 10. 3. 2010), mag. Jožica Pajk Ramšak (sklep UO 2006; sklep UO 
417/26 – 10. 3. 2010), 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). Uredniški obor strokovno-znanstvenega časopisa Obzornik 
zdravstvene nege se je sestal devet krat. Delo uredništva je možno spremljati na 
spletni strani časopisa http://www.obzornikzdravstvenenege.si/ v zavihku uredništvo, 
kjer sprotno objavljamo vse zapisnike s sej uredniškega odbora. 

 
II. Izvedeni projekti 

Obzornik zdravstvene nege, leto 2012, letnik 46 je izšel v štirih rednih številkah, na 
344 straneh. Od tega je izdana ena tematska številka s področja nenasilja na 
delovnem mestu medicinskih sester in babic. Avtorji so v letnik 46 prispevali 13 
izvirnih znanstvenih člankov (1.01 - tipologija COBISS.SI), 5 preglednih znanstvenih 
člankov (tipol. 1.02), 1 kratki znanstveni prispevek (tipol. 1.03), 7 strokovnih člankov 
(tipol. 1.04), 3 poljudne članke (tipol. 1.05), 4 uvodnike (tipol. 1.20), 4 bibliografije 
(tipol. 1.24) Vse številke smo izdali letu 2012. Obzornik zdravstvene nege je tiskan na 
brezkislinskem papirju. 

 
Obzornik zdravstvene nege je zaključil koledarsko leto z naklado 1860 izvodov. 
Nadaljuje se že več let prisoten trend upadanja števila naročnikov. 

 
Izvedli smo aktivnosti za promocijo časopisa v obliki stojnic na: 

• 13. simpoziju zdravstvene in babiške nege – Z dokazi v prakso (Ljubljana, 9. - 
10. 5. 2012); 

• 4. študentski konferenci s področja zdravstvenih ved - Raziskovanje študentov 
zdravstvenih ved in Evropsko leto aktivnega staranja in medgeneracijske 
solidarnosti (Izola, 25. 5. 2012) 

• Onkološkem inštitutu: Obzornik zdravstvene nege: vez med avtorji, uredništvom 
in bralci (Ljubljana, 28. 11. 2012) 

• Jesenskem srečanju članov Sekcije za informatiko v zdravstveni negi, SIZN 
2012 (Podčetrtek, 30. 11. 2012). 
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• S promocijskimi plakati po inštitucijah, ki izobražujejo za področje zdravstvene 
nege in babištva (8 fakultet in visokih strokovnih šol, 9 srednjih zdravstvenih 
šol). 

Več dostopna na: 
(http://www.obzornikzdravstvenenege.si/Urednistvo_fotogalerija.aspx.) 

 
Na spletni strani smo objavili tri ankete z namenom spremljanja »utripa« časopisa. 

 
Dopolnjevali smo nabor zunanjih recenzentov. Na seznamu imamo 63 recenzentov, 
od teh sta dva za analitično statistiko. 

 
Naročnikom tiskane izdaje časopisa omogočamo e-dostop do vseh objavljenih 
celotnih besedilih ob predhodni registraciji in plačani naročnini. Tako tudi v letu 2012 
vzdržujemo uporabniške strani. 

 
Avtorjem poleg avtorskega izvoda pošljemo članek v pdf formatu za njihovo osebno 
rabo na kontaktni e-naslov objavljen v članku. 

 
III. Razvojni projekti 

Spletno stran http://www.obzornikzdravstvenenege.si/, ki je 12. 05. 2008 doživela 
prenovo, smo tudi v letu 2012 dograjevali. Zgrajen je celotni arhiv za Obzornik 
zdravstvene nege in Zdravstveni Obzornik ter Medicinska sestra na terenu. Na spletu 
so v celotnem besedilu prosto dostopni vsi letniki od leta 1954 do 2008. Štiriletni 
zamik e-objave je uveden iz razloga zagotavljanja naročniških sredstev za izdajo 
tekočih številk. 

 
IV. Težave 

V načrtu za leto 2012 je bila načrtovana še ena tematska številka, a je nismo izdali, 
ker kakovost člankov ni ustrezala kriterijem uredniške politike. 

 
V. Mednarodna dejavnost 

Skrbno smo pazili, da je tudi v letu 2012 Obzornik zdravstvene nege indeksiran in 
abstrahiran v mednarodni bazi CINAHL (Cumulative Index to nursing and Allied 
Health Literature), v COBIB.SI (Vzajemna bibliografsko-kataložna baza podatkov); v 
dLib.SI (Digitalna knjižnica Slovenije); v Biomedicini Slovenici. Voden je na seznam 
slovenskih revij, ki so vključene v mednarodne baze podatkov iz seznama ARRS 
(Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS). Od Thomson Reuters smo prejeli 
skopo negativno povratno informacijo. 

 
VI. Kakovost 

Bili smo uspešni na javnem razpisu (JR8-ZP-2012) Javne agencije za knjigo 
Republike Slovenije (JAKRS) in prejeli subvencijo. 
Prenovili smo zunanjo in notranjo podobo, opremili članke z datumom prispetja in 
sprejetja v objavo, ter navodilom kako objavljeni članek citirati. Tako smo časopis 
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približali standardom za objave. Zaradi vsebinskih zahtev člankov smo razširili 
seznam zunanjih recenzentov. Posamezne izvirne znanstvene članke smo prevedli in 
objavili dvojezično v slovenščini in angleščini. 

 
VII. Razvojna dejavnost 

Uredništvo tudi v letu 2012 posebej velik pomen daje pravilnemu citiranju literature in 
vsem citiranim referencam v poglavju Literatura, ki jih vse preverimo in jih 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 preverjali (čeprav je to avtorjeva 
dolžnost) in nadaljevali s prizadevanji za pravilno in dosledno navajanje literature. 
Za potrebe pridobivanja tujih avtorjev smo pripravili dopis - vabilo k sodelovanju v 
angleščini in ga objavili na spletni strani. 
 

VIII. Program dela za leto 2013 
• Izdaja štirih rednih številk; 
• Dopolnitev navodil za oddajo člankov, priprava spletnih predlog za pripravo 
člankov; 

• Vključitev digitalnega arhiva celotnih besedil v dLib s številkami Medicinske 
sestre na terenu in Zdravstvenega obzornika; 

• kandidirati na pomladanskem javnem razpisu za subvencioniranje znanstvene 
periodike (ARRS); 

• Nadaljevanje promocije e-dostopa za naročnike, uvedba e-naročnine; 
• Promocija časopisa v RS in izven; 
• Analiza zahtev in vodenje aktivnosti za vključitev v Pub Med in druge 

mednarodne baze; 
• Analiza zahtev in vodenje aktivnosti za vključitev v Crossref; 
• Analiza zahtev in uvajanje ukrepov za pridobitev faktorja vpliva, predviden 

ponovni pregled revije s strani Thomas Routher je v letu 2014/2015; 
• Analiza sistema Open Journal System za oddajo in spremljanje člankov, načrt 

za uvedbo sistematičnega pristopa oddaje in spremljanja člankov za leto 2014; 
• Krepitev verodostojnosti časopisa: uvedba dveh recenzij za izvirne in pregledne 

znanstvene članke, dopolnitev navodil, izboljšave v protokolu vodenja članka, 
razširitev uredniškega odbora z mednarodnimi strokovnjaki idr.; 

• Priprava predloga za brezplačni e dostop za člane Zbornice Zveze in študente 
zdravstvene nege v 2013 (do letnika 2012) in priprava izhodišč, da časopis 
postane prosto dostopen preko spletne strani v 2014; 

• Dopolnitve Pravilnika o delovanju uredništev iz vidika dela UrO; 
• Priprava izhodišč za novo celostno podobo za letnik 2014; 
• Poziv visokošolskim in zdravstveni zavodom za publiciranje v časopisu. 
 

Poročilo o delu za leto 2012 in predlog plana dela za leto 2013 sta bila obravnavana 
korespondenčno po e-pošti s člani UrO Obzornika zdravstvene nege dne 25. 1. 
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2012. Program dela za 2013 je bil v novi sestavi UrO obravnavan na 1. seji UrO, ki je 
bila 7. 2. 2013. 
 
Priprava poro čila za 2012: 
Glavna in odgovorna urednica 
Andreja Mihelič Zajec, e-naslov: obzornik@zbornica-zveza.si 
Urednica in spletna urednica 
mag. Ema Dornik: ema.dornik@guest.arnes.si 

 
Priprava programa dela za 2013: 
Glavna in odgovorna urednica (2013- ) 
izr. prof. dr. Brigita Skela Savič 

 
Glavna in odgovorna urednica (do 2012) 
Andreja Mihelič Zajec, andreja.mihelic@zf.uni-lj.si 

 
Urednica in spletna urednica 
mag. Ema Dornik: ema.dornik@guest.arnes.si 

 
9.2 Strokovno-informativni Bilten Utrip 
 

I. Predstavitev  
 

Uredniški odbor  je v letu 2012 deloval v sestavi: 
• Monika Ažman 
• Darinka Klemenc – glavna urednica 
• Irena Keršič 
• Biserka Marolt Meden –odgovorna urednica 
• Tatjana Nendl 
• Ksenija Pirš 
• Veronika Pretnar Kunstek 
 

Maja je potekel mandat odgovorni urednici. Upravni odbor je dosedanji odgovorni 
urednici podaljšal mandat za naslednja štiri leta. 

 
V skladu z dogovorom in varčevalnimi ukrepi  je imel uredniški odbor Utripa   redni 
seji v prostorih Zbornice – Zveze (septembra in decembra) in redne ter izredne 
korespondenčne seje (12) uredniškega odbora  in redne kontakte po elektronski 
pošti. Glavna in odgovorna urednica in izvršna direktorica pa smo imele številne 
delovne posvete v zvezi s projektom »varčevalni ukrepi pri pripravi in izdajanju 
Utripa«. 
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V februarju je o uredniški politiki Utripa razpravljal upravni odbor Zbornice – Zveze. 
Rezultat so bile odločitve v zvezi z objavljanjem odmevov oziroma replik v Utripu. 

 
Novembra in decembra je upravni odbor Zbornice – Zveze razpravljal o zmanjšanju 
stroškov za izdajanje Utripa in se odločil, da v letu 2013 izide 9 številk. 

 
II. Izvedene aktivnosti 

Vse leto smo tesno sodelovali z ožjim in širšim vodstvom Zbornice – Zveze. Članice 
uredniškega odbora so se redno vključevale v delo in sodelovale pri pripravi Utripa. 

 
V januarju je Utrip izšel v novi podobi in zmanjšanem formatu. Odzivi bralcev in bralk 
so bili zelo dobri. Na nestrinjanje je naletelo le to, da pri najavah izobraževanj ni bilo 
logotipov organizatorjev (strokovnih regijskih društev in strokovnih sekcij). Odločili 
smo se, da logotipe ponovno uvedemo. 

 
Majska številka je vsebovala prilogo – zlati znaki in novembrska številka Utripa je 
spet vsebovala prilogo – aktivnosti na področju boja proti nasilju nad ženskami, tokrat 
posvečeno starejši populaciji. 

 
Utrip je v letu 2012 izšel : 

• januarja na 72 straneh 
• februarja na 56 straneh 
• marca na 56 straneh 
• aprila na 56 straneh 
• maja na 64 straneh (priloga  dobitnice zlatega znaka) 
• junija na 48 straneh 
• julija/avgusta  na 72 straneh 
• septembra na 56 straneh 
• oktobra na 48 straneh 
• novembra na 72 straneh (prilogi : za nenasilje v zdravstveni in babiški negi  in 

plan aktivnosti in strokovnih izpopolnjevanj v letu 2012) 
• decembra na 48 straneh 
 

Naklada  je bila vse leto do poletne številke 16.500 izvodov  in se ob koncu leta 
zmanjšala na 16.300 izvodov. 
Obseg vseh številk Utripa v letu 2008  je bil 746 strani, v  letu 2009  - 640 strani, v 
letu 2010 -  736 strani, v letu 2011 – 668 strani  in v letu 2012  - 648 strani. 
Naredili smo torej vse, da bi čim bolj racionalno izkoristili prostor in nam je uspelo 
slediti priporočilu, da številka nima več kot 56 strani, saj je v povprečju (12 številk) 
število strani na številko znašalo  54 strani. 

 
Na novo smo uvedli rubrike  Na kratko, Živimo zdravo in Vi sprašujete, mi 
odgovarjamo. 
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Pripravili smo anketo Sodelujte pri ustvarjanju Utripa , ki je bila objavljena v poletni 
številki Utripa in na spletni strani Zbornice – Zveze z možnostjo izpolnjevanja. 
V spletni anketi je sodelovalo 159 oseb, ena je poslala odgovore na e-mail naslov 
Utripa in ena izpolnjena anketa je prišla po pošti – torej skupaj 161, kar smo ocenili 
kot dober odziv. Večinoma so sodelovale diplomirane medicinske sestre. 
Odgovori so zanimivi in predstavljajo koristen pripomoček pri urejanju Utripa. Večina 
jih je z Utripom zadovoljnih. Podani so bili tudi koristni predlogi za nove rubrike, teme, 
imena intervjuvancev ipd. 

 
Še vedno se dogaja, da se avtorji ne držijo rokov za oddajanje prispevkov in 
prispevkov  ne posredujejo v dogovorjeni obliki  oziroma ne upoštevajo navodil. 

 
Ni nam uspelo v praksi 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, ki je tudi 
objavljen v navodilih o pripravi prispevkov. 

 
Še naprej smo si prizadevali, da bi zmanjšali stroške . Preko poletja je odgovorna 
urednica pridobila ponudbe za tisk na rotaciji. Narejena je bila primerjava treh tiskarn 
in posledično tudi, za koliko se zmanjšajo stroški poštnine zaradi lažjega papirja in 
stroški priprave na tisk, ker plošče ne bi bile več potrebne. Ker je tiskarna Povše 
ponudila poseben popust, se vodstvo Zbornice – Zveze ni odločilo za prehod na 
rotacijo. 
Odločili pa so se, da v letu 2013 poiščejo cenejši tisk v okviru Tiskarne Povše. 
Odločili smo se, da se začasno odpovemo lektoriranju besedil in to opravljamo v 
okviru uredniškega odbora in da omejimo prevode na minimum. Od septembra dalje 
so zato vidni bistveni prihranki na teh postavkah. 
Zmanjšali so se tudi stroški urejanja Utripa. Ocenjujemo da smo se racionalno 
obnašali. 

 
Trudili smo se za pridobivanje oglasov. Odgovorna urednica je našla osebo, ki se bo 
profesionalno ukvarjala s trženjem. Z delom je začela pozno jeseni in rezultati bodo 
vidni v letu 2013. Plačana pa bo glede na pridobljene oglase in to predstavlja dodatni 
vir prihodkov Zbornice – Zveze. Delo pa je zelo zahtevno, ker se recesija kaže 
predvsem na področju oglaševanja. Stalni vir prihodka so le oglasi Mercatorja in 
zdravstvenih ustanov za različna izobraževanja. 

 
Prihodki od oglaševanja so v letu 2012 znašali  17.598,30  evrov. 

 
Članice uredniškega odbora so poročilo soglasno sprejele na korespondenčni seji v 
mesecu januarju 

Poročilo pripravila : Biserka Marolt  Meden, odgovorna urednica 
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10. POROČILA IN PROGRAM DELA DELOVNIH SKUPIN 
 

10.1 Delovna skupina za nenasilje v zdravstveni neg i 
 

 
 

 
 

I. Predstavitev delovne skupine 
Članice Delovne skupine:  Monika Ažman, Flory Banovac, Irena Špela Cvetežar, 
Darinka Klemenc, Veronika Pretnar Kunstek, Nataša Majcan,  Nika Škrabl in zunanja 
strokovna sodelavka Dora Lešnik Mugnaioni. 

 
V Letu 2012 se je Delovna skupina za nenasilje v zdravstveni negi (v nadaljevanju 
DS) štirikrat sestala na delovnih sestankih in intervizijah multidisciplinarnega tima in 
delovala na različnih področjih. 

 
II. Izvedene aktivnosti 

1. Multidisciplinarna obravnava primerov nasilja  
V okviru obravnav primerov nasilja so se izvajali osebni svetovalni pogovori  z 
žrtvami nasilja. V petih primerih je šlo za posamezne žrtve nasilja na delovnem 
mestu iz petih različnih institucij. V enem primeru se je svetovalnega razgovora 
udeležila skupina zaposlenih. Pogovore je izvajala Dora Lešnik Mugnaioni, sodelovali 
pa so tudi Monika Ažman, Andrej Vojnovič (pravnik Zbornice- Zveze)  in Darinka 
Klemenc. 

 
Izvedenih je bilo 33 telefonskih svetovalnih pogovorov , ki jih je izvedla Dora 
Lešnik Mugnaioni in v treh primerih je bila potrebna tudi koordinacija obravnave 
primerov s pravno pisarno , kjer sta sodelovala tudi Andrej Vojnovič in Monika 
Ažman. Izdan  je bil tudi en predlog DS za strokovni nadzor v organizaciji. Za pet 
primerov so bila oblikovana in poslana pisna mnenja glede prepre čevanja in 
obravnave primerov nasilja , naslovljena na osebe, ki so zaprosile za pomoč DS. 
Pri tem so sodelovali Dora Lešnik Mugnaioni, Irena Špela Cvetežar, Andrej Vojnovič. 
Poslano je bilo tudi mnenje zdravstveni instituciji  o izdelavi pravilnika za 
preprečevanje spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu 
in pisni odgovor  direktorici v zvezi z reševanjem problema slabih odnosov in 
šikaniranja v zdravstveni negi. DS je pri reševanju problemov sodelovala s 
Sindikatom delavcev v zdravstveni negi Slovenije. 
2. Objave prispevkov v publikacijah  
V letu 2012 smo članice pripravljale tudi pisne prispevke za glasilo Utrip in Obzornik 
zdravstvene nege. 

1. V glasilu Utrip so bile naslednje objave: 
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• Ponovno skupaj proti nasilju, Doroteja Lešnik Mugnaioni in Irena Špela 
Cvetežar (http://www.zbornica-zveza.si/dokumenti/utrip/Utrip-01-12pop.pdf) 

• Pogovor s prof. dr. Ianom Needhamom, Veronika Pretnar Kunstek 
(http://www.zbornica-zveza.si/dokumenti/utrip/Utrip-03-12.pdf) 

• Delovna skupina za nenasilje v zdravstveni negi ozavešča! Nova virtualna 
spletna trgovina TELESNICA. Bi kupili dekle (21 let) iz Dominikanske 
republike za 1500 €? Ali pa 12-letno Selmo, Rominjo, za 6000 €? 

(http://www.zbornica-zveza.si/dokumenti/utrip/Utrip-04-12.pdf, str. 17) 
• Predstavitev svetovalnega telefona za osebe z izkušnjo nasilja na delovnem 

mestu 
Telefonska številka je 031 722 333, linija je odprta vsak torek od 17.00 do 

20.00. Deluje v okviru Društva SOS telefon. Oglas svetovalnega telefona je v 
vsaki številki Utripa. 

• Priloga Utripa 11/2012 
Ob mednarodnih dnevih boja proti nasilju nad ženskami je DS objavila prilogo 

Ponovno skupaj proti nasilju nad starejšimi, v kateri je protokol za obravnavo 
primerov nasilja nad starejšimi, vabilo k udeležbi Dneva odprtih vrat ter vabilo 
za udeležbo na posvetu v Državnem svetu na temo Generacije skupaj proti 
nasilju nad starejšimi, zlasti starejšimi ženskami. 

2. Izšla je tematska številka Obzornika zdravstvene nege, (Letnik 46, Številka 2, 
Strani 105-188). 

 
3. Aktivnosti ob mednarodnih dnevih boja proti nasilju  nad ženskami  

• Tretjič je bil na sedežu Zbornice – Zveze organiziran Dan odprtih vrat . Tako so 
članice DS 26.11.2012 opravile nekaj svetovalnih pogovorov in izvedle okroglo 
mizo na temo »Pomoč osebam z izkušnjo nasilja na delovnem mestu. Kaj lahko 
storimo še boljše?« 
Okroglo mizo je moderirala Irena Špela Cvetežar, Dora Lešnik Mugnaioni je 
predstavila analizo obravnave primerov nasilja od 2009 do 2012, Darinka 
Rozman iz Društva SOS telefon pa izkušnje psihosocialne pomoči žrtvam 
nasilja v Društvu SOS telefon. Svoji osebni izkušnji s soočanjem z nasiljem na 
delovnem mestu ter pri iskanju pomoči pri DS sta predstavili dve medicinski 
sestri.  V razpravi so sodelovale, članice DS, predstavniki Sindikata delavcev v 
zdravstveni negi Slovenije (predsednica Jelka Mlakar, generalna sekretarka in 
članica DS Fory Banovac in pravnik Janez Turuk), predstavnice Društva SOS 
telefon (predsednica Maja Plaz s strokovnimi sodelavkami in prostovoljkami)m 
in drugi udeleženci in udeleženke. 

 
• Članice DS so sodelovale pri pripravi in distribuciji plakata na temo nasilja nad 

starejšimi . 
 
Članice DS so skupaj z Društvom SOS telefon in Zvezo društev upokojencev 
Slovenije sodelovale pri organizaciji strokovnega posveta v Državnem svetu z 
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naslovom: Generacije skupaj proti nasilju nad starejšimi, zlasti starejšimi 
ženskami, Predstavili smo tudi področje zdravstva in zdravstvene nege: Irena 
Špela Cvetežar je predstavila problematiko nasilja nad starejšimi v zdravstvu. 
Poročilo o evropskem projektu Breaking taboo – o nasilju nad starejšimi 
ženskami v družini - Prepoznavanje in ukrepanje v okviru Daphne programa 
(sodelovalo je šest držav, med njimi Slovenija), je predstavila Majda Šlajmer 
Japelj. Tea Napečnik, patronažna medicinska sestra iz ZD Ljubljana, pa je 
prestavila delo na tem področju skozi  strokovna »očala«  patronažne 
dejavnosti. 

 
• Vodja DS Irena Špela Cvetežar je sodelovala tudi v oddaji Med štirimi 

stenami  na RTV Slovenija Radio 1  (http://tvslo.si/#ava2.152685558). 
 

4. Izobraževanje članic in članov Zbornice-Zveze na temo prepre čevanja 
nasilja na delovnem mestu 
Članice DS smo izvajale naslednja izobraževanja: 

• Predavanje na podro čju zakonodaje v okviru obveznih vsebin za pridobite v 
oz. ohranitev licence. Temo Nasilje na delovnem mestu in nasilje v družini sta 
izvajali Irena Špela Cvetežar (DMSBZT Maribor in Ptuj _ Ormož) in Dora Lešnik 
Mugnaioni (za DMSBZT Pomurja in za SDMSBZT Gorenjske) 

• Delavnica za DMSBZT Gorenjske na temo Reševanja konfliktov in 
obravnave nasilja na delovnem mestu  so izvedle Monika Ažman, Irena Špela 
Cvetežar, Dora Lešnik Mugnaioni (DS) in Maja Plaz (Društvo SOS telefon) v 
Kranju (17.11.2012). 

• Za članice in člane Sindikalne enote UKC Ljubljana Sindikata delavcev v 
zdravstveni negi Slovenije je bilo izvedeno izobraževanje Delovna klima - odsev 
medosebnih odnosov na delovnem mestu. Izvedle so ga Irena Špela Cvetežar, 
Stanka Košir, (DS) in Maja Plaz (Društvo SOS telefon) v prostorih UKC 
Ljubljana. (5.12.2012). 

 
Poročilo pripravili: 
Irena Špela Cvetežar – vodja DS 
Dora Lešnik Mugnaioni – strokovna sodelavka DS 

 
10.2 Delovna skupina za terminologijo v zdravstveni  in babiški negi 
 

I. Predstavitev delovne skupine 
Delovna skupina (DS) za posodobitev terminološkega slovarja v zdravstveni in 
babiški negi deluje na podlagi javno objavljenega razpisa Zbornice - Zveze iz leta 
2008 z namenom prenove Malega leksikona terminoloških izrazov v zdravstveni in 
babiški negi. Po odhodu posameznih članic in po vmesnih prekinitvah so od leta 
2010 članice delovne skupine:  

• Vodja:  Aleksandra Saša Horvat, dipl. m.s., magistrska absolventka; 
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• Članice:  mag. Nada Vigec; mag. Nevenka Medija, prof. lat. in gr. Jezika; Mirjam 
Marn, diplomirana babica; Alenka Krist, upokojena pomočnica glavne 
medicinske sestre UKC LJ. 

 
II. Izvedene aktivnosti 

Delovna skupina se je v letu 2012 sestala na 15-ih delovnih sejah: 11. 1, 23.1, 6. 2., 
20. 2., 7. 3, 29. 3., 19. 4., 15. 5., 30. 5., 12. 6., 26. 6.,  3. 9., 17. 9., 22. 10., 3. 12. 
2012. Vse seje so potekale v prostorih Zbornice - Zveze. 

 
Delovna skupina je v letu 2012 preverila in vključila v ožji izbor najpogosteje 
uporabljene termine s področja zdravstvene in babiške nege, objavljene tudi v 
sodobni strokovni domači in tuji literaturi. 
Oblikovanje oz. definiranje izbranih strokovnih terminov je zahtevalo široko 
poznavanje različnih področij in multidisciplinarno sodelovanje več strokovnjakov 
različnih strokovnih področjih, tako s področja medicine, zdravstvene nege, 
jezikoslovja, sociologije in drugih. K razpravi so bili povabljeni tudi posamezni 
strokovnjaki s področja zdravstvene nege. Njihovi predlogi so bili upoštevani pri 
oblikovanju posameznih strokovnih terminov. Delovna skupina za terminološki slovar 
je posebno pozornost namenila tudi terminom iz področja babištva, za pregled in 
sugestijo je poprosila Sekcijo MS in  babic. 

 
Delovna skupina se je koncem leta 2012 odzvala povabilu delovne skupine za 
prevod NANDA negovalnih diagnoz in se vključila v preučevanje in pripravo 
predlogov za nekatere nove strokovne izraze s področja psihiatrije in drugih področij. 

 
Pogled iz drugega zornega kota sta pri oblikovanju določenih terminov prispevali 
psihiatrinja Marjeta Blinc Pesek ter pravnica Jasna Dobnikar. 

 
V letu 2012 je delovna skupina zaključila z definiranjem sklopa preko 200 strokovnih 
terminov, posebna pozornost je bila namenjena strokovnim terminom s področja 
babištva. 

 
III. Načrt dela delovne skupine za terminološki slovar za l eto 2013 
 

DS za terminologijo bo v letu 2013 pospešeno nadaljevala s pripravo terminov za 
posodobljen terminološki slovar. Želja članic je izdaja terminološkega slovarja v obliki 
zgledne publikacije (knjižice), ki bo vsebovala natančne in nedvoumne razlage in 
definicije za področje zdravstvene in babiške nege. 

 
V presojo stroki zdravstvene in babiške nege bo na spletnih straneh Zb –Zv 
objavljen sklop doslej definiranih terminov. DS se nadeja konstruktivne kritike 
strokovne javnosti. 
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Delovna skupina za terminološki slovar se zahvaljuje Zbornici – Zvezi za spodbudno 
delovno okolje in podporo ter vsem posameznikom, ki so s konstruktivnimi predlogi 
pomagali sooblikovati sodobne terminološke izraze. 

 
Poročilo pripravila:  Aleksandra Saša Horvat, vodja delovne skupine 
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11. POROČILA IN PROGRAM DELA STROKOVNIH REGIJSKIH DRUŠTEV (1 1 
POROČIL) 

11.1 Društvo MSBZT Ljubljana 
 

 
 
 

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, novembru in 
decembru 2012. Vodstvo društva in nosilci dejavnosti smo opravili po potrebi še 
sestanke za koordinacijo načrtovanih izobraževanj 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. 
Skozi nepretrgano spremljanje in vodenje društvenega delovanja v preteklem letu 
lahko zapišem, da so stvari potekale strnjeno, pestro in z dobrim medsebojnim 
usklajevanjem nosilcev dejavnosti. Letni program dela društva smo bogatili z novimi 
dogodki, ki so se skozi leta dobro ustalili med članstvom in še dodatno zaživeli. Vse 
dejavnosti iz dosedanjih mandatov smo ohranili, obogatili smo jih z novimi 
dejavnostmi, kar je pritegnilo nove zainteresirane članice in člane za društvene 
dejavnosti. Kot  organizacija profesionalcev - največje regijsko strokovno društvo, 
zasnovano na stanovskem in strokovnem načelu, smo se vključevali  v vse zvezne 
organizacijske in strokovne tokove, ki so članstvo dodatno informirali in zavezovali k 
aktivnem pristopu s ciljem krepitve stanovskih stališč, interesov in odločanja o 
delovanju po ustaljenih demokratičnih principih, zasnovanih na  statutu društva. 
Delovanje organizacije kot celote je v neposredni zvezi z okoljem in družbo, zato tudi 
vse družbene, gospodarske, politične in socialne spremembe vplivajo na naše 
delovanje. 

 
Organi društva: 
Člani UO DMSBZT Ljubljana: 
Robertina Benkovič, Irena Buček Hajdarević, Irena Špela Cvetežar, Nataša Čermelj, 
Zdenka Dovč, Olga Grmek, Zlatko Grubešić, Andreja Gruden, Klavdija Hudobivnik, 
Margerita Ilić Kačar, Vlasta Kambič Poje, Irena Keršič, Olga Koblar,  Peter Koren, 
Stanka Košir, Saša Kotar, Andreja Kvas, Gordana Lokajner,  Željko Malić,  Sandra 
Naka, Gordana Njenjić, Sabina Osolnik, Aleksandra Ostrež, Boža Pirkovič od 
septembra 2011, Vlasta Pivk Zajec, Slavica Popović, Cilka Potokar,  Peter Požun, 
Veronika Pretnar Kunstek,  Damjan Remškar, Alenka Roš, Đurđa Sima, Nada Sirnik, 
Ljuba Steblovnik,  Miha Stražar, Ljubica Šavnik,  Nika Škrabl, Marina Velepič, Marija-
Maja Vidrih, Sabina Vihtelič, Majda Zore, Jerica Zrimšek,  Zlata Živič in Tatjana 
Žvanut. 
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Člani IO DMSBZT Ljubljana: mag. Andreja Kvas,  Gordana   Lokajner, Peter Požun, 
Damjan  Remškar, Đurđa Sima, Marina Velepič,  Marija-Maja  Vidrih, Jerica Zrimšek , 
Robertina Benkovič, Irena Buček-Hajdarević , Irena Keršič, Peter Koren in Miha 
Stražar. Od jeseni 2011 smo naloge podpredsednice Zdenke Dovč do prihodnjih 
volitev nadomestili le z mestom koordinatorice, ki ga je zasedala Nada Sirnik. 

 
Po volilnem občnem zboru za predsednico/ ka društva in podpredsednico/ka društva 
za interesne aktivnosti sta bili izvoljeni: Đurđa Sima, vnovič za predsednico, in Nada 
Sirnik za podpredsednico za interesne aktivnosti. V novem mandatu predsednice so 
v IO  imenovani: mag. Andreja Kvas, Gordana   Lokajner, mag. Peter Požun, Damjan 
Remškar, Marina Velepič,  Marija-Maja  Vidrih, Jerica Zrimšek , Irena Buček-
Hajdarević, Peter Koren, Nada Sirnik in predsedujoča. V letu 2013 se bo odboru 
pridružila Sabina Vihtelič. 
Nadzorni odbor: Saša Kotar, Nada Sirnik in Irena Špela Cvetežar, ter od volilnega 
občnega zbora Bronka Kavčič za obdobje enega leta namesto Nade Sirnik. 

 
II. Izvedeni projekti in strokovna sre čanja 

Številne dejavnosti brez dobre  priprave na letni ravni ne bi bile opravljene v takšnem 
obsegu. Sledili smo načrtu za delo v letu 2012, pri tem smo ga v posameznih 
segmentih po potrebi tudi razširili in opravili aktivnosti, za katere je članstvo posebej 
izrazilo željo in potrebo. Tako smo program v celoti opravili in dodali  k planiranemu 
še nekaj več. Z iztekom prvega licenčnega obdobja izvajalcev zdravstvene in babiške 
nege je v prvi polovici leta  rasla potreba po organizaciji izobraževanj za obvezne 
vsebine, tako  v matičnem društvu, kot v ostalih regijskih strokovnih  društvih. 
Neposredno pred začetkom poletja je krovna organizacija izgubila javna pooblastila, 
kar je povzročilo nezadovoljstvo široke članske baze. Po izredni skupščini in sklepih, 
ki nam nalagajo nepretrgane aktivnosti s področja izobraževanja, smo enako 
nadaljevali z aktivnostmi izobraževanja na področju etike, zakonodaje in temeljnih 
postopkov oživljanja ter  smo vse ostale aktivnosti društva primerno okrepili. V 
trenutku, ko smo začuti negotovost in dezinformacije v članskih vrstah smo nagovorili 
vse člane regijskega strokovnega društva s pismom članu, kjer smo jedrnato razložili 
pomen profesionalnega združevanja, ki temelji na več kot 80 letni zgodovini. Pismo s 
podobno vsebino smo naslovili na glavne medicinske sestre zdravstvenih in socialnih 
zavodov, ker smo jih prepoznali kot mnenjske voditeljice v kriznem času. V letu 2012 
smo tretjič organizirali izobraževanje za glavne medicinske sestre, predstavili smo tri 
teme, ki znatno pripomorejo k razumevanju in so pomoč pri vodenju v kriznem času. 
Obravnavali smo: učinke  ekonomskih sprememb na poklicno skupino medicinskih 
sester, mediacijo v zdravstvu in  socialna paradigma Društva medicinskih sester, 
babic in zdravstvenih tehnikov   Ljubljana kot profesionalne skupine. Udeleženci 
srečanja so bili nadvse zadovoljni z izbranimi temami. Začeti projekt arhiviranja 
dokumentov smo uspešno zaključili in po sistemu klasifikacijskega načrta poskrbeli 
za vso društveno gradivo. Za zaključek je pripravljen predlog pravilnika o upravljanju 
dokumentarnega gradiva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov 
Ljubljana, ki bo obravnavan na seji organov društva. 
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Kratka predstavitev izvedenih projektov v letu 2012 : 
 

• Izobraževanje ( Đurđa Sima in  mag. Andreja Kvas) 
V letu 2012 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 iz »Elite d.o.o«. V letu 2012 smo izvedli 4 dvodnevne učne delavnice v 
prostorih Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana, 6. in 
7. marca, 5. in 6. junija, 25. in 26. septembra, ter 5. in 6. novembra 2013.  Pripravili 
smo osem kliničnih večerov na sedež ljubljanskega društva.  Predstavili smo teme, ki 
so po zanimanju članov doživele tudi dobro udeležbo. Pričeli smo 26. januarja s temo 
na področju mediacije,  predavateljica je bila Biserka Marolt Meden.  Zanimanje za 
temo motnje hranjena  je še vedno aktualno med našimi člani, zato so jo v letu 2012 
ponudili dvakrat, in sicer 22. 3. in 27. 9. 2012. Novosti na področju oftalmološke 
zdravstvene nege so predstavljale kolegice iz Očesne klinike Ljubljana, dne 5. 4. 
2012. Opravili smo dvakrat izobraževanje  z namenom pridobivanja informacijskih 
veščin in priprave strokovnih ali znanstvenih člankov.  14. 6. 2012 so kolegice iz 
Nevrološke klinike pripravile predavanje z naslovom Novi na čini diagnostike in 
zdravljenja možganske kapi, posebej so poudarili vl ogo medicinske sestre v 
zdravljenju. Za jesenski termin smo  izbrali Psihologijo konflikta,  odzvala sta 
predavatelja s dolgoletnimi izkušnjami s področja psihiatrične zdravstvene nege, in 
sicer Branko Kogovšek in Ladi Škrbinek. 

Vse izobraževalne dogodke je organizirala in povezovala Gordana Lokajner. 
 

Vsebine za podro čje etike, zakonodaje in temeljnih postopkov oživlja nja: 
• Izobraževanja s podro čja etike ( Marina Velepi č) 

V letu 2012 je bilo v okviru DMSBZT Ljubljana v Ljubljani izvedenih 11 strokovnih 
seminarjev. Od tega 7 seminarjev Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške 
nege, seminar z učno delavnico Etika v praksi zdravstvene nege in 3 seminarji 
Poklicna etika - Menedžment zdravstvene in babiške nege v luči etike, ki je bil prvič 
izveden kot enodnevno izobraževanje. V sodelovanju z DMSBZT Novo mesto smo 3. 
marca 2012 v Novem mestu izvedli seminar Poklicna etika v praksi zdravstvene in 
babiške nege, v sodelovanju z DMSBZT Koper, pa v Portorožu enak seminar, 22. 
septembra 2012. V januarju  je DMSBZT Ljubljana izdalo in založilo tiskano gradivo v 
nakladi 700 izvodov z naslovom »Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške 
nege«, ki ga prejme vsak udeleženec seminarja, kar daje seminarju višjo strokovno 
vrednost. Gradivo je slogovno usklajeno z gradivom našega društva z vsebinami iz 
zakonodaje, kar je bilo izdano že pred tem, in obe  tiskani gradivi nedvomno 
prispevata k urejeni strokovni podobi ljubljanskega društva, ter udeležencem 
izobraževanja ponuja lažje sledenje. Seminarjev so se  tudi to leto udeleževale 
kolegice in kolegi različnih izobrazbenih stopenj. Opazili smo, da se izobraževanj 
premalo udeležujejo prav vodstvene in vodilne medicinske sestre, čeprav smo ravno 
za to ciljno skupino pripravili poglobljeno znanje iz etičnih vsebin in problematike, s 
katero se ravno ta skupina pri svojem delu nenehno srečuje. Iz analize vprašalnikov 
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kakovosti seminarjev lahko ugotovimo, da so udeleženci zelo zadovoljni s 
predstavljeno vsebino in so mnenja, da bi morala biti predavanja iz etike obvezna 
tudi za  druge , ki delujejo v zdravstveni obravnavi in oskrbi pacientov. Poudarjajo, da 
etika sodi v kakovost v zdravstvu in se zavedajo, da je spoštovanje etičnih načel, v 
času v katerem živimo, še toliko bolj pomembno. Kot najpogostejše neetično 
ravnanje in odločitve omenjajo porast neenakosti obravnave pacientov, kršitve 
dostojanstva pacientov in neetično komuniciranje s pacienti ter med člani 
negovalnega in zdravstvenega tima. 
Predavatelji na naših seminarjih so iz leta v leto višje ocenjeni, kar je zagotovilo, da 
so predavatelji dobro izbrani. Na vprašanje, kaj predlagajo za v prihodnje, je 
največkrat izražena želja po še večjem številu  študij in reševanja etičnih primerov in 
dilem iz prakse. 

 
• Izobraževanje s podro čja zakonodaje ( Đurđa Sima in Peter Požun) 

Izobraževanja s področja zdravstvene  zakonodaje  smo opravili skozi 4 dobro 
obiskane seminarje v mesecu februarju, aprilu, oktobru in novembru.  Odziv 
udeležencev izobraževanja je dober v razpravah, posebej na temo prevzemanja 
odgovornosti za spoštovanje pacientovih pravic. Vse bolj se ukvarjamo z vprašanjem 
odgovornosti in s prevzemanjem nalog tudi izven kompetenčnega področja 
zdravstvene in babiške nege. Nekaj sodno obravnavanih  primerov  s področja 
zdravstvene in babiške nege  v letu 2012 je doživelo sodni epilog, zato smo vsi 
skupaj pokazali še večjo mero preudarnosti in odgovornosti do opravljanja svojih 
nalog iz predpisanega kompetenčnega okvirja. Izobraževanja so potekala v 
predavalnici  Zavoda za zdravstveno varstvo v Ljubljani. Skupina predavateljev se je 
v letih skupnega delovanja timsko zbližala, tako da smo izpeljali vsa načrtovana 
izobraževanja s področja zakonodaje v ljubljanski regiji. Na prošnjo  vodstev ostalih 
regijskih društev smo se hitro in učinkovito odzvali in z dobro koordinacijo 
predavateljskega tima opravili želeno nalogo. V preteklem letu smo pričeli s 
preverjanjem  znanja in sprotno objavo rezultatov na spletni strani www.drustvo-med-
sester-lj.si. Odziv je zelo dober in spodbuja k aktivnem poslušanju vsebin. 

 
• Izobraževanje s podro čja TPO z uporabo AED ( Damjan Remškar)  

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana je v sodelovanju 
s Sekcijo reševalcev v zdravstvu organiziralo 10 delavnic temeljnih postopkov 
oživljanja za izvajalce v zdravstveni in babiški negi. Delavnic se je udeležilo 292 
udeležencev, ki so vsi opravili tako pisni, kot tudi praktični izpit, ki sledi predavanjem 
in praktičnim delavnicam. Odzivi udeležencev so bili zelo dobri in večina jih je 
mnenja, da so tovrstna izobraževanja enkrat na sedem let premalo. Zaradi vse 
boljšega odziva udeležencev se bodo delavnice TPO nadaljevale tudi v letu 2013. 
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III. Razvojna in publicisti čna dejavnost 
Na 13. simpoziju smo izdali recenzirani zbornik z naslovom “Predpisovanje zdravil 
– izziv medicinskim sestram za prihodnost?”  Recenzenti so bili: mag. Andreja 
Kvas,  Gordana Lokajner, mag. Peter Požun in Đurđa Sima. Lektorica je bila Mojca 
Hudolin. Izdali smo 300 izvodov, vendar smo zaradi velikega povpraševanja dali 
zbornik v ponatis (natisnili smo še  200 izvodov). Zbornik je namenjen vsem 
zaposlenim v zdravstveni in babiški negi, primeren kot študijsko gradivo za študente 
dodiplomskega in podiplomskega študija zdravstvene nege in babištva na 
Zdravstveni fakulteti. Zbornik je dosegljiv tudi na spletni strani društva v pdf obliki. 
Prav tako smo v mesecu decembru dali na spletno stran društva vse zbornike v pdf 
obliki (izdane od leta 2010 dalje), ki so tako na voljo vsem članicam in članom 
DMSBZT Ljubljana ter vsem medicinskim sestram, babicam in zdravstvenim 
tehnikom Slovenije in tudi širši javnosti. 

 
IV. Pomembni razvojni doma či in mednarodni projekti 

23. novembra 2012 je potekal že 13. mednarodni simpozij v sodelovanju  na 
Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani z naslovom “Predpisovanje zdravil – izziv 
medicinskim sestram za prihodnost?” V programskem odboru simpozija so bili: 
dr. Radojka Kobentar, mag. Andreja Kvas, Gordana Lokajner, mag. Darja Ovijač, 
mag. Peter Požun in  Đurđa Sima. V organizacijskem odboru pa: Nada Sirnik, Bronka 
Kavčič, Damjan Remškar, Zlatko Grubešič in Saša Bevc. Simpozij je bil zelo 
odmeven, saj smo se lotili zelo aktualne teme predpisovanja zdravil. Na simpozij 
smo, kot gostujočo predavateljico, povabili go. Elizabeth Adams, ki je formalno 
izobražena predpisovalka zdravil na Irskem. Predstavila nam je svoje izkušnje 
uvajanja predpisovanja zdravil  s strani medicinskih sester na Irskem. Poudarila je, 
da po svetu narašča število držav, kjer  imajo formalno izobraževane medicinske 
sestre na tem področju in zakonsko ureditev, ki jim dopušča predpisovanje določenih 
zdravil in medicinskih pripomočkov, kot so: Avstralija, Kanada, Finska, Irska, Nova 
Zelandija, Švedska, Velika Britanija in ZDA. Ta problem smo želeli predstaviti 
interdisciplinarno, zato smo povabili kot predavatelje: farmacevte, zdravnike in 
medicinske sestre /zdravstvenike. Kot gostujoča predavateljica je bila tudi kolegica 
Tanja Lupieri, dipl.ms. iz Hrvaške, ki nam je predstavila raziskavo Medijska podoba 
medicinske sestre v Hrvaški. Na simpozij smo povabili tudi kolegice iz Srbije. 
Simpozija so se lahko udeležili tudi vsi zaposleni in študenti iz Zdravstvene fakultete. 
Vsak udeleženec (ni bilo kotizacije) je prejel zbornik z naslovom “Predpisovanje 
zdravil – izziv medicinskim sestram za prihodnost?” 

 
• Raziskovalna dejavnost ( mag. Andreja Kvas) 

Raziskovalna skupina v sestavi: izr. prof. dr. Majda Pahor (vodja raziskovalnega 
projekta Medpoklicni odnosi v zdravstvu), mag. Andreja Kvas (vodja Raziskovalne 
skupine pri DMSBZT Ljubljana), Nika Škrabl (organizacijski vodja projekta 
Medpoklicni odnosi), doc.dr. Barbara Domajnko, mag. Darja Ovijač, mag. Albina 
Bobnar, Renata Vettorazzi, mag. Cvetka Gregorc, Mojca Tomažič, Andreja Mlinarič 
in Katarina Lobe je tudi v letu 2012 individualno raziskovala medpoklicne odnose 
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med medicinskimi sestrami in zdravniki (pregledi literature). Na osnovi rezultatov 
našega raziskovanja medpoklicnih odnosov (kvantitativnega in kvalitativnega) poteka 
letos že drugo leto izbirni predmet Medpoklicno sodelovanje na Zdravstveni fakulteti, 
Univerze v Ljubljani. Letos so omenjeni izbirni predmet izbrali študenti Oddelka 
zdravstvene nege, delovne terapije, babištva, rentgenologije in sanitarnega 
inženirstva. Nosilka predmeta je izr. prof. dr. Majda Pahor, na predmetu pa sodelujejo 
še doc. dr. Barbara Domajnko in asistentka Renata Vettorazzi. 

 
Prav tako smo v okviru DMSBZT nadaljevali z raziskovanjem spalnih navad 
medicinskih sester. Pilotski raziskovalni projekt smo poimenovali Življenjska 
aktivnost spanja pri medicinskih sestrah. Vodja pro jekta je dr. Radojka 
Kobentar.  Izhodišče za raziskovanja spalnih navad medicinskih sester: spanje je 
najbolj pomembna človekova potreba, ki jo posameznik uravnava z notranjo uro, ki je 
sinhronizirana v cirkadianem ritmu in fizioloških procesih ter naravnem menjavanju 
svetlobe in teme, dneva in noči. Melatonin je endogeni kemični signal za temo, po 
dnevu se zniža raven, po noči povečuje ter prek receptorjev daje znak za večerno 
zaspanost. Nočno in izmensko delo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
bolnišnicah vključuje visoko stopnjo delovne fleksibilnosti za zagotavljanje 
zdravstvene nege. Raziskovanje izmenskega dela zaposlenih v bolnišnicah potrjuje 
številne negativne vplive na zdravje, med katerimi se naprej pokažejo motnje spanja, 
prebavne motnje, kardiovaskularne težave in problemi s prehranjevanjem. Poleg 
omenjenih težav so znane tudi depresivne motnje, izolacija in družinske težave, saj 
sta prosti čas in rekreacija omejeni zaradi dela v izmenah. Namen pilotske 
raziskave  je bil ugotoviti kakovost spanja medicinskih sester in v kolikšni meri se 
kažejo odstopanja v smislu motenj spanja. Raziskali smo pomembne dejavnike 
nespečnosti pri skupini mlajših in starejših kolegic. Raziskava je začela 25. 11. 2011 
na 12. simpoziju Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 
in je zbiranje vprašalnikov trajalo do 25. 5. 2012. Zbranih je 130 oz. analiziranih je 90 
veljavnih vprašalnikov. Rezultati  kažejo, da ima 20 % anketiranih medicinskih sester 
in zdravstvenih tehnikov slab spanec ter, da jih 17,5 % potrebuje posvet glede teh 
težav. Najpogostejši vzroki težav s spanjem so: stres s 50 % deležem vseh, bolečina 
v 20 %, menopavza 21 %, bolezni ščitnice v 8 % in srčnožilne bolezni 14 % ter 
telesna nedejavnost v 5% (možnost več odgovorov). Subjektivni vzroki so povezani s 
točnim odhodom v posteljo, nočno zbujanje, zgodnje prebujanje, nočna budnost in 
nekakovosten spanec. Glede na starost so se oblikovale tri skupine in sicer med 20 
in 39 let je bilo 40 % anketirancev, med 40 in 59 anketirancev je bilo 55 % vseh ter 
60 in več je bilo 5 %. Rezultati so bili predstavljeni na v okviru delavnic Ohranjajmo 
zdravje, krepimo telo  in sicer 18. 4, 13. 6. in 10. 10. 2012. 

 
• Mednarodna dejavnost v letu 2012 

Dolgoletna tradicija povezovanja in združevanja na področju izobraževanja v 
mednarodnem obsegu je tako tudi v letu 2012 dosegla izmenjavo aktivnih prispevkov 
na ravni sodelovanja med Ljubljano, Beogradom, Zagrebom in Banja Luko. Aktivno 
smo pripevali svoje zanje in prispevke na simpoziju medicinskih sester in 
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zdravstvenih tehnikov v Banja Luki, v Beogradu in na simpoziju oftalmoloških sester 
in zdravstvenih tehnikov Hrvaške. Turistična ekskurzija v Sarajevo in Mostar je imela 
značaj strokovne, ker smo prvi dan potovanja namenili obisku in povezovanju s 
kolegicami in kolegi v Univerzitetnem kliničnem centru Sarajevo. Naše mednarodno 
povezovanje se je izkazalo pri organizaciji 13. simpozija DMSBZT Ljubljana. Odzvali 
sta se kolegici Elizabeth Adams in Tanja Lupieri, obe sta pripravili prispevek za 
simpozij. 
 

V. Interesne dejavnosti 
Interesne aktivnosti so zapolnjevale prostor tako v objavah v mesečnem glasilu Utrip 
kot tudi prosti čas naših članic in članov, ki so se na aktivnosti redno in v polni meri 
odzivali. Tako smo bili aktivni v izvedbi dogodkov v prostorih ljubljanskega društva, v 
najetih predavalnicah, na prostem na pohodih, na Šmarni gori pri Ljubljani in drugje, 
ter povsod, kjer smo spoznali primeren kraj za organizirano sprostilne aktivnosti. Vse 
so bile organizirane in obiskane s ciljem boljšega počutja in učinkovitosti v delu in 
življenju našega številnega članstva. Neke nove vsebine so dopolnile članske želje in 
interese po novih znanjih. Med njimi so učne delavnice in druženja s področja 
komplementarnega zdravilstva in izobraževanja. Nosilci dejavnosti so Nada Sirnik, 
Majda Jarem Brumšek ( prejšnja voditeljica Margerita Ilič Kačar), Saša Kotar, Olga 
Koblar, Boris Sima, Jerica Zrimšek, Sabina Vihtelič, Andreja Gruden in mag. Boža 
Pirkovič. 

 
VI. Program dela in cilji za leto 2013 

Leto 2013 nadaljujemo z vsebinami s področja  izobraževanja, izpopolnjevanja in 
sodelovanja strokovnjakov z različnih področij delovanja v zdravstveni in babiški negi. 
Naš cilj ostaja izobraženo in  zadovoljno članstvo s možnostjo izbora različnih oblik 
učenja, osebnega izpolnjevanja in iskanja možnosti za sprostitev, udejstvovanje na 
kulturnem dogodku ali v gibanju za ohranitev lastnega zdravja. Prednost iskanja in 
združevanja znanja v regiji je bližina delovnega okolja ali tudi bivališča. Skozi različne 
oblike vseživljenjskega učenja  bomo krepili in  gradili pripadnost poklicni skupini in 
stroki. Nadaljevali bomo zastavljene strokovne usmeritve, širili obzorja delovanja 
izvajalcev zdravstvene in babiške nege skozi aktivnosti na vseh ravneh delovanja 
zdravstvene dejavnosti in izven. 

 
V skladu s temeljnim aktom društva bomo poročilo za leto 2012 obravnavali na 
rednem letnem občnem zboru, ki bo 13. 03. 2013 s pričetkom ob 16. uri prostorih 
Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana. 

 
Poročilo pripravila:  Đurđa Sima, predsednica društva 
djurdja.sima@siol.net 
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11.2 Društvo MSBZT Maribor 
 

 
I. Predstavitev društva 

DMSBZT Maribor je prostovoljno, samostojno, nepridobitno, stanovsko, 
nestrankarsko združenje medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, ki 
delujejo na področju upravnih enot Maribora, Ruš, Slovenske Bistrice in Lenarta. 
Pospešeno vlaga v ljudi v zdravstveni in babiški negi ter prevzema vlogo partnerja v 
procesih strokovnega izpopolnjevanja, vseživljenjskega učenja, zagotavljanja in 
razvoja kakovosti v zdravstveni in babiški negi ter razvoja kakovosti življenja članic in 
članov (krepitev notranjih virov moči). 
Sedež društva:  Ulica heroja Jevtiča 5, 2000 Maribor. 
Organi društva  za mandatno obdobje 20. maj 2010 – 20. maj 2014: 

• Predsednica,  zakonita zastopnica: Ksenija Pirš, ksenija.pirs@gmail.com 
• Podpredsednica : Barbara Donik, barbara.donik@gmail.com 
• Poslovni tajnik:  Bojana Rožman. 
• Upravni odbor:  Univerzitetni klinični center Maribor: Viktorija ŠTIGLIC, Tatjana 

SABOL, Gordana STRGAR, Ksenija PIRŠ, Mojca HENTAK, Mojca DOBNIK, 
Iris ŽIVKO, Jožica TOMAŽIČ, Anemarija SMONKAR, Igor Robert ROJ, Matjaž 
KRIŽANEC, Dragica FRANCI, Erika RAZBORŠEK, Marija HORVAT, Danijela 
PUŠNIK. Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor: Darinka FRAS, Branko 
KOZAR, mag. Jožica EDER, Bojana ZORNIK, Tamara LUBI, Zvezdana 
VRAŽIČ. 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. Jožeta Potrča Poljčane: Zdenka KAPUN. Srednja 
zdravstvena in kozmetična šola Maribor: Ana MLAKAR. Fakulteta za 
zdravstvene vede UM: Barbara DONIK, Anton KOŽELJ. 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 patronažne 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 ŽELEZNIK, 
Aleksander JUS, Milena FRANKIČ, Danijela PUŠNIK, Tamara LUBI, mag. 
Breda KOBAN, Zvezdana VRAŽIČ, Igor Robert ROJ, Ljuba GERGIČ, Viktorija 
ŠTIGLIC, Ladislava KOVAČIČ, Boža MAJCEN. 

• Nadzorni odbor:  Andreja KRAJNC, predsednica (namestnik: Thomas GERM), 
Ivica BRUMEC, (namestnica Majda BRUMEC), Milena PIŠLAR, (namestnica 
Nada SENEKOVIČ). 
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• Razsodiš če: doc. dr. Danica ŽELEZNIK, predsednica, mag. Breda KOBAN, 
Ljuba GERGIČ, Zdenka KAPUN, Maja RUSIČ. 

• Statutarna komisija:  Aleksander JUS, predsednik, Igor Robert ROJ, Anton 
KOŽELJ, Bojana ZORNIK, Ksenija PIRŠ, člani. 

• Komisija za priznanja:  Milena FRANKIČ, predsednica, Ladislava KOVAČIČ, 
dr. Jadranka STRIČEVIČ, Jožica ŠURAN, Ana MLAKAR, članice. 

• Komisija za dodeljevanje sredstev za strokovna izpopolnjevanja: Danijela 
PUŠNIK, predsednica, Barbara DONIK, mag. Breda KOBAN, Tamara LUBI, 
Marija FIRBAS, članice. 

 
Izvedba sej društva:  1. redna seja UO DMSBZT MB 16. februar 2012,  2. redna seja 
IO DMSBZT MB 12. marec 2012, redni letni Občni zbor DMSBZT MB 15. marec 
2013, 3. redna seja UO DMSBZT MB 4. maj 2012, korespondenčna seja UO 
DMSBZT MB 10.07.2012 (elektronska seja po e- pošti), 4. redna seja UO DMSBZT 
MB 08. oktober 2012 (seje komisij v skladu s pravilniki, ki urejajo njihovo področje 
delovanja). 

 
II. Izvedeni projekti in strokovna sre čanja 

Strokovni klini čni ve čeri,  vsak tretji četrtek v mesecu, 4 pedagoške ure, 2012 - 13 - 
24, 4 LT pasivna udeležba, 6 LT aktivna udeležba: 

• Januar: 19. januar SRCNI SPODBUJEVALNIKI V PRAKSI , dr. Zlatko Pehnec, 
dr. med., spec. internist, ŽIVLJENJE PACIENTOV Z VSTAVLJENIM SRČNIM 
SPODBUJEVALNIKOM, Bernardka Rojko, dipl. m. s., PRIMERJAVA 
ŽIVLJENJA PACIENTOV S SRČNIM SPODBUJEVALNIKOM V SLEVENIJI IN 
V TUJINI, Iva Čeh; dipl. m. s., ZDRAVSTVENA NEGA IN ZDRAVSTVENA 
VZGOJA PACIENTOV S SRČNIM SPODBUJEVALNIKOM,  Urška Založnik, 
dipl. m.s., Monika Močnik, dipl. m. s.; 73 udeležencev; 

• Februar: 16. februar ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI OD PREPOVEDANIH 
DROG, prim. Andrej Pišec, dr. med., spec. psihiatrije, VLOGA MEDICINSKE 
SESTRE V CENTRU ZA PREPREČEVANJE IN ZDRAVLJENJE ODVISNIH OD 
NEDOVOLJENIH DROG, Petra Kodrič, dipl. m. s., PSIHOSOCIALNA 
OBRAVNAVA ODVISNOSTI, Sanja Kaube, univ. dipl. soc. del.;  86 
udeležencev; 

• Marec: 15. marec SODOBNE SMERNICE ZDRAVLJENJA RAN Z 
NEGATIVNIM TLAKOM  - IZKUŠNJE Z ZDRAVLJENJEM RAN Z NEGATIVNIM 
TLAKOM, UPORABA NEGATIVNEGA TLAKA, SMERNICE UPORABE, 
ODGOVORNOSTI IN POOBLASTILA PRI ZDRAVLJENJU RAN, POMEN 
ZDRAVSTVENE NEGE (VLOGA MEDICINSKE SESTRE) s strokovnimi 
prispevki so se predstavili: Miran Križančič, dr. med., Tatjana Ajlec, sms,  Urška 
Gajšek, dr. med. , spec. abdom. kirurgije, Marija Brazovec, dipl. m. s., prof.dr. 
Andrej Čretnik, dr. med.,  Klavdija Potočnik, dipl. m. s., Vesna Braznik, dr. med. 
spec. dermatovenerolog, Zdenka Špindler, dipl. m. s., Liljana Kralj, dipl. m. s.; 
120 udeležencev; 
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• April: 19. april SLADKORNA BOLEZEN  - NOVEJŠA ZDRAVILA ZA 
ZDRAVLJENJE SLADKORNE BOLEZNI, POSEBNOSTI PRI APLIKACIJI 
ZDRAVIL, KI DELUJEJO NA INKRETINSKI SISTEM, OBRAVNAVA PACIENTK 
Z NOSECNOSTNO SLADKORNO BOLEZNIJO,  56 udeležencev; 

• Maj: 17. maj NAJSODOBNEJŠE SMERNICE ONKOLOŠKEGA 
ZDRAVLJENJA OTROK , POUDAREK NA ZDRAVSTVENI NEGI, dr. Jadranka 
Stričević, doc. dr. Majda Pajnkihar; 47 udeležencev; 

• Junij: 21. junij REFERENČNE AMBULANTE – NOVOST V DRUŽINSKI 
MEDICINI, BOLNIK S SLADKORNO BOLEZNIJO V AMBULANTI ZDRAVNIKA 
DRUŽINSKE MEDICINE: KJE SMO IN KAKO NAPREJ? asist. mag. Suzana 
Kert, dr. med., spec., PRIMERI DOBRE PRAKSE V REFERENČNI 
AMBULANTI, Tatjana Herman, dipl. m. s., mag. Jožica Eder; 47 udeležencev; 

• September: 20. september MULTIPLA SKLEROZA , asisit. Jože Magdič, dr. 
med., CELOSTNA OBRAVNAVA PACIENTA Z MULTIPLO SKLEROZO, Olga 
Žunkovič, dipl. m. s., Štefica Sršen, dipl. m. s., Melita Kokol, dipl. m. s.; 75 
udeležencev; 

• Oktober: 18. oktober  CELOSTNA OBRAVNAVA PACIENTA Z GOLENJO 
RAZJEDO ; Golenja razjeda, asist. Katarina Trčko, dr. med., spec. 
dermatovenerologije, Celostna obravnava pacienta z golenjo razjedo, Mediha 
Keranović, sms, Suzana Ptičar, sms;  55 udeležencev; 

• November: 22. november MOŽNOSTI ZDRAVLJENJA PRI LEDVIČNI 
ODPOVEDI, doc. dr. Robert Ekart, dr. med., spec. internist, VLOGA 
MEDICINSKE SESTRE PRI NADOMESTNIH ZDRAVLJENJIH KONČNE 
ODPOVEDI LEDVIC – HEMODIALIZA – PERITONEALNA DIALIZA – 
TRANSPLANTACIJA, Betka Špalir Kujavec, dipl. m. s., Marija Frajzman, dipl. 
m. s., dipl. org., Lidija Miklič, dipl. m. s.; 61 udeležencev; 

• December:  20. december "V SMEHU LEŽI KLJUČ, S KATERIM SPOZNAMO 
ČLOVEKA" (neznani avtor) "SMEJTE SE IN SVET SE BO SMEJAL Z VAMI, 
JOKAJTE IN JOKALI BOSTE SAMI." (Ella Wheeler Wilcox) JOGA SMEHA, 
UČINKI SMEHA NA ZDRAVJE IN DELOVNO USPEŠNOST , Simona Krebs, 
dipl. m. s., TO VSE STANE, Stand up komedija, Vida Ribič, sms; 51 
udeležencev. 

 
Podro čje »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: 

 
• 23. marec 2012, 17. oktober 2012, celodnevni seminar »ZDRAVSTVENA 

ZAKONODAJA V LU ČI ZDRAVSTVENE NEGE« (izdaja elektronskega 
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zbornika s CIP kataložnim zapisom), 2012 - 90 – 93, 9,5 LT, 108 udeležencev, 
98 udeležencev (skupaj 206 udeležencev); 

• 25. februar 2012, 26. oktober 2012, celodnevni seminar z učnimi delavnicami 
»ETIČNE IN MORALNE DIMENZIJE V ZDRAVSTVENI IN BABIŠKI NE GI«, 99 
udeležencev, 2011 – 411 – 437, 9,5 LT, 105 udeležencev (skupaj 204 
udeležencev); 

• »TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z VKLJU ČENIM AED«, strokovni 
seminar z učnimi delavnicami v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu, 
2012 – 17– 11, 7 LT, 09., 10 februar, 1., 2. junij, 09., 10. november 2012, 
(skupaj 247 udeležencev); 

 
13. januar 2012: ŽIVLJENSKI SLOG ZA KAKOVOSTNO OSEB NO IN POKLICNO 
ŽIVLJENJE – »ZDRAVI NA DELOVNEM MESTU«, strokovni seminar z učnimi 
delavnicami, izdaja elektronskega zbornika s CIP kataložnim zapisom; 212 
udeležencev, podelitev najvišnjih priznanj društva Srebrni znak za leto 2011. 
 
Svečana slovesnost s podelitvijo najvišjih priznanj dru štva Srebrni znak za leto 
2011, kulturni program, sve čana pogostitev in ve černo druženje ob glasbi,  
terminsko izvedena v januarju 2012. Prejemnice priznanj: Mojca Gečevič, doc. dr. 
Ana Habjani č, članice strokovnega tima Slovenskega društva Hospic,  območne 
enote Maribor, Majda Brumec, Marija Cehner in Nada Wolf, Rozika K ačič, 
Valerija Maguša in dr. Jadranka Stri čević, prva zgodovinska razstava »Pogledi 
v zgodovino zdravstvene nege«, avtoric Silve Vuga in dr. Jadranke Stričević. 
 
24. redna skupš čina Zbornice - Zveze , 24. marec 2012:  Ksenija Pirš, predsednica, 
Barbara Donik, podpredsednica društva, Danijela Pušnik, Mojca Dobnik, Aleksander 
Jus, Ladislava Kovačič, Tamara Lubi, Darinka Fras, Marija Firbas, Marija Horvat, 
Zdenka Kapun, Julijana Mlasko, Ljuba Gerič (poslanci). 
 
25. izredna skupš čina Zbornice – Zveze, 21. junij 2012: Ksenija Pirš, predsednica, 
Barbara Donik, podpredsednica društva, Danijela Pušnik, Jožica Tomažič, Mlakar 
Bernarda, Aleksander Jus, Branko Sirk, Tatjana Jančič, Danica Cafuta, Maksimiljana 
Magerl, Julijana Mlasko, Ladislava Kovačič, Ana Mlakar (poslanci). 
 
Volitve člana v Državni svet , 22. november 2012:  Ksenija Pirš, predsednica, 
Barbara Donik, podpredsednica društva, Marija Firbas, Aleksander Jus, Andreja 
Kelbič, Bojana Zornik, Mateja Urnavt, Julijana Magerl, Danijela Pušnik, ANemarija 
Smonkar, Jožefa Tomažič, Suzana Smovnik, Igor Smovnik, Sonja Mok, Inge 
Mesarec, Julijana Mllasko, Suzana Drevenšek, Jožica Drozg, Mojca Dobnik, Branko 
Sirk, Bernarda Mlakar, Dragica Franci, Iris Živko (elektorji). 
 
Dvodnevna u čna delavnica »TUDI BESEDA JE ZDRAVILO«, v sodelovanju z Elite 
izobraževanje, d. o. o.,  četrtek, 19. in petek, 20. april 2012, 11 udeležencev. 
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Dnevi medicinskih sester in babic Slovenije , 9., 10. maj 2012 , Zbornica – Zveza, 
CD Ljubljana, 13. simpozij zdravstvene in babiške nege Slovenije »Zdravstvena 
nega – z dokazi v prakso«, »Svet potrebuje babice z daj bolj kot kadarkoli«:  

• društvo podprlo udeležbo članov na simpoziju (plačilo kotizacij); 
• društvo pripravilo predstavitve z zdravstveno vzgojnimi vsebinami na odprtem 

odru: »ŽIVLJENSKI SLOGA ZA KAKOVOSTNO OSEBNO IN POKLICNO 
ŽIVLJENJE«, Zvezdana Vražič, dipl. m. s., spec. klin dietetike, Danijela Pušnik, 
dipl. m. s., Svetlana Šarenac, dipl. m. s., spec. klin. dietetike, JOGA SMEHA, 
Simona Krebs, dipl. m. s., SAMOPREGLEDOVANJE DOJK- predvajanje, 
video u čne delavnice, Marija Horvat, dipl. m. s., Danijela Pušnik, dipl. m. s.; 

• društvo pripravilo predstavitveno stojnico, kjer so člani izvajali promocijo 
zdravja, delili zdravstveno vzgojni material, CD zbornik Življenjski slog za 
kakovostno osebno in poklicno življenje, Zdravi na delovnem mestu, idr.; 

• društvo organiziralo prevoz na nacionalno svečanost ob mednarodnem dnevu 
medicinskih sester in mednarodnem dnevu babic v Ljubljano, kjer je nagrado 
za življenjsko delo v zdravstveni negi prejela regi jska častna članica, 
Majda Šlajmer Japelj;  60 regijskih udeležencev. 

 
Poletna enotedenska šola slikanja, od 16. do 21. ju lija 2012 v prostorih društva, z 
likovno razstavo nastalih likovnih del s kulturnim programom in podelitvijo priznanj 
(člani likovne skupine in drugi), v sodelovanju z Mizyal Karabiber Nacaroglu, častno 
konzulko Republike Slovenije v Gaziantepu, priznano turško slikarko, ambasadorko 
umetnosti in kulture, ter svetovno priznanim učiteljem likovne umetnosti, slikarjem in 
kiparjem Michaelom Richmanom (Art tutor Specialising in Life (the Nude) and 
Portraiture). 
11. december 2012 - Sve čana slovesnost ob 65. obletnici delovanja Društva 
medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor, s podelitvijo 
najvišjih priznanj društva , Srebrni znak in Častna članica društva za leto 2012, 
kulturni program, sve čana pogostitev in ve černo druženje ob glasbi. 
Prejemnice priznanj:  Darinka Babič, Julijana Mlasko, Vili Herzmansky, Metka 
Ražman, strokovni tim Oddelka za kožne in spolne bolezni UKC Maribor in Enote za 
neakutno bolnišnično obravnavo), Častna članica društva  (Lucija Tekavc). 

 
Vseživljenjsko u čenje: u čenje angleškega jezika , 6 skupin tečajnikov angleškega 
jezika »Splošna angleščina za prave začetnike« / letni program, »Nadaljevalni tečaj 
angleščine, srednja raven intermediate)« / letni program; skupaj 51 udeležencev, 
358 ur pou čevanja; u čenje nemškega jezika,  3 skupine (jesen 2012 do konca 
meseca marca 2013): začetni tečaj na A1 nivoju: 7 tečajnikov; tečaj za kandidate s 
predznanjem na A2 nivoju: 6 tečajnikov; tečaj za kandidate s predznanjem, strokovni 
jezik na B1 nivoju: 5 tečajnikov, skupaj 18 udeležencev, 60 ur pou čevanja. Interes 
za učenje nemškega jezika se pove čuje, oblikujejo se nove skupine. 
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III. Pomembni razvojni projekti 
Vzdrževanje, 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. 
 

IV. Problematika = priložnosti in izzivi (glej prog ram dela in cilji v letu 2013) 
 

V. Mednarodna dejavnost 
Na področju strokovnega izpopolnjevanja in vseživljenjskega  učenja ter na 
področju interesnih dejavnosti (likovna dejavnost, pevski zbor). 
 

VI. Kazalniki kakovosti 
• vsebina strokovnih izpopolnjevanj, izobraževanj (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, izobraževanj (organizacija, obveščenost, 
vabila, predavalnica - avdio vizualna oprema, dolžina, časovni razpored 
predavanj), predlogi za možne izboljšave, predlogi naslednjih tem, pohvale in 
pritožbe. 

 
VII. Razvojna, raziskovalna, publicisti čna in založniška dejavnost 
• Zbornik predavanj, modul licenca,  »Zdravstvena zakonodaja v luči 

zdravstvene nege«, CIP kataložni zapis o publikaciji: 614: 616- 083 (497.4) 
(082); 

• Zbornik predavanj ŽIVLJENJSKI SLOG ZA KAKOVOSTNO OS EBNO IN 
POKLICNO ŽIVLJENJE – »ZDRAVI NA DELOVNEM MESTU«,  CIP kataložni 
zapis o publikaciji: 613.6(082)(086.034.4), 616 - 057(082), ISBN 978 – 961 -
91520 – 8 – 9; 

• Izdaja prenovljene predstavitvene zloženke društva,  objava na spletni strani, 
razdeljevanje ob strokovnih in drugih dogodkih društva; 

• Raziskovalni projekt  z naslovom »ŽIVLJENJSKI SLOG MEDICINSKIH 
SESTER«. Vprašalnik v elektronski obliki, 
(http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dGJQNzdUcUF1Q1dlZjVO
Tkd6UkVoQ1E6MQ); 

• Objave  (številne) v informativnem biltenu Utripu; 
• Mediji:  Radio Maribor, Radio 1, Večer, časopisna hiša, RTS Maribor, Naša 

bolnišnica, informativni bilten UKC Maribor; Naš dom zdravja, interni časopis 
ZD dr. Adolfa Drolca Maribor, skozi vse leto 2012. 
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VIII. Interesne dejavnosti 
• organizacija in nadaljevanje tečajev likovne dejavnosti, program nadaljevalne 

skupine, 10 udeležencev (60 ur), pod strokovnim vodstvom Toplice Ignjatoviča, 
akad. slikarja, koordinatorica Boža Majcen, 

• plesi, orientalski ples, koordinatorica Danijela Pušnik, 
• pohodništvo, izletništvo , koordinatorica mag. Breda Koban, 
• aktiv upokojenih medicinskih sester,  koordiantorica Ljuba Gergič. 
 

Poročila Komisij: 
• Komisija za dodeljevanje sredstev za strokovna izpopolnjevanja, 
• Statutarna komisija, 
• Komisija za priznanja. 
 

IX. Programa dela in cilji za leto 2013 
Program dela društva za leto 2013  ter Vizija razvoja in program dela društva v 
mandatnem obdobju 2010 – 2014 sta v celoti objavljena na spletni strani 
www.dmsbzt-mb.si. 

 
Cilji v letu 2013: 

• vzpostavitev KOMPETENČNEGA CENTRA, nove oblike inovacijskega okolja 
za kreiranje odličnih storitev in učinkovitega pristopa k upravljanju znanja v 
širšem partnerstvu z zdravstvenimi zavodi, organizacijami in inštitucijami v 
regiji, ki v tem prepoznajo lasten interes; 

• razvoj ZNANSTVENO RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI (uvod v klinično 
raziskovanje z uporabno vrednostjo, usmerjeno na paciente in svojce, s 
prenosom raziskovalnih rezultatov v okolja delovanja zdravstvene in babiške 
nege); 

• razvoj PUBLICISTIČNE/ ZALOŽNIŠKE DEJAVNOSTI; 
• vzpostavitev STROKOVNE KNJIŽNICE kot SPECIALNE KNJIŽNICE, pričetek 

aktivnosti na področju zbiranja in vodenja strokovne literature v regiji 
(informacije in gradiva s strokovnega področja zdravstvene in babiške nege, 
informacijske storitve, izposoja iz lastnega nabora, fotokopiranje knjižnega 
gradiva, izobraževanje uporabnikov, članov, predstavitvene razstave in razstave 
novosti iz strokovnega področja, promocija strokovnih informacij, informacijska 
podpora raziskovalni skupini in raziskovalcem v regiji (računalniško podprt 
program delovanja strokovne knjižnice); 

• razvoj PROJEKTNEGA VODENJA in PODROČJA PRIDOBIVANJA 
NEPOVRATNIH SREDSTEV. 

 
Priloge: 

- Poročilo o delu likovne dejavnosti, 
- Poročilo o delu aktiva upokojenih medicinskih sester, 
- Poročilo o delu Komisije za dodeljevanje sredstev za strokovna izpopolnjevanja, 
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- Poročilo o delu Statutarne komisije, 
- Poročilo o delu Komisije za priznanja, 
- Poročilo o učenju angleškega jezika, 
- Poročilo o učenju nemškega jezika. 
 
Poročilo je potrdil Upravni odbor DMSBZT Maribor  na 1. redni seji UO, dne 18. 
februarja 2013. 
 
Poročilo pripravili : Ksenija Pirš, predsednica in  Barbara Donik, podpredsednica 
društva. 
ksenija.pirs@gmail.com 

 
11.3 Društvo MSBZT Celje 

 
 
 
 

I. Predstavitev društva 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje trenutno šteje 1632 
članov. V letu 2012 smo imeli volitve predsednice društva in izvršilnega odbora, ki 
ima mandat 2012 – 2016. Strokovno DMSBZT Celje je samostojno, neprofitno, 
stanovsko in prostovoljno združenje medicinskih sester, babic in zdravstvenih 
tehnikov, ki so zaposleni na področju celjske regije, tako na primarnem, 
sekundarnem in terciarnem nivoju. 
 
Organi društva: 

• Predsednica: Kordiš Tomislava, za mandatno obdobje 1012-2016; 
• Podpredsednica : Violeta Bahat Kmetič, ZD Sevnica; 
• Blagajnik:  Daliborka Novakovič; 
• Tajnica : Petra Markovič, ZD Celje; 
• Člani izvršnega odbora:  Simona Strajnar, SB Celje; Rebeka Cimerman, JZPB 

Vojnik; Zdenka Oblak, SB Celje; Simon Rožič, ZD Slovenske Konjice; Apolonija 
Filipšek, SB Celje; Zdenka Salobir, SZŠ Celje; Marjana Skale, ZD Šmarje; 
Damjana Damiš, Dom starejših Laško. 

• Člani nadzornega odbora:  Marija Vošnjak, Ruža Mavrič, Magda Brložnik. 
 
Vsi člani, ki so navedeni, imajo mandatno obdobje za leto 2012 - 2016. V komisiji za 
priznanja pa so; Nadica Herbaj, Darinka Pavlić in Magda  Brložnik. 
Število sej, ki smo jih imeli v letu 2012,  je bilo štiri. 
 

II. Izvedeni projekti in strokovna sre čanja 
V letu 2012 smo glede na plan izvedli vsa planirana srečanja, ki so bila zastavljena 
na začetku leta. Izvedla so se vsa predavanja TPO, ki jih organizira Sekcija 
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reševalcev v zdravstvu. Predavanja, ki so izvajana pod naslovom »Spoznavajmo 
sebe za lažje razumevanje z drugimi« so bila izvedena v vseh  predvidenih terminih. 
Obvezno izobraževanje »Zakonodaja s področja zdravstva« je bila izvedena v 
februarju in oktobru, kot je bilo planirano. Predavanja na temo«Etika v zdravstvu« je 
bila do oktobra izvedena po programu, novembra pa je odpadla zaradi  premajhnega 
števila prijav. V oktobru smo izvedli strokovno izobraževanje v sodelovanju Splošne 
bolnišnice Celje in DMSBZT Celje. Predavanje je bilo uspešno. Ciljev, ki smo si jih 
zadali na začetku leta, nismo v celoti izvedli. 
Kot interesno dejavnost smo imeli v letu 2012 tečaj angleškega jezika. 

 
III. Kazalniki kakovosti 

Kazalnike kakovosti so vrednotili in realizirali predavatelji posameznih predavanj. 
Kazalnike kakovosti smo izvajali pri predavanju  Etika,  Spoznavajmo svoje lastnosti 
za lažje razumevanje z drugimi. 
 

IV. Program dela in cilji za leto 2013 
Načrtovani program: 
JANUAR  

• učna delavnica –Spoznavanje svojih lastnosti za lažje razumevanje z drugimi 
31. 1. 2013; 

• Zakonodaja s področja zdravstva 19. 1. 2013 ali 26. 1. 2013; 
• Kultura odnosov – poti, ki združujejo (Hipnoza v terapiji stresa: predavanje z 

delavnico) 17. 1. 2013; 
• Supervizija v zdravstvu – 1. supervizijsko srečanje, oblikovanje skupin 10. 1. 

2013. 
 
FEBRUAR  

• učna delavnica: Spoznavanje svojih lastnosti za lažje razumevanje z drugimi 
28. 2. 2013; 

• Poklicna etika s področja zdravstvene in babiške nege 21. 2.  2013; 
• TPO 12. 2.  2013; 
• Supervizija v zdravstvu, 2. srečanje 7. 2. 2013; 
• Občni zbor. 

 
MAREC 

• učna delavnica: Spoznavanje samega sebe za lažje sporazumevanje z drugimi 
21. 3. 2013; 

• Poklicna etika v zdravstveni in babiški negi 14. 3. 2013; 
• gledališka predstava ob dnevu žena in za materinski dan; 
• Supervizija v zdravstvu, 3. srečanje 7. 3. 2013; 
• Kultura odnosov – poti, ki združujejo (Hipnoza v terapiji stresa: predavanje z 

delavnico) 18. 3. 2013. 
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APRIL  
• učna delavnica: Spoznavanje samega sebe za lažje sporazumevanje z drugimi 

18. 4. 2013; 
• učna delavnica Hospic Žalost ima mnogo obrazov; 
• Supervizija v zdravstvu, 4. srečanje 11. 4. 2013; 
• Kultura odnosov – poti, ki združujejo (Glasba v terapiji stresa: predavanje z 

delavnico) 25. 4. 2013. 
 
MAJ  

• TPO 14. 5. 2013; 
• Svečana prireditev ob 12. maju s podelitvijo Srebrnih znakov in zahval (15. 

maj); 
• enodnevni izlet za upokojene sestre; 
• Supervizija v zdravstvu, 5. srečanje 9. 5. 2013; 
• Kultura odnosov – poti, ki združujejo (Polstenje volne v terapiji stresa: 

predavanje z delavnico) 30. 5. 2013. 
 
JUNIJ  

• dvodnevni izlet - prvi vikend v juniju; 
• letni koncert Vokalne skupine Cvet; 
• Supervizija v zdravstvu, 6. srečanje 6. 6. 2013; 
• Kultura odnosov – poti, ki združujejo (Kreativno pisanje v terapiji stresa: 

predavanje z delavnico) 13. 6. 2013. 
 
SEPTEMBER 

• večdnevno potovanje; 
• TPO 24. 9. 2013; 
• Zakonodaja s področja zdravstva, po dogovoru DMSBZT Ljubljana; 
• Supervizija v zdravstvu, 7. srečanje 20. 9. 2013; 
• Kultura odnosov – poti, ki združujejo (Hipnoza v terapiji stresa: predavanje z 

delavnico) 13. 9. 2013. 
. 
OKTOBER 

• učna delavnica:Spoznavanje samega sebe za lažje sporazumevanje z drugimi 
24. 10. 2013; 

• strokovno srečanje SB Celje in DMSBZT Celje ( 10. – 20. 2013); 
• Poklicna etika s področja zdravstvene in babiške nege 24. 10. 2013; 
• Supervizija v zdravstvu, 8. srečanje 17. 10. 2013; 
• Kultura odnosov – poti, ki združujejo (Kreativno pisanje v terapiji stresa: 

predavanje z delavnico) 10. 10. 2013. 
 

NOVEMBER 
• učna delavnica : Spoznavanje samega sebe za lažje sporazumevanje z drugimi 

21. 11. 2013; 
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• Poklicna etika s področja zdravstvene in babiške nege 21. 11. 2013; 
• martinovanje, začetek meseca, enodnevni izlet; 
• Supervizija v zdravstvu, 9. srečanje 14. 11. 2013 
• Kultura odnosov – poti, ki združujejo (Polstenje z volno v terapiji stresa: 

predavanje z delavnico) 7. 12. 2013. 
 
DECEMBER 

• učna delavnica : Spoznavanje samega sebe za lažje sporazumevanje z drugimi 
12. 12. 2013; 

• TPO 03. 12. 2013; 
• Supervizija v zdravstvu, 10. srečanje 12. 12. 2013; 
• Kultura odnosov – poti, ki združujejo (Glasba v terapiji stresa: predavanje z 

delavnico) 05. 12. 2013; 
• Gledališka predstava in opera za zaključek leta; 
• Božični koncert Vokalne skupine Cvet 

Predvidevamo, da programa zaradi nastale situacije  ne bo mogoče realizirati  v 
celoti. V strokovnem društvu se bomo prilagajali trenutnim razmeram, prilagodili 
bomo tudi višino kotizacije za predavanja.   Zavedamo se pomena  izobraževanja v 
naši stroki. Dogovor o prilagajanju že teče z večjimi ustanovami. Izdali smo zloženko 
z letnim programom. 
V letu 2013 bomo izdali brošuro ob 50 - letnici obstoja DMSBZT Celje. V letu 2013 
ima 20 - letnico obstoja tudi naša Vokalna skupina Cvet. 
V letu 2013 bomo podprli naše člane, ki se ukvarjajo z maratonskim tekom. Pobuda 
je prišla iz vrst naših članov. 
Poročilo smo potrdili na korespondenčni seji 19. 2. 2012. Pod zaporedno številko 
sklepa 1/2013, 19.2.2013. 

 
Poročilo pripravila: Tomislava Kordiš, predsednica društva 

 
11.4 Društvo MSBZT Gorenjske 

 
 

 
 

I. Predstavitev društva 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske je prostovoljno, 
samostojno, nepridobitno stanovsko nestrankarsko združenje medicinskih sester, 
babic in zdravstvenih tehnikov, ki delujejo na področju zdravstvene nege na območju 
gorenjske regije. Sedež Društva: Bleiweisova 20, 4000 Kranj. 
Organi društva  za mandatno obdobje od 19. 2. 2009 do 7. 3. 2013: 

 
• Kolegij predsednice društva: Judita Slak – predsednica, Avrea Šuntar 

Erjavšek - podpredsednica za splošne zadeve, Tatjana Jakhel - 
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podpredsednica za izobraževanje, Otilija Mertelj – članica, Vesna Jenšterle - 
članica 

• 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; Simona Tomaževič – Psihiatrična 
bolnišnica Begunje; Vesna Jenšterle – BGP Kranj; Milena Logar – ZD Tržič; 
Biljana Djakovič – Center slepih Škofja Loka; Dejan Nojić – Dom Petra Uzarja 
Tržič; Irma Šmelcer – Dom upokojencev Kranj; Maja Štempihar – Srednja šola 
Jesenice; Nuša Bajda – Dom dr. Janka Benedika; Nevenka Grilc – CUDV 
Matevža Langusa; Marija Anžič – Patronažno varstvo Kranj – predstavnica 
zaposlenih pri zasebnikih; Stana Štajer – Zobozdravstvena dejavnost; Matjaž 
Mohorič – predstavnik študentov Visoke Šole za zdravstveno nego Jesenice; 
Katja Skinder Savič – predstavnica Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice; 
Dita Perčič – sekcija za pohodništvo; Ivana Hartman – sekcija za izletništvo; 
Erika Povšnar - sekcija za športno dejavnost; Lidija Ahec – Splošna bolnišnica 
Jesenice; Zorica Panič - Splošna bolnišnica Jesenice; Darja Noč – Dom 
upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice; Tatjana Eržen – Diagnostični 
center Bled; Ivanka Živič – sekcija upokojenih medicinskih sester. 

• Člani nadzornega odbora: Redni: Jožica Trstenjak – predsednica,  Barbara 
Stele, Pelko Maja. Nadomestni: Katica Zlatar, Marija Šlibar, Simona Tomaževič. 

• Člani častnega razsodiš ča: Katica Zlatar – predsednica, Andreja Peternelj, 
Irma Šmelcer, Maja Štempihar, Dita Perčič. 

• Člani statutarne komisije: Otilija Mertelj – predsednica, Judita Slak, Avrea 
Šuntar Erjavšek, Tatjana Jakhel, Simona Tomaževič. 

• 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, Darja Noč, Tina 
Hočevar, Nada Legat, Marija Anžič. 

 
Število sej v letu 2012: 3 seje: 2.  2.2012, 14. 6. 2012, 18. 10. 2012. 
Število korespondenčnih sej v letu 2012; 7 korespondenčnih sej: 14. 2. 2012, 15. 2. 
2012, 23. 2. 2012, 15. 3. 2012, 20. 3. 2012, 24. 4. 2012, 21. 5. 2012. 
 

II. Izvedeni projekti in strokovna sre čanja 
Predstavitev izvedenih strokovnih srečanj 2012: 

• PARTNERSKI ODNOSI - strokovno srečanje in redni letni občni zbor Društva 
medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske dne 16. 2. 2012 v 
Hotelu Astoria na Bledu. Namen izobraževanja je bil seznaniti udeležence s 
temeljnimi značilnostmi in pomenom komunikacije ter dobrih medsebojnih 
odnosov na vseh ravneh našega udejstvovanja; na poklicnem in osebnem 
področju. Strokovno izobraževanje s 150 udeleženci, za člane Društva je 
stroške izobraževanja krilo Društvo, smo zaključili z rednim letnim občnim 
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zborom. Na rednem letnem občnem zboru smo predstavili delo v letu 2011 in 
plan dela za leto 2012, ki je bil soglasno sprejet. Soglasno smo potrdili tudi nove 
člane v IO in organe DMSBZT Gorenjske. 

• ZAKONODAJA V DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE  – 
strokovno izobraževanje iz obveznih vsebin za podaljšanje licence zaposlenih v 
zdravstveni in babiški negi dne 2. 6. 2012 v Univerzitetni kliniki za pljučne 
bolezni in alergijo Golnik; 140 udeležencev se je seznanilo z zanimivimi 
vsebinami s področja pravne ureditve zdravstvene dejavnosti, zdravstvenega 
varstva ter zdravstvene in babiške nege, s pravicami in dolžnostmi v zvezi z 
opravljanjem zdravstvene dejavnosti, s pacientovimi pravicami, z varstvom 
osebnih podatkov ter z moralno, odškodninsko, kazensko in delovnopravno 
odgovornostjo zdravstvenih delavcev. 

• TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z VKLJU ČENIM AED - s trokovno 
izobraževanje iz obveznih vsebin za podaljšanje licence zaposlenih v 
zdravstveni in babiški negi dne 20.10.2012 na sedežu Zavarovalnice Triglav v 
Kranju smo organizirali v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu, 
udeležilo se ga je 27 udeležencev. Po izredno dobri predstavitvi strokovnih tem 
s tega področja in veliko praktičnih vaj so udeleženci na koncu uspešno opravilo 
teoretični in praktični preizkus znanja. 

• KO PRIDE DO TEŽAV V MEDOSEBNIH ODNOSIH NA DELOVNEM MESTU  - 
strokovno izobraževanje dne 17. 11. 2012  na sedežu Zavarovalnice Triglav v 
Kranju smo organizirali v sodelovanju z Zbornico Zvezo, z Delovno skupino za 
nenasilje v zdravstveni negi. Namen izobraževanja je bil seznaniti članice in 
člane s problemom, dinamiko, posledicami in dejavniki  konflikta in nasilja na 
delovnem mestu ter s pravilnim ukrepanjem ob pojavu le teh. Strokovnega 
izobraževanja se je udeležilo 41 udeležencev, za člane Društva je stroške 
izobraževanja krilo Društvo. 

• TEČAJ ANGLEŠKEGA JEZIKA  v Zdravstvenem domu Radovljica, ki je potekal 
od 29. 3. 2012  in 24. 5. 2012, enkrat tedensko po 4 šolske ure, v skupnem 
obsegu pa 30 šolskih ur. Tečaj je bil izveden kot nadaljevanje predhodnih 
tečajev (v letu 2011). Izveden je bil z uporabo strokovne literature, ki je 
spodbujala uporabo ustrezne terminologije, ki jo zdravstveni delavci uporabljajo 
pri vsakodnevnem delu in v komunikaciji s tujejezičnimi pacienti. 

 
III. Problematika in izzivi 

Po opravljeni diplomi predstavnika študentov Visoke šole za zdravstveno nego 
Jesenice se je ponovno pojavil problem sodelovanja Društva s študenti zdravstvene 
nege v gorenjski regiji. Predlagana nova članica – predstavnica študentov v IO ni 
članica Društva in tudi ni aktivna, se ne udeležuje sej IO. Zaradi tega smo v začetku 
leta 2013 kontaktirali s predstavnico zaposlenih na VŠZN Jesenice v IO Društva, da 
pridobimo aktivno članico – predstavnico študentov v IO in nadaljujemo s 
povezovanjem in sodelovanjem s študenti zdravstvene nege. 
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Zaradi poskusov razdruževanja medicinskih sester in babic, združenih v Zbornici -
Zvezi, smo zabeležili tudi nekaj izstopov članov iz Društva, vendar smo z razlago in 
dokazi pomena in prednosti organiziranega združevanja s 85 letno tradicijo prepričali 
člane, da so ostali zvesti organizaciji, izčlanjeni člani pa že iščejo informacije, kako se 
ponovno včlaniti v organizacijo Zbornico - Zvezo. 

 
Imeli smo veliko dela s pridobivanjem manjkajočih podatkov v prošnjah za plačilo 
kotizacije za strokovna izobraževanja. Kljub pogostim opozorilom in prošnjam 
predstavnikom članov Društva v OI, naj posredujejo navodila članom Društva v svojih 
organizacijah in pisnim navodilom, je bila polovica prošenj za plačilo kotizacije za 
strokovna izobraževanja nepopolnih. 

 
IV. Kazalniki kakovosti 

Na dveh strokovnih izobraževanjih smo  v letu 2012 spremljali kazalnike kakovosti v 
zvezi z organizacijo in vsebino strokovnih izpopolnjevanj. Kazalnike smo spremljali s 
pomočjo ankete, ki smo jo razdelili udeležencem po koncu strokovnih izobraževanj. 
Odziv udeležencev je bil v večini zelo pohvalen in pozitiven, konstruktivne kritike in 
predloge pa smo in bomo upoštevali pri organizaciji strokovnih izobraževanj v 
prihodnje. 

 
V. Razvojna in publicisti čna dejavnost 
• Zbornik predavanj PARTNERSKI ODNOSI,  CIP – Kataloški zapis o publikaciji 

316.472.4(082) ISBN 978-961-91804-9-5. 
• Zbornik predavanj ZAKONODAJA V DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE IN 

BABIŠKE NEGE 1 - ponatis; 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. 
• Članek v časopisu Gorenjski glas in udeležba v oddajah na Radiu Kranj in 

Radiu Triglav Jesenice. 
 

VI. Interesne dejavnosti 
• 9. februarja smo se srečali na čajanki  v Hotelu Astoria na Bledu, ki jo je vodila 

dramska igralka Alenka Bole Vrabec in nam predstavila zanimivo gostjo Ljobo 
Jenče, svobodno umetnico, pevko, pravljičarko in zbirateljico ljudskega izročila, 
ki živi in dela ob Cerkniškem jezeru. 

• V oktobru in novembru smo organizirali delavnico Celostno odpravljanje 
stresa – 8 tedenski program MSBR. 

• 10. marca smo pod vodstvom bivše olimpijke Milene Kordež organizirali tečaj 
teka na smu čeh v Ratečah. 

• Organizirali smo planinski pohod na Veliko Bavho 15. Septembra. 
• Izvedli smo dve ustvarjalni delavnici; v počastitev dneva zdravja delavnico 

Bio vrt  4. aprila in delavnico Izdelovanje nakita  29. novembra. 
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• Upokojene medicinske sestre so bile 25. avgusta na izletu na Krasu, v Devinu 
in v Doberdobu. 

• Od 26. do 30. septembra smo organizirali izlet v Apulijo , kjer so udeleženci v 
idilični, mirni deželi na skrajnem koncu italijanskega škornja spoznavali nadvse 
razgibano preteklost in bogato kulturno zgodovino, ki sta jo v Apuliji 
zaznamovali antika in renesansa. 

• V jesensko zimskih mesecih smo enkrat tedensko organizirali vadbo pilatesa.  
• Za svoje članice in člane smo organizirali ogled abonmajskih predstav  v 

Prešernovem gledališču v Kranju in v Gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah 
ter ogled gledališke predstave Taš ča se vra ča v izvedbi gledališke skupine 
pri DMSBZT Gorenjske. 

• 8. decembra smo organizirali slovesnost  ob obletnici Društva, ob zaključku leta 
in ob podelitvi priznanj Društva srebrni znak v Prešernovem gledališču v Kranju. 
Podelili smo priznanje srebrni znak Društva za leto 2012  4 članicam Društva 
in pa priznanje častna članica Društva . 

• Na Dnevih medicinskih sester in babic v organizaciji Zbornice Zveze smo 
sodelovali na stojnici DMSBZT Gorenjske, kjer smo predstavili dejavnosti 
Društva, zdravstveno vzgojno svetovali udeležencem o zdravi in dietni prehrani, 
o higieni zob in ustne votline, na odprtem odru ob tem dogodku pa je naša 
članica predavala o zdravem hujšanju in skrbi za telesno težo. 

• Predsednica Društva se je udeležila 3 sej ORSD in sicer: 27. 2. 2012, 21. 6. 
2012 in 15. 10. 2012, Društvo pa je bilo tudi gostitelj udeležencev seje ORSD 
27. 2. 2012 v Radovljici. Predsednica Društva se je udeležila tudi 4. posveta za 
funkcionarje Zbornice Zveze 15.9.2012 na Brezovici. 

 
VII. Program dela in cilji za leto 2013 

Januar:  
a. sankanje na Jezerskem, točen datum javljen naknadno; 
b. obvladovanje stresa z meditacijo, točen kraj in datum javljen naknadno 

Februar:  
• 9. februar - čajanka z ga. Alenka Bole Vrabec in ga. Ljubo Janče – Bled -  Hotel 

Astoria. 
• 16. februar – občni zbor in strokovno izobraževanje na temo partnerski odnosi 

(točen naslov javljen naknadno)  – Bled, Hotel Astoria ali Hotel Špik Gozd 
Martuljek. 

Marec : 
• tečaj teka na smučeh v Ratečah pod vodstvom olimpijke ga. Milene Kordež, 

točen datum javljen naknadno. 
April : 

• 7. april – ustvarjalna delavnica ob Svetovnem dnevu zdravja z naslovom Bio vrt 
in dišavnice, Biotehniški center Naklo; 

• 14. april – planinski pohod na goro Peco ali Donačko. 
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Maj: 
• 19. maj - strokovno izobraževanje iz Etike – Zavarovalnica Triglav Kranj; 
• 26. maj - strokovna ekskurzija v Dom upokojencev Šmarja pri Jelšah; 
• sodelovanje na 12. Županovem teku – Brdo pri Kranju, točen datum javljen 

naknadno. 
Junij:   

• 2. junij - spomladanski planinski pohod in nabiranje zelišč z zeliščarico na Veliki 
planini. 

September:   
• izlet upokojenih medicinskih sester – točen datum in kraj javljen naknadno; 
• 15. september - tečaj Nordijske hoje okrog Blejskega jezera; 
• 22. september - izlet - točen datum in kraj javljen naknadno. 

Oktober:  
• 20. oktober - strokovno izobraževanje Zakonodaja v dejavnosti zdravstvene in 

babiške nege – Zavarovalnica Triglav Kranj; 
• 27. oktober - planinski pohod na Kraški rob. 

November:  
• 15. november -  ustvarjalna delavnica izdelovanja nakita ali kaligrafski tečaj; 
• 17. november - strokovno izobraževanje v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v 

zdravstvu TPO z uporabo AED – Zavarovalnica Triglav Kranj. 
December:  

• 8. december – slavnostna prireditev ob obletnici Društva, zaključku leta in 
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 organiziran tečaj 
joge ali pilatesa, gledališka skupina pri DMSBZT Gorenjske bo na slovenskih odrih 
predstavljala poučno komedijo Tašča se vra ča. 
 
Program je bil sprejet na 11. sestanku IO DMSBZT Gorenjske dne 6. 10. 2012. 

 
VIII. Druge informacije 

Prenovili smo Pra v i l n i k  o  pr iznan j ih  Druš tva  m e d i c i n s k i h  ses te r ,  
bab ic  i n  zd ravs tven ih  tehn ikov Goren jske  in  Poslovn ik  o delu 
občnega zbora Društva medicinskih sester  babic in zdr avstvenih tehnikov 
Gorenjske in s tem odpravili probleme in nejasnosti, ki so se pojavljale ob izboru 
kandidatov za priznanja Društva in pa pri organizaciji rednega letnega občnega 
zbora. 

 
63 prosilcem za plačilo kotizacije za strokovna izobraževanja smo podelili sredstva v 
skupni vrednosti 12 500 EUR, Splošni bolnišnici Jesenice in Zdravstvenemu domu 
Radovljica smo plačali izobraževanje za medicinske sestre. 
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Sofinancirali smo  zbornik  5. mednarodne znanstvena konference v organizaciji 
VŠZN Jesenice. 
  
Poročilo o delu za leto 2012 bo podano v potrditev na rednem letnem občnem zboru 
7. marca 2013 v Hotelu Ribno v Ribnem pri Bledu. 

 
Poročilo pripravila:  Judita Slak, predsednica društva 
judita.slak@klinika-golnik.si 

 
11.5 Društvo MSBZT Novo Mesto 

 
 

 
 
 

I. Predstavitev društva 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Novo mesto trenutno šteje 
1177 članov. 
V letu 2012 smo imeli tudi volitve predsednice društva in izvršilnega odbora, ki ima 
mandat od 15. 5. 2012 do 2016, sestavljajo pa ga: predsednica mag. Jožica Rešetič, 
podpredsednica Marjeta Berkopec, tajnica Milanka Markelič, blagajničarka Valentina 
Vajovič, vodja izobraževanja Karmen Janežič, Marjeta Martinčič – pohodniška 
dejavnost, Marica Parapot, Natalija Bergant, Barbara Špilek- za arhiv, Gloria Šepec, 
Marta Gantar, Sonja Seničar, Kristina Novak, Mira Brodarič, Alenka Vipavec 
Mahmutović, Jana Starc, Mira Gal- izletniška dejavnost, Mojca Saje,  Stanka Majerle 
in   Ružica Čoralić. 
Prav tako smo izvolili nadzorni odbor DMSBZT Novo mesto v sestavi: mag. Marta 
Kavšek, Sonja Jakše, Renata Grill, Zvonka Verdnik in Bojana Zupančič. Izvoljeni pa 
so bili tudi člani častnega razsodišča: Marta Bančov, Vlasta Curhalek, Ljubica 
Glucks, Jožica Mikec in Marija Račič. 
IO se je sestal na desetih rednih sejah in sicer: 12. 1., 16. 2.,  9. 3, 17. 4.,  4. 5., 7. 6., 
12. 9., 17. 10., 20. 11. in 11. 12. 2012 ter na dveh izrednih sejah 5. 3. in 24. 4. 2012. 

 
II. Izvedeni projekti in strokovna sre čanja 

V letu 2012 smo organizirali 8 strokovnih srečanj. 
19. in 20. januarja smo imeli 4. Dneve Marije Tomšič z naslovom Odgovornost v 
zdravstveni negi. Srečanje je ponovno potekalo v prostorih KKC Dolenjske Toplice. 
Sodelovali so predstavniki ZN iz primarne, sekundarne in terciarne oskrbe pacientov 
ter tudi iz socialnih zavodov, ki so predstavili svoje prispevke. Generalni pokrovitelj 
srečanja je bila ponovno KRKA d.d. Seminar, ki  je potekal dva dni, je bil dobro 
obiskan. Ocenjen je bil z 12,5 LT. 
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28. februarja smo organizirali seminar Zdravljenje z antikoagulantno terapijo. 
Seminar so pripravile kolegice z internega oddelka SB Novo mesto in se ga je 
udeležilo okoli 120 udeležencev. 

 
3. marca smo, v sodelovanju z DMSBZT Ljubljana, ponovno izvedli seminar Poklicna 
etika v praksi zdravstvene in babiške nege, ki šteje v  obvezne vsebine v licenčnem 
obdobju. 

 
V začetku aprila je bil organiziran seminar z naslovom EIT se predstavi, kjer se je 
predstavila enota intenzivne terapije kirurškega oddelka SB Novo mesto. Predstavili 
so nam delo v enoti intenzivne terapije, posebnosti zdravstvene nege in oskrbe 
kritično bolnih. 

 
8. maja smo izvedli seminar o Zdravljenju in ZN bolnika s stomo. Na seminarju je bila 
predstavljena operacija širokega črevesa, predoperativne priprava, perioperativna in 
pooperativna ZN ter oskrba in ZN bolnika s stomo. Predstavili so se tudi sponzorji, ki 
so nam predstavili svoje pripomočke in materiale za oskrbo stome. Seminar je bil 
zelo dobro obiskan. 

 
Oktobrsko srečanje  je imelo naslov »Sterilizacija ni igra«. Srečanje so pripravile 
kolegice iz Centralne sterilizacije iz SB Novo mesto skupaj s kolegicami iz Sekcije 
MS in ZT v sterilizaciji. Tema je bila zelo aktualna, saj je na področju sterilizacije 
veliko novosti in sprememb. 
V oktobru smo pripravili še seminar z naslovom »Sodobni pristop v ortopedski 
dejavnosti«, kjer so nam kolegi in kolegice kirurškega oddelka SB Novo mesto 
predstavili sodobno obravnavo pacienta z obolenjem oz. poškodbo kolena in kolka. 
Predstavljen je bil sodoben pristop, operacija in rehabilitacija ortopedskega pacienta. 
Seminar je potekal v Centru biotehnike in turizma v Novem  mestu. Udeležilo se ga je 
170 udeležencev. 
V sodelovanju s SB Novo mesto smo tudi v letošnjem letu pripravili več internih 
izobraževanj, sodelujemo tudi pri klinični praksi študentov različnih fakultet in dijakov 
srednje zdravstvene šole. 
Pohodniška sekcija je letos pod vodstvom ge. Marjete Martinčič pripravila pet 
pohodov in sicer februarja na Veliko Kozje in Babno goro, v marcu Od Luknje do 
Frate, 20. 5. na Trebnji vrh, 6. oktobra so se podali po dolini dveh slapov ter 
novembra na Golobinjek. Povprečna udeležba je bila okoli 15 udeležencev. 
Naše članice so tudi v letu 2012 aktivno sodelovale s svojimi prispevki na različnih 
seminarjih, kongresih in simpozijih, tudi z mednarodno udeležbo. Ne simpoziju ob 
Dnevu medicinskih sester v Ljubljani smo aktivno sodelovale s prispevki na odprtem 
odru ter na stojnici, kjer smo predstavili delovanje našega društva. Udeležile so  se 
ga predstavnice vseh ustanov, ki  so članice DMSBZT Novo mesto. Naše članice so 
aktivne v vseh sekcijah, na simpoziju intenzivne medicine na Bledu, v DORS-u, v 
Sekciji MS in ZT v socialnih zavodih, Sekciji MS in ZT v endoskopiji, Sekciji MS in ZT 
v sterilizaciji, pri predavanjih v okviru OORK, pri lokalnih društvih   upokojencev, 
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društvu za CVB, društvu za bolezni srca in ožilja... Aktivno udeležbo smo prispevali 
tudi na 5. Dnevih Angele Boškin, na kirurški sekciji v Celju, na kakovosti v Mariboru in 
Na Visoki šoli za zdravstvo Novo mesto. 
Tudi letos uspešno nadaljujemo delo s  prostovoljci, kjer so še vedno udeleženi dijaki 
srednje zdravstvene šole in njihove mentorice, s katerimi ves čas dobro sodelujemo. 
Tudi letos so se predstavnice udeležile sprejema pri predsedniku države, ker so bile 
prejemnice priznanja za Naj prostovoljec. Lansko leto se je obeleževalo kot leto 
prostovoljstva, zato smo novembra pripravili posebno srečanje za prostovoljce, ki 
delajo v SB novo mesto. Udeležba 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 dialize, nefrologije in transplantacij. 
Aktivne smo  tudi v IO nekaterih sekcij. 
DMSBZT Dolenjske, Bele krajine in Posavja ves čas aktivno sodeluje z lokalnimi 
mediji in sicer Vaš kanal, Studio D, Radio Krka, Radio Sraka, Dolenjski list, Novi 
mediji i.t.d. Sodelujemo tudi z občinami in župani 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, 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 študentom. Ob tem pa še vedno prihajajo na klinične vaje 
tudi študenti zdravstvenih fakultet Ljubljana in Maribor. 
Ob letošnjem dnevu medicinskih sester smo se v velikem številu aktivno udeležile 
simpozija in slovesne prireditve ob dnevu medicinskih sester ter svečane proslave in 
podelitve Zlatih znakov v Ljubljani, kjer je bila dobitnica Zlatega znaka tudi naša 
članica Marjeta Berkopec. 
Praznovanje ob mednarodnem dnevu medicinskih sester in babic smo pripravili tudi 
na lokalnem nivoju in sicer 15. 5. 2012, ko smo izvedli redni volilni občni zbor in 
volitve predsednika in članov izvršnega in nadzornega odbora ter častnega 
razsodišča DMSBZT Novo mesto. Ob svečani prireditvi smo si ogledali komedijo 
Moja dežela. 
 

III. Razvojna in publicisti čna dejavnost 
Objavljeni članki v glasilu Utrip letos so bili: 
M. Berkopec, Srebrni znaki v DMSBZT Novo mesto, Utrip 1, januar 2012 
M. Berkopec, 4. dnevi Marije Tomšič – Odgovornost v ZN, Utrip 3, marec 2012 
M. Berkopec, Zdravljenje z antikoagulantno terapijo, Utrip 4, april 2012 
M. Berkopec, Rak širokega črevesa in danke, Utrip 6, junij 2012 

 
Objavljeni članki v Viziti: 

• M. Berkopec, 4. dnevi Marije Tomšič: » Odgovornost v ZN«, Vizita 56, letnik XII, 
marec 2012 

• Z. Seničar, Predstavljamo Marinko Srebrnjak in »tačke pomagačke«,Vizita 56, 
letnik XII, marec 2012 
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• Z. Seničar, 29. februar – svetovni dan redkih bolezni, Vizita 56, letnik XII, marec 
2012 

• D. Cesar, Dan odprtih vrat dializnega centra bolnišnice, Vizita 56, letnik XII, 
marec 2012 

• D. Mravinec, Prepoznava ogroženega bolnika, Vizita 56, letnik XII, marec 2012 
• S. Klemenčič, Evropsko leto aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti, 

Vizita 56, letnik XII, marec 2012 
• B. Makarovič, M. Janežič, Preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb, 

Vizita 56, letnik XII, marec 2012 
• Z. Seničar, Ohranimo svoje zdravje, Vizita 57, letnik XII, oktober 2012 
• G. Šepec, Prostovoljnost je lepa obleka, ki človeka kaže kot človeka, Vizita 57, 

letnik XII, oktober 2012 
• G. Rožman, Skrb za najmlajše v neonatalnih in otroški intenzivnih enotah, Vizita 

57, letnik XII, oktober 2012 
• D. Lukšič, Vloga ZN pri obravnavi pacienta z motnjo ravnotežja, Vizita 57, letnik 

XII, oktober 2012 
• M. Lavrič, Dnevi Angele Boškin, Vizita 57, letnik XII, oktober 2012 
 

Objavljeni članki v zbornikih: 
• J. Rešetič, Odgovornost medicinske sestre pri lajšanju pacientove bolečine na 

kirurškem oddelku Splošne bolnišnice Novo mesto. Novo mesto:Splošna 
bolnišnica Novo mesto, Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih 
tehnikov Novo mesto, Visoka šola za zdravstvo Novo mesto, 2012. 

• J. Rešetič, bolečina kot peta vitalna funkcija. Celje:Sekcija medicinskih sester in 
zdravstvenih tehnikov v kirurgiji, 2012. 

• J. Rešetič, Klinične poti:kakovost in inovativnost. Maribor: Moderna 
organizacija, 2012. 

• B. Špilek, Bolnišnične okužbe v SB Novo mesto – primerjave in izboljšave, 5. 
Dnevi Angele Boškin, september 2012 

 
Zbornik: 

• Berkopec M. Odgovornost v zdravstveni negi/ 4. dnevi Marije Tomšič, Novo 
mesto, 19. in 20. januar 2012, Novo mesto: Splošna bolnišnica, Društvo 
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, Visoka šola za zdravstvo, 2012. 

 
Leto smo tudi letos zaključili 13. decembra na Prepihu, kjer smo podelili srebrni znak 
društva, spomnili pa smo se tudi tistih, ki so v letošnjem letu odšli v zasluženi pokoj. 
Srebrni znak je leto s prejela samo ena članica in sicer Mojca Simončič. 
Poročilo je bilo potrjeno in sprejeto ne redni seji IO DMSBZT Novo mesto dne,  3. 1. 
2013, sklep št. 1: IO odbor DMSBZT Novo mesto sprejme in potrdi poročilo o delu 
društva za leto 2012. Za informacij se lahko obrnete na e-mail: karmen.janezic@sb-
nm.si. 
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Poročilo pripravila:  Karmen Janežič, dipl.m.s. 
 
11.6 Društvo MSBZT Nova Gorica 

 
 
 
 

 
I. Predstavitev društva 

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Nova Gorica je 
prostovoljno, samostojno, neprofitno  združenje medicinskih sester, babic in 
zdravstvenih tehnikov severnoprimorske regije, ki deluje na področju zdravstvene in 
babiške nege. V društvu je včlanjenih 821 članov in članic (28.  12. 2012), ki so 
zaposleni v bolnišnici, zdravstvenih zavodih, domovih upokojencev, socialno – 
varstvenih zavodih, srednji zdravstveni šoli, zdravstveni fakulteti,vojašnici, šolah, pri 
zasebnikih ali so upokojeni. 
Društvo MSBZT Nova Gorica uradno deluje od 16. 6. 1971. Medicinske sestre iz 
različnih ustanov severno primorske regije pa so delovale že prej preko različnih 
strokovnih sekcij pri Zvezi društev medicinskih sester Slovenije 
Organi društva so: občni zbor, izvršilni odbor, nadzorni odbor, razsodišče in 
predsednik društva. 
V času med dvema občnima zboroma društva vodi predsednik društva in člani 
izvršilnega odbora društva. 
Nadzorni odbor opravlja nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem društva 
tako, da ugotavlja ali se sredstva uporablja gospodarno in v skladu z namenom 
društva. 
Razsodišče presoja o kršitvi: določil statuta društva, sklepov organov društva, 
poklicnega kodeksa. 
 
Organi društva, izvoljeni za mandatno obdobje 2010-2014: 

• Predsednica:  Damjana Polanc, 
• Podpredsednica:  Monika Kalin Vodopivec, 
• Blagajni čarka:  Rada Skočir, 
• Tajnica:  Valentina Kumar. 
• Članice izvršilnega odbora: Judita Vrtovec, Rosana Harej, Klara Bavčar, 

Nelida Casarsa, Metka Špacapan, Irena Vidmar, Darja Lampret, Jožica Podnar, 
Alan Furlan, Barbara Sitar, Aleksandra Besednjak, Nataša Slejko. 

• Nadzorni odbor:  Irma Rijavec, Majda Dren, Melita Podgornik, Friderik Tratnik, 
Irena Gerbec. 

• Razsodiš če: Stanko Rovtar, Melita Gaberšček, Irena Ferjančič, Damjana Marc, 
Lilijana Deržek. 

• nadomestni člani razsodišča: Mateja Srebernič, Magdalena Pavšič, Božena 
Istenič, Matjaž Ferfolja, Marinka Šorli. 
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Glavni prihodek društva so sredstva, pridobljena s članarino članov in članic društva. 
Glavni odhodki društva predstavljajo organizacije in izvedbe strokovnih srečanj, 
strokovne ekskurzije in pohodov. 

 
II. Izvedeni projekti in strokovna sre čanja 

Januar: 
• 21. 1. 2012 strokovno srečanje: Temeljni postopki oživljanja (TPO) z uporabo 

AED  v Ajdovščini 
Marec: 

• 1. 3. 2012 izredna seja članov IO Društva MSBZT Nova Gorica  skupaj z 
DMSBZT Koper 

• 3. 3. 2012 strokovno srečanje TPO z uporabo AED v Tolminu 
• 9. 3. 2012 seja nadzornega odbora 
• 15. 3. 2011 redna seja IO 
• 23. 3. 2012 Občni zbor 
• 26. 3. 2012 korenspondenčna seja IO 
• 31. 3. 2012 Pohod po Slovenski Istri – Pomjan 

 
Maj:  

• 9. in 10. 5. 2012 predstavitev Društva MSBZT Nova Gorica Nova na Dnevih 
medicinskih sester in babic v Ljubljani s promocijskimi materiali in izdelki 
Skupine za ustvarjanje dobrot v kuhinji, ki deluje v okviru društva 

• 10. 5. 2012 udeležba članov in članic društva na slavnostni akademiji ob 
mednarodnem dnevu medicinskih sester na dnevih medicinskih sester in babic 

• 26. 5. 2012 strokovna ekskurzija v SB Jesenice, namesto planirane strokovne 
ekskurzije v Udine z ogledom helikopterskega reševanja in pronto soccorso. 

Junij: 
• 28. 6. 2012 redna seja IO 

September: 
• 8. 9. 2012 pohod: Črna Prst nad Podbrdom 
• 20. 9. 2012 redna seja IO 

Oktober: 
• 13. 10. 2012 strokovno srečanje: Zakonodaja s področja zdravstva v Novi Gorici 

November: 
• 17. 11. 2012 prednovoletno srečanje članov in članic društva v Vrtojbi 
• 18. 11 .2012 korenspondenčna seja IO 
• 24. 11. 2012 pohod po Pliskini poti, namesto pohoda v Dobrač nad Beljakom 

December:  
• 13. 12. 2011 redna seja IO 

 
V letu 2012 smo izpeljali vse dejavnosti, ki smo jih planirali. V okviru društva sta 
poleg že dolgoletne Skupine za pohodništvo začeli delovati dve novi skupini: Skupina 
za ustvarjanje dobrot v kuhinji in Skupina za izdelavo ročnih del. Na strokovnem 
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srečanju Zakonodaja s področja zdravstva je društvo spremljalo kakovost srečanja z 
vprašalnikom, ki ga je razdelilo udeležencem.  Prispevali smo tudi sredstva za pomoč 
prizadetim članom in članicam DMSBZT Slovenj Gradec in naši članici ter njeni 
družini ob izgubi moža in očeta. 
Maja 2012 je predsednica Društva MSBZT Nova Gorica Damjana Polanc predstavila 
delovanje društva v lokalnem časopisu Občine Šempeter-Vrtojba. 
V Utripu  so v letu 2012 bili objavljeni prispevki iz našega društva. Maja: Damjana 
Polanc, Pohod v Pomjan. V poletni številki julij - avgust: Ksenija Krapež in 
Aleksandra Besednjak, Strokovna ekskurzija v SB Jesenice. Oktobra je bil objavljen 
pogovor s predsednico društva, Damjano Polanc (Biserka Marolt Meden). V tej 
številki sta objavili prispevek Slavica Babič in Božena Istenič: Pohod na Črno prst. 
Magdalena Bastjančič pa je zapisala zgodbo o sestri Vanji. Novembra: Damjana 
Polanc, Aktivnosti Društva MSBZT Nova Gorica na področju izobraževanja v letu 
2012. 

 
III. Program dela in cilji za leto 2013 

Strokovna izpopolnjevanja: 
• Okvirna tema: Temeljni postopki oživljanja . Kraj srečanja: Nova Gorica. Čas 

srečanja: 16. 2. 2013. 
• Okvirna tema: Zakonodaja iz podro čja zdravstva. Kraj srečanja: Nova Gorica. 
Čas srečanja: 16. 3. 2013 

• Okvirna tema: Temeljni postopki oživljanja . Kraj srečanja: Vipava. Čas 
srečanja: 5. 10. 2013 (na objavljenem okvirnem programu dela društva v Utripu 
sem po pomoti zapisan kraj srečanja: Tolmin) 

Druge aktivnosti: 
• Občni zbor društva: Kraj: Šempeter-Vrtojba. Čas: 7. 3. 2013 
• Strokovna ekskurzija: Kraj: Istambul, ogled muzeja Florence Nightingale. 
Čas: 6. do 9. 6. 2013 

• Prednovoletno sre čanje: Kraj: določimo kasneje. Čas: 23. 11. 2013 
Pohodi: 

•••• Dobrač nad Beljakom ali Dolomiti. Čas: 25. 5. 2013 
•••• Učka. Čas: 19. 10. 2013 

Društvene dejavnosti: 
•••• Aktivno vključevanje v naloge in dejavnosti Zbornice-Zveze. 
•••• Aktivno sodelovanje z ostalimi društvi in strokovnimi sekcijami. 
 

Poročilo o delu za leto 2012 bo potrdil in sprejel izvršni odbor društva, nadzorni odbor 
in občni zbor do 7. marca 2013.. Program dela za leto 2013 pa je bil sprejet na 9. seji 
izvršnega odbora 20. 9. 2012 s sklepom št.5. 

 
Poročilo pripravila: Damjana Polanc, predsednica društva 
info@drustvo-mszt-novagorica.si 
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11.7 Društvo MSBZT Ptuj – Ormož 
 

 
 
 

I. Predstavitev društva 
Predsedstvo DMSBZT Ptuj - Ormož ima po statutu 17 članov predsedstva. Častno 
razsodišče 5 članov in nadzorni odbor 3 člane. 
 

• Predsednica :Tanja Ribič Vidovič (marec 2010 – marec 2014) 
• Podpredsednica : Marija Kokol (november 2010 – november 2014) 
• Tajnik:  Boštjan Viher (november 2010 – november 2014) 
• Blagajni čarka: Brigita Mlinarič (november 2010 – november 2014) 
• Predsedstvo  za mandatno obdobje (november 2010 – november 2014): 
Mirjana Bušljeta, Lidija Golob, Suzana Klampfer, Irena Galun, Tanja Ribič Vidovič, 
Vesna Krof, Bernarda Stajnko, Karmen Panikvar Žlahtič, Brigita Mlinarič, Majda 
Feguš, Boštjan Viher, Marija Kokol, Majda Hriberšek, Jožica Lozinšek, Nevenka 
Rosić, Irena Klasinc, Jelka Voda. 
• Nadzorni odbor  (november 2010 – november 2014): Metka Rašl, Dragica 

Golob, Ida Emeršič. 
• Častno razsodiš če (november 2010 – noveber 2014): Lirija Zemljarič, Petra 

Bokša, Simona Petrovič, Mateja Šešerko, Nataša Panikvar. 
 

II. Izvedeni projekti in strokovna sre čanja 
Strokovno izobraževanje 11. 2. 2012 je potekalo v prostorih Psihiatrične bolnišnice 
Ormož. Izobraževanja se je udeležilo 60 udeležencev. Potekalo je v sodelovanju s 
Sekcijo reševalcev v zdravstvu. 
Tema: TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED (modul licence – 
obvezne vsebine). 
Ugotavljali smo kazalnike kakovosti in izvedli teoretično in praktično preverjanje 
znanja. 
Vsi udeleženci strokovnega izobraževanja so uspešno opravili tečaj. Udeleženci so 
prejeli gradivo na CD-ju. 
Ovrednoteno je bilo s 7 LT za pasivne udeležence in je bilo vpisano pri Zbornici – 
Zvezi pod številko 2012-001-004. Objavljen je bil članek v glasilu Utrip. 
 
Strokovno izobraževanje 17. 3. 2012 je potekalo v Hotelu Roškar. Izobraževanja se 
je udeležilo 57 udeležencev. Potekalo je v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v 
zdravstvu. 
Tema: TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED (modul licence – 
obvezne vsebine). 
Ugotavljali smo kazalnike kakovosti in izvedli teoretično in praktično preverjanje 
znanja. 
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Vsi udeleženci strokovnega izobraževanja so uspešno opravili tečaj. Udeleženci so 
prejeli gradivo na CD-ju. 
Ovrednoteno je bilo s 7 LT za pasivne udeležence in je bilo vpisano pri Zbornici 
zdravstvene in babiške nege Slovenije pod številko 2012-001-004. 
 
Strokovno izobraževanje 29. 9. 2012 je potekalo na Grajski pristavi v Ormožu. 
Izobraževanja se je udeležilo 67 udeležencev. Potekalo je v sodelovanju s 
Psihiatrično bolnišnico Ormož. 
Tema: PSIHIATRIJA VČERAJ, DANES, JUTRI. 
Izvedli smo delavnice za udeležence in ugotavljali kazalnike kakovosti. 
Strokovno izobraževanje je v postopku licenciranja in je vpisano pri Zbornici 
zdravstvene in babiške nege Slovenije pod številko 2012-258-257. 
Objavljen je bil članek v glasilu Utrip in je bilo medijsko podprto v lokalnih medijih. 
 
Strokovno izobraževanje 17.11. 2012 je potekalo v Narodnem domu Ptuj. 
Izobraževanja se je udeležilo 134 udeležencev. Potekalo je v sodelovanju z DMSBZT 
Maribor. 
Tema: ZDRAVSTVENA ZAKONODAJA V LUČI ZDRAVSTVENE NEGE (modul 
licence – obvezne vsebine). 
Udeleženci so  prejeli gradivo na CD-ju. 
Ovrednoteno je bilo s 9,5 LT za pasivne udeležence in je bilo vpisano pri Zbornici 
zdravstvene in babiške nege Slovenije pod številko 2012-90-93. 
 
Družabne aktivnosti: 
Marec - Gledališka predstava (komedija) Hrup za odrom. 
Maj – Slavnostna obeležitev dneva medicinskih sester in babic. 
Junij – Planinski izlet po Haloški poti. 
December – Zaključek leta v Hotelu Roškar. 
 
Druge aktivnosti: 

• Sodelovali na redni skupščini  Zbornice-Zveze meseca marca. 
• Sodelovali na proslavi ob 12. maju v Ljubljani. 
• Predsednica se je udeležila sej ORDS-a, ter  izobraževanj Zbornice – Zveze. 
• Imeli smo 4. redne seje predsedstva. Obravnavali smo aktualno problematiko. 
• Imeli smo redni občni zbor 26.3.2011. 
• Pripravili smo spletno stran DMSBZT Ptuj – Ormož. 
• Izdelali smo promocijske zloženke in predstavitveni plakat DMSBZT Ptuj – 

Ormož. 
• Financirali strokovna izobraževanja članom/cam DMSBZT Ptuj – Ormož iz 

Sklada za izobraževanje. 
III. Program dela in cilji za leto 2013 

V letu 2013 bodo naša prioriteta strokovna izpopolnjevanja na področju obveznih 
vsebin – modul licenca. Programi strokovnih srečanj so namenjeni zaposlenim v 
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zdravstveni  in babiški negi in so usklajeni z obveznimi vsebinami. 
 
Strokovna izobraževanja :  

• 26. 1. 2013 Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege – modul 
licenca. 

• 6. 4. 2013 Svetovanje in pomoč pri kritično bolnih pacientih - Hospic. 
• 14. 9. 2013 Temeljni postopki oživljanja z AED, seminar z učnimi delavnicami 

bomo izvedli v sodelovanju s Sekcijo reševalcev – modul licenca. 
• 16. 11. 2013 Veščine za dobro komunikacijo v zdravstveni in babiški negi. 

 
Družabne aktivnosti: 

• Marec - Gledališka predstava. 
• Maj – Sodelovanje z Zbornico - Zvezo ob mednarodnem dnevu medicinskih 

sester (12. maj) in babic (5. maj). Organizirali bomo brezplačen prevoz na 
svečano proslavo ob podelitvi Zlatih znakov. 

• Maj - Slavnostna podelitev Srebrnih znakov in priznanj DMSBZT Ptuj – Ormož 
(17. 5. 2013). 

• Junij – Planinski izlet na Uršljo goro. 
• December – Zaključek leta v Hotelu Roškar. 

 
Druge aktivnosti:   

• 26. 1. 2013 redni občni zbor. 
• Načrtujemo 3 - 4 redne seje predsedstva društva. 
• 6. 5. - 12. 5. 2013 -  Aktivnosti v regiji, za promocijo zdravstvene in babiške 

nege v organizaciji DMSBZT Ptuj – Ormož (6.- 12. 5. 2013). 
• Nadaljevali bomo sodelovanje z Zbornico – Zvezo, predvsem v okviru Odbora 

regijskih strokovnih društev. 
• Sodelovali bomo z ostalimi regijskimi strokovnimi društvi. 
• Spremljali aktualna dogajanja v področju zdravstva, zdravstvene in babiške 

nege. 
 
Poročilo za leto 2012 in program dela za leto 2013 je bil sprejet na prvi redni seji 
predsedstva 8. 1. 2013. 
 
Poročilo pripravila: Tanja Ribič Vidovič, predsednica društva 
tanja.ribic.vidovic@siol.net 

 
 
 
 
 



 

Poročilo o delu organov Zbornice –Zveze za leto 2012 
 
 

91 
 

11.8 Društvo MSBZT Koper 
 
 
 
 
 

I. Predstavitev društva  
Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koper je 
prostovoljno, samostojno, neprofitno, stanovsko, nestrankarsko združenje 
medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov obalno – kraške regije, ki delujejo 
na področju zdravstvene in babiške nege. Sedež društva je na Dellavallejevi 3, 
Koper.  
Organi društva  za mandatno obdobje 14. maj 2009 – 13. maj 2013: 
Upravni odbor društva:  
Predsednica : Boja Pahor, boja.pahor@gmail.com;  
Podpredsednica : Marina Čok, marina.cok@zd-izola.si;  
Tajnica : Tina Furlan, tina.furlan5@gmail.com;  
Blagajni čarka : Mira Peroša, mira.perosa@zd-koper.si;  
Upravni  odbor sestavljajo še : 

• Bojana Baričič-bojana.baricic@sb-izola.si; Doroteja Dobrinja-
doroteja.dobrinja@sb-izola.si; Mirsada Osmani-mirsada.osmani@sb-izola.si, 

Predstavnice zaposlenih na področju zdravstvene in babiške nege v Splošni 
bolnišnici Izola; 

• Vlasta Belič-vlasta.belic@gmail.com, predstavnica zaposlenih v zasebni 
zdravstveni dejavnosti; 

• Virginia Benigar –benigarv@gmail.com, predstavnica zaposlenih na področju 
zdravstvene in babiške nege v Ilirsko Bistriški občini; 

• Tadeja Bizjak – tadeja.bizjak@zd-piran.si, predstavnica zaposlenih na področju 
zdravstvene in babiške nege v piranski občini; 

• Tatjana Kastelic – tatjana.kastelic@zd-sezana.si, predstavnica zaposlenih na 
področju zdravstvene in babiške nege v sežanski občini; 

• Mira Šavora – mira.savora@ob-valdoltra.si, predstavnica zaposlenih na 
področju zdravstvene in babiške nege v Ortopedski bolnišnici Valdoltra. 

Nadzorni odbor : Alenka Šau, predsednica, Diana Koren, Slavica Vojska, Tanja 
Hrvatin, Mariza Černač, članice. 
Razsodiš če: Nataša Kocjan, predsednica, Ariela Bucaj, Hermina Kastelic, Radmila 
Keča, Bogdana Satler, članice. 
Komisija za priznanja : Alenka Šau, predsednica, Mira Šavora, Tadeja Bizjak, Tina 
Furlan in Vlasta Belič, članice. 
 

• Izvedba sej društva:  
32. seja –12. januar 2012; 33. seja – 16. februar 2012; 34. seja – 22. marec 2012; 
35. seja – 19. april 2012; 36. seja – 7. junij 2012; 1. skupna seja s 2. društvo 
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medicinskih sester babic in zdravstvenih tehnikov Nova Gorica – 1. marec 2012; 37. 
seja –6. 9. 2012; 38. seja – 4. 10.2012; 39. seja – 15.11. 2012; 40. seja – 20. 12 
2012; 
2. korespondenčna seja: 16.11.2012 
4. redne seje Nadzornega odbora društva: 16. februar 2012 

 
II. Izvedeni projekti in strokovna sre čanja 

Podro čje 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 20.03.2007), ki jih 
mora opraviti posameznik in je zapisano v Pravilniku. 

- 13. marec 2012 – PORTOROŽ – IZZIVI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE II 
– 195 udeležencev. 

- 14. april 2012 – PORTOROŽ – ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA – 
112 udeležencev 

- 22.9.2012 – PORTOROŽ – POKLICNA ETIKA V ZDRAVSTVENI IN BABIŠKI 
NEGI – 94udeležencev. 

- 13.10.2012 – ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA – TPO Z UPORABO 
AED – 22 udeležencev. 

24. volilna skupš čina Zbornice – Zveze , sobota, 24. marca 2012, katere so se 
udeležile poslanke: Tatjana Kastelic, Mira Peroša, Doroteja Dobrinja, Tadeja Bizjak, 
Tina Furlan, Mira Šavora (poslanci). 
 
Izredna Skupš čino Zbornice – Zveze , četrtek, 21. junij 2012, katere so se udeležile 
poslanke: Boja Pahor, Mira Peroša, Tadeja Bizjak, Virginia Benigar, Mirsada Osmani, 
Mira Šavora. 
 
Volitve v Državni svet RS predstavnika za zdravstvo , ponedeljek, 26. novembra 
2012, katerih so se udeležile elektorice: Boja Pahor, Marina Čok, Bojana Baričič, 
Tadeja Bizjak, Doroteja Dobrinja, Tina Furlan, Tatjana Kastelic, Mirsada Osmani, 
Mira Peroša, Mira Šavora. 

 
13. simpozij zdravstvene in babiške nege 2012 ter s večana akademija Zbornice 
–  Zveze ob 12. maju Mednarodnem dnevu medicinskih sester.  
9. in 10. maja je v Ljubljani potekal 13. simpozij zdravstvene in babiške nege ter 
svečana akademija Zbornice – Zveze ob 12. maju Mednarodnem dnevu medicinskih 
sester. V letošnjem letu je strokovno združenje praznovalo svojo 85 – obletnico in 20 
– obletnico Zbornice – Zveze. Dejavnosti, katere so se odvijale vzporedno s 
simpozijem ob prvih Dnevih medicinskih sester in babic 2012 so bile namenjene 
uporabnikom naših storitev. Javnosti smo predstavili delovanje našega društva. Ob 
tej priložnosti smo pripravili zloženko našega društva. Naše društvo se je s pomočjo 
donatorjev predstavilo z lokalnimi dobrotami in predstavitvijo naše pokrajine. Zahvala 
in pohvala za izvirnost in domiselnost pri ureditvi stojnice in predstavitvi našega 
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društva gre članicam UO Bojani Baričič, Virginiji Benigar, Tadeji Bizjak, Marini Čok, 
Doroteji Dobrinja, Tini Furlan, Tatjani Kastelic, Mirsadi Osmani, Boji Pahor, Miri 
Peroša in Miri Šavora. 
Na letošnji svečanosti in podelitvi najvišjih priznanj Zbornice – Zveze Zlatih znakov je 
Zlati znak Zbornice – Zveze dobila naša članica Vanja Kosmina Novak iz ZD Koper. 
Svečanost ob Mednarodnem dnevu medicinskih sester s pod elitvijo najvišjih 
priznanj društva Srebrnih znakov, kulturni program,  svečana pogostitev in 
večerno druženje ob glasbi, 18. maj 2012. Prejemnice priznanj: Dušanka Alagič iz 
SB Izola, Ariela Bucaj iz ZD Izola, Loreta Grbec iz OB Valdoltra, Mevlida Hodžič iz 
SB Izola in Mira Peroša iz ZD KoperPrednovoletno sre čanje in sve čana podelitev 
priznanj za dolgoletno delo na podro čju zdravstvene in babiške nege , četrtek, 7. 
december 2012. 
Prejemnice priznanj:Alagič Dušanka, Allegra Marjetka, Fidel Zdenka, Grandič 
Cvetka, Lokatelj Elida, Mahne Darja, Panić Ljiljana, Prešern Rozana, Satler 
Bogdana, Ratkovič Radmila, Stepančič Irena, Terčelj Sonja in Šau Alenka.  

 
Izletništvo:  27. 4. –  29. 4. 2012  3-dnevni izlet – Boromejski otoki 

 
III. Program dela in cilji za leto 2013 
• Strokovna sre čanja  

• 26.01.2013 Zakonodaja s področja zdravstva 
• 07.03.2013 Intravenska terapija in redni letni občni zbor SDMSBZT Koper 
• 04.04 2013 Izzivi zdravstvene in babiške nege III – kakovost in varnost 
• 16.11.2013 Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED 

• Družabna sre čanja  
• 13.05.2013 – Podelitev srebrnih znakov društva za leto 2012, proslava 
ob 12. maju, Mednarodnem dnevu medicinskih sester in volilni občni zbor. 
• 06.12.2013 – Zaključek leta in podelitev jubilejnih nagrad SDMSBZT 

Koper za leto 2013. 
• Izletniški program  

• 11.04. – 14.04.2013 4-dnevni izlet – Madrid in Kastilja 
• Pohodništvo  

• 07.09.2013 
Strokovna ekskurzija 
Enodnevni pohodi – program bo objavljen na spletni strani društva 
Koordinatorica pohodništva: Jasmina Božič jasminab6@gmail.com 

 
Poročilo potrdil Upravni odbor SDMSBZT Koper, 24. januarja 2013 na 3. 
korespondenčni seji. 

 
Poročilo pripravila : Boja Pahor, predsednica društva 
boja.pahor@gmail.com 
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11.9 Društvo MSBZT Velenje 
 
 
 

I. Predstavitev društva 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Velenje šteje 321 članov. 
Delujemo na področju šaleško – savinjske regije. 
Izvršni odbor, nadzorni odbor in disciplinska komisija je bila izvoljena na rednem 
občnem zboru decembra 2009. Mandat imajo organi DMSBZT Velenje od 5. 12. 
2009 – 05. 12. 2013. 
 
Člani izvršnega odbora so: 

• Predsednik:  Kramar Janez, 
• Podpredsednica: Časl Lidija, 
• Tajnik:  Koletnik Andrej, 
• Blagajni čarka:  Lipnik Suzana, 
• Članice (mandat od 18. 12. 2010): Šuster Angela, Grudnik Helena, 

Hofinger – Mihelič Špela. 
 
Člani nadzornega odbora:  Stropnik Anka, predsednica; Hudarin Dea, Skornšek 
Silva. 
Članice disciplinske komisije:  Darja Kramar, predsednica; Berdnik Gertruda, 
Hofinger – Mihelič Špela. 
V letu 2012 smo se člani izvršnega odbora sestali sedemkrat na redni seji in sicer: 
12. 3., 23. 3., 19. 5., 24. 7., 13. 9., 14. 11. in 10. 12. 2012. 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 2012, finančno poročilo 
za leto 2012 in program dela za leto 2013. 
 

II. Izvedeni projekti in strokovna sre čanja 
V letu 2012 smo organizirali naslednje dogodke: 

• 21. 1. Kreativnost, reševanje problemov in sodobni internet v praksi ZN 
• 14. 3. Gledališka predstava , Tone Partljič - Slikar na vasi 
• 30. 3. Temeljni postopki oživljanja – modul licenca 
• 10. 5. Svečana akademija ob mednarodnem dnevu MS in stojnica DMSBZT 

Velenje 
• 22. 6. pohod na Veliko Planino 
• avgust in september - Razstava Razkrita telesa – Ljubljana 
• 10. – 7. 10. Tridnevni izlet v Prago 
• 20. 10. Seminar Zakonodaja v zdravstvu 
• 15. 12. Prednovoletno srečanje in podelitev srebrnih znakov 
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V letu 2012 smo uresničili vse zastavljene cilje. 
 

III. Pomembni razvojni projekti 
Naša skrb je poleg večje prepoznavnosti društva seveda tudi stroka. Eden izmed za 
nas pomembnejših razvojnih projektov je še vedno povečanje članstva. Pristopili smo 
k aktivnim oblikam pridobivanja članstva. Na žalost so se tudi nam zgodili izstopi 
članov. Spletna stran, ki je dobro obiskana, pošiljanje informacij članom na 
elektronske naslove in v bodoče tudi v obliki kratkih sms sporočil je naša zaveza za 
naprej, saj želimo članom ponuditi nekaj več. Tako smo se vključili v novo obliko 
prijavljanja na strokovne seminarje, ki ga je predlagala Zbornica - Zveza. 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 izobraževanj in društvenih aktivnosti. Še posebej aktivno sodelujemo s 
sosednjim Društvom medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje. 
 
 

IV. Program dela za leto 2013 
Januar:  Temeljni postopki oživljanja z avtomatskim defibrilatorjem (modul licenca – 
obvezne vsebine); 
Februar:  Zdravstvena nega stome in občni zbor društva; 
Marec:  KOPB in Diabetes; 
April:  Komunikacija in reševanje konfliktov na delovnem mestu; 
Maj: Svečana proslava ob mednarodnem dnevu medicinskih sester in pohod na 
Veliko planino; 
Junij: Klinični večer – terapija bolečine; 
September:  Piknik za člane društva in družinske člane; 
Oktober: Izlet DMSBZT Velenje; 
November: Etika v zdravstveni negi - ( modul licenca – obvezne vsebine ); 
December: Volilni občni zbor in tradicionalno prednovoletno druženje članov 
DMSBZT Velenje; 

 
Aktivnosti na podro čju vseživljenjskega u čenja: 

• Tečaj angleškega jezika – prilagojen za različne nivoje znanja 
• Plesni tečaj 

 
Poročilo o delu Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Velenje je 
sprejel IO DMSBZT Velenje na korespondenčni seji 16. 1. 2013. 
 
Poročilo pripravil: Janez Kramar, dipl.zn., predsednik društva 
janez.kramar1@gmail.com 
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11.10 Društvo MSBZT Pomurja 
 
 
 

 
I. Predstavitev društva 

S programom društva in temami, ki jih obravnavamo, želimo prispevati h kakovostni 
obravnavi in zdravstveni negi, ki vodijo k varnim in kakovostnim storitvam oskrbe 
pacientov in zadovoljstvo vseh, ki so vključeni v procese obravnav. Z mnogimi 
aktivnostmi želimo prispevati k motivaciji, k pozitivni delovni klimi in k osebnemu 
zadovoljstvu izvajalcev zdravstvene nege in vseh, ki jih pri svojem delu srečujemo 
povezani v različne time. 
S svojimi 1064 člani, ki delujejo na različnih področjih in v različnih zavodih, želimo 
prispevati h kvalitetni zdravstveni negi in zdravstveni oskrbi v pomurski regiji in prav 
tako h kvaliteti dela in življenja naših članov. 
Člani društva so iz vseh zdravstvenih zavodov, 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 društva z 
namenom strokovne rasti, druženja, pripadnosti in v korist pomurskemu človeku. 

 
Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdra vstvenih tehnikov Pomurja 
je imelo 20.11.2012 volilni ob čni zbor. Sedanjemu vodstvu in organom DMSBZT 
Pomurja prete če mandat 31. 12. 2012. Novo izvoljena  predsednica DMSBZT 
Pomurja je Daniela M őrec, upokojena dipl.m.s., podpredsednica pa Dragica  
Jošar, dipl.m.s.. Novoizvoljeni organi in predsedni ca DMSBZT Pomurja za čnejo 
svoj mandat s 1. 1. 2013 . 

 
Izvršni in nadzorni odbor DMSBZT Pomurja se je v letu 2012 sestal na rednih sejah 9 
krat in 2 krat na korespondenčni seji. Plan aktivnost za leto 2013 je izvršilni in 
nadzorni odbor sprejel 6. 11. 2012. Poročilo o delu v letu 2012 je izvršilni in nadzorni 
odbor sprejel na redni 35. seji 12. 12.  2012. 

 
II. Izvedeni projekti, strokovna sre čanja 

IZOBRAŽEVANJA: 
• Trije seminarji in delavnice - Temeljni postopki oživljanja z vklju čenim 

AED- obvezno licenčno vrednotenje  150 udeležencev. 
• Dva  seminarja  Zakonodaja v zdravstvu s poudarkom potreb v zdravst veni 

in babiški negi -  obvezna vsebina, licenčno vrednotenje  (420  udeležencev). 
• Seminar »Zdravstvena nega - z dokazi v prakso«  ( 128 udeležencev). 
• Strokovno sre čanje s čajanko v Zdravstvenem domu Gornja Radgona (95 

udeležencev). 
• Tretji pomurski simpozij o kroni čni rani (104 udeleženci). 
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Ekskurzije: 
• strokovna ekskurzija Klinika Golnik ( 52 udeležencev); 
• predbožični izlet Pecs, (50 udeležencev); 
• obisk komune in drugih zanimivosti v Medžugorju, (60 udeležencev). 

 
Srečanja: 
• Osrednje srečanje MS, babic in ZT Pomurja in podelitev srebrnih znakov, 

priznanj, zahval. Kulturni program PZ Žarek in gledališka predstava (300 
udeležencev).  

• Udeležba na osrednjem slovenskem  srečanju ob 12. maju mednarodnem 
dnevu MS in  sodelovanje na stojnici DMSBZT Pomurja na Dnevih medicinskih 
sester v Ljubljani v Cankarjevem domu ( 60 udel.). 

• Srečanje upokojenih MS, B, ZT ( 125 udeležencev). 
 

III. Pomembni razvojni projekti 
• Obnovili smo spletno stran in jo stalno posodabljamo ter dopolnjujemo.  
• Na spletni strani društva imamo na naslovu www.drustvo-mszt-pomurja.si 

predstavljeno 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. 
 

IV. Problematika = priložnosti in izzivi 
Sodelujemo pri vseh aktualnih problemih na področju zdravstvene nege. Predvsem 
pa nas skrbi možnost izobraževanja na področju zdravstvene nege, ker zavodi vedno 
bolj omejujejo to področje in ne upoštevajo kolektivne pogodbe in ostalih predpisov 
za permanentno izobraževanje vseh, ki delajo na področju zdravstvene nege. Prav 
tako se nas je dotaknila vsa polemika glede regulacije poklicev in licenčnih 
vrednotenj. 

 
V. Mednarodno sodelovanje 

V svojem programu smo že sodelovali  z madžarskimi medicinskimi sestrami in to 
sodelovanje želimo poglobiti. 

 
VI. Kazalniki kakovosti: 

Pri izpeljavi programa strmimo po analizah vprašalnikov - izvesti dobra in kakovostna 
predavanja, seminarje in delavnice. Izbiramo dobre in kompetenčne strokovnjake in 
teme, ki zagotavljajo varnost in kakovost. Letošnje izobraževanje smo posebej 
usmerili na zakonodajo kot obvezno vsebino in smo jo izpeljali brez pobiranja 
kotizacije. Stroške izobraževanja je krilo DMSBZT Pomurja. Prav tako stremimo k 
dobri izvedbi naših dogajanj z vabili, obveščanjem, pripravo programov ter 
predstavitvijo na spletni strani ter z izdajo zbornikov in predstavitvijo v člankih in 
posterjih. 
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VII. Razvojna, raziskovalna, publicisti čna in založniška dejavnost 

Raziskovalna dejavnost: 
• Raziskava na področju Etike- etičnih dileme pri pomurskih MS, smo izvajali leta 

2010, 2011 in bomo jo  dokončali v letu 2013 (do sedaj 400 vključeni) 
Založniška dejavnost: 

• izdelava zloženke, kjer imamo predstavljene aktivnosti DMSBZT Pomurja; 
• izdaja dveh zbornikov: »Zdravstvena nega - z dokazi v prakso« in zbornik 

Tretji pomurski simpozij o kroni čni rani;  
• v Utripu so predstavljeni članki o vseh izobraževanjih, srečanjih aktivnostih 

seminarjih, kulturnih dogodkih in ostalih aktivnostih. 
 

VIII: Interesne dejavnosti: 
Kulturne dejavnosti: 

• pevski zbor Žarek deluje že17 let;  
• koncerti, nastopi, druge prireditve: 1 krat tedensko pevske vaje; nastop na 

slovesnosti v Cankarjevem domu 10. maja, 2 božična koncerta, 3 nastopi na 
prireditvah, nastop na srečanju upokojenih članov, enodnevne intenzivne vaje; 

• gledališka predstava Komedija Woody Allen: BOG Režija: Gorazd Žilavec, 
Igrajo: KUD Štefan Kovač - Gledališka skupina. 

Rekreativna dejavnost: 
• sodelovanje na dveh kolesarskih maratonih in na pohodu ob svetovnem dnevu 

zdravja- Pomurje v gibanju na Otoku ljubezni. 
 

IX. Predstavitev programa dela, ciljev za leto 2013  
Program DMSBZT Pomurja za leto 2013 je bil objavlje n v Utripu in je 
predstavljen na spletni strani DMSBZT Pomurja. 

 
Cilji v letu 2013:  
Tudi v letu 2013 želimo s programom DMSBZT Pomurja slediti razvoju stroke. Dali 
bomo poudarek obveznim vsebinam za licenčno vrednotenje: Zakonodaje, Temeljnim 
postopkom oživljanja z AED in Dimenzije etike in morale v zdravstveni in babiški 
negi. Prav tako bomo izvedli seminar na temo 12. maja mednarodnega dneva 
medicinskih sester, izvedli bomo vsaj dve strokovni srečanji s čajanko, 4. simpozij o 
kronični rani in druga predvidena izobraževanja ter aktivnosti. Poleg izobraževanja in 
druženja bomo v sodelovanju z zdravstvenimi šolami in zavodi razvijali raziskovalno 
dejavnost ter tako prispevali k razvoju stroke, kakovostni in varni zdravstveni negi in 
oskrbi.  Planiramo izdajo vsaj dveh zbornikov  in izpeljati raziskavo Etične dileme na 
področju zdravstvene nege v Pomurju. V letu 2013 bo v DMSBZT Pomurja prevzela 
vodenje z novo izvoljenimi organi predsednica Daniela Mőrec, upok. dipl. m.s.  Nova 
predsednica pa bo prav gotovo dodala še svoje videnje ter dopolnitve plana po svoji 
viziji. 
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X. Druge informacije: 
Realiziran ni bil tridnevni izlet v Strasbourg, Luksemburg in Bruselj, ker ni bilo zadosti 
prijav. Prav tako nismo izvedli seminarja Dimenzije etike in morale v zdravstveni in 
babiški negi.  Seminar planiramo v letu 2013. Zaradi lastnega kritja stroškov večini 
udeležencev na vseh seminarjih, ker zavodi večine izobraževanj ne financirajo, 
nekaterih planiranih izobraževanj nismo izvedli, ker bi bili stroški previsoki. 
Na srečanju pomurskih medicinskih sester, babic in zdravst venih tehnikov smo 
podelili srebrne znake,priznanja in zahvale. 
Na prireditvi smo podelili srebrne znake, priznanja in zahvalne listine najbolj 
zaslužnim medicinskim sestram, babicam in zdravstvenim tehnikom v Pomurju. 
 
Dobitnice srebrnih znakov DMSBZT Pomurja v letu 201 2: 

1. Anica Benkovi č, upokojena VMS, ZZVMS; 
2. Zvonka Brus Hladen , dipl.m.s., vodja ZN v Domu starejših občanov Gornja 

Radgona; 
3. Darinka Crnkovi č, upokojena dipl.m.s., Odd. za transfuziologijo SBMS; 
4. Dragica Jošar , dipl.m.s., enterostomalna terapevtka, ZD Murska Sobota, 

Patronaža, podpredsednica DMSBZT Pomurja; 
5. Danica Korošec , VMS, specialist psihiatrične zdravstvene nege ,vodja ZN v 

Domu starejših občanov Ljutomer; 
Dobitnice priznanj: 

1. Zorica Gabor,  SMS, ZD Lendava;  
2. Dragica Krojs , SMS, Terme 3000 Moravske Toplice; 
3. Erna Sreš,  SMS, Krg.  oddelek, SBMS. 

 
Dobitnici zahvalnih listin: 

1. Cvetka Fiala,  upokojena babica, patronažna MS, ZD Gornja Radgona; 
2. Ida Gomboši ,  upokojena medicinska sestra instrumentarka, Očesni odd., 

SBMS; 
3. Marija Skalar,  upokojena babica, anestezijska medicinska sestra, Ginekološko 

porodni  oddelek , SBMS. 
 
Srečanje je popestril nastop PZ Žarek. 
Po podelitvi priznanj smo imeli gledališko predstavo – komedija Woody Allen – 
BOG, Gledališka skupina KUD Štefan Kova č Murska Sobota, režija Gorazd 
Žilavec. Predstava je prisotne v dvorani nasmejala do solz. Po gledališki predstavi 
smo imeli v preddverju dvorane prijetno druženje. Prireditev je povezoval naš 
stanovski kolega Edvard Jakšič, mag. zn, ki je bil tudi igralec v gledališki predstavi. 
Iskrene čestitke vsem dobitnicam srebrnih znakov priznanj in zahvalnih listin, ki so s 
svojim strokovnim delom, osebnostjo, prostovoljstvom, organizacijskimi 
sposobnostmi ter aktivnostmi na področju zdravstvene nege, na humanitarnem 
področju, aktivnostmi v lokalni skupnosti in v DMSBZT Pomurja dale neizbrisen 
pečat. S svojim delom in osebnostjo so pripomogle k pozitivni podobi lika medicinske 
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sestre, babice in stroke zdravstvene in babiške nege v Pomurju in v zdravstvenih ter 
socialnih zavodih, od koder prihajajo. 
Članice društva vodijo kot prostovoljke že 15 let Sk upine za samopomo č. 
Skupine za samopomoč imajo srečanja skozi vse leto 1 krat tedensko in trikrat 
skupna srečanja. V društvo podpira delovanje teh skupin, ki pomagajo pri kakovosti 
življenja starejših in invalidov. 

 
Predavanja in seminarji so za udeležence, člane društva, večinoma brez kotizacije. 
Tudi obvezne vsebine, ki smo jih izvedli in so bile kotizacije, smo večino izvedli 
kompletno s stroški kritja DMSBZT Pomurja. K posameznim predavanjem smo 
povabili tudi naše zdravstvene in ne zdravstvene 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 in nevladnimi organizacijami, 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 zasebni dejavnosti. 
Dejavnost dela DMSZT Pomurja bogati ženski pevski z bor Žarek , ki se je v letu 
2011 pomladil in je spomladi štel kljub odhodu nekaterih kolegic 21 članic. Vsem 
kolegicam, ki so pele in pojejo v zboru Žarek se iskreno zahvaljujem. Zbor je 
praznoval 17 let delovanja. Članice zbora pojejo in gojijo kulturno bogastvo ter pod 
vodstvom glasbene pedagoginje Anke Suhadolnik s svojim lepim petjem 
razveseljujejo strokovna srečanja, obogatijo kulturne dogodke in prirejajo božične ter 
druge koncerte. Z dejavnostjo našega stanovskega zbora dajemo našim članom, 
pacientom in širši pomurski populaciji bogastvo zborovskega petja in delujemo na 
kulturnem področju. Ker pa nekateri pojemo že 17 let rabi PZ Žarek pomladitev in 
nove glasove, ki pa jih težko dobimo. Trenutno smo v velikem pomanjkanju sopranov 
in vabimo nove glasove. 
 
Društvo se financira  s članarino ter s finančnimi sredstvi, pridobljenimi s 
kandidaturami na razpisih posameznih občin, ter s pomočjo donatorstva in 
sponzorstva drugih organizacij. 
Zahvaljujemo se vsem donatorjem in občinam, ki nam pomagajo izvajati programe 
preko dobljenih razpisov za program zdravstva in sociale. Najlepša hvala vsem 
zavodom za strokovno in prostorsko pomoč pri organizaciji strokovnih srečanj. Hvala 
Zdravstveni šoli Murska Sobota, ki nam daje prostore in pripomočke za izvajanje 
TPO. 
Z izvedenim programom smo članom in sodelavcem želeli približati novosti na 
področju zdravstvene nege ter na drugih strokovnih področjih medicine, psihologije, 
fizioterapije, veščin komunikacije, odnosov, delovne klime, skrbi za lastno zdravje, 
kakovosti in varnosti. 
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V tem letu smo dali poudarek obvezni vsebini zakonodaje in temeljnim postopkom 
oživljanja z vključenim AED. 
Z izvedenimi predavanji ter drugimi aktivnostmi in številom prisotnih udeležencev v 
letu 2012, ki jih je bilo vključenih v izobraževanje 980, v ekskurzije in izlete 260, v 
dejavnost pevskega zbora in kulture 450, v razna srečanja v okviru DMSBZT 
Pomurja 600 udeležencev , smo leto zaključili uspešno. 
Upamo in želimo, 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 in 
humanemu pristopu za bolnike in tudi zaposlene na področju skrbi za zdravje. 
V Strokovnem društvu medicinskih sester babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja 
dajemo velik pomen izobraževanjem, ki pomagajo razvijati stroko zdravstvene nege 
in nas osebnostno gradijo za vsa naša poslanstva, ki jih opravljamo na poklicni in 
osebni poti. Prav tako pa so pomembna tudi druženja, ki nam omogočajo spletanje 
stanovskih in prijateljskih vezi, nam dajejo trde temelje za dobro strokovno delo in 
našo stanovsko podobo in pripadnost. Te burne čase krize in recesije bomo preživeli 
s pozitivno naravnanostjo, z močno stanovsko pripadnostjo, ne glede na stopnjo 
izobrazbe, ter z nenehnim razvojem posameznika in stroke, ki je namenjena 
sočloveku v različnih potrebah. 
Mnogo drobnih aktivnosti je potrebno, mnogo prostega časa posameznikov in skupin, 
da delujemo in smo aktivni na vseh področjih delovanja društva, da smo kos vsem 
zahtevam današnjega časa. Vse to lahko zmoremo, če držimo skupaj, če se 
spoštujemo, če se imamo preprosto radi in če imamo radi svoj poklic in svoje 
poslanstvo. 
Bodimo pokončna drevesa z močnimi krošnjami, ki rastejo bujno v višino in širino ter 
dajejo zavetje potrebam v radosti in stiskah. Razvijmo močne korenine v spoštovanju 
preteklosti in ljudi, ki so jo gradili in ustvarjali in noben vihar nas ne bo mogel izruvati, 
porušiti in uničiti. 
Iskrena hvala vsem, ki gradijo in razvijajo DMSBZT Pomurja in stroko zdravstvene 
nege v pokrajini ob Muri. 

Poročilo je bilo obravnavano in sprejeto na 35. seji IO 12. 12. 2012. 

Poročilo pripravila: Emilija Kavaš, predsednica društva 
mika.kavas@gmail.com 
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11.11 Društvo MSBZT Slovenj Gradec 
 

 
 
 

I. Predstavitev društva 
Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenj Gradec 
združuje medicinske sestre, babice in zdravstvene tehnike iz Mežiške, Mislinjske in 
Dravske doline. Znotraj Društva deluje Sekcija upokojenih medicinskih sester. 

 
Organi društva  za mandatno obdobje 8. 12. 2011 – 2015: 
Vodstvo društva : 

• Predsednica:  Petra Štigl, 
• Podpredsednica:  Bojana Zemljič, 
• Tajnica:  Aleksandra Horvat, 
• Blagajni čarka:  Kristina Pur. 

 
Člani upravnega odbora : 
Danica Ladinik, Marjanca Božič, 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. 

 
Razsodiš če: 
Katarina Krenker, Bernarda Žvikart, Fanika Ladinik, Katjuša Mravljak, Andreja 
Trebičnik. 

 
Nadzorni odbor : Nada Manojlovič, Anita Tomaž, Jana Spanžel, Marjana Plaznik, 
Anica Vogel. 

 
Komisija za dodeljevanje in uporabo sredstev iz skl ada za izobraževanje , za 
mandatno obdobje 2012-2016, izvoljeni na seji UO dne, 28.5.2012: 

• Predsednica:  Hovnik Markota Tanja, 
• Člani:  Kuhelnik Milena, Pečovnik Dalja, Topler Majda, Božič Marjanca, 

Viderman Bojana, Zemljič Bojana. 
 

Komisija za priznanja  za mandatno obdobje 2012-2016, izvoljeni na seji UO dne, 
26.1.2012: 

• Predsednica:  Bojana Zemljič, 
• Člani:  Janja Pugartnik, Marija Ileršič Kac, Samo Podhostnik, Renata Mrak. 
 

Seje organov društva:  UO (upravnega odbora), NO (nadzornega odbora), R 
(razsodišča) in predsednikov Komisij. 
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Organi Društva so se sestali na rednih sejah kot sledi: 
1. seja dne 26. 1. 2012; udeleženih 22 članov 
2. seja dne 28. 2. 2012; udeleženih 14 članov 
3. seja dne 16. 4. 2012; udeleženih 21 članov 
4. seja dne 28.  5. 2012; udeleženih 21 članov 
5. seja dne 7. 6. 2012; udeleženih 11 članov 
6. seja dne 11. 9. 2012; udeleženih 15 članov 
7. seja dne  8. 11. 2012; udeleženih 18 članov 
8. izredna seja dne 10. 12.2012; udeleženih 11 članov 

 
Vodstvo Društva in nosilci posameznih dejavnosti pri Društvu je velik del društvenih 
aktivnosti izvajalo tudi izven organiziranih sej, po telefonu in preko elektronske pošte. 

 
II. Izvedeni projekti in strokovna sre čanja 

Občni zbor: Redni občni zbor je potekal dne, 15.06.2012. Udeleženih 77 članov. Na 
občnem zboru smo gostili predsednico Z-Z, Darinko Klemenc. 

 
Strokovni seminarji, predavanja, stojnice: 
V letu 2012 je bilo organiziranih 6 strokovnih izobraževanj – modul licenca: 

• 27. 1. 2012 strokovno izobraževanje »Temeljni postopki oživljanja«. 45 
udeležencev; 

• 17. 3. 2012 strokovno izobraževanje »Zakonodaja s področja zdravstva«. 104 
udeleženci; 

• 30. 3. 2012 strokovno izobraževanje »Temeljni postopki oživljanja«. 44 
udeležencev; 

• 12. 5. 2012 – Predstavitvena stojnica na »1. Dnevih medicinskih sester in 
babic« - Ljubljana, 9. in 10. maj 2012 in udeležba na slavnostni akademiji. 30 
udeležencev; 

• 28.9.2012 – strokovno izobraževanje »Temeljni postopki oživljanja«. 40 
udeležencev  

• 9.11.2012 – strokovno izobraževanje »Temeljni postopki oživljanja«. 31 
udeležencev. 

 
Srebrni znaki: 
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 na rednem občnem zboru Društva dne 15. 6. 2012 podelilo 
najzaslužnejšim članom štiri srebrne znake za l.2011. 
Dobitnice srebrnih znakov za leto 2011: Milka Repas, Marta Vrčkovnik, Janja 
Pungartnik, Negovalni tim oddelka za urologijo Splošne bolnišnice Slovenj Gradec. 
Objave v Utripu -  Objavljen je bil 1 članek: 
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Horvat a.:»Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov 
Slovenj Gradec, za vidne prispevke na področju društvenega in strokovnega 
delovanja, podelilo štiri srebrne znake«. 

 
Pohodi:  V mesecu juliju je bil načrtovan pohod na Raduho, a je zaradi premajhnega 
števila prijav odpadel. Zaradi kadrovskih sprememb znotraj pohodniške sekcije je 
pohodništvo nekoliko zastalo. Na željo članov Društva smo delovanje sekcije koncem 
leta 2012 ponovno oživili, vodenje pohodniške sekcijo sta prevzeli članici Društva, ga. 
Frank Zofka in ga. Jančar  Bogdana. 
 
Druge dejavnosti: 
Društvo je aktivno sodelovalo na svečani seji Zbornice-Zveze ob 85-letnici sestrinstva 
v Ljubljani. 

 
V novembru 2012 je Društvo v sodelovanju z Zbornico- Zvezo organiziralo akcijo 
»Stopimo skupaj-poplave 2012«, s katero je zbiralo nujno materialno in finančno 
pomoč za družine v občini Dravograd ter za člane Društva, ki so jih poplave najbolj 
prizadele. Akcijo so podprli: Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih 
tehnikov Slovenije, Sekcije pri Zbornici-Zvezi, Visoka šola za zdravstvene vede 
Slovenj Gradec, kolegice iz Zdravstvenih domov Mislinja in Postojna in posamezniki, 
ki so nesebično priskočili na pomoč posameznikom in družinam v njihovi stiski. 
Zbrano materialno pomoč smo evidentirali in predali Območnemu združenju 
Rdečega Križa Dravograd, vsa zbrana denarna sredstva pa so bila na podlagi sklepa 
Upravnega odbora Društva, sprejetega na seji z dne 10. 12 .2012,  prenakazana 
direktno na osebne bančne račune prejemnikov. 

 
O vseh aktivnostih Društva smo redno poročali s pisnimi obvestili v delovna okolja in 
preko spletnih strani Društva na: www.dmsbzt-sg.si. Spletna stran je zelo dobro 
obiskana, saj beležimo mesečno skoraj  3000 klikov, kar je polovica več kot v 
preteklem letu. 

 
III. Program dela in cilji za leto 2013 

Program izobraževanja Strokovnega društva medicinskih sester, babic in 
zdravstvenih tehnikov Slovenj Gradec za leto 2013 bo temeljil predvsem na 
zagotovitvi izobraževanj s področja obveznih vsebin za podaljšanje veljavne licence 
izvajalcev zdravstvene in babiške nege. 
V sodelovanju s SDMSBT Ljubljana bomo v mesecu januarju 2013 organizirali 
izobraževanje s področja zakonodaje v zdravstvu. 
Obvezne vsebine iz področja TPO bodo potekale v sodelovanju s Sekcijo reševalcev 
v  zdravstvu ter Zbornico – Zvezo. Izobraževanja bodo potekala: 22. 2., 22. 3, 26.04., 
20. 9., 25. 10. ter 29. 11. 2013. 
V oktobru 2013 bomo organizirali predavanje z učnimi delavnicami s področja Etike – 
Dimenzije etike in morale v zdravstveni in babiški negi v sodelovanju z Visoko šolo za 
zdravstvene vede Slovenj Gradec. 
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Člani društva bodo o vseh terminih izobraževanj tudi sprotno obveščeni v svojih 
delovnih okoljih in na spletni strani društva. 
Redni letni občni zbor bo organiziran dne 7. 3. 2013 v Slovenj Gradcu. 
Pohodniška sekcija v letu 2013 načrtuje 4 pohode. Člani Društva bodo o terminih 
pohodov pravočasno obveščeni. 
Društvo se bo aktivno pridružilo aktivnostim Zbornice-Zveze ob mednarodnih dnevih 
medicinskih sester/babic ob 5. in 12. maju in sodelovalo na nacionalni svečani 
akademiji. 

 
Poročilo je bilo potrjeno dne, 24.1.2013. Člani organov Društva so letno poročilo 
korespondenčno potrdili preko elektronske pošte 

 
Poročilo pripravili: Petra Štigl, predsednica društva; Aleksandra Saša Horvat 
drustvo@dmsbzt-sg.si 
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12. POROČILA IN PROGRAM DELA STROKOVNIH SEKCIJ (31 PORO ČIL) 
12.1 Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih teh nikov 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 prvo ustanovljenih strokovnih sekcij. Na strokovnem srečanju 
dne 10. 9. 2010 v Mariboru smo izvedli volilni občni zbor. 
 
Člani izvršilnega odbora  sekcije za mandatno obdobje  od 10.9.2010 – 10. 9. 2014: 

• Predsednica:  Nevenka Šestan, UKC Ljubljana,Klinični inštitut za medicino 
• dela, prometa in športa; 
• Podpredsednica:  Vida Slavec, ZD Ilirska Bistrica 
• Člani:  Sonja Ficko, ZD Gornja Radgona; Irena Šuštar, ZD Jesenice; Dunja 

Frbežar Gostiša, ZD Ajdovščina; Mateja Čagran, ZD Maribor; Barbara Terbovc, 
ZD Celje; Bernarda Đogić, ZD Ljubljana center. 

Članica IO sekcije Sonja Ficko ni več zaposlena na področju medicine dela, prometa 
in športa in ni več članica izvršilnega odbora. Za prosto mesto so članice predlagale 
dve kandidatki, ki sta ob glasovanju dobile enako število glasov. Na naslednji seji, 
kjer bo zagotovljena večja prisotnost,  bomo ponovno glasovali. 
Izvršni odbor se je v navedeni sestavi sestal: 17. 4., 15. 6. - korespondenčna seja in 
28. 11. 2012. 

 
II. Izvedeni projekti in strokovna sre čanja 

V mesecu juniju smo izvedli strokovno srečanje na temo: »Ocena tveganja in 
delazmožnost delavcev s kroni čnimi boleznimi «, na Jesenicah. Strokovno 
srečanje je bila zelo dobro obiskano, vsebina predavanj je bila poučna in predvsem 
doprinos novega znanja in izkušenj, ki jih udeleženci potrebujejo pri svojem 
nadaljnjem delu. 
Ob dnevih medicinskih sester in babic je imela naša strokovna sekcija stojnico 9.  in 
10. 5. 2012 na temo Vidne funkcije v MDPŠ. 

 
Cilji, ki smo si jih zadali za leto 2012, so delno uresničljivi, zastavili smo si cilj, da 
začnemo s specializacijo za višje in diplomirane med. sestre, a žal to še ne bo 
izvedljivo. 
Cilj, ki smo ga izvedli, je prikazati koliko medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov 
dela na področju medicine dela, prometa in športa. Raziskavo smo izvedli z 
vprašalnikom in jo predstavili ob 40. obletnici UKCL, Kliničnega inštituta za medicino 
dela, prometa in športa. 

 
III. Mednarodna dejavnost 

Strokovna sekcija je članica evropskega združenja medicinskih sester na področju 
medicine dela, FOHNEU (Federation of Occupational Health Nurses). 
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Od 19.09. do 21.09.2012 je potekal 5. mednarodni kongres iz področja medicine dela 
v Tarragoni v Španiji, kjer je bila predsednica strokovne sekcije aktivna udeleženka. 
22. 11. 2012 je sledilo 36. delavno srečanje FOHNEU, prav tako v Tarragoni v 
Španiji. 5. Mednarodnega kongresa in prav tako delovnega srečanja se je udeležila 
ena članica naše strokovne sekcije. 

 
IV. Razvojna in publicisti čna dejavnost 

V letu 2012 smo se srečevali z vprašanji zdravnikov spec. medicine dela, prometa in 
športa, kdaj bo uresničen program za specializacijo višjih oziroma dipl. medicinskih 
sester, kajti to izobraževanje v Sloveniji nujno potrebujemo. 
 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 2012 smo izdali zbornik z 
vsebinami, ki so bile predstavljene na seminarju. 

 
V. Program dela in cilji za leto 2013 

V letu 2013 bomo še naprej sodelovali v evropskem združenju FOHNEU pri vseh 
vsebinah, ki se obravnavajo na delovnih srečanjih (izobraževanje, sodelovanje v 
evropskih projektih, sodelovanje v organih EU in drugo). Naredili smo presek stanja 
na področju zdravstvene nege in ugotovili, koliko medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov že  ima narejeno podiplomsko izobraževanje in specialna znanja s področja 
MDPŠ. 

 
Cilji za leto 2013 so: 

• da te ugotovitve poskušamo predstaviti tudi Zdravniškemu združenju s področja 
medicine dela, prometa in športa; 

• da izvedemo strokovno srečanje z našega strokovnega področja, kajti v letu 
2013 bomo obeležili 50. obletnico naše strokovne sekcije; 

• da pripravimo standarde in postopke ZN za naše področje; 
• naš glavni cilj je, da bi začeli s specializacijo za VMS in DMS iz medicine dela, 

prometa in športa v letu 2013, saj imamo program za klinično specializacijo 
pripravljen že od leta 2009. 

 
Poročilo je potrdil IO Strokovne sekcije, dne 18. 01. 2013; št. sklepa 1/2013. 

 
Poročilo pripravila : mag. Nevenka Šestan, predsednica strokovne sekcije 
nevenka.sestan@gmail.com 
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12.2 Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih teh nikov 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 
vsemi zaposlenimi v psihiatričnih bolnišnicah in posebnimi socialnimi zavodi, med 
različnimi strokami in ostalimi poklicnimi skupinami ter tudi za povezavo in prenos 
znanja na mlade, povezovanje med teorijo in prakso, znanjem in izkušnjami. 

 
Člani Izvršnega odbora  sekcije so: 

• Predsednik:  mag. Branko Bregar, 
• Podpredsednica: Barbara Možgan, 
• Tajnik: Aljoša Lapanja, 
• Člani:  Anja Mivšek, Vesna Krof, Aleš Frelih, Viktorija Štiglic. Ljubica Kovač 

Vovk, Andreja Jerič, Stanka Komazec. 
 

Mandat Izvršnega odbora in predsednika se je pričel v letu 2009 in se konča v letu 
2013. Volitve za predsednika in druge organe sekcije bodo 10. novembra 2013 v 
UKC Mariboru, ko bo drugo strokovno srečanje sekcije Izzivi pri obravnavi 
forenzičnega pacienta. 

 
V sekciji delujeta dve stalni delovni skupini: Stalna delovna skupina glavnih 
medicinskih sester v psihiatrični zdravstveni negi, ki sestaja v okviru rednih sej 
sekcije. S tem skušamo kar najbolj približati delo sekcije tudi neposredno v klinično 
prakso. Druga skupina je Stalna delovna skupina za kategorizacijo v psihiatriji, ki se 
sestaja po potrebi. 
 
V letu 2012 smo imeli 3 seje IO. 

 
II. Izvedeni projekti in strokovna sre čanja 

Sekcija MS in ZT v psihiatriji je v letu 2012 uspešno organizirala tri strokovna 
srečanja, ki so bila dobro obiskana. Vsa srečanja so bila podprta tudi z izdajo 
zbornika (od tega dva z recenzijo) in so bila s strani udeležencev ocenjena kot 
strokovna, dobro organizirana in uporabna v klinični praksi. 
Prvo strokovno srečanje z naslovom Posebni varovalni ukrepi v teoriji in praksi je bilo 
organizirano skupaj s Psihiatrično kliniko Ljubljana 11. 4. 2012. Na srečanju je bila 
izražena potreba po nadaljnjem delu na tem področju v smeri poenotenja protokolov 
oz. standardov. 
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Drugo strokovno srečanje je potekalo na temo Svetovalne in motivacijske tehnike za 
delo s pacienti v Šmarjeških toplicah. Srečanje je bilo organizirano 18. in 19. 10. 
2012 in je bilo s strani udeležencev ocenjeno zelo dobro. Izbira predavateljev in 
dvodnevna oblika srečanja je pritegnila strokovnjake različnih profilov, ki so izrazili 
potrebo po kontinuiteti tovrstnih vsebin tudi v prihodnje. 

 
Tretje strokovno srečanje z naslovom Izzivi pri obravnavi psihoz je potekalo v 
soorganizaciji s Psihiatrično bolnišnico Idrija dne 13. 11. 2012. Vedno aktualna tema 
je s poglobljenim izborom vsebin pritegnila tako ožje strokovnjake tega področja kot 
tiste, ki še pridobivajo prepotrebne izkušnje in znanje. 

 
Realizacija naštetih strokovnih srečanj je bila tako iz organizacijskega kot 
strokovnega vidika za vse odgovorne poseben izziv, ki pa je bil ob dobrem 
medsebojnem sodelovanju prijeten in koristen za nadaljnji kontinuiran profesionalni 
razvoj stroke psihiatrične zdravstvene nege. V letu 2012 so bile najbolj opazne 
težave pri udeležbi strokovnih srečanj, saj se težko obdobje pozna 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 udeležbo članom na strokovnih srečanjih tudi brezplačno. 

 
V letu 2012 smo pričeli tudi s skupno raziskavo vseh psihiatričnih bolnišnic na temo 
posebnih varovalnih ukrepov. 

 
V letu 2012 smo izdali tri zbornike, ki so bili recenzirani in lektorirani ter pridobili CIP. 
Dostopni so skoraj v vseh knjižnicah visokih šol ter fakultet na področju zdravstvene 
nege in spletni strani sekcije. 

 
Nadaljevali smo z aktivnostmi na področju specializacije v psihiatrični zdravstveni 
negi. 

 
III. Mednarodna dejavnost 

Mednarodne dejavnosti sekcija do sedaj še ni uspela v popolnosti razviti. Področje 
ostaja še vedno odprto. Včlanjeni smo v mednarodno društvo Horatio, ki deluje na 
področju psihiatrične zdravstvene nege. V letu 2012 se je podpredsednica sekcije 
udeležila sestanka izvršnega odbora evropskega združenja MS v psihiatriji Horatio. 
Gostitelj je bila Slovaška Zbornica ZN, Sekcija MS v psihiatriji. Na sestanek smo bili 
vabljeni predstavniki vzhodno evropske regije. Predstavljeno je bilo delovanje 
njihovega združenja. Funkcionarji Horatia pa so ponudili pomoč pri različnih projektih 
nacionalnih združenj. Predsednik sekcije se je v mesecu decembru udeležil, kot 
vabljen gost, simpozija makedonskega združenja MS, kjer je bil povabljen, da 
predstavi Slovensko kategorizacijo bolnišnične zdravstvene nege. 
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IV. Program dela in cilji za leto 2013 
V letu 2013 bomo izvedli tri strokovna srečanja. Poskušali bomo pričeli z 
mednarodnim povezovanjem in udeležbami na teh srečanjih. Končali bomo 
raziskovalni projekt sekcije. 

 
Poročilo bo potrjeno s strani izvršnega odbora sekcije na prvi seji, ki bo v začetku 
februarja 2013. 

 
Poročilo pripravila : Branko Bregar, dipl. zn., pred. asist., predsednik strokovne 
sekcije  in Aljoša Lapanja, dipl. zn., strok. sod., tajnik strokovne sekcije 
 

11.3 Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraž evanju 
 
 
 
 
 

I. Predstavitev strokovne sekcije 
Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju združuje medicinske sestre, ki 
delajo na področju srednješolskega, visokošolskega izobraževanja in izobraževanja 
na delovnem mestu ter zdravstvene vzgoje. Delovanje sekcije vodi izvršilni odbor 
sekcije. Mandat predsednice in IO teče od 6. februarja 2009 do 6. februarja  2013. 
 
Člani izvršilnega odbora: 

• Predsednica : Lucija Matič, opravlja koordinacijo IO in vodenje sekcije;  
• Člani : Darinka Babič, Alojzija Fink, Adolf Flis, Patricija Kobilšek, Nataša Leban, 

Jožica Peterka Novak, Mojca Simončič, Irena Šumak, Renata Vettorazzi, 
Danica Železnik. 

Imeli smo dve seji IO : 16. 2. 2102 in 14. 6. 2012 in dve korespondenčni seji: aprila, 
maja 2012. 

 
II. Izvedeni projekti in strokovna sre čanja 

V letu 2012 smo realizirali naslednje cilje: organizacija dveh strokovnih seminarjev: 
Pridobivanje znanja in veščin pri dijakih in študentih zdravstvene nege - povezava 
med šolami in delovnim okoljem 7. 6. 2012 in TŽA prehranjevanje in pitje 16. 10. 
2012. Izdelali smo nacionalni protokol Aplikacija intramuskularne injekcije, sodelovali 
na Simpoziju Zbornice - Zveze v Cankarjevem domu 10. 5. 2012. 

III. Problematika 
Problematika, s katero smo se  srečevali v tem letu, je še vedno enaka kot do sedaj: 
problem izobraževanja medicinskih sester (SSI in visokošolsko izobraževanje) ter 
želje po spremembah na tem področju s strani vodstva Zbornice - Zveze. Zaradi 
objavljenega članka o kakovosti izobraževanja v zdravstveni negi (intervju s 
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predsednico Zbornice - Zveze) smo bili zelo pretreseni in razočarani. Kljub pozivom 
za sklic sestanka z vodstvom Z - Z, do tega ni prišlo. 

 
IV. Razvojna in publicisti čna dejavnost 

Izdali smo Zbornik predavanj s strokovnega seminarja TŽA Prehranjevanje in pitje. 
 

V. Program dela in cilji za leto 2013 
Program dela za leto 2013 zajema organizacijo strokovnega seminarja Skrb za roke 
v zdravstveni negi 23.4.2013 in Aplikacija intramuskularne injekcije. 
V mesecu januarju imamo volitve IO sekcije in predsednika sekcije. 

 
Poročilo je potrdil IO Sekcije na svoji 2. korespondenčni  seji IO januarja .2013. 

 
Poročilo pripravila:  Lucija Matič, predsednica strokovne sekcije 
lucijam@yahoo.com 
 

11.4 Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih teh nikov v 
anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziol ogiji 

 
 

 
 

I. Predstavitev strokovne sekcije 
Strokovna sekcija pokriva tri specifična področja v zdravstveni negi, ki se v praksi 
med seboj prekrivajo. Znotraj strokovne sekcije od novembra 2012 delujejo štiri 
delovne skupine (DS); 

- DS za anesteziologijo, 
- DS za intenzivno terapijo, 
- DS za transfuziologijo in 
- novoustanovljena DS za izobraževanja. 

DS, ki pokrivajo posamezna področja, koordinirajo koordinatorji. DS za izobraževanja 
je sestavljena iz treh članov, iz vsakega področja po en predstavnik. 
Izvršilni odbor (IO) strokovne sekcije od novembra 2012 šteje 6 članov in eno 
nadomestno članico. Člani IO so izbrani glede na regionalno zastopanost in 
zastopanost v delovnih skupinah. 
 
Člani izvršilnega odbora : 

• Predsednik : Dejan Doberšek, dipl. zn.  (mandat od 11.3.2011 do 11.3.2015), 
• Podpredsednica :  Asja Jaklič, dipl. m. s.  (mandat od 11.3.2011 – 11.3.2015), 
• Člani:  Sonja Trafela DS za anesteziologijo; Biserka Lipovšek DS za intenzivno 

terapijo; Cvetka Gregorc DS za transfuziologijo; Marina Kos DS za 
transfuziologijo in Vojka Krobat (nadomestna članica Lejle Lampret DS za 
transfuziologijo za obdobje od oktober 2012 do februar 2013). 
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Mandat članov trenutnega IO traja do predčasnih volitev, ki bodo izvedene v mesecu 
februarju 2013. Koordinatorica DS za anesteziologijo je Zorica Kardoš, za intenzivno 
terapijo Bojana Korošec, za transfuziologijo pa Andreja Nunar Perko. Koordinatorji 
DS nimajo mandatnega obdobja. DS za izobraževanje sestavljajo; Cvetka Gregorc, 
Aleksandra Stjepanović Vračar  in Klavdija Peternelj. 
Seje  IO in delovnih skupin potekajo skupno do petkrat letno. V letu 2012 je bilo 
izvedenih pet skupnih sej IO in delovnih skupin in dve seji DS za transfuziologijo. 
 

II. Izvedeni projekti in strokovna sre čanja 
V letu 2012 so bili realizirani vsi cilji, ki so bili postavljeni v letu 2011. Organizirali smo 
več izobraževanj: 

- v sodelovanju z International Federation of Nurse Anesthetists (IFNA) 
organizirali Svetovni kongres anestezijskih medicinskih sester, ki je potekal 
maja v Cankarjevem domu v Ljubljani; 

- tri enodnevne seminarje z naslovom Mehanska ventilacija, ki so potekali v 
Ljubljani in sicer 9.2., 28. in 29. 11.; 

- enodnevno delavnico z naslovom Neinvazivna mehanska ventilacija, ki je 
potekala v Ljubljani 26. 9. in 

- enodnevni seminar Priprava, shranjevanje, distribucija in transfuzija krvnih 
komponent, ki je potekal 14. 11. na Zavodu za transfuzijsko medicino v 
Ljubljani. 

 
Strokovna sekcija je na Dnevih medicinskih sester in babic, ki so potekali 9. in 10. 
maja predstavila vse tri delovne skupine. DS za anesteziologijo se je na stojnici 
skupaj s strokovno sekcijo MS in ZT v urgenci in reševalcev v zdravstvu predstavila z 
delavnico temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED. Izvajala se je  tudi 
promocija svetovnega kongresa  WCNA - MS v anesteziji. DS za intenzivno terapijo 
je imela oba dneva razstavljena dva ventilatorja za mehansko predihavanje pljuč. Ob 
razstavljenih ventilatorjih smo bili člani sekcije ves čas na voljo za dodatna pojasnila 
in obrazložitve glede mehanske ventilacije in predstavitve delovne skupine. DS za 
transfuziologijo je v obeh dneh dogajanja v dopoldanskem času organizirala 
krvodajalsko akcijo. V popoldanskem času prvega dne pa so bili člani delovne 
skupine udeležencem na voljo za predstavitev delovanja delovne skupine, 
udeleženci so lahko preverili svojo krvno skupino, ki so jim jo določili na ploščici in 
pridobili propagandni material. 
Strokovna sekcija je za dobitnico Zlatega Znaka za leto 2012 predlagala 
podpredsednico sekcije go. Asjo Jaklič, ki ga je prejela na slavnostni podelitvi v 
Cankarjevem domu. 
Tudi v letu 2012 smo nadaljevali z aktivnostmi formalizacije in potrditve delokrogov 
anestezijskih medicinskih sester. 
 

III. Mednarodna dejavnost 
Sodelovali smo s Hrvatskim društvom medicinskih sestara anestezije, reanimacije, 
intenzivne skrbi i transfuzije (HDMSARIST), Udruženjem medicinskih sestara-
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tehničara intenzivnih nega, anestezije i reanimacije Republike Srbije (UINARS) in 
Udruženjem medicinskih sestara-tehničara intenzivnih njega Bosne in Hercegovine. 
Na povabilo predsednika HDMSARIST smo se udeležili Svetovnega kongresa World 
Federation of Critical Care Nurses Associations (WfCCNa), ki je potekal v Šibeniku. 
Podpredsednica sekcije je bila tudi v organizacijskem odboru omenjenega 
svetovnega kongresa. 
 
V mesecu aprilu se je predsednik Strokovne sekcije udeležil rednega polletnega 
sestanka odbora European Federation of Critical Care Nurses Associations 
(EfCCNa), ki je potekal v Švici. Na sestanku so potekale volitve o članstvu strokovne 
sekcije v EfCCNa. Člani EfCCNa so vlogo potrdili in od Aprila 2012 je strokovna 
sekcija članica EfCCNa. 
 

IV. Razvojna in publicisti čna dejavnost 
Na strokovnih srečanjih smo s pomočjo anketiranja udeležencev na seminarjih 
ocenjevali njihovo zadovoljstvo s predavanji, ki smo jih pripravili in z samo 
organizacijo seminarjev. Udeleženci so imeli možnost ocenjevanja od 1 (slabo) do 5 
(odlično), na vseh seminarjih so bile poprečne ocene več kot 4,5. V letu 2011 smo 
izdali zbornik predavanj svetovnega kongresa WCNA. 
Vse tri delovne skupine so v letu 2012 sestavile skupine strokovnjakov iz posameznih 
področij ter aktivno pričele s prenovo dokumenta Poklicne aktivnosti za ožje 
strokovno področje. 
 

V. Program dela in cilji za leto 2013 
V letu 2013 bomo organizirali: 

- dvodnevni seminar, ki bo potekal meseca maja na Rogli; 
- 3 enodnevne seminarje : Mehanska ventilacija; 
- 2 učni delavnici: Neinvazivna mehanska ventilacija; 
- 2 učni delavnici: Priprava, shranjevanje, distribucija in transfuzija krvnih 

komponent in 
- učno delavnico na temo žilnih pristopov. 

 
Sodelovanje z HDMSRIST, UINARS in združenjem intenzivne terapije BIH se bo 
nadaljevalo, na njihova povabila se bomo udeležili seminarjev, ki jih organizirajo. 
Podpredsednica strokovne sekcije je članica organizacijskega odbora Evropskega 
kongresa EfCCNa, ki bo potekal maja v Beogradu. 
Zaradi razrešitve ene tretjine članov Izvršilnega odbora bodo v mesecu februarju 
izvedene predčasne volitve. 
 
Izvršilni odbor strokovne sekcije je na svoji 14. korespondenčni seji dne 28. 1. 2013 s 
sklepom 1/14-2013 K potrdil poročilo dela strokovne sekcije za leto 2012. 
Poročilo pripravil: Dejan Doberšek dipl. zn., predsednik strokovne sekcije  
dejan.dobersek@gmail.com 
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11.5 Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih teh nikov v patronažni 
dejavnosti 

 
 
 
 
 

 I. Predstavitev strokovne sekcije 
Vodstvo sekcije za mandatno obdobje 2009 - 2013 je bilo izvoljeno na volilni seji 5. 
novembra 2009: 
 
Člani izvršilnega odbora: 

• Predsednica : Martina Horvat, ZD Murska Sobota; 
• Podpredsednica: Liljana Verbič Klančnik, ZD Ljubljana; 
• Članice: Tatjana Hanov, ZD Ljubljana; Andreja Vrtovec, ZD Maribor; Danica 

Sirk, ZD Maribor; Tomislava Kordiš, ZD Laško; Jana Božič, ZD Jesenice – 
nadomesti jo Alenka Rostohar ZD - Jesenice; Tatjana Kastelic, ZD Sežana; 
Mira Peroša, ZD Koper; Marjetka Dretnik Franc, ZD Ravne na Koroškem; 
Andreja Šenica, ZD Novo Mesto; Klavdija Kastelic, ZZPMS. V primeru 
odsotnosti Liljane Verbič Klančnik jo na sejah nadomesti mag. Jožica Ramšak 
Pajk. 

V letu 2012 smo imeli dve redni seji ter eno korespondenčno sejo. 
 

II. Izvedeni projekti in strokovna sre čanja 
Osrednje strokovno srečanje smo izvedli 19. in 20. aprila v Novi Gorici  z naslovom 
ZDRAVSTVENA NEGA V PATRONAŽNEM VARSTVU IN BIOPSIHOSOCIALNI 
MODEL JAVNEGA ZDRAVJA. 5. redni posvet vodij patronažnih služb je bil 8. 
novembra v Domžalah. Na posvetu je bila osrednja tema predstavitev Protokolov 
zdravstvene nege v patronažnem varstvu, ki jih je pripravila delovna skupina pod 
okriljem strokovne sekcije. Kolegice, patronažne medicinske sestre s koncesijo, so v 
okviru Združenja zasebnih patronažnih medicinskih sester 25. septembra na 
Vranskem organizirale strokovno srečanje PATRONAŽNO VARSTVO V OBDOBJU 
ZGODNJEGA STARŠEVSTVA. Zaradi nepričakovano nizke udeležbe na osrednjem 
dogodku strokovne sekcije, spomladi v Novi Gorici, so bile naše aktivnosti močno 
okrnjene, saj je predstavlja to naš najpomembnejši vir financiranja. Tako nismo 
izvedli izobraževanja za vodje patronažnih služb z naslovom Znanja, ki jih vodje 
potrebujejo pri svojem delu in seminarja z naslovom Etične dileme MS in ZT v 
patronažni dejavnosti, za kar nam je zelo žal. V kolikor nam bo finančna situacija 
dopuščala,bomo vsaj eno od teh izvedli v letu 2013. 

 
III. Razvojna in publicisti čna dejavnost 

Delovna skupina sekcije za pripravo Protokolov zdravstvene nege v patronažnem 
varstvu  je aktivno delala vse leto in pripravila sedemnajst protokolov, ki jih bomo v 
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letu 2013 izdali kot publikacijo. Martina Horvat se je kot članica Delovne skupine za 
dolgotrajno oskrbo, ki je sestavljena iz strokovnjakov na različnih področjih in katere 
delo koordinira SURS, vključevala v delo skupine, povezano s področjem 
patronažnega varstva. Na Dnevih medicinskih sester in babic smo sodelovali s 
stojnico, na kateri smo prikazali uporabo pripomočkov za nego bolnika na domu, 
poučevali o načinih preprečevanja razjed zaradi pritiska ter učili pravilnega povijanja 
nog. Skozi vse leto smo sodelovali v projektu Family health nursing v katerega smo 
kot sekcija vključeni skupaj z Visoko šolo za zdravstveno nego Jesenice in katerega 
nosilec je University of the West of Scotland. Za potrebe natančnejšega in predvsem 
poenotenega beleženja statističnih podatkov smo pripravili priročnik Ponovno 
pojasnilo o beleženju v obrazec DZS 8,95. V Državnem svetu RS smo se udeležili 
posveta, ki so ga skupaj z gostiteljem organizirali še ZDUS, ZPS in MDDSZ, z 
naslovom Pomoč na domu – odziv na demografske spremembe v družbi (2.2.) in 
posveta Generacije skupaj proti nasilju nad starejšimi, zlasti starejšimi ženskami, ki 
so ga, prav tako skupaj z gostiteljem, organizirali Društvo SOS telefon za ženske in 
otroke – žrtve nasilja, ZDUS, Zbornica – Zveza in Delovna skupina za nenasilje v 
zdravstveni negi (6. 12.). Odzvali smo se vabilu Sekcije za socialno oskrbo na domu 
pri Socialni zbornici Slovenije in se 17.  5. udeležili sestanka, kjer smo se pogovarjali 
o razmejitvah med delom oskrbovalk in patronažnih medicinskih sester. V okviru 
prenove šifranta storitev za področje patronažnega varstva, ki poteka tako na ZZZS 
kot na IVZ RS, smo svoj del nalog izpolnili in zaprosili za sestanek na ZZZS, ki ga 
pričakujemo v februarju 2013. Aktivno smo se udeleževali strokovnih srečanj drugih 
strokovnih sekcij, zdravstvenih ustanov, visokih šol in fakultet. Sodelovali smo v 
raziskavi Določanje koncentracije natrija in kalija v urinu  ter merjenje krvnega tlaka 
pri odraslih prebivalcih Slovenije, ki je potekala pod okriljem IVZ RS. Skupaj s širšim 
krogom strokovnjakov smo pričeli s pripravo Specializacije za zdravstveno nego v 
patronažnem varstvu. 
 

IV. Problematika in izzivi 
Nadaljevali smo z aktivnostmi v zvezi z poenotenjem in ureditvijo obveščanja 
patronažnih služb s strani porodnišnic o rojstvih. Kljub temu, da je zaradi 
neurejenega področja ogrožena varnost pacientov, obveščanje še vedno ni urejeno. 
Ministrstvo za zdravje, ki je postalo koordinator projekta, v katerem si skupaj z IVZ 
RS prizadevamo za ureditev tega področja, nas je povabilo na dva sestanka, zadnjič 
v mesecu marcu.  Skupaj z RSKZN in s pomočjo Zbornice – Zveze smo nadaljevali z 
aktivnostmi za prenos prenovljene Evidence patronažne zdravstvene nege  prakso 
skozi projekt e-zdravje. Žal tudi tukaj zaradi neodzivnosti sogovornikov na MZ še 
vedno nismo prišli do cilja. Kot že omenjeno, pa veliko oviro pri našem delovanju 
pomeni tudi nizka udeležba na strokovnih srečanjih, ki jih organiziramo. 
Izdali smo zbornik predavanj z recenzijo Zdravstvena nega v patronažnem varstvu in 
biopsihosocialni model javnega zdravja, v knjižni obliki in kot elektronski vir,  CIP 
614.2:616-083 (082). Izdelavo Zbornika prispevkov strokovnih srečanj 2010/2011 
smo  zaključili, vendar nam trenutno finančno stanje natisa ne omogoča, čeprav smo 
ga načrtovali že lani. 
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V. Program dela in cilji za leto 2013 
V letu 2013 bomo organizirali dve enodnevni strokovni srečanji in sicer Timsko delo 
in medsebojno sodelovanje - izziv za kakovostno zdr avstveno obravnavo na 
pacientovem domu, 26. marca ter Skrb za posameznika in družino v tretjem 
življenjskem obdobju, 24. oktobra. VI. posvet vodij patronažnih služb bo 26. 
septembra 2013 v Ljubljani. Nadaljevali bomo s pripravo specializacije za 
zdravstveno nego v patronažnem varstvu ter izdali publikacijo Protokoli zdravstvene 
nege v patronažnem varstvu. Ostale aktivnosti in projekte pa bomo načrtovali sproti, 
v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi. 

 
Poročilo je potrdil IO sekcije na 12. korespondenčni seji, ki je potekala 28. 01. 2012 s 
sklepom 12/K. 
 
Poročilo pripravila:  Martina Horvat, predsednica strokovne  sekcije 
horvat.tinka@gmail.com 

 
11.6 Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih teh nikov operativni 

dejavnosti 
 
 
 
 
 

I. Predstavitev strokovne sekcije 
Mandat Izvršilnega odbora poteče leta 2013. V sledeči sestavi izvršilni odbor deluje 
od leta 2009: 

• Predsednica:  Sanja Arnautović, 
• Člani:  Tatjana Trotovšek, Manica Rebernik Milič, Tatjana Požarnik, Marija 

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

II. Izvedeni projekti in strokovna sre čanja 
V letu 2012 je v Lisboni potekal 6. kongres združenja operacijskih medicinskih sester 
Evrope (EORNA). Kongresa so se udeležili številni udeleženci iz Slovenije. 
Maja 2012 se je Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operacijski 
dejavnosti aktivno udeležila Dnevov medicinskih sester in babic Slovenije. Ob tej 
priložnosti smo izdali zgoščenko Zborniki strokovnih srečanj Sekcije medicinskih 
sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti od leta 1996 do leta 2012. 
 
Novembra 2012 je Sekcija medicinskih sester organizirala strokovno srečanje z 
naslovom Izzivi v operacijski zdravstveni negi. Ob tej priložnosti smo izdali XXIX. 
Zbornik Izzivi v operacijski zdravstveni negi, ki je objavljen na spletni strani 
www.soms.si. 
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V letu 2012 smo dopolnili dokument Poklicne aktivnosti in kompetence v operacijski 
zdravstveni negi, ki še ni objavljen. V prihodnje nas čaka veliko dela, saj so prav 
zapisane  poklicne kompetence živ dokument. Razvoj operacijske zdravstvene nege 
nakazuje potrebo po pridobivanju specialnih znanj s tega področja, kakor tudi širjenju 
delokroga nalog in opravil za delo v operacijskem okolju. Razvoj kadrov ter 
omogočanje kariernega razvoja zaposlenih v perioperativnem okolju bo zraven 
osnovne naloge izobraževanja še naprej aktivnost sekcije v prihodnje. 
Planirani program izobraževanj v letu 2012 smo v celoti izpolnili. 
 

III. Program dela in cilji za leto 2013 
V programu za leto 2013 je izvedba strokovnega izpopolnjevanja, ki bo 11. in 12. 
aprila 2013, na katerem bodo izvedene tudi volitve za mandat 2013 do 2017. 

 
Poročilo pripravila:  Sanja Arnautović, predsednica strokovne sekcije 
sanjaarn@yahoo.com 
 

11.7 Sekcija medicinskih sester in babic 
 
 
 
 

I. Predstavitev strokovne sekcije 
Sekcija medicinskih sester in babic povezuje medicinske sestre in babice v skrbi za 
zdravje žensk in otrok. Izvršilni odbor sekcije se je sestal 26. 1., 27. 6. in 16. 11. na 
rednih sejah, več sej je bilo korespondenčnih. 16. 11. 2012 je bila v skladu s 
Pravilnikom o delovanju strokovnih sekcij Zbornice – Zveze izvedena volilna 
skupščina za predsednika/-co in 8 članov IO. 
 
Člani izvršilnega odbora  za obdobje 16. 11. 2012 – 16. 11. 2016 so: 

• Predsednica:  Anita Prelec, 
• Člani: Gordana Njenjić, Marija Adamič, Renata Nahtigal, Anže Čeh, Mateja 

Pogorelec, Irena Maguša, Štefanija Rajšp in Angelca Petaci Cimperman. 
II. Izvedeni projekti in strokovna sre čanja 

Izvedli smo štiri strokovna srečanja: 12. 4. 2012 v Ljubljani z naslovom Zanositev, 
nosečnost in porod - potovanje, ki  zaznamuje naše življenje, 16. 11. 2012 v 
Brezovici pri Ljubljani z naslovom Nova priporočila – Kontracepcija, porod in 
prehrana dojenčka ter dve Učni delavnici 24. 11. in 7. 12. 2012 z naslovom 
Kardiotokografija v nosečnosti. Za vsa izobraževanja smo izdali zbornik predavanj s 
CIP. 
V letu 2012 smo si zadali tudi prenovo dokumenta poklicne aktivnosti in kompetence 
za področje babištva, ki je v aktivni fazi z razširjeno skupino sodelavcev. Projekt bo 
zaključen do junija 2013. V letu 2012 nismo izdali tiskanega izvoda Kodeksa etike za 
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babice, zato se ta projekt prestavi  v leto 2013, saj bo izdan skupaj z novim 
kodeksom etike za medicinske sestre. 
Aktivno smo sodelovali pri pripravi predloga Zakona o ZBNO. Preko Evropske 
babiške zveze smo dali pripombe na spremembo EU direktive 36/2005, kjer se 
nanaša na področje babištva. Prav tako smo dobili pisno podporo predsednice EMA 
ob nameri o deregulaciji zdravstvenih poklicev.  Obeležili smo 5. maj, mednarodni 
dan babic s srečanjem na Šmarni gori, v projekt smo vključili tudi študente babištva. 
Sodelovali smo ob dnevu odprtih vrat v Cankarjevem domu in tako obeležili 5. in 12. 
maj. 
Imenovali smo člane delovne skupine za priznavanje specialnih znanj srednjih 
medicinskih sester – babic, ki se je med letom večkrat sestala. 
 
Na Ministrstvo za zdravje smo imenovali Gordano Njenjić v delovno skupino za 
prenovo Perinatalnega informacijskega sistema; projekt je bil uspešno zaključen v 
decembru 2012. Imenovali smo tudi članico v delovno skupino za e-patronažni karton 
-  projekt Ministrstva za zdravje. 
 

III. Razvojna in publicisti čna dejavnost 
V letu 2012 smo izdali tri zbornike z naklado 400 izvodov in pridobili CIP – kataložni 
zapis o publikaciji. V glasilu Utrip smo objavili štiri prispevke. 
 

IV. Program dela in cilji za leto 2013 
Izvršilni odbor se bo sestal na prvi seji 11. 2. 2013, kjer bo tudi sprejet načrt dela za 
obdobje 2013-2016. Vse nedokončane aktivnosti in projekti iz leta 2012 se bodo 
nadaljevali tudi v 2013. V predlogu načrta dela so tudi strokovna izobraževanja, 
oblikovanje vsaj dveh nacionalnih smernic in protokolov na leto (oskrba popka, 
anogenitalna nega), reševanje aktualnih problemov v babištvu, podpora standardni 
oskrbi zdrave nosečnice na primarnem nivoju, sodelovanje pri prenovi študijskega 
programa babištva, povezovanje s strokovnimi združenji iz tujine, sodelovanje v 
mednarodnih babiških organizacijah (ICM in EMA). Preko svojih imenovanih 
kandidatov bomo aktivno vključeni v organe Zbornice – Zveze (Upravni in Nadzorni 
odbor, Častno razsodišče prve in druge stopnje). 

 
Poročilo je potrdil IO na korespondenčni seji 28.1.2013. 

 
Poročilo pripravila: Anita Prelec, predsednica strokovne sekcije 
preleca@gmail.com 
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11.8 Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih teh nikov v pulmologiji 
 

 
 
 

I. Predstavitev strokovne sekcije 
Izvršilni odbor Sekcije medicinskih sestre in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji 
sestavljajo člani, ki so bili potrjeni na volilni seji sekcije maja 2009 na Bledu. Izvoljeni 
so bili za štiriletni mandat do leta 2013. 
 
Člani izvršilnega odbora: 

• Predsednica: Lojzka Prestor, dipl.m.s., Bolnišnica Golnik – KOPA; 
• Podpredsednica: Mateja Čas; dipl.m.s. Bolnišnica Topolšica; 
• Člani: Aleksandra Filipič, dipl.m.s., UKC Maribor - pulmološki oddelek; Marjana 

Bratkovič, dipl.m.s., Bolnišnica Golnik – KOPA; Natalija Vičar, dipl.m.s., SB 
Murska Sobota; Stanka Lukšič, dipl.m.s., SB Novo mesto; Šida Smotlak 
Narančik,  viš.med.ses., Bolnišnica Sežana; Vladimir Kodrič, dipl.zn., ZD 
Maribor – pljučni dispanzer. 

Članici IO Mariji Špelič, dipl.m.s. UKC Ljubljana, KO za pljučne bolezni in alergijo, je 
mandat potekel 10. 7 2012, ko  je izstopila iz Zbornice - Zveze in iz IO Pulmološke 
sekcije. 
V letu 2012 se je IO sestal dvakrat. Prva seja je potekala 29. marca v sklopu 
seminarja v Mariboru. Drugo sejo smo imeli 19. novembra v Univerzitetni kliniki 
Golnik.  Člani IO so si pred sejo ogledali prostore in proces dela v Univerzitetni kliniki 
Golnik. Obiskali so oddelek za endoskopijo, bolniški oddelek, kjer je prioriteta dela 
neinvazivna mehanična ventilacija, in tuberkulozni oddelek s komoro z negativnim 
tlakom, ki služi za pridobivanje induciranega izmečka. Sprejela nas je tudi glavna 
med. sestra dr. Saša Kadivec. 
Zaradi nemotenega dela sekcije sta bili sklicani dve korespondenčni seji. 

 
II. Izvedeni projekti in strokovna sre čanja 

Sekcija MS in ZT v pulmologiji je 30 - 31. marca 2012 v Mariboru pripravila dvodnevni 
strokovni seminar na temo ZDRAVSTVENA NEGA PACIENTA Z ASTMO IN 
ALERGIJO. Na seminarju  smo udeležence seznanili z novostmi pri obravnavi 
pacientov z astmo in alergijo ter s pomenom zdravstvene nege pri njihovi obravnavi. 
Popoldanski del seminarja smo popestrili z delavnicami o Inhalacijski terapiji, pihanje 
PEF-a, kožnimi testi in različnih tehnikah dihanja pri bolnikih z astmo. Pri urejanju in 
zdravljenju astme in drugih alergijskih bolezni so poleg farmakoloških ukrepov 
potrebni tudi nefarmakološki ukrepi. Prav v tem delu ima pomembno vlogo 
medicinska sestra. Seminarja se je udeležilo 87 aktivnih in pasivnih udeležencev. 
Natisnjenih je bilo 150 zbornikov predavanj, ki so bili katalogizirani pri NUK (CIP) in 
imeli pridobljeno ISBN kodo. Zbornik je bil strokovno recenziran. 
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Člani IO Pulmološke sekcije so med letom večkrat sodelovali skupaj z Univerzitetno 
kliniko za pljučne bolezni in alergijo Golnik pri izvedbi izobraževanja za diplomirane 
medicinske sestre, ki bodo delale v referenčnih ambulantah družinske medicine. 
 
11. maja je Sekcija MS in ZT v pulmologiji skupaj s podjetjem Pulmodata d.o.o. in 
Univerzitetno kliniko Golnik pripravila enodnevni seminar NEINVAZIVNA 
MEHANIČNA VENTILACIJA na Golniku. Na seminarju je bilo prisotnih 45 
udeležencev. Izdan je bil CD z referati predavateljev. V popoldanskem času so bile 
izvedene delavnice iz nameščanja različnih mask za NIMV, ravnanje z različnimi 
aparati za NIMV in cevnim sistemom, predstavljena je bila tehnika  Cough assist, viri 
kisika, CPAP maske in ventilatorji ter transkutano merjenje  CO2. 
 
9. in 10. maja smo se člani IO udeležili Dnevov medicinski sester v Cankarjevem 
domu Ljubljana. Sekcija MS in ZT v pulmologiji se je na stojnici predstavila s 
praktično izvedbo spirometrije in publikacijami, ki imajo zdravstveno vzgojno vsebino, 
namenjeno bolnikom z Astmo, KOPB in TZKD. 
 

III. Razvojna in publicisti čna dejavnost 
V majski številki Utripa je bilo objavljeno poročilo o seminarju Sekcije medicinskih 
sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji, ki je potekal od 30.- 31. marca v 
Mariboru. 
 
Sekcija je v letu 2012 izboljšala finančna sredstva zaradi uspešne pridobitve 
sponzorjev pri organizaciji seminarjev. 
 
Konec leta 2012 je bil izdelan prvi Nacionalni protokol aktivnosti zdravstvene nege - 
Aplikacija kisika. Trenutno je dokument v razpravi v kliničnem okolju. 

 
IV. Program dela in cilji za leto 2013 

V leto 2013 se prenese nedokončan projekt ureditve podstrani Pulmološke sekcije na 
spletni strani Zbornice Zveze. Organizirali bomo en dvodnevni seminar z naslovom 
Obravnava pacienta s pljučnim rakom. Izdan bo tudi recenziran zbornik. Organizirali 
bomo tudi enodnevni seminar na temo neinvazivne mehanične ventilacije. Poskušali 
bomo izvesti vseslovensko študijo o kvaliteti življenja pacientov, ki se zdravijo s 
kisikom na domu. Podatke bi za svojo regijo pridobivali člani IO, ker smo regijsko 
razporejeni. 
 
Leta 2013 poteče mandat trenutnemu IO Pulmološke sekcije, zato bomo izvedli 
volitve z zaključkom na spomladanskem seminarju. Planiramo tudi ogled pulmološke 
bolnišnice v tujini. 
Poročilo za leto 2012 in plan dela za leto 2013 je IO Sekcije MS in ZT v pulmologiji 
potrdil s sklepom 9. korespondenčne seje, ki je potekala 21. - 22. januarja 2013. 
 



 

Poročilo o delu organov Zbornice –Zveze za leto 2012 
 
 

121 
 

Poročilo pripravila : Lojzka Prestor, predsednica strokovne sekcije 
lojzka.prestor@klinika-golnik.si 
 

11.9 Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih teh nikov 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 predsednica  Majda Oštir. 
Mandat predsednice je traja do 25. 9. 2013.  Glede na to, da je kolegica Jožica 
Trstenjak konec leta 2012 podala svoj odstop, bomo  v marcu 2013 v IO izvedli 
volitve novega člana IO.  Ob IO sodelujejo tudi članice raširjenega odbora (RO), ki 
pokrivajo posebne skupine pediatrične populacije in sicer Andreja Černetič 
patronažno dejavnost, Doroteja Dobrinja bolnišnično področje Primorske regije. 
V letu 2012 smo izvedli 5 elektronskih sej  10. 1., 30. 4.,30. 5., 25.10. in 18. 11. 2012. 

 
II. Izvedeni projekti in strokovna sre čanja 

V letu 2012 smo bili soorganizatorji simpozija LIPNIC 12th Ljubljana International 
Paediatric and Neonatal Intensive Care, ki je potekal marca 2013 v Ljubljani. 
Izpostavljeni so bili negovalni problemi na področju neonatalne in pediatrične 
intenzivne terapije in nege. 
Strokovno srečanje V znanju je moč smo prestavili na pomlad 2013 in sicer zaradi 
premajhnega števila prijav. 
 
V maju 2012 smo sodelovali z aktivnostmi ob Dnevu medicinskih sester in babic in 
sicer:  stojnica z aktivnimi člani sekcije (teme: zdrava prehrana dojenčkov, TPO za 
šolarje, predstavitev zavoda Dornava, ukrepi ob respiratornih okužbah otrok) ter 
predavanjem na odprtem odru: Pravice otrok v bolnišnici, s katrim smo želeli opozoriti 
na pravice otrok in staršev v zdravstvenih ustanovah ter ozavestiti zdravstvene 
delavce na izvajanje le teh. 

 
III. Mednarodna dejavnost 

Mednarodna dejavnost v letu 2012 je bila malce okrnjena zaradi varčevalnih ukrepov, 
a smo vseeno sodelovali s Pediatric Nursing Assocciations of Europe, vendar v 
elektronski obliki. Sodelovali smo s posredovanjem podatkov o stanju na področju 
zdravstvene nege v pediatriji v Slovenji ter jih tako opozorili na aktualne dogodke. 

 
IV. Razvojna in publicisti čna dejavnost 

V letu 2012 nismo izdali nobenega zbornika. 
 

V letu 2012 smo podprli izobraževanje medicinskih sester in sicer s plačilom kotizacij 
za Mariborsko srečanje, LIPNIC simpoziju, kongresu anesteziologov, Simpoziju 
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zdravstvene nege, ESPNIC, Kritično bolan otrok ter aktivno udeležbo v tujini. 
Menimo, da je pridobivanje znanja za medicinske sestre zelo pomembno, zato bomo 
izobraževanja podpirali še  naprej v okviru danih možnosti. V času poplav smo 
Društvu ms Slovenj Gradec nakazali 500 evrov za pomoč prizadetim v poplavah. 

 
V. Program dela in cilji za leto 2013 

V letu 2013 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 2013  ponovno zadali: 
poenotenje standardov na področju zdravstvene nege v pediatriji, izdelavo vsaj 4 
nacionalnih protokolov na omenjenem področju, za kar se bomo povezali z različnimi 
strokovnjaki v pediatriji. V marcu 2013 bomo izvedli dvodnevno strokovno srečanje 
na temo: V znanju je moč – ga imamo dovolj?; v septembru pa enodnevno srečanje 
Otrok, družina – skupaj zmoremo več! Na teh dveh srečanjih se bomo aktivno 
spopadli s problemi na področju pediatrije oziroma zdravstvene nege v pediatriji. V 
juniju 2013 se bo Majda Oštir, kot članica organizacijskega odbora 2. PNAE 
kongresa udeležila kongresa in sestanka PNAE. 

 
Poročilo je bilo potrjeno na elektronski seja Izvršilnega odbora Sekcije ms in zt v 
pediatriji, 4 .2. 2013; sklep 1/2013. 
 
Poročilo pripravila:  Majda Oštir, predsednica strokovne sekcije 
majda.ostir@siol.net 

 
11.10 Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih te hnikov v splošni 

medicini 
 
 
 
 

I. Predstavitev strokovne sekcije 
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v splošni medicini 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 pri izvajanju zdravstvene nege na primarnem nivoju in skrb za ugled 
izvajalcev zdravstvene nege. 
 
Članice izvršilnega odbora so bile v mandatu 2008/2012 do 7. decembra 2012 
naslednje: predsednica je bila Božena Istenič - ZD Tolmin, podpredsednica  Jožica 
Eder - ZD Maribor, članice IO  pa so bile Marjana Kugonič - DSO Topolščica, Valerija 
Božičko – zasebna ambulanta družinske medicine, Danica Repas - ZD Slovenj 
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Gradec, Irena Vidmar - ZD Ajdovščina, Suzana Šukler - ZD Murska Sobota, Vida 
Raztresen - ZD Tržič, Irena Dolšak - ZD Ljubljana, Zlatka Kužnik- ZD Novo Mesto. 
 
Ker je 7. decembra 2012 dosedanjemu IO in predsednici sekcije potekel mandat, je 
sekcija v skladu  s Pravilnikom o delovanju sekcij  objavila razpis volilnih postopkov 
za predsednico in člane izvršnega odbora sekcije. Na razpis je prispela ena prijava 
za predsednico in štiri prijave za člane IO sekcije. Prispele prijave je pregledala 
tričlanska komisija, ki so jo potrdile članice IO sekcije in pri tem ugotovila, da so  bile 
vse prispele prijave v skladu z razpisnimi pogoji, kar je pomenilo, da se lahko izvede 
volilno skupščino. Komisija je ob tem tudi ugotovila, da glede na objavljen razpis ni 
bilo zadostnega števila prijav za člane IO sekcije. Predlagala je, da naj bi novo 
izvoljeno vodstvo, ki bo izvoljeno na volilni skupščini, pristopilo k ponovnemu razpisu 
štirih manjkajočih članic IO.  Sekcija je 24. novembra 2012 izvedla volilno 
skupš čino . Izvoljeno je bilo novo vodstvo sekcije. 
 
Članice izvršilnega odbora: 

• Predsednica:Tadeja Bizjak , dipl.m.s., ZD Piran;  
• Članice: Darinka Petrič, dipl.m.s. iz ZD Novo Mesto; mag.Jožica Eder, dipl.m.s. 

iz ZD Maribor; Suzana Šuklar,  dipl.m.s., dipl org. iz ZD Murska Sobota in Eva 
Koren dipl.m.s., zasebna ordinacija družinske medicine iz Mislinje.  

Mandat novo izvoljenega IO sekcije na volilni skupščini 24.11.2012 je nastopil z 8. 
decembrom 2012 do decembra 2016. 
Izvršilni odbor sekcije se je v letu 2012 na delovnem sestanku sestal dvakrat, in sicer 
16. 2. 2012 v prostorih Zbornice – Zveze in 12. 04. 2012 po končanem seminarju v 
MONS-u. Obravnavali smo aktualne dogodke v zdravstveni negi, aktualne dogodke 
na Zbornici -Zvezi in pripravljali vsebine za strokovne seminarje. Ker je sedanjemu IO 
sekcije in predsednici v letu 2012 potekel mandat, smo sprejeli tudi sklep o razpisu 
volitev za predsednico/predsednika sekcije in člane IO. 

 
II. Izvedeni projekti in strokovna sre čanja 

V letu 2012 smo načrtovali dva samostojna strokovna seminarja in enega v 
soorganizaciji s Katedro družinske medicine MF Ljubljana. 

• Izpeljali smo spomladanski enodnevni seminar z naslovom »Referenčna 
ambulanta (RA) po prvem letu delovanja«, ki je potekal 12. aprila 2012 v 
kongresnem centru MONS V Ljubljani in ob tem izdali tudi zbornik predavanj. 
Udeležilo se ga je več kot 65 medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov iz vse 
Slovenije. Pripravili smo tudi okroglo mizo na temo referenčnih ambulant, kjer 
so sodelovali predstavniki MZ, ZZZS, Z-Z, Zdravniške zbornice Slovenije, IVZ, 
Katedre družinske medicine MF Ljubljana in predstavnica SDZNS.  Zaključki 
okrogle mize so  bili, da je projekt referenčnih ambulant zelo uspešen tako s 
strani izvajalcev kot tudi uporabnikov,  to je pacientov, ki so projekt zelo dobro 
sprejeli in so z vlogo diplomirane medicinske sestre v referenčni ambulanti zelo 
zadovoljni. 
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• 25. in 26. maja 2012, smo bili soorganizatorji seminarja s Katedro družinske 
medicine MF Ljubljana. Seminarja z naslovom »Kakovostna obravnava 
bolnikov v ambulantah družinske medicine« se je udeležilo 75 medicinskih 
sester in zdravstvenih  tehnikov. 

 
V mesecu oktobru (19. 10. 2012) smo sicer načrtovali  enodnevni seminar na temo o 
obravnavi akutne in kronične rane ter opeklin v ambulanti družinske medicine. Žal so 
prav v tem času nastopili dogodki s strani MZ in samega ministra, ki so dodobra 
pretresli zdravstveno nego. Zaradi vseh dogajanj je prišlo do odpovedi kar nekaj 
seminarjev, ker ni bila zagotovljena udeležba slušateljev na seminarjih. Med njimi je 
bil tudi naš načrtovani seminar, ki pa ga bomo izvedli v letu 2013. 

• V jesenskem času 24. novembra smo v soorganizaciji z Boehringer-Ingelheim 
in Pfizer pripravili enodnevni seminar z naslovom »Dan  za bolnika s KOPB«. 
Seminar je bil brez kotizacije, ker sta izvedbo v celoti financirali zgoraj navedeni 
farmacevtski firmi. Prav zaradi tega je bila udeležba  medicinskih sester in 
zdravstvenih tehnikov zelo številčna (70 udeležencev). Ta dan smo izvedli tudi 
volilno skupščino, kjer so bili izvoljeni nova predsednica in članice IO sekcije. 

 
Delovna skupina, v kateri smo Karmen Panikvar Žlahtič, Irena Vidmar in Božena 
Istenič, je tudi v letu 2012 sodelovala v Projektnem svetu za RA, imenovanem s 
strani MS. Vse tri smo izvajale predavanje v uvodnem modulu za RA 

 
Predsednica sekcije sem se v letu 2012 redno udeleževala vseh sestankov OSS in 
aktivno sodelovala pri različnih zadolžitvah in  obveznostih. Kot predsednica sekcije 
sem se redno udeleževala sestankov Stalne delovne skupine za primarni nivo 
imenovane s strani Razširjenega strokovnega kolegija ZN, ki je v tem letu na zahtevo 
MZ RS  pripravila tudi kadrovski normativ za primarni nivo. 
 

III. Program dela in cilji za leto 2013 
V letu 2013 bo prioritetna naloga sekcije zagotavljati visoko kakovost, strokovnost in 
ugled izvajalcev zdravstvene nege. V marcu načrtujemo strokovni seminar, ki je žal 
odpadel jeseni 2012. Sodelovali bomo tudi pri soorganizaciji skupnega strokovnega 
seminarja, ki ga organizira Katedra družinske medicine z naslovom Kakovostna 
obravnava bolnika v družinski medicini, ki bo potekal v Ljubljani v mesecu maju.  V 
jesenskem času pa predvidevamo izpeljavo drugega enodnevnega seminarja. 
Sekcija je na finančnem področju leto 2012 zaključila pozitivno. V letu 2013 bo 
sekcija spremljala delo referenčnih ambulant, sledila razvoju stroke ZN na primarni 
ravni (morebitna priprava specializacije), izobraževala in obveščala članstvo o 
novostih, ter sodelovala z ostalimi strokovnimi sekcijami. Poleg naštetih nalog si bo 
sekcija v tem letu prizadevala izdelati tudi nekatere standarde. 
 
Ob zaključku svojega dolgoletnega vodenja (12 let) Sekcije MS in ZT v splošni 
medicini z veseljem ugotavljam, da je napredek sekcije zelo velik tako na strokovnem 
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področju primarnega nivoja kot tudi pri razpoznavnosti sekcije in njene vloge v 
zdravstveni negi v slovenskem prostoru. Ob tej priliki se zahvaljujem tudi vsem 
bivšim članicam IO  za vso  dolgoletno in požrtvovalno delo v sekciji. 
Poročilo pripravila : Božena Istenič dipl.m.s., predsednica strokovne sekcije 
mandat 2008/2012 

 
11.11 Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih te hnikov v 

oftalmologiji 

 
I. Predstavitev strokovne sekcije 

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v oftalmologiji deluje v okviru 
Zbornice – Zveze od leta 1982. V letu 2012 smo praznovali 30. letnico delovanja 
strokovne sekcije in ob tej priložnosti prvič podelili priznanja za dosežke na ožjem 
strokovnem področju. Priznanje sta ga prejeli gospa Marjeta Možek in gospa Đurđa 
Sima. Zaradi poteka mandata vodstvu sekcije smo 30. 3. 2012 izvedli volilno sejo. Od 
takrat naprej deluje strokovna sekcija v naslednji sestavi: 
 
Člani izvršilnega odbora: 

• Predsednica : Bernarda Mrzelj (14. 3. 2008–30. 3. 2012, 30. 3. 2012–30. 3. 
2016) – II. mandat; 

• Člani: Marta Blažič (1. 11. 2005 – 14. 3. 2008, 14. 3. 2008, 30. 3. 2012, 30. 3. 
2012–30. 3. 2016) – III. mandat; Alenka Poštrak (14. 3. 2008 – 30. 3. 2012, 30. 
3. 2012 – 30. 3. 2016) – II. mandat; Lucija Grudnik (14. 3. 2008 – 30. 3. 2012, 
30. 3. 2012 – 30. 3. 2016) – II. mandat; Saša Mohar (14. 3. 2008 – 30. 3. 2012, 
30. 3. 2012 –  30. 3. 2016) – II. mandat; Andreja Marolt (20. 4. 2011 – 30. 3. 
2012 – po sklepu IO 20. 4. 2011, 30. 3. 2012 – 30. 3. 2016) – I. mandat; 
Andreja Udovč (6. 10. 2010 – 20. 3. 2012 – po sklepu IO 8. 12. 2011, 30. 3. 
2012 – 30. 3. 2016) – I. mandat; Breda Kojc – članica (30. 3. 2012 – 30. 3. 
2016) – I. mandat; Valentina Fric – članica ( 30. 3. 2012 – 30. 3. 2016) – I. 
mandat; 

Člani IO smo se v letu 2012 sestali 3 krat (16. 2. 2012, 28. 6. 2012, 13. 9. 2012). 4 
krat smo aktualne teme reševali s korespondenčnimi sejami (17. 1. 2012, 14. 3. 
2012, 19. 4. 2012, 3. 9. 2012). 

 
II. Izvedeni projekti in strokovna sre čanja 

Glede na postavljene cilje za leto 2012 smo vsebinski plan realizirali in presegli. 
V marcu 2012 smo v Ljubljani organizirali dvodnevni strokovni seminar Oftalmološka 
zdravstvena nega skozi čas – 30 - letnica delovanja Sekcije medicinskih sester in 
zdravstvenih tehnikov v oftalmologiji. 
Na kliničnem večeru DMSBZT Ljubljana, ki je bil v aprilu 2012, smo predstavili teme 
Sodobni pristopi v oftalmološki ZN. 
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Na 9. slovenskem oftalmološkem kongresu junija 2012 v Portorožu smo organizirali 
strokovni program za medicinske sestre. Kotizacije za udeležbo ni bilo. 
Na Dnevih medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v Cankarjevem domu smo na 
stojnici izvajali nekontaktno merjenje očesnega pritiska in Amsler test. Na odprtem 
odru smo predstavili film z naslovom: Utrinki delovnega dne medicinskih sester 
Očesne klinike Ljubljana. 

 
III. Mednarodna dejavnost 

Vzdrževali in krepili smo sodelovanje z Društvom oftalmoloških medicinskih 
sestara/tehničara Hrvatske. 
V mesecu septembru smo se s predavanji aktivno udeležili 4. međunarodnog 
simpozija društva oftalmoloških medicinskih sestara i tehničara Hrvatske v 
Premanturi. 

 
IV. Problematika in izzivi 

Ukvarjali smo se s pripravo nacionalnih protokolov. Proces še poteka. 
Zaposleni v oftalmološki ZN se srečujemo s problematiko spoštovanja kompetenc 
MS na delovnem mestu. Ta problematika je še posebej izražena v operativni 
dejavnosti, saj delodajalci želijo, da v operativni dejavnosti delovna mesta 
diplomiranih MS zapolnjujejo tudi srednje medicinske sestre oz. zdravstveni tehniki. 
 

V. Razvojna in publicisti čna dejavnost 
Na strokovnem srečanju Oftalmološka ZN skozi čas smo na podlagi analize anketnih 
vprašalnikov dobili povratne informacije, ki so za organizatorje zelo dobrodošle. 
Ocene udeležencev strokovnih seminarjev so zelo pozitivne. Na podlagi mnenja 
udeležencev se trudimo oblikovati zanimiva strokovna srečanja. 
Ob izvedbi strokovnega srečanja Oftalmološka ZN skozi čas smo prvič izdali zbornik 
predavanj, ki je bil recenziran in lektorsko pregledan. Zbornik smo na željo 
udeležencev izdali v tiskani obliki. 

 
VI. Program dela in cilji za leto 2013 

Za leto 2013 načrtujemo izvedbo enodnevnega strokovnega seminarja v mesecu 
aprilu. Naslovna tema srečanja bo: Očesne manifestacije sistemskih bolezni. 

 
Poročilo o delu Sekcije MS in ZT v oftalmologiji je soglasno sprejel izvršilni odbor 
sekcije na 1. korespondenčni seji, ki je bila sklicana 24. 1. 2013. 
 
Poročilo pripravila: Bernarda Mrzelj, predsednica strokovne sekcije 
bernarda.mrzelj@gmail.com 
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11.12 Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih te hnikov 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. Strokovna sekcija pri svojem delovanju upošteva pravne akte Zbornice - 
Zveze in deluje v skladu s Pravilnikom  o delu strokovnih sekcij. Smo del celovite 
krovne organizacije in tako sledimo njeni viziji in vrednotam. Sodelujemo pri 
proučevanju strokovnih vprašanj s področja kirurške zdravstvene nege in 
organiziramo strokovna izpopolnjevanja.  

 
Izvršilni odbor  z mandatom štirih let (2010 - 2014) je stalno delovno telo strokovne 
sekcije, ki izvaja program dela strokovne sekcije. V njem sodelujejo naslednje 
kolegice: 

• Predsednica : Lidija Fošnarič, mag. zdr. nege, ki je prevzela funkcijo 21. 4. 
2011 za obdobje štirih let; 

• Podpredsednica : Tanja Atelšek, SB Celje; 
• Člani: Irma Rijavec, SB Nova Gorica; Jana Lavtižar, SB Jesenice; Helena 

Medved, SB Novo Mesto; Jana Majcen Jurovič, SB Ptuj; Vesna Dobnik, UKC 
Maribor; Nataša Kreft, SB Murska Sobota; Elvisa Mustafič, SB Slovenj Gradec. 

 
Aktivno v strokovni sekciji sodelujejo tudi Adrijana Debeljak (UKCLJ), Marija Zrim 
(SBMS) in Jožica Rešetič (SBNM). 

 
Izvršilni odbor se je v letu 2012 sestal na dveh rednih sejah 15. 3. 2012 in 19. 10. 
2012. Predsednica pa je sklicala tudi korespondenčne seje o aktualnih dogodkih. 

 
II. Izvedeni projekti in strokovna sre čanja 
• organizacija enodnevnega seminarja: Urgentna stanja v kirurgiji-vloga in pomen 

zdravstvene nege; 
• pomoč pri organizaciji Dnevi medicinskih sester in babic ob Mednarodnem 

dnevu medicinskih sester - 12. maju. Strokovna sekcija je imela stojnico, na 
kateri se je predstavila z aktivnostmi in zbornikom predavanj Urgentna stanja v 
kirurgiji; 

• priprava simpozija kirurške zdravstvene nege s slovesnostjo ob 30-letnici 
delovanja sekcije, predvidnega 28. 9. 2012, ki je bil zaradi nizke udeležbe 
odpovedan; 

• aktivnosti za podelitev zlatega znaka članici izvršilnega odbora sekcije Irmi 
Rijavec; 

• aktivno delovanje v Zbornici – Zvezi. 
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Zastavljene cilije v planu za leto 2012 smo realizirani. Za kirurški simpozij in 
slovesnost ob 30-letnici so potekale aktivnosti skozi vse leto, zaradi nizke prijave 
udeležencev (15), bomo simpozij izvedli 15. marca  2013 in tako zamaknili 
realizacijo cilja v leto 2013. Politično dogajanje v letu 2012, v katero smo bile 
vpete tudi medicinske sestre, je dokaj negativno vplivalo na organizacijo 
izobraževanj.  Vpliv gospodarske krize in odvzem javnih pooblastil Zbornici - 
Zvezi je tako viden tudi pri samem delu strokovne sekcije. 
 

III. Program dela in cilji za leto 2013 
Strokovna sekcija se bo trudila izvajati strokovne in programske naloge Zbornice - 
Zveze na področju strokovnega izpopolnjevanja, strokovnih smernic in standardov. 
Aktivno se bomo vključevali v pripravo priporočil za strokovno delo na področju 
kirurške zdravstvene nege. 

 
Naša vizija je postati strokovni tim, ki bo podpiral kirurško zdravstveno nego, ki bo 
vključevala z dokazi podprto prakso. Za lažje povezovanje vseh področij kirurške 
zdravstvene nege bomo sodelovali z vsemi koordinatorji kirurške zdravstvene nege v 
naših bolnišnicah. Tako bomo lažje ugotavljali in analizirati potrebe po strokovnih 
izpopolnjevanjih. Spodbujali pa bomo tudi znanstveno-raziskovalno delo na področju 
zdravstvene nege kirurškega bolnika. S strokovnim  povezovanjem in zavzetostjo se 
bomo trudili za zadovoljstvo vseh izvajalcev na področju kirurške zdravstvene nege. 

 
Dolgoročni cilji so predvsem usmerjeni na mednarodno povezovanje kirurških 
medicinskih sester in pripravo specialnega znanja za diplomirane medicinske sestre 
s področja pred in post operativne UZ diagnostike venskega ožilja, pripravo 
specializacije posameznih kirurških področij. 

 
Tekoče delovanje strokovne sekcije bo predvsem usmerjeno v pridobivanje 
sponzorskih sredstev in v organizacijo: 

• simpozija kirurške zdravstvene nege 15. marca 2013: Zdravstvena nega 
kirurškega bolnika v sodobni kirurgiji - problemi, izzivi in priložnosti za 
prihodnost; 

• jesenske kirurške delavnice; 
• pridobivanje predlogov za specializacijo; 
• Posvet koordinatork kirurške zdravstvene nege 16. 1. 2013. 
 

Poročilo je potrdil Izvršilni odbor Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov 
v kirurgiji na korespondenčni seji  10. 2. 2013, sklep št. 9/23. 

 
Poročilo pripravila : Lidija Fošnarič, predsednica strokovne sekcije 
fosnaric@t-1.si 
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11.13 Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih te hnikov v 
rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti 

 
 
 
 
 

I. Predstavitev strokovne sekcije 
Člani izvršilnega odbora sekcije v mandatnem obdobju 16. 4. 2009 – 2013: 

• Predsednica:  Natalija Kopitar, 
• Podpredsednica:  Romana Petkovšek – Gregorin,  
• Članice:  Katja Hribar, Nataša Kic, Dragana Lukić, Esma Budimlić in Jelka Voda 

ter od 26. 11. 2009 - 2013 Melita Belej in Barbara Oštir.  
Redni seji IO sta bili 27.1.2012 in 17.12.2012, korespondenčna pa 18.1.2012. 

 
II. Izvedeni projekti in strokovna sre čanja 

Predvideli smo dva seminarja. Prvega smo marca uspešno izvedli v Thermani v 
Laškem. Zaradi negotove situacije, v kateri smo se medicinske sestre in zdravstveni 
tehniki znašli v drugi polovici leta, smo se odločili, da seminar, ki smo ga predvidevali 
izvesti v novembru, prestavimo na začetek letošnjega leta. Na internetni strani 
sekcije smo zbrali zbornike predavanj in tako omogočili vpogled vsebin. 
V začetku leta smo poiskali stike z glavno medicinsko sestro Dolenjskih Toplic in se 
dogovarjali za obisk članov IO ter o sodelovanju z njimi. Kljub poskusom, do 
realizacije načrtovanega ni prišlo. Aktivnega člana iz Zdravilišča Rogaška, kljub 
dobremu sodelovanju pri organizaciji seminarja, še nismo pridobili. 

 
III. Razvojna in publicisti čna dejavnost 

Poskušamo se povezati z medicinskimi sestrami zdravilišč v Sloveniji, prisluhniti 
njihovim potrebam in željam po izobraževanju in s skupnimi močmi izboljševati 
rehabilitacijsko in zdraviliško zdravstveno nego. 

 
Izdan je bil zbornik z naslovom Motnje požiranja in načini hranjenja, CIP 616.32-
008.1-083(082). 

 
IV. Program dela in cilji za leto 2013 

V letu 2013 je namen članic IO sekcije povabiti glavne medicinske sestre zdravilišč v 
prostore Zbornice – Zveze, jim predstaviti delo Sekcije ter jih spoznati z vodstvom 
Zbornice – Zveze in njihovim delom. Izvedli bomo volitve za novo predsednico 
sekcije in člane IO. 
V februarju planiramo seminar z naslovom Motnje odvajanja - pogosto prikrite težave 
v Ljubljani ter, skupaj s Sekcijo MS in ZT v endoskopiji, v novembru učno delavnico o 
pravilnem hranjenju. 

 



 

Poročilo o delu organov Zbornice –Zveze za leto 2012 
 
 

130 
 

Poročilo so potrdile članice IO na korespondenčni seji ( 1/2013) 24.1.2013. 
 

Poročilo pripravila: Natalija Kopitar, predsednica strokovne sekcije 
natalija.kopitar@ir-rs.si 
 

11.14 Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih te hnikov v onkologiji 
 
 
 
 

I. Predstavitev strokovne sekcije 
Člani izvršilnega odbora  letu 2012 so: 

• Predsednica:  Biserka Petrijevčanin, Onkološki inštitut Ljubljana; 

• Predsednik:  Denis Mlakar-Mastnak, Onkološki inštitut Ljubljana; 
• Člani:  Marjana Bernot, Onkološki inštitut  Ljubljana; mag. Albina Bobnar, 

Zdravstvena fakulteta Ljubljana; Peter Koren, Klinika Golnik; Miladinka 
Matković, Onkološki inštitut Ljubljana; Vesna Ostrožnik, Onkološki inštitut 
Ljubljana; Danijela Pušnik, UKC Maribor; Boštjan Zavratnik, Onkološki inštitut 
Ljubljana (ki je član  do 6.12. 2012). 

 
Predsednica strokovne sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
onkologiji je skicala štiri redne seje in sicer 28. 2., 14. 6., 25. 9., 6. 12. 2012 in osem 
korespondenčnih sej,  sklicanih 11. 1, 12. 1,  18. 1., 6. 2., 4. 3., 29. 3., 11. 4., 1. 8. 
2012. Zapisniki sej so bili poslani na Zbornico - Zvezo, prav tako so shranjeni v 
arhivu strokovne sekcije. Sodelovali smo na vseh sejah Odbora strokovnih sekcij. 

 
II. Izvedeni projekti in strokovna sre čanja 

23. 3. 2012  smo Zrečah izvedli 39. strokovni seminar Sekcije medicinskih sester in 
zdravstvenih tehnikov v onkologiji z naslovom Pacienti in pljučni rak – trendi in 
novosti. Izdali smo strokovni zbornik z istim naslovom. Strokovna predavanja so 
pripravile medicinske sestre, zdravniki in drugi zdravstveni sodelavci Onkološkega 
inštituta Ljubljana, Klinike Golnik, Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, 
Zdravstvene fakultete Ljubljana in drugi. Izvode Zbornika smo poslali v NUK, na 
Zbornico - Zvezo, na vse visoke in srednje zdravstvene šole v Sloveniji in v knjižnico 
Onkološkega inštituta Ljubljana. 

 
Sodelovali smo na  Dnevih medicinskih sester in babic 9. in 10. maja v Cankarjevem 
domu. Pripravili smo predstavitev  in  projekcijo z naslovom 11 priporočil proti raku – 
medicinske sestre smo vzgled ter delavnico somopregledovanje mod. 

 
III. Mednarodna dejavnost 
• Sekcija MS in ZT v onkologiji je kandidirala za organizacijo srečanja EONS in 

kandidaturo dobila, tako da je  bil Advisory Council meeting v petek 23. in 



 

Poročilo o delu organov Zbornice –Zveze za leto 2012 
 
 

131 
 

soboto 24. november 2012 v  Ljubljani. V sodelovanju z onkološkim inštitutom 
smo  udeležence mitinga  povabili tudi na ogled Onkološkega inštituta. 

• Pod okriljem EONS-A teče projekt o izkušnjah medicinskih sester s prebijajočo 
bolečino pri pacientih z rakom. Raziskava je bila opravljena jeseni 2010. 
Rezultati so bili analizirani, delovna skupina pa je sprejela dogovor, da se bodo 
na podlagi teh rezultatov pripravili trije strokovni članki. Prvi članek je že bil 
objavljen, drugi članek je bil sprejet 1. decembra 2012 in bo objavljen 
predvidoma v 6 - 9 mesecih v reviji EJON. Tretji članek je še v obdelavi. Drugi 
dogovor je bil izdelava smernic za urejanje prebijajoče bolečine - to je trenutno 
še v izdelavi - ko bodo smernice končane, bodo prosto dostopne preko EONS-
ove spletne strani. Le te se bodo nato lahko pri nas aplicirale v prakso. 

 
IV. Program dela in cilji za leto 2013 
• koordiniranje in izpoljnevanje rednih obveznosti delovanja strokovne sekcije, 
• organizacija in priprava 40. strokovnega seminarja; 
• izdaja zbornika 40. strokovnega seminarja; 
• priprava dveh nacionalnih protokolov; 
• mednarodno sodelovanje z EONS. 
 

Poročilo in plan dela potrjen na seji 5.2.2013 
 

Poročilo pripravila:  Biserka Petrijevčanin, predsednica strokovne sekcije 
bpetrijevcanin@onko-i.si 

 
11.15 Sekcija medicinskih sester v enterostomalni t erapiji 

 
 
 
 

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  v sestavi: 

• Predsednica : mag. Tamara Štemberger Kolnik, Zdravstveni dom Koper; UP 
Fakulteta za vede o zdravju, 

• Podpredsednica  Boža Hribar, 
• Sekretarka: Alenka Petek, 
• Članice : Anita Jelar Slatner,  (izvoljena na nadomestnih volitvah na Ptuju 2010 

– mandat poteče 2014), Jožica Hudoklin, Dragica Tomc Šalamun, Vanja Vilar, 
Anita Jelen in Majda Topler. 

 
Predstavnici ET za tujino, ki aktivno sodelujejo v odboru sekcije: 

• Suzana Majcen Dvoršak, mednarodni delegat, 
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• Renata Batas, Evropski delegat, članica odbora ECET. 
 

II. Izvedeni projekti in strokovna sre čanja 
Za leto 2012 smo v sekciji zastavili šest projektov. 
Projekt 1 , ki predstavlja izvedbo seminarja z naslovom Jesen življenja - stoma, rana, 
inkontinenca; 
Projekt 2 , ki je predvideval izdajo Publikacije z naslovom Živeti s stomo; 
Projekt 3 , udeležbo v BIH na strokovnem srečanju, z aktivno udeležbo na temo 
Zdravstvena nega in oskrba kronične rane; 
Projekt 4 , ki predstavlja izvedbo seminarja z naslovom Traheostoma v vseh 
življenjskih obdobjih; 
Projekt 5 , udeležba na Svetovnem kongresu WCET  v Adelaide, Avstralija, 
predvsem z namenom proučevanja situacije za pripravo Evropskega kongresa v 
Sloveniji; 
Projekt 6 , izvedba srečanja enterostomalnih terapevtov v oktobru. 

 
Od načrtovanih projektov je realiziranih pet projektov, eden je prestavljen na leto 
2013. Projekt 1 je bil, kot predvideno, izpeljan v mesecu marcu in uspešno zaključen. 
Projekt 2 je bil uspešno izpeljan in v mesecu marcu, tudi uspešno zaključen z izidom 
publikacije Živeti s stomo. Projekt 5 je bil realiziran, Vanja Vilar in Renata Batas sta 
izvedli predavanja v BIH na temo zdravstvena nega in oskrba kroničnih ran. Projekt 5 
je bil realiziran, svetovnega kongresa v Adelaide Avstralija, so se udeležile Tamara 
Štemberger Kolnik, Božica Hribar in Renata Batas. Projekt 4 je bil pripravljen, vendar 
se prestavlja na leto 2013, ker je bilo na strokovni seminar prijavljenih premalo 
udeležencev. 
Projekt 6 je bil realiziran, letno srečanje enterostomalnih terapevtov v oktobru smo 
izvedli na Kopah. Na sestanku smo bili učinkoviti, saj smo intenzivno začeli delat na 
protokolih za oskrbo pacienta s stomo, rano in inkontinenco  ter pripravo priporočil za 
izdajo materialov za paciente s stomo, inkontinenco in fistulo. 
Strokovnjaki iz sekcije se poleg zastavljenih projektov intenzivno pripravljajo na 
izvedbo klinične specializacije za področje enterostomalne terapije in pripravo 
dokumenta za izpeljavo programa in modulov. Ker trenutno ni pozitivne naklonjenosti 
s strani države, se odločamo o alternativni možnosti. 

 
Seje izvršnega odbora: Redne seje:  16. 3. 2012, 5. 7. 2012 
Koresponden čne seje:  9. 1. 2012, 17. 1. 2012, 31. 1. 2012, 7. 2. 2012, 5. 3. 2012, 
13. 3. 2012, 25. 3. 2012, 23. 10. 2012 

 
Izvedba strokovnih sre čanj: 
Projekt 1 izvedbo seminarja z naslovom Stoma, rana, inkontinenca v jeseni življenja 
smo uspešno realizirali. Strokovni seminar je potekal v Rimskih termah, 16. in 17. 3. 
2012. Izvedeno je bilo 18 strokovnih predavanj in 5 učnih delavnic. Z udeležbo nismo 
bili prav zadovoljni. Imeli smo 65 udeležencev skupno s predavatelji. Seminar je 
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finančno podprlo šest sponzorjev, ki so predstavili svoje izdelke. Kljub temu 
ocenjujemo strokovni seminar kot strokovno in poslovno uspešen. 

 
Udeležbe na sejah odbora strokovnih sekcij: 
Predsednica bila prisotna na vseh sejah Odbora strokovnih sekcij, razen ene. Na seji 
OSS v 7. J6. 2012 je bila opravičeno odsotna, na seji ni bilo predstavnika strokovne 
sekcije. 

 
Aktivnosti ob Dnevih medicinskih sester in babic: 

• vključeni smo bili v aktivno pripravo in organizacijo dnevov in simpozija, 
• plačali smo dve kotizacijo za simpozij, 
dva dni smo sodelovali s predstavitveno stojnico v sodelovanju z društvom 

(KVČB). 
 

III. Razvojna in publicisti čna dejavnost 
Izdana strokovna literatura: 

• Izdan je lektoriran zbornik prispevkov z recenzijo z naslovom JESEN 
ŽIVLJENJA STOMA, RANA, INKONTINCE. Pridobljen je bil zapis CIP. 

• Izdana je lektorirana in recenzirana publikacija ŽIVETI S STOMO priročnik za 
paciente s stomo in zdravstvene delavce. Pridobljen je bil zapis CIP. 

 
Pripravljenih strokovnih smernic, navodil s strokovnega področja: 
V pripravi sta dve strokovni smernici (protokola). 

 
Objavljeni članki v glasilu Utrip: 

• Hribar B, Štemberger Kolnik T.  Jesen življenja stoma, rana, inkontince.  Utrip 
2012; XX (4): 26. 

• Batas R. Udeležba na 8. kongresu kolorektalne kirurgije na Madžarskem. Utrip 
2012; XX(11): 25 

• Majcen Dvoršak S. Letno srečanje enterostomalnih terapevtk na Kopah 2012. 
Utrip 2012;  XX(11): 21 

• Štemberger Kolnik T, Hribar B, Majcen Dvoršak S. ≫Bodimo slišani≪ geslo, ki 
spremlja mednarodni dan pacientov s stomo Utrip 2012;  XX(11): 17 

 
Poročilo sprejeto na korespondenčni seji 28.1.2013 s sklepom 13/1. 

 
Poročilo pripravila: mag. Tamara Štemberger Kolnik,  predsednica strokovne 
sekcije 
tamara.stemberger@gmail.com 
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11.16 Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih te hnikov v 
endokrinologiji 

 
 
 
 
 

I. Predstavitev strokovne sekcije 
 
Člani izvršilnega odbora sekcije za mandatno obdobje 2009 – 2013: 

• Predsednica : Mateja Tomažin Šporar, mandat 
• Članice : Zdenka Tratnjek (2001-2004, 2004-2009), Splošna bolnišnica Murska 

Sobota; Mateja Bahun(2012-2016), Bolnišnica Jesenice; 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),  Univerziteteni klinični 
center Ljubljana; Barbara Žargaj (2001-2004, 2004-2009), Univerzitetni klinični 
center Ljubljana; Ivica Zupančič (2001-2004, 2004-2009); mandatno obdobje 
2010-2014: Ana Gianini, UKC Ljubljana; Tjaša Janjoš, Bolnišnica Novo mesto; 
Andreja Žnidaršič, Bolnišnica Novo mesto. 

 
II. Izvedeni projekti in strokovna sre čanja 

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji  je v letu 2012 
organizirala 4. slovenski endokrinološki kongres MS in ZT v endokrinologiji z motom 
»Naložba v preventivo se splača«, ki je potekal 11. - 13. 10. 2012 v Rimskih Termah. 
Na strokovnem srečanju je bilo manj udeležencev, kot jih je običajno - okrog 90. 
Program je bil tridneven s številnimi  predavatelji iz tujine in domačimi. Predstavnici 
Finske in Hrvaške sta nam predstavili kako poteka edukacija in sistem organiziranosti 
v njunih državah. Nekaj tem smo ponovno namenili referenčnim ambulantam. Ker se 
zadnjih nekaj let pospešeno ukvarjamo z sladkorno boleznijo, je bil sklop o tem. Z 
endokrinološkega vidika smo pripravili zelo zanimiva predavanja o spremembi spola 
od začetka do kirurškega posega oz. psihološke podpore ob tem. S timom 
pediatričnih medicinskih sester smo pripravili obsežen sklop zanimivih tem o 
zdravstveni oskrbi otroka in mladostnika s sladkorno boleznijo tipa 1. Zadnji dan je bil 
namenjen delavnicam, kjer smo pripravili pet različnih tematik. 
Ob kongresu je bil izdan Zbornik predavanj v nakladi 160 izvodov. Na kongresu je 
potekala seja izvršnega odbora 12. 10. 2012. 

 
Strokovna sekcija je aktivno vključena v delovanje v okviru nacionalnega programa 
za obvladovanje sladkorne bolezni. 
Dve članici Jana Klavs in Mateja Tomažin Šporar sva aktivno vključeni v delovanje 
skupine pri Ministrstvu za zdravje. Skupina izvaja naloge v skladu z akcijskim 
načrtom, ki je del Nacionalnega programa. V mesecu decembru je bil planiran 
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strateški sestanek skupine, kjer bi pregledali rezultate akcij izpred dveh let in pripravili 
načrt za naslednji dve leti – sestanek je bil prestavljen na januar 2013. Konec 
januarja bo izšla edukacijska dokumentacija iz 17 različnih tem na posameznih listih, 
ki jih mora znati in slišati bolnik s sladkorno boleznijo. V reviji Sladkorna bolezen se je 
začela pojavljati nova rubrika Edu kotiček, ki bo imela vzgojne vsebine za sladkorne 
bolnike - te vsebine bodo pisale edukatorice. Strokovna sekcija bo skupaj z 
lekarniško zbornico skušala v roku šestih mesecev pripraviti skupno aktivnost na 
temo ravnanje s kužnimi materiali. 
Marca 2012 je izšel v okviru Sekcije dokument strateška pomena, ki je na tem 
področju prvi. To je Kurikulum za edukacijo o oskrbi odraslih bolnikov s sladkorno 
boleznijo. Služil bo kot osnova za podajanje znanja bolnikom s sladkorno boleznijo. 
En od pomembnih ciljev je na nacionalni ravni poenoteno podajanje vsebin in 
podlaga za boljše vrednotenje edukacije sladkornega bolnika. 
V okviru akcijskega načrta je Strokovna sekcija je sodelovala pri projektu Referenčnih 
ambulant - pri pripravi modula za diabetes. Sekcija je skupaj z združenjem 
diabetologov in UKC Ljubljana pripravila in do zdaj izpeljala tri izobraževanja za 
diplomirane medicinske sestre v referenčnih ambulantah. 
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  uveljavljen že desetletja v slovenskem in svetovnem 
prostoru »diabetes edukator«, od lanskega leta je zapisan tudi v Nacionalnem 
programu za obvladovanje sladkorne bolezni 2010 - 2020, slovenskih smernicah za 
obravnavo sladkornega bolnika s sladkorno boleznijo tipa 2, kurikulumu učnih vsebin 
za bolnike s sladkorno boleznijo. 
Sklep o potrditvi naziva predvsem v zvezi z prošnjo posameznice glede Pravilnika o 
specialnih znanjih je na Upravnem odboru. Vse medicinske sestre, ki se bodo 
udeležile podiplomskega izobraževanja na Kliničnem oddelku za diabetes bodo s 
tem pridobile certifikat za specialna znanja o sladkorni bolezni. 
Za zagotavljanje  akcijskega načrta je potrebno zagotavljanje komunikacijskih poti 
med partnerji za uspešno obvladovanje sladkorne bolezni. Redne poti se 
kontinuirano vzpostavljajo z  Zvezo društev bolnikov s sladkorno boleznijo. 

 
Sekcija  je sprejela sklep, da bo oblikovala svojo spletno strani v okviru spletne strani 
Zbornice - Zveze. Spletna stran se bo dopolnjevala z aktualnimi vsebinami, ki bodo 
služile kot vir obveščanja. 

 
III. Program dela in cilji za leto 2013 

Strokovna sekcija že pripravlja program za izvedbo strokovnega seminarja sekcije, ki 
bo 18. in 19. 10. 2013 v Termah Zreče. V kratkem bo sledil prvi sestanek 
programskega odbora. Nekaj tem je bilo predlaganih na izvršnem odboru strokovne 
sekcije: insulinska črpalka, obzobne bolezni sladkornega bolnika i.t.d. 
 
Poročilo pripravila: Mateja Tomažin Šporar, predsednica strokovne sekcije 
mateja.tomazin@kclj.si 
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11.17 Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih te hnikov v nefrologiji, 
dializi in transplantaciji 

 
 
 
 
 

I. Predstavitev strokovne sekcije 
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nefrologiji, dializi in 
transplantaciji deluje že 26 let. 

 
Člani izvršilnega odbora sekcije  v mandatnem obdobju od julija 2009 do leta 2013: 

• Predsednic:  Mirjana Rep, 
• Podpredsednica:  Mirjana Čalić, 
• Sekretarka:  Brigita Rabuza 
• Člani: Ana Hostnik, Ljubljana; Marica Parapot, Novo mesto; Benedikta Lipičar, 

Nova Gorica; Helena Fluher, Maribor; Zdenka Tratenjak, Murska Sobota; Sonja 
Pečolar, Slovenj Gradec; Danica Hribernik, Trbovlje; Mateja Perko, Jesenice; 
Liljana Gaber, Ljubljana; Mirjana Čalić, Ljubljana; Vesna Žitnik, Ljubljana; Denis 
Dodić, Sežana. 

• Razširjeni izvršilni odbor: Marta Močivnik, Vojnik . 
• predstavnica Slovenije v Evropskem združenju EDTNA/ERCA : Sonja Pečolar. 
 

Zaradi širokega področja delovanja, je v izvršilnem odboru  naše sekcije13 članov in 
pokrivajo državne in zasebne dializne centre v Sloveniji. 

 
V preteklem letu je bilo izvedena ena korespondenčnih seja za  podporo in pomoč 
prizadetim v poplavah in dva sestanka Izvršilnega odbora ( IO). Odzivnost in 
udeležba vabljenih članov na sejah je bila 90% . Sodelovanje z člani IO je tekom leta 
bilo zelo dobro in uspešno. 

 
II. Izvedeni projekti in strokovna sre čanja 

V maju 2012 smo organizirali in realizirali dvodnevno strokovno srečanje v Portorožu 
z mednarodno udeležbo na temo: KLB in anemija. 

 
Aktivnosti strokovne sekcije ob Dnevih medicinskih sester in babic od 9. do 10. maja 
2012 v Cankarjevem domu v Ljubljani: 

- merjenje RR, holesterola, KS, zdravstveno vzgojno svetovanje za zgodnje 
odkrivanje in preprečevanje bolezni ledvic, 

-  izvedba anketnega vprašalnika o darovanju organov, 
-  predstavitev aktivnosti zdravstvene nege na področju TX ledvic, 
- predstavitev dialize, PD in prehrane glede na stopnjo ledvične odpovedi in pri 

KLO, 
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- predstavitev delovanja in ohranjanja zdravja ledvic v predšolskem in šolskem 
obdobju. 

 
Leto 2012 so zaznamovale aktivnosti na področju urejanja in oblikovanja poklicnih 
aktivnosti zdravstvene nege na področju nefrologije, dialize in transplantacije. 
Dokument je bil oddan na spletno stran Zbornice Zveze v javno razpravo do 5. 3. 
2012. Dokument  Aktivnosti zdravstvene nege na področju nefrologije, dialize in 
transplantacije  je 21. 3. 2012 potrdil Razširjeni strokovni kolegij za zdravstveno nego 
s sklepom št. 06a/75-2012 . 

 
III. Razvojna in publicisti čna dejavnost 
• V pripravi je izdaja združenih zbornikov : prehransko rizični pacienti na dializi in 

KLB in anemija v nakladi 200 izvodov do konca marca 2013; 
• Knjižica  Aktivnosti zdravstvene nege na področju nefrologije, dialize in 

transplantacije, izdana preko Zbornice - Zveze v nakladi 300 izvodov; 
• Sodelovanje z Zbornico - Zvezo pri reševanju problemov zdravstvene nege na 

področju nefrologije, dialize in transplantacije in  podaja strokovnega mnenja. 
 

IV. Problematika in izzivi 
V tem delovanju je največ problemov pri izdaji strokovne literature zaradi  poznega 
pošiljanja strokovnih prispevkov. Predavatelji se ne držijo dogovorjenih rokov, 
posledica tega pa je zapoznela izdaja strokovne literature. V zadnjem času se kaže 
problematika pri udeležbi na strokovnih srečanjih zaradi trenutnega stanja v državi. 

 
V. Mednarodna dejavnost  

V Portorožu so bili predstavljeni rezultati mednarodne raziskave o odnosu nefroloških 
medicinskih sester do starejših ljudi, ki jo je izvedla EDTNA/ERCA: v raziskavi smo 
aktivno sodelovali in rezultati so pokazali v Sloveniji rahlo pozitiven odnos do 
starejših. Raziskavo je predstavila Sonja Pečolar. 

 
VI. Kazalniki kakovosti 

Zagotavljanje kakovostne zdravstvene nege in sodelovanje pri zahtevnih medicinsko 
tehničnih posegih zahteva nenehno izobraževanje in usposabljanje zdravstvenega 
osebja. Iz tega razloga smo na strokovnem srečanju v Portorožu uvrstili v program 
temo Praktične izkušnje pri rokovanju z žilnimi katetri in preprečevanje katetrskih 
okužb, ki jo je predstavila  Romana Jokić, dipl. med. sestra. spec. 

 
VII. Program dela in cilji za leto 2013 

V letu 2013 smo zastavili cilje: organizacija strokovnega izobraževanja na področju 
prehrane ter izdelava nacionalnih protokolov. Plan dela smo razdelili na pet  sklopov: 

• izdelava nacionalnega protokola prehrane glede na stopnjo ledvične odpovedi; 
• izdelava nacionalnega protokola prehrane v nadomestnem zdravljenju; 
• izdelava nacionalnega protokola prehrane pacienta, pri katerem je poleg 
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ledvične odpovedi pridružena še druga bolezen; 
• izdelava nacionalnega protokola prehrane pri otrocih; 
• preprečevanje podhranjenosti/enteralna in parenteralna prehrana dializnih 

pacientov; 
• presejalni testi Norton Woterlu; 

 
Pri izdelavi smernic bodo sodelovali: strokovnjak na področju prehrane dietetik, 
zdravnik nefrolog, medicinske sestre  iz najožjih strokovnih področij, pri delu se bodo 
uporabljale  najnovejše smernice - ESPEN in pridobljeno znanje v praksi. 
Izdelane nacionalne smernice bomo dali v strokovno recenzijo  Slovenskemu 
združenje za klinično prehrano (SLO ESPEN) in komisiji za potrditev strokovnih 
smernic na Zbornici - Zvezi. 

 
Poročilo o delu OSS v letu 2012 in načrt dela za leto 2013 so člani IO prejeli 13. 2. 
2013. 

 
Poročilo pripravila: Mirjana Rep,dipl.m.s., predsednica strokovne sekcije 

  
11.18 Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih te hnikov v 

endoskopiji 
 
 
 
 
 

I. Predstavitev strokovne sekcije 
Sekcija MS in ZT v endoskopiji deluje že več kot 20 let in do leta 2011 jo je uspešno 
vodila gospa Stanka Popovič. 
 
Člani izvršilnega odbora : 

• Predsednica  Tatjana Gjergek je bila izvoljena in potrjena na sestanku 
razširjenega IO v Čatežu marca 2011; 

• Podpredsednica : Lučka Kočevar; 
• Člani :  Stanka Popovič je ostala v vlogi svetovalke, ostali člani Izvršnega 

odbora pa so bili že v preteklem letu določeni po regijskem načelu. Zaradi 
odhoda gospe Majde Šoštar  Lah v pokoj, je IO potrdil zamenjavo: Jasna Korak 
iz SB Slovenj Gradec. 

V letu 2012 je imel IO 3 seje in 6 korespondenčnih sej. 
 

II. Izvedeni projekti in strokovna sre čanja 
V letu 2012 smo organizirali dvodnevni seminar, kot smo planirali, vendar z mnogo 
manjšo udeležbo, kot je bilo predvideno. Predvideni kongres v skupni organizaciji z 
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Zdravniškim združenjem gastroenterologov je v 2012 odpadel in je prestavljen v junij 
2013. Priprave so že v teku. 
Še vedno se ukvarjamo z  izdelavo nacionalnih protokolov, čeprav je bil predviden 
rok do konca leta 2012. Razlog za to je velika obremenjenost članov z rednim delom 
in pa prevajanjem in iskanjem ustrezne literature. Prav tako nismo zaključili projekta 
izdaje zbornika predavanj Funkcionalnega izobraževanja v veliki meri zaradi zamude 
predavateljev pri oddaji člankov. 
 

III. Mednarodna dejavnost 
V preteklem letu smo sodelovali na evropski konferenci ESGENA z nacionalnim 
posterjem. Spodbujamo člane k aktivni udeležbi na domačih in tujih konferencah ter 
posredujemo informacije o možnostih pridobivanja sredstev za izobraževanja doma 
in v tujini (npr. štipendija ESGENA za praktično usposabljanje v enem od evropskih 
endoskopskih centrov). 

 
IV. Problematika in izzivi 

Največji problem, ki je zaznan že širše v zdravstveni negi, je možnost udeležbe na 
izobraževanjih. Vzrok je po podatkih zmanjšan obseg finančnih sredstev za 
izobraževanje v delovnih organizacijah in majhno število zaposlenih v praksi (ne 
nadomeščanje odsotnih zaposlenih). Prav tako je še vedno problem glede razdelitve 
kompetenc ZT, glede na trenutno večinsko sestavo endoskopskih timov. 

 
V luči priprav večine zdravstvenih ustanov v Sloveniji na akreditacijo smo veliko časa 
posvetili poenotenju higienskih postopkov v endoskopiji.  Zadovoljni smo s pretokom 
informacij med ustanovami in sledenju evropskim smernicam na področju 
endoskopije. 
 

V. Program dela in cilji za leto 2013 
V letu 2013 želimo dokončati projekt zbornik predavanj Funkcionalnega 
izobraževanja. 
Pred nami je organizacija 3. kongresa v sodelovanju z Zdravniškim združenjem in še 
en enodnevni seminar v sodelovanju s Sekcijo MS in ZT v rehabilitaciji. Želimo 
dokončati nacionalne protokole s področja čiščenja in dezinfekcije endoskopov in 
pripomočkov v endoskopiji in jih izdati v posebni publikaciji. Tudi letos načrtujemo in 
si želimo udeležbe na evropski konferenci (ob pomoči sponzorjev). 

 
Poročilo potrdil IO sekcije: korespondenčna seja , sklicana po e-pošti 18.1.2013. 

 
Poročilo pripravila : Tatjana Gjergek, predsednica strokovne sekcije 
gjergek.tatjana@gmail.com 
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11.19 Sekcija reševalcev v zdravstvu 
 
 
 
 
 

I. Predstavitev strokovne sekcije 
Izvršni odbor (IO) Sekcije reševalcev v zdravstvu se je v letu 2012 sestal enkrat. 41. 
redno sejo je imel 19. aprila 2012 v prostorih Hotela Planja na Rogli. Poleg redne 
seje se je IO 20. novembra 2012 sestal tudi z vodji reševalni služb Slovenije ter 
istega dne popoldan še z vsemi inštruktorji in predavatelji v okviru sekcije. 
Predsednik sekcije je v letu 2012 sklical še šest korespondenčnih sej (22. januar, 12. 
marec, 12. april, 2. september, 26. september in 7. oktober), na katerih je IO poleg 25 
sklepov redne seje sprejel 19 dodatnih sklepov za izvajanje dejavnosti sekcije ter za 
potrditev pooblastil predsedniku sekcije za izvedo potrebnih aktivnosti.  
 
Izvršni odbor Sekcije reševalcev v zdravstvu so v letu 2012 sest avljali: 

• Predsednik:  Jože Prestor, dipl.zn., in zastopnik gorenjske regije; 
• Podpredsednik:  Igor Crnič, dipl.zn., in zastopnik obalno kraške regije; 
• Sekretar David Drčar, dipl.zn., in zastopnik zasebnih reševalnih služb; 
• Člani: Matej Bončina, zt, zastopnik dolenjske regije; Tanja Doljak, 

dipl.m.s., zastopnica primorske regije; Janez Kramar, dipl.zn., zastopnik 
savinjsko – koroške regije; Zoran Petrovič, zt, zastopnik prekmurske 
regije; Boštjan Polenčič, zt, zastopnik štajerske regije; Anton Posavec, 
dipl.zn., zastopnik ljubljansko – notranjske regije. 

 
Predsednik in člani izvršnega odbora so bili izvoljeni na volilni seji 17. aprila 2009 
s štiriletnim mandatom (do 16. aprila 2013). Prvotna usmeritev nove zasedbe na 
čelu sekcije je še vedno  strokovna rast in napredek reševalcev in reševalne 
stroke, prizadevajo pa si tudi za krepitev pripadnosti poklicni skupini in 
prepoznavnosti delovanja sekcije in njenih članov navzven. 
IO Sekcije reševalcev v zdravstvu je že ob začetku mandata potrdil program in 
delo Podskupine za izobraževanje, ki se je v letu 2012 sestala enkrat na seji, 
enkrat je pripravila posvet vodij reševalnih služb in se večkrat sestala pri skupnih 
projektih. Poleg oblikovanja programov strokovnih srečanj je delovna skupina 
izvedla vse potrebne aktivnosti, da so se tudi v letu 2012 delavnice iz obvezne 
vsebine temeljnih postopkov oživljanja odvijale brez zadržkov. Ponovila je testno 
delavnico s preverjanjem znanja iz oskrbe dihalne poti in umetne ventilacija v 
predbolnišničnem okolju in oblikovala prvo delavnico s preverjanjem znanja iz 
imobilizacije v NMP. Podskupino za izobraževanje je vodil predsednik sekcije, 
člani so še Darko Čander, dipl.zn., CNMPRP Maribor, as. Andrej Fink, dipl.zn., 
MSHS (ZDA), RP UKC Ljubljana, Branko Kešpert, dipl.zn. iz ZD Celje, Janez 
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Kramar, dipl.zn. in Anton Posavec, dipl.zn. iz RP UKC Ljubljana. Mandat in 
sestava delovne skupine sta vezana na mandat IO sekcije. 
 

II. Izvedeni projekti in strokovna sre čanja 
V letu 2012 je Sekcija v samostojni organizaciji pripravila več strokovnih srečanj in 
učnih delavnic s preverjanjem znanja: 
1. 22. februarja 2012 enodnevni seminar v Pekrah pri Mariboru v Izobraževalnem 

centru URSZR z naslovom »Oskrba dihalne poti in umetna ventilacija v 
predbolnišničnem okolju«. 60 udeležencev seminarja se je posvetilo temam o 
različnih načinih za oskrbo dihalne poti. Udeležba je bila omejena, saj so bile za 
udeležence strokovnega srečanja organizirane intenzivne delavnice, na katerih 
so sami oskrbeli dihalno pot, reševali težave, povezane z oskrbo dihalne poti, in 
urejali pacienta na umetni ventilaciji 

2. 20. in 21. aprila 2012 dvodnevni seminar na Rogli z naslovom »Reševalci in 
droge«. Aktualna tema in dober izbor predavateljev je na seminar privabil 80 
udeležencev. Na seminarju so bile organizirane tudi delavnice iz aplikacije 
zdravil, alternativne parenteralne poti, preprečevanje okužb in zapletov ter 
obravnava agresivnega pacienta. 

3. 19. oktobra 2012 enodnevni seminar v Sežani v Izobraževalnem centru URSZR 
z naslovom »Imobilizacija v nujni medicinski pomoči«. 60 udeležencev 
seminarja se je posvetilo temam o vzrokih in indikaciji za imobilizacijo, na 
delavnicah so izpopolnili znanje iz uporabe sodobnih imobilizacijskih 
pripomočkov. 

4. V letu 2012 je Sekcija reševalcev v zdravstvu samostojno izvedla sedem 
delavnic iz obvezne vsebine temeljnih postopkov življenja z uporabo AED 

 
Sodelovanje pri ostalih projektih in strokovnih srečanjih: 
5. 19. mednarodni simpozij o urgentni medicini v Portorožu od 13. do 16. junija 

2012. Organizator srečanja je Slovensko združenje za urgentno medicino, 
Sekcija reševalcev v zdravstvu je bila soodgovorna s strokovno Sekcijo MS in 
ZT v urgenci pri pripravi in izvedbi programa za medicinske sestre in 
zdravstvene tehnike. 

6. V letu 2012 je Sekcija reševalcev v zdravstvu v sodelovanju z regijskimi 
strokovnimi društvi izvedla osemindvajset delavnic iz obvezne vsebine temeljnih 
postopkov življenja z uporabo AED. 

7. Ukrepanje zdravstva ob velikih nesrečah ali Medical Response to Major 
Incidents je mednarodna delavnica, ki je bila od 1. do 4. februarja 2012 
organizirana v sodelovanju z ZDS, Sekcijo travmatologov Slovenije, Hrvaškim 
združenjem za urgentno medicino in Evropskim združenjem travmatologov in 
urgentnih kirurgov. 

8. Tekmovanje ekip iz nujne medicinske pomoči je bilo od 27. do 29. septembra 
2012 prvič izvedeno pod vodstvom in koordinacijo Sekcije reševalcev v 
zdravstvu. Soorganizator sta bili še služba NMP pri ZD Slovenske Konjice, ki je 
bil tudi pobudnik dogodka, ter Slovensko združenje za urgentno medicino. 



 

Poročilo o delu organov Zbornice –Zveze za leto 2012 
 
 

142 
 

III. Mednarodna dejavnost 
V letu 2012 smo nadaljevali z izvajanjem sklenjenega sporazuma v letu 2011 s 
Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu. Člani sekcije so aktivno sodelovali pri 
usposabljanju ekip NMP na hrvaškem in tudi izdajanju strokovnih publikacij s 
področja NMP. 
 
Skupaj s Sekcijo travmatologov Slovenije, Združenjem kirurgov Slovenije, Hrvatskim 
združenjem za urgentno medicino in Evropskim združenjem travmatologov in 
urgentnih kirurgov (European Society of Trauma and Emergency Surgery) je Sekcija 
reševalcev v zdravstvu po pooblastilu IO sodelovala v oblikovanju samostojnega 
slovensko-hrvaškega programa usposabljanja iz ukrepanja zdravstva ob velikih 
nesrečah. Pobudo in koordinacijo vodi Sekcija travmatologov, ki bo pod okriljem SZD 
ustanovila samostojno strokovno sekcijo. Glavni produkt skupnega projekta je 
izvedba delavnice, za katero smo uspeli pridobiti sodelovanje Ministrstvo za zdravje, 
ki je dogodek tudi sofinanciralo. 
Največji projekt Sekcije v letu 2012 je bil priprava in izvedba Tekmovanja ekip NMP 
na Rogli v septembru. S soorganizatorji smo uspeli pridobiti kar nekaj sponzorjev, na 
vabilo se je odzvali tudi ministrstvo za zdravje, ki je bilo pokrovitelj dogodka in ga je 
tudi delno sofinanciralo. Na dogodek smo uspeli privabiti rekordno število 
udeležencev, osemnajst iz Slovenije in kar štiri iz Hrvaške. Prvič smo na tekmovanje 
sprejeli tudi ekipe brez zdravnikov. Ker smo zaradi težke poslovne situacije 
zdravstvenih zavodov pomembno znižali prijavnino, je za izvedbo projekta Sekcija 
reševalcev v zdravstvu porabilo vsa privarčevana sredstva iz preteklih let. 
 

IV. Razvojna in publicisti čna dejavnost 
Sekcija reševalcev v zdravstvu je maja in junija 2012 izvedla obsežno raziskavo, v 
katero so bili vključene vse reševalne službe. Z raziskavo smo želeli ugotoviti, kako 
se je v preteklih letih spreminjala izobrazbena struktura reševalcev v Sloveniji in 
kakšna je perspektiva izobrazbe v prihodnjih nekaj letih. Raziskava bo predstavljena 
na Kongresu zdravstvene nege 2013. 
V letu 2012 se je iztekel zakonski rok, v katerem bi morali vsi zdravstveni tehniki, 
zaposleni na reševalnih službah, pridobiti Nacionalno poklicno kvalifikacijo 
Zdravstveni reševalec – Zdravstvena reševalka. Sekcija je po sklepu IO poskrbela za 
usposabljanju dodatnih članov komisij za preverjanje in potrjevanje poklicnega 
standarda in tako omogočila neovirano delo komisij. 
Žal je gospodarska kriza, ki se je zagrizla tudi v poslovanje zdravstvenih zavodov 
obudila apetite po nižanju doseženih kadrovskih standardov. Kriza, ki je nastala v 
odnosih med MZ in Zbornico – Zvezo ter pozitivno mnenje strokovnih organov je 
zaustavilo težnje po varčevanju na področju reševalnih prevozov. Zato je plačnik že 
sprožil prve ukrepe za povečanje obračunske discipline dejavnosti. Aktualni 
problematiki je bil namenjen posvet IO in vodij reševalnih služb novembra 2012, na 
katerega so bili povabljeni predstavniki MZ, ZZZS in Združenja zdravstvenih zavodov 
Slovenije. Odzvali so se le predstavniki Ministrstva za zdravje. 
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Sekcija je v letu 2012 izvedla ali sodelovala pri več kot 40 dogodkih, na katerih se je 
vedno spremljala zadovoljstvo udeležencev s pomočjo evalvacijskega vprašalnika. Z 
vsebino in organizacijo strokovnih srečanj ter ostalih dogodkov so bili zadovoljni 
organizatorji kot tudi udeleženci. 
 
V letu 2011 je Sekcija reševalcev v zdravstvu izdala tri publikacije: 

• Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED – ponatis v založbi 3000 izvodov, 
strokovna recenzija Štefek Grmec, Andrej Fink, CIP 616-036.882-083.98(035), 
ISBN 978-961-93179-0-7 

• Oskrba dihalne poti in umetna ventilacija v predbolnišničnem okolju, založba 80 
izvodov, strokovna recenzija Gregor Prosen, CIP 616.24-083 (082), ISBN 978-
961-92063-9-3 

• DROGE – prepoznavanje in ukrepanje v predbolnišnični nujni medicinski 
pomoči, založba 300 izvodov, CIP 613.83:616-083.98(082) ISBN  978-961-
93179-2-1 

 
Na reševalne službe je bilo od izdanih publikacij v letu 2012 razdeljeno 240 
brezplačnih izvodov. 
 

V. Druge aktivnosti 
Strokovna sekcija je bila aktivna tudi pri organiziranju in podpori druženja poklicne 
skupine izven strokovnih seminarjev. 18. januarja 2012 je organizirala srečanje 
članov na Rogli, kjer so se pomerili že na osmem tekmovanju reševalcev v zdravstvu 
v veleslalomu. Zbralo se je preko 150 članov sekcije in vabljenih gostov, ki so športno 
merjenje moči in spretnosti kmalu sprostili v prijetnem druženju. Sekcija je bila tudi 
ponovno eden od pokroviteljev desetega srečanja slovenskih služb nujne medicinske 
pomoči v Ribnem pri Bledu, ki so ga organizirali člani iz reševalnih postaj Gorenjske. 
Podobno je Sekcija na vloženo prošnjo podprla nogometni turnir Pokal modre luči, ki 
so ga novembra organizirali reševalci iz Prekmurja. 
 
Portal je sekcija obnovila in poživila konec leta 2011, v letu 2012 pa smo oblikovali 
tudi portal na socialnem omrežju FB, ki je bil takoj ob postavitvi dobro sprejet in ga 
redno obiskujejo člani in interesni udeleženci omrežja. 

 
VI. Program dela in cilji za leto 2013 

Načrti za leto 2013 so enako ambiciozni kot zadnja leta. Sekcija bo v lastni 
organizaciji izvedla eno dvodnevno in eno enodnevno strokovno srečanje. Vsebine 
bodo obravnavale strokovni področji, kjer je po mnenju članstva izkazana največja 
potreba. Dva dneva bomo posvetili problematiki, povezani s posegi ob življenjsko 
ogroženem pacientu, enodnevni seminar pa bo posvečen interpretaciji EKG zapisa. 
Nadaljevali bomo z izvajanjem delavnic iz obveznih vsebin, v lastni izvedbi in v 
sodelovanju z regijskimi strokovnimi društvi ter v dogovoru z zdravstvenimi zavodi. 
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Ponovili bomo tudi delavnico o oskrbi dihalne poti po kriterijih standardiziranega 
modula, enako tudi delavnico iz imobilizacije. 
Enako se je IO zavezal, da bo publicistično delo sekcije nadaljeval. V letu 2013 se bo 
preko skupne spletne strani pripravil dostop do vseh izdanih publikacij Sekcije 
reševalcev v zdravstvu v digitalni obliki. Na spletni strani reševalcev se bo oživel 
spletni časopis Reševalec. Delovna skupina za izobraževanje 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. 
V letu 2013 bo Sekcija izvedla volitve novega vodstva, ki bo vodilo sekcijo v mandatu 
2013 – 2017. 
 
Predsednik Sekcije je tudi leta 2012 opravljal funkcijo koordinatorja odbora strokovnih 
sekcij in bil član upravnega odbora Zbornice - Zveze. Poleg tega je Zbornica - Zveza 
izmed predlaganim strokovnjakov delegirala dva člana sekcije v komisije za strokovni 
nadzor. Svojega člana ima strokovna sekcija tudi v komisiji Zbornice - Zveze za 
licenčno vrednotenje in v statutarni komisiji. 

 
Poročilo je na 35. korespondenčni seji dne 27.01.2013 sprejel IO Sekcije reševalcev 
v zdravstvu – sklep 35/111. 

 
Poročilo pripravil: Jože Prestor, dipl.zn., predsednik strokovne sekcije 
joze.prestor@gmail.com 

 
11.20 Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih te hnikov v 

zobozdravstvu 
 
 
 
 
 

I. Predstavitev strokovne sekcije 
Sekcija deluje od leta 1992. V maju 2012 je sekcija praznovala 20 let delovanja. 
Sekcija združuje člane in članice, zaposlene na področju  preventivne in kurativne 
dejavnosti v zobozdravstvu. Potrebe po specifičnih znanjih, ki jih moramo osvojiti 
zdravstveni delavci, naraščajo, zato je izmenjava strokovnih izkušenj zelo 
pomembna. 

 
Volilna skupščina, na kateri je bilo izvoljeno novo vodstvo sekcije, je bila 18. 5. 2012 
v Termah Zreče. 
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Člani izvršilnega odbora sekcije v mandatnem obdobju od  18. 5. 2012 do 17. 5. 
2016: 

• Predsednica: Marina Čok, ZD Izola – Primorska regija, 
• Podpredsednica: Damjana Grubar, ZD Krško – Dolenjska regija, 
• Sekretarka:  Andreja Turk, ZD Novo Mesto – Dolenjska regija, 
• Člani : Loti Hreščak, UKC Stomatološka klinika – Ljubljanska regija; Dora 

Masten, ZD Nova Gorica – severno – primorska regija; Maja Koudila, ZD 
Murska Sobota – pomurska regija; Sonja Bernot, ZD Kamnik – gorenjska regija; 
Irena Šumer, ZD Velenje – celjska regija; Vanja Kovačič, ZD Maribor – 
mariborska regija. 

 
Izvedba sej IO: 

• 40. seja – 16. 2. 2012; 
• 41. seja – 5. 4. 2012; 
• 42. seja – 17. 5. 2012; 
• 43. seja – 19. 5. 2012. 

 
Seje novega IO:  

• seja – 25. 6. 2012; 
• seja – 11.10. 2012; 
• seja – 6. 12. 2012. 

 
Koresponden čne seje IO:  
26. 1. 2012; 7. 2. 2012 in 8. 5. 2012. 

 
II. Izvedeni projekti in strokovna sre čanja 

Strokovni  seminar z naslovom Sodobni trendi v zobozdravstvu in ustno zdravje , 
smo izvedli 18. in 19. 5. 2012 v Termah Zreče  . Svečanost ob 20. obletnici delovanja 
Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v zobozdravstvu  smo 
slavnostno obeležili prvi dan seminarja. Gospod Jože Prestor je sekciji v imenu 
Zbornice –Zveze podelil priznanje za 20 - letno strokovno,  kakovostno in uspešno 
delo na področju zobozdravstvene dejavnosti v Sloveniji. Ob tej priložnosti smo se s 
priznanjem zahvalili tudi našim članicam za 10 in 20-letno aktivno sodelovanje v 
sekciji. 

 
Sodelovali smo na 13. simpoziju zdravstvene in babiške nege 2012. Na dnevih 
medicinskih sester in babic smo na stojnici  javnosti predstavili  naše strokovno delo 
na terenu in v ambulanti ter predstavitev dopolnili s predavanjem gospe Marije Miklič 
Obolenja obzobnih tkiv. Z razstavo svojih slik se je predstavila naša kolegica gospa 
Zvonka Debenak. 

 
Naše delo je zabeleženo s članki v glasilu Utrip,  v Zborniku seminarja ter v Zborniku 
ob 20-letnici delovanja sekcije. 
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III. Program dela in cilji za leto 2013 
Za leto 2013 planiramo dvodnevno strokovno srečanje 12. in 13. aprila v Bohinju ter 
enodnevno strokovno ekskurzijo v UKC Ljubljana -  Stomatološka klinika . 

 
Sodelovali bomo pri organizaciji mednarodne konference School nurse, ki bo 
potekala od 22. 7. do 26. 7.2013 v Ljubljani. 

 
Nalogo predsednice sem sprejela s prepričanjem, da je v naši sekciji zbranih dovolj 
ljudi, znanja, volje in ljubezni do našega dela, tako, da lahko gremo skupaj s 
premišljenimi koraki naprej in se ob vsakem koraku skušamo kaj novega naučiti. 

 
Poročilo pripravila:  Marina Čok, predsednica strokovne sekcije 

 
11.21 Sekcija študentov zdravstvene in babiške nege  

 
 
 
 
 

I. Predstavitev strokovne sekcije 
Sekcija študentov zdravstvene in babiške nege deluje v okviru Zbornice zdravstvene 
in babiške nege Slovenije že 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. 
 
Člani izvršilnega odbora sekcije v mandatnem obdobju od 3.11.2011: 

• Predsednik:  Patrick Žibret,  
• Člani:  Irena Dekleva, Bianka Vodovnik, Darja Pogladič, Teo Žijan in Matija 

Omejec. 
 
V letu 2012 smo imeli pet rednih sej izvršnega odbora.  

II. Izvedeni projekti in strokovna sre čanja 
V letu 2012 smo v mesecu marcu člani izvršnega odbora organizirali ogled 
Helikopterske nujne medicinske pomoči na Brniku. V mesecu aprilu pa smo se 
odpravili na ogled Bolnice Franje in Tovarne zdravil Krka d.d. v Novem mestu. Ta 
izlet je bil organiziran tudi za profesorje in profesorice zdravstvenih in babiških šol v 
Sloveniji. Tudi letos smo v mesecu decembru zopet obdarili otroke pediatričnih 
oddelkov v Ljubljani in to na Infekcijski kliniki in Kliniki za otorinolaringologijo in 
cervikofacialno kirurgijo. Napisali smo tudi krajši sestavek in ga skupaj s slikami 
objavili v Utripu, ki bo izšel v mesecu januarju 2013. Glede na plan, ki smo si ga 
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zadali, nam v mesecu maju 2012 ni uspelo izpeljati strokovne ekskurzije v Zagreb. 
Zaradi večje porabe finančnih sredstev pri prepoznavnosti sekcije in pri potnih 
stroških smo se člani IO odločili, da bomo en projekt izpustili in tako privarčevali 
nekaj finančnih sredstev. 

 
III. Program dela in cilji za leto 2013 

V letu 2013 smo se člani Sekcije odločili, da si bomo v mesecu aprilu ogledali 
Helikoptersko nujno medicinsko pomoč na Brniku, v mesecu maju organizirali 
strokovno ekskurzijo in v mesecu decembru zopet pripravili obdarovanje otrok na 
pediatričnih oddelkih slovenskih bolnišnic ali zavodov. 

 
Poročilo je potrdil izvršni odbor Sekcije na 1. korespondenčni seji, dne 10.1.2013, 
sklep številka 1. 
 
Poročilo pripravil:  Patrick Žibret, predsednik strokovne sekcije 
patrick.zibret87@gmail.com 

 
11.22 Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih te hnikov v sterilizaciji 

 
 
 
 

I. Predstavitev strokovne sekcije 
 
Člani izvršnega odbora  v mandatnem obdobju junij 2010 - 2014: 

• Predsednica:  Andreja Žagar (azagar@onko-i.si); 
• Podpredsednica : Irena Istenič  (irena.isteni@kclj.si); 
• Člani : Milena Belšak (belsak.milena@gmail.com); Albina Gabrovšek 

(albina.gabrovsek@guest.arnes.si); Nataša Piletič (natasa.piletic@sb-nm.si); 
Darja Kukovič (darja.kukovic@kclj.si); Lilijana Tominec  (Lilijana.Tominec@sb-
Izola.si); Edija Bavdaž (edija.bavdaz@bolnisnica-go.si); Tanja Pristavec 
(tanja.pristavec@sb-je.si) ter Edo Sotošek in Sandra Čarni, kot zunanja član. 

Sterilizacijsko stroko želimo narediti prepoznavno. Zasedba članov izvršilnega 
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. 

 
II. Izvedeni projekti in strokovna sre čanja 

Naše delo je potekalo po zastavljenem planu dela za mandatno obdobje 2010 – 
2014. Prizadevanja so bila usmerjena v razvoj sterilizacijske stroke, promocijo in 
pridobivanje prepoznavnosti in pomena pravilnega reprocesiranja uporabljenega 
materiala, s poudarkom vloge v sistemu preprečevanja bolnišničnih okužb. Delovanje 
je bilo usmerjeno v  sodelovanje z Zbornico – Zvezo, povezovanje s strokovno 
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sorodnimi organizacijami in v odzivanje na vse aktivnosti, ki bi pozitivno vplivale na 
status stroke. 

 
V letu 2012 smo imeli 5 rednih sej članov izvršnega odbora. Na sejah smo 
obravnavali in usklajevali zastavljene plane in cilje: 

• ki so se nanašali na povezovanje in delo v duhu krovne organizacije  Zbornice – 
Zveze; 

• priprava 2 – dnevnega strokovnega seminarja; 
• reševanje strokovnih vprašanj; 
• priprava navodil oz. strokovnih smernic za delo v sterilizaciji; 
• povezovanje z organizacijami, ki se ukvarjajo s sterilizacijsko stroko; 
• sodelovanje z organizacijo WFHSS, HUMS-te, DSAM, SUSID; 
• priprava na izobraževanja za zaposlene v sterilizaciji in  specialnih znanj za 

delo v sterilizaciji; 
• spremljanje finančnega stanja sekcije; 
• o potrebah za delovanje izvršnega odbora; 
• priprave strokovnih smernic; 
• priporočila glede planiranja kadrov v sterilizaciji. 

 
12. in 13. aprila 2012 smo smo na Ptuju organizirali 2 – dnevno strokovno srečanje z 
naslovom »VIŠJI STANDARD V STERILIZACIJI – VIŠJA VARNOST«. 
Reprocesiranje uporabljenega materiala v zdravstvu zahteva izvedbo celotnega 
postopka obdelave materiala brez odstopanj. Vsako odstopanje pomeni tveganje na 
kakovosti priprave sterilnih setov. Končno pa se odraža kot tveganje za pacienta, 
zdravstveno osebje in sam proces celovite oskrbe pacienta. 
Ker poznamo problematiko na področju sterilizacije, smo v program uvrstili različne 
teme, s katerimi smo skušali posredovati uporabne strokovne vsebine za čim širši 
krog slušateljev. Udeležba na seminarju je bila zelo dobra. Neposredno smo se 
pogovarjali z udeleženci in tudi individualno odgovarjali na zastavljena vprašanja. 
Ob tem dogodku je bil izdan tudi zbornik predavanj z naslovom »VIŠJI STANDARD V 
STERILIZACIJI – VIŠJA VARNOST«. 
Priprava stojnice ob dnevu medicinskih sester. 

 
III. Mednarodna dejavnost 

Usposabljanje za delavce v sterilizaciji I. stopnja v Zagrebu v februarju 2012 Hrvatska 
Udruga Medicinske Sterilizacije  (HUMS-te) je ob podpori World Forum for Hospital 
Supply (WFHSS) in Osterreichischen Gesellschaft fur Sterilgutversorgung (ÖGSV) v 
času od 24. 2. do 4. 3. 2012 v Zagrebu organizirala osnovni tečaj I. stopnje za delo 
na področju dezinfekcije in sterilizacije instrumentov in ostalih medicinskih 
pripomočkov. 
Centralizacija oz. organizacija v obliki enote centralne sterilizacije, zagotavlja 
učinkovito procesiranje medicinskega materiala in oskrbo s steriliziranim materialom 
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vse uporabnike v zdravstvenih ustanovah. Pridobleno znanje omogoča profesionalen 
pristop k reprocesiranju uporabljenega materiala. 
Tovrstno izobraževanje je potekalo tudi v Makedoniji v mesecu maju in septembra v 
Srbiji. Aktivna udeležba. 
Izdelava promocijskega  plakata. 

 
IV. Razvojna in publicisti čna dejavnost 

Priprava dveh strokovnih smernic : 
• NADZOR OPREME: Testi prodiranja pare Bowie Dick test za enkratno uporabo, 
• Sterilizacija s paro – avtoklaviranje. 

 
Sodelovanje s slovenskim inštitutom za pripravo priporočil za delo v sterilizaciji. 

 
Priprava kadrovskega normativa za delo v sterilizaciji. 

 
Pregled dokumenta razmejitev del za sterilizacijo. 

 
V. Program dela in cilji za leto 2013 

Plani za dela za 2013: 
• organizacija sej IO sekcije; 
• izvedba 2 – dnevnega strokovnega seminarja v mesecu marcu 2013; 
• udeležba na svetovnem kongresu in sodelovanje z WFHSS; 
• sodelovanje z organizatorji  izobraževanja  za pridobitev specialnih znanj 

stopnja  I,  WFHSS; 
• priprava strokovnih smernic za delo v sterilizaciji v sodelovanju z WFHSS; 
• udeležba na delavnici skupine za izobraževanje in strokovne smernice  WFHSS 

(organizirani sta dve delavnici letno); 
• priprava izobraževanja za pridobitev funkcionalnih znanj v sodelovanju z 

WFHSS 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 sedaj niso predvidljivi, bi pa lahko vplivali 

na stroko; 
• priprava izobraževanja iz specialnih znanj za delo v sterilizaciji po programu 

WFHSS; 
• priprava nacionalnih smernic; 
• priprava kazalnikov kakovosti; 
• sodelovanje s strokovnimi institucijami in skupinami. 
 

Poročilo je bilo 25. januarja potrjeno s strani članov IO sekcije in poslano na Zbornico 
– Zvezo. 
Poročilo pripravila: Andreja Žagar, predsednica strokovne sekcije 
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11.23 Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih te hnikov v 
hematologiji 

 
I. Predstavitev strokovne sekcije 

Člani izvršilnega odbora sekcije: 
• Predsednica:  Nataša Janevski, KO za hematologijo - od aprila 2012 dalje; 
• Podpredsednica:  Branka Založnik; 
• Člani:  Marjanca Rožič, Pediatrična klinika; Meta Ražman, Splošna bolnišnica 

Maribor; Tina Lupša, Splošna bolnišnica Celje; Milena Drnovšek, Splošna 
bolnišnica Novo mesto; Stanko Rovtar, Splošna bolnišnica dr.F.Derganca, 
Šempeter pri Novi Gorici. 

• Sodelavci s posebnimi zadolžitvami: Irena Katja Škoda Goričan – urejanje 
zbornika, Alenka Dobrovoljc, Nataša Janevski - strokovna recenzija prispevkov, 
Jože Faganel- lektoriranje, Darja Ovijač – računalniška projekcija. 

 
V letu 2012 smo imeli šest sej. 

 
II. Izvedeni projekti in strokovna sre čanja 

V okviru sekcije MS in ZT v hematologiji sta bili v letu 2012 organizirani dve strokovni 
srečanji: 

• 12., 13. in 14. aprila 2012 je v Termah Olimia, Podčetrtku  potekal 4. slovenski 
kongres medicinskih sester, babic in zdravstvenih t ehnikov v hemato-
onkologiji z mednarodno udeležbo . 

 
Namen kongresa je bila predstavitev novosti v diagnosticiranju, obravnavanju in 
zdravljenju hematoloških bolezni, prikaz dosežkov preteklih štirih let in osvetlitev 
novosti v delovanju transfuzijske medicine. 
Kongres medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov se je začel z obravnavo najbolj 
zahtevnih vsebin, kot so ravnanje s hudo bolnimi otroki z bolečino in priprava otrok 
na boleče posege. Nato smo obravnavali profilaktično zdravljenje pacientov s 
hemofilijo in zdravstveno nego osrednjih venskih katetrov. Poučili smo se tudi o 
faktorjih strjevanja krvi in humanih polispecifičnih imunoglobulinih (o njihovih vrstah, 
načinih aplikacije in morebitnih spremljajočih zapletih). Obsežen sklop predavanj smo 
namenili pripravi in aplikaciji novih zdravil v hematologiji za s.c. in i.v. uporabo, 
opozorili na možne zaplete po darovanju krvi, seznanjeni pa smo bili tudi s 
prednostmi telemedicine v transfuzijski oskrbi bolnišnice. 
Prvi dan kongresa je bil namenjen predvsem srečanju organizatorjev in odborov 
različnih vej hematologije, drugi dan pa je bil zapolnjen s predstavitvijo farmacevtskih 
izdelkov, spoznavanjem soudeležencev iz vse Slovenije in s strokovnimi predavanji. 
Pri zdravnikih in transfuziologih je bila zastopanost mednarodna, sodelovali so 
priznani strokovnjaki z Bologne, Luksemburga, Bristola, Stockholma, Stanforda in 
Houstona. 
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Na koncu dneva je bilo za druženje poskrbljeno z odlično skupno slavnostno večerjo 
vseh poklicnih profilov, ki se je začela s podelitvijo priznanj najzaslužnejšim s 
področja hematologije. Udeležba je bila vseslovenska, prisostvovali so predstavniki 
UKC Maribor in UKC Ljubljana, predstavniki splošnih bolnišnic Celje, Nova Gorica, 
Slovenj Gradec, Novo Mesto, Brežice, Murska Sobota ter Izola. 
Tretji dan smo prvo polovico dneva znova posvetili strokovnim predavanjem, ki smo 
jih zaključili s spoznanjem, da delamo dobro, in z željo, da se obogateni z novimi 
znanji čez štiriIleta spet zberemo v čim večjem številuZ    

• 19. in 20. oktobra 2012 je v Zdravilišču Laško potekalo strokovno srečanje z 
naslovom Paliativna obravnava hematološkega bolnika  

Dr. Jože Trontelj, dr. med., nam je pripravil zanimivo predavanje o etiki skrbi za 
umirajoče. Povedal je, da potrebe umirajočega pogosto slabo razumemo in se nanje 
odzivamo na neprimerne načine. Eden od teh je neučinkovita skrb za lajšanje bolečin 
in drugega telesnega trpljenja. Drugi je slab posluh za bolnikove duševne stiske. 
Veliko smo slišali tudi o spornosti evtanazije. Sledilo je predavanje prim. Jožice 
Červek, dr. med., ki nam je predstavila namen in razvoj oddelka za aktivno paliativno 
oskrbo bolnikov z rakom. Namen oddelka je ustanoviti most med oskrbo bolnika na 
inštitutu ter dolgotrajno paliativno oskrbo v drugih ustanovah ali paliativno oskrbo na 
domu. Njihov oddelek je prav tako namenjen izobraževanju in opravljanju kliničnih 
raziskav iz paliativne oskrbe. Jernej Benedik, dr. med., nam je predstavil 
obvladovanje najpogostejših simptomov v paliativni oskrbi bolnikov z rakom. Povedal 
je, da je pravočasen začetek paliativne oskrbe ključen in dokazano povezan s 
podaljšanjem preživetja. Bolniki z napredovalno boleznijo, ki so v paliativni oskrbi, 
imajo veliko simptomov, zato je pomembno, da obravnavo vsakega simptoma 
prilagodimo glede na posameznega bolnika, ki ga obravnavamo celostno, ter sledimo 
njegovim željam in prioritetam. Zelo pomemben člen pri paliativni oskrbi je tudi 
družina. Alen Kostić, dipl. zn. v intenzivni negi, nam je predstavil pomemben del etike 
v zdravstveni negi, to je empatijo. Empatija je vrsta razumevanja, ki pomaga bolniku 
in njegovi družini v težkih trenutkih. Bolniku veliko pomeni, če mu damo vedeti ,da ga 
res poslušamo, da smo ob njem, ko nas potrebuje. Sledilo je predavanje Paliativna 
obravnava bolnika z vidika duhovnih potreb, ki ga je pripravila Darja Koželj, vms v 
intenzivni negi. Razumevanje njegove duhovnosti je ključnega pomena za 
razumevanje bolnikovega soočanja z boleznijo in smrtjo. Pristop medicinske sestre 
naj bi bil dejansko osredotočen na bolnika, podpirala naj bi ga v njegovi 
edinstvenosti, mu omogočila, da izrazi strah, dvom, zaskrbljenost; pomagala naj bi 
mu pri njegovem iskanju smisla. 
Vida Oražem, dipl.m. s., je predstavila spodbuden primer prakse v paliativni oskrbi. 
Sistem take oskrbe je lajšanje trpljenja in zagotavljanje najboljše možne kakovosti 
življenja tako bolniku kot njegovi družini. Iz predstavljenega primera smo videli, da je 
uspešnost kakovostne zdravstvene nege v paliativni oskrbi vedno pogojena z dobro 
komunikacijo med člani tima, ki se zavedajo pomembnosti človeka in njegovih 
vrednot. Psihološka, čustvena, moralna in duhovna podpora naj bodo temelj 
vsakdanjega dela z bolniki kot tudi z njihovimi svojci. 



 

Poročilo o delu organov Zbornice –Zveze za leto 2012 
 
 

152 
 

As. mag. Marina Bürger Lazar, univ.dipl.psih., spec.klin.psih., nam je predstavila 
soočanje otrok, mladostnikov in njihovih družin z neozdravljivo onkološko boleznijo. 
Bistvo pediatrične paliativne oskrbe je obvladovanje in lajšanje telesnih in drugih 
težav, ki jih ima otrok v času brezizhodnega napredovanja bolezni, v času umiranja, 
smrti in žalovanja po smrti. Zelo pomembni sta celostna obravnava in pomoč, ki sta 
usmerjeni v čim večji možni meri izboljšati kakovost življenja otroka in njegove 
družine. Sledilo je predavanje Darje Šircelj Artač, ZT, in Irene Košir, dipl. m. s., o 
vlogi medicinskih sester pri družini z umirjajočimi otroki. Zavedali smo se, da so v 
tako kritičnih situacijah dolžnosti medicinskih sester razširjene daleč prek domene 
telesne pomoči, saj mora medicinska sestra v celoti upoštevati splet telesnih, 
čustvenih, duhovnih in socialnih potreb umirjajočega otroka in njegove družine ter jim 
nuditi socialno in strokovno zdravstveno nego. Tamara Novak, ZT, in Zdenka Žalik, 
ZT, sta pripovedovali, kaj doživljajo medicinske sestre in zdravstveni tehniki ob 
umirjajočem otroku. Spoznali smo, da je njihovo delo zelo zahtevno in naporno. 
Vsakič se sprašujejo, kako se spopasti z žalujočimi svojci, predvsem pa, kako se 
spopasti s svojimi občutki, strahovi, s svojo bolečino ob tem dogajanju, saj spremljajo 
male bolnike od začetka bolezni do preranega zaključka življenja. Zaključno 
predavanje o žalovanju sta pripravili Mojca Toplišek, ZT, in Bojana Jeric, sms. 
Povedali sta, da je žalovanje naraven proces, katerega ne smemo zanemariti, saj je 
namen tega, da se sčasoma sprijaznimo s tem, kaj se je zgodilo, ter ponovno 
zaživimo. Po zelo zanimivih predavanjih je sledila razprava, nato pa tudi sprostitev ob 
prijetni večerji, ki nam je pomagala nabrati novih moči za drugi sklop sobotnih 
predavanj. Tatjana Horvat, dipl. m. s., iz slovenskega društva Hospic nam je 
pripravila predavanje z naslovom Beseda ima globoko moč podpore – komunikacija v 
zadnjem življenjskem obdobju. Prav v tem življenjskem obdobju je sočutna in 
učinkovita komunikacija z bolnikom in njegovimi najbližjimi ena najtežjih področij 
skrbstvenega dela. Pomembno je, da bolnik do konca življenjske poti ohranja 
dostojanstvo in da ima pri čim več stvareh možnost izbire. Nadaljevala je Irma 
Markovšek, dipl. m. s., ki dela v Zdravstvenem domu Lukovica kot patronažna 
medicinska sestra. Predstavila nam je svojo vlogo pri težko bolnem in umirajočem 
bolniku na terenu. Vesna Ostrožnik, dipl. m. s., nam je predavala o spremljanju 
umirajočih in o procesu umiranja. S spremljanjem umirajočih bolnikov spremenimo 
pogled na življenje. Velikokrat nas obogatijo za prenekatero izkušnjo in nam dajo 
več, kot jim lahko dajemo mi. Kolegica Polona Rihtaršič, dipl. m. s., nam je 
predstavila paliativno oskrbo umirajočih. Omenila je, da je ljudi strah minljivosti in 
umiranja in da si večina ljudi želi umreti v domačem okolju, v krogu najbližjih. 
Velikokrat temu ni tako, zato je pomembno, da bolnikom omogočimo kakovostno 
zdravstveno nego in oskrbo, razumevajoč odnos, lajšanje trpljenja in občutek 
varnosti, včasih zadostujeta že prijazna beseda in stisk roke. Nadaljeval je Luka 
Milošič, dipl. zn., ki nam je predstavil najpogostejši simptom pri bolniku z 
napredovalno boleznijo, to je bolečino. Govoril je o vrstah bolečine in obvladovanju le 
te. Sledilo je zanimivo predavanje o posebnosti dovajanja zdravil in tekočin v 
paliativni oskrbi, ki sta ga pripravila Boštjan Zavratnik, dipl. zn., in Marjana Trontelj, 
dipl. m. s., spec. periop. zn. Predstavila sta nam najpogostejše in najbolj zaželene 
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poti dovajanja zdravil v paliativni oskrbi. Najenostavnejša oblika vnosa zdravil za 
bolnika kot za njihove bližnje je skozi usta, zato se v prvi vrsti uporabljajo zdravila v 
obliki tablet ali kapsul, v drugi vrsti pa v obliki tekočin. V tretji vrsti se uporabljajo 
zdravila za dovajanje skozi sluznice v obliki podjezičnih tablet ali lizik, svečk in 
transdermalnih obližev. Zadnja, četrta vrsta, je dovajanje zdravil v podkožje 
(hipodermokliza). Gre predvsem za enostaven in varen način dovajanja tekočin, ob 
tem da bolniku omogoča med drugim neodvisnost od hospitalizacije. Poslušali smo 
tudi predavanje o pomenu prehrane v paliativni oskrbi, ki ga je pripravila Laura 
Petrica, dipl. m. s. Ustrezna prehrana prav tako v veliki meri prispeva h kakovosti 
življenja v zadnjem življenjskem obdobju.  Za zaključek naših predavanj je poskrbela 
Milena Drnovšek, dipl. m. s. Predstavila je gostjo, ki nam je bila pripravljena zaupati 
svojo življenjsko izkušnjo z neozdravljivo boleznijo. Na koncu svoje zgodbe nam je 
gospa v zahvalo prebrala dve pesmi, ki jih je napisala v času zdravljenja, med 
bolniškimi zidovi in se tako s svojo poezijo dotaknila naših src. Predavanja so bila 
zelo poučna in koristna, zato verjamem, da jih bomo z veseljem prenesli v naše 
vsakdanje delo in s tem našim bolnikom vsaj za kanček olajšali bivanje v bolnišnici.  

 
Srečanj se je udeležilo okoli 60 slušateljev. 
Cilje katere smo si zastavili v letu 2012 smo izvedli. 

 
III. Mednarodna dejavnost 

Marec 2012 Hrvaška - 5. hrvaški kongres hematologov in transfuziologov z 
mednarodnim sodelovanjem. 
Marec 2012 Hrvaška - 17. simpozij Onkološko – hematološkog društva Hrvatske 
udruge medicinskih sestara s međunarodnim sudjelovanjem. 
November 2012 BIH - 1. regionalni kongres Suportivna terapija onkoloških bolesnika. 

 
IV. Problematika in izzivi 

Tako kot smo se v letu 2011, smo se tudi v letu 2012 srečevali z upadanjem 
udeležbe na strokovnih srečanjih zaradi vse večjih finančnih težav . Zato v prihodnje 
razmišljamo, da bi  imeli samo eno strokovno srečanje. 

 
V. Program dela in cilji za leto 2013 

Tekoče usmeritve in cilji za leto 2013 je uspešno izpeljano pomladansko strokovno 
srečanje v mesecu aprilu ter jesensko strokovno srečanje v mesecu oktobru 2013. 

 
Seja IO, na kateri je bilo sprejeto poročilo,  je potekala 21. 1. 2013 od 16. do 18. ure. 

 
Poročilo pripravila: Nataša Janevski, predsednica strokovne sekcije 
natasa.rezun@gmail.com 
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11.24 Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih te hnikov v urgenci 
 
 
 
 

I. Predstavitev strokovne sekcije 
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci pokriva področje 
urgentne zdravstvene nege. Združuje medicinske sestre in zdravstvene tehnike s 
primarnega, sekundarnega in terciarnega nivoja zdravstvene službe, ki se pri svojem 
delu srečujejo z urgentnimi pacienti. Ker je v obravnavi urgentnega pacienta 
potreben multidisciplinarni pristop, se sekcija povezuje s številnimi drugimi 
strokovnjaki, ki obravnavajo urgentne, pogosto življenjsko ogrožene paciente. Sekcija 
sodeluje z različnimi zdravstvenimi službami, intenzivnimi enotami, z zdravstveno 
službo Slovenske vojske, ki jim je to strokovno področje urgence blizu. Znotraj 
sekcije so oblikovane strokovne skupine, ki jih vodijo člani IO. 
 
Člani izvršilnega odbora  strokovne sekcije za mandatno obdobje od  14. 10. 2011 
do 14. 10. 2015 so: 

• Predsednica:  Vida Bračko,  
• Podpredsednica:  Majda Cotič Anderle, 
• Blagajni čarka:  Silva Mahnič, 
• Tajnica:  Simona Rode, 
• Člani:  Maruša Brvar – vodja internistične strokovne skupine; Tanja Vraneševič 

Žmavc – vodja skupine za splošno nujno medicinsko pomoč; Miha Okrožnik – 
vodja skupine ortopedskih tehnologov; Draga Štromajer – vodja kirurške 
strokovne skupine; Drago Satošek – vodja strokovne skupine za življenjsko 
ogroženega pacienta.  

• V delo sekcije pa se vključujejo tudi njeni svetovalci: Stanka Košir, Rozana 
Prešern, Vojko Anderle in številni drugi, ki  niso uradno imenovani. 

 
Sestankov IO in svetovalcev je bilo devet.  Sestanki so bili 18. 1., 2. 3., 3. 4., 15. 5., 
19. 6., 21. 8., 25. 9., 26. 10. in 20. 11. 2012.  Razširjeni IO Sekcije se je sestal 2. 3. in 
26. 10. 2012. Korespondenčne seje so bile štiri. Vsebina in sklepi sestankov in sej so 
vodeni v zapisnikih. 
 

II. Izvedeni projekti in strokovna sre čanja 
Najpomembnejši projekti sekcije so bili izvedba strokovnih srečanj s področja 
urgentne zdravstvene nege, aktivnosti, usmerjene v urejanje kompetenc in 
profesionalizacijo dela medicinskih sester  in sodelovanje v oblikovanju zdravstvene 
politike na področju urgentne zdravstvene nege. 
Načrt dela je potekal po predvidevanjih. Uspešno so bili izvedeni vsi načrtovani 
strokovni dogodki. Med pomembnejšimi je bila organizacija slovenskega tečaja triaže 
po Manchesterskem sistemu od 16. - 17. 3. v Mariboru in od 21. – 22. 9. v Ljubljani. 
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V sodelovanju z Ministrstvom za zdravje smo pripravili računalniški program za triažo 
– e Triaža in izvedli usposabljanje za udeležence tečaja 15. 11. in 4. 12. 2012. 
Seminar: Prepoznava življenjsko ogroženega pacienta in reanimacija, ki je priznan 
kot obvezna vsebina licenčnega vrednotenja, s področja temeljnih postopkov 
oživljanja smo pripravili  dvakrat:  9. 3. in 18. 5. v Izoli. Ob dnevu medicinskih sester 
in babic 9. 5. in 10. 5  smo aktivno sodelovali v predstavitvi sekcij s prikazom TPO z 
uporabo AED, zloženko o Manchesterskem triažnem sistemu in prikazom različnih 
navodil pacientom. Od 13. - 16. 6. smo sodelovali pri izpeljavi  19. simpozija urgentne 
medicine v Portorožu. Naš vsakoletni strokovni seminar smo organizirali v Čatežu od 
25. 10. do 26. 10. pod motom »Urgentni pacient – celostna oskrba«. 
 
Zastavljeni cilji so bili doseženi. Strokovnih srečanj Sekcije se je zaradi manjših 
sredstev za izobraževanja v zdravstvenih ustanovah udeležilo manjše število 
slušateljev, kot v preteklosti.  So pa bila  vsa srečanja zelo dobro ocenjena. 
 
Pomembni razvojni projekti, ki so zaznamovali delovanje sekcije v letu   2012: 
Pomemben projekt Sekcije, ki traja že nekaj časa, je uvajanje Manchesterskega 
triažnega sistema v delo urgentnih oddelkov. V tem smislu nadaljujemo s tečaji triaže 
in uvajanjem računalniškega programa e-Triaže v sodelovanju z MZ. Vsebine želimo 
v bližnji prihodnosti pripraviti kot modul v okviru specializacije iz urgentne 
zdravstvene nege. 

 
III. Problematika in izzivi 

V delovanju Sekcije smo občutili težave, ki so bile posledica političnih odločitev na 
nivoju MZ in seveda gospodarske težave, ki so prizadele večino javnih ustanov. 
Predvsem se je to kazalo v nižji udeležbi na strokovnih srečanjih in v manjšem 
razumevanju delodajalcev za naše delo. Sekcija še ni uspela zagotoviti dobre 
regijske pokritosti 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). Aprila smo aktivno 
sodelovali na  8. kongresu  WFCCN v Šibeniku in na 1. mednarodnem kongresu 
Hitne medicine v Trogiru. Povezave z združenji  vzdržujemo z udeležbo na sestankih 
in aktivnim delom našega predstavnika v EfCCNi v skupini za izobraževanje. Sekcija 
je tudi članica Evropskega združenja urgentnih medicinskih sester (EuSEN). 

 
V. Razvojna in publicisti čna dejavnost 

Izdaja zbornika  seminarja »Prepoznava življenjsko ogroženega pacienta in 
reanimacija« in zbornika  z CIP zapisom »Urgentni pacient – celostna oskrba«. 
Napisani so bili  štirje članki za objavo v Utripu.  
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VI.  Program dela in cilji za leto 2013 
 Dolgoročni cilj Sekcije je strokoven razvoj urgentne zdravstven nege. Temu sledijo 
kratkoročni cilji, ki jih želimo doseči z naslednjimi projekti: Priprava strokovnih vsebin 
in časovni obseg za specializacijo s področja urgentne zdravstvene nege. 
Organizacija strokovnega srečanja, ki bo izvajalcem ZN omogočili pridobitev 
licenčnih točk iz obveznih vsebin s področja oživljanja. 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 Portorožu. 
Ob sodelovanju s kliničnimi okolji, Zbornico – Zvezo in Ministrstvom za zdravje 
izpeljava izobraževanj s področja triaže. Delovanje v okviru že uveljavljenih 
mednarodnih povezav  EfCCNe, WFCCN in EuSEN. Izboljšanje regijske pokritosti – 
iz vsake regije predstavnik v razširjenem IO. 
 
Poročilo potrdili člani IO Sekcije s sklepom:  8 / 1 – 2013. 
 
Poročilo pripravila: Vida   Bračko, predsednica strokovne sekcije 
vida.bracko@gmail.com 

 
11.25 Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih te hnikov v 

dermatovenerologiji 

 
I. Predstavitev strokovne sekcije 

Članice izvršnega odbora sekcije mandat 16. 4. 2010 – 2014: 
• Predsednica : Simona Muri (2. mandat), Dermatovenerološka klinika, UKC 

Ljubljana; 
• Podpredsednica : Mojca Vreček  (2. mandat), Dermatovenerološka klinika, 

UKC Ljubljana; 
• Člani : Anja Mušič (nadomestni član - mandat 22. marec 2012 - 16. april 2014), 

Dermatovenerološka klinika, UKC Ljubljana; Zdenka Špindler (2. mandat),  UKC 
Maribor - Oddelek za kožne in spolne bolezni; Lilijana Kralj  (2. mandat), UKC 
Maribor - Oddelek za kožne in spolne bolezni; Mojca Koštomaj  (2. mandat) 
Splošna bolnišnica Celje - Dermatovenerološki oddelek; Branka Koprivc (1. 
mandat)  Splošna bolnišnica Celje; Martina Zupančič (2. mandat), 
Dermatologija Bartenjev Rogl. 

 
V letu 2012 smo imeli dve redni (22. 3. in 28. 11. 2012) in dve korespondenčni seji 
(17. 1. in 21. 10. 2012) izvršilnega odbora. Sprejeli smo 17 sklepov. 
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II. Izvedeni projekti in strokovna sre čanja 
V letu 2012 smo organizirali strokovno srečanje z naslovom Virusne okužbe kože. 
Srečanje je bilo organizirano v Rimskih Toplicah. Prisotnih je bilo 62 udeležencev. 
Strokovno srečanje je bilo zelo uspešno, s številnimi pohvalami udeležencev in 
predavateljev. 
 

III. Program dela in cilji za leto 2013 
V strokovni sekciji se intenzivno pripravljamo na leto 2013. Izpeljali bomo 19. 
strokovno srečanje z naslovom Atopijski dermatitis in  pripravili strokovne smernice. 
Naša vizija na področju strokovne sekcije je predvsem strokovno izobraževanje 
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov  v dermatovenerološki zdravstveni negi. 
 
Za leto 2013 imamo v planu pripravo programa za pripravo programa za pridobitev 
specialnih znanj iz dermatovenerološke zdravstvene nege. Pripravili bomo tudi e – 
učilnico za aplikacijo dolgoelastičnega povoja. 
 
Dolgoročni cilji pa so povezati privatni sektor z javnim, kompetentno izvajati 
zdravstveno nego, točno opredeliti kompetence medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov. 
 
Za leto 2013 smo si zadali izpeljavo strokovnega srečanja Atopijski dermatitis. 
Pripravili bomo tudi strokovne smernice za nekatere najpogostejše postopke v 
dermatovenerološki zdravstveni negi. 
 
V letu 2012 smo redno sodelovali z Zbornico – Zvezo, ter čim bolj skušali slediti in 
izpolnjevati dolžnosti, ki jih je nalagala. Udeleževali smo se tudi sestankov Odbora 
Strokovnih  Sekcij. 
 
Cilji strokovne sekcije v letu 2013 ostajajo isti: dobro medsebojno sodelovanje, prikaz 
našega dela članom drugih strokovnih sekcij, izmenjava izkušenj in druženje. Seveda 
pa to ni mogoče brez podpore in sodelovanja Zbornice – Zveze. Vsem še enkrat 
hvala za sodelovanje! 

 
Poročilo je bilo 25. januarja 2013 potrjeno na 1. korespondenčni seji s strani 
izvršnega odbora strokovne sekcije (sklep 01/13). 
 
Poročilo pripravila:  Simona Muri, dipl.m.s., predsednica strokovne sekcije 
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11.26 Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih te hnikov na 
internisti čno infektološkem podro čju 

 
 
 
 

I. Predstavitev strokovne sekcije 
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na internistično infektološkem 
področju združuje medicinske sestre in zdravstvene tehnike, ki delujejo na področju 
internistične ZN, ZN pacientov z okužbo ter na področju preprečevanja širjenja 
okužb. 
 
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, Jože Gjuran, Erna Grabnar Kos. 
Sekcija je v letu 2012 objavila razpis za predsednico(ka) sekicje in člane IO. Volitve 
so bile planirane istočasno z jesenskim srečanjem. Zaradi premajhnega števila 
prispelih prijav strokovnega srečanja nismo izvedli,  volitve pa se preložijo v leto 2013 
in sicer naj bi potekale 18. aprila 2013 v Ljubljani. 

 
V letu 2013 smo imeli dve seji IO sekcije in dve korespondenčni seji. 

 
II. Izvedeni projekti in strokovna sre čanja 

Sekcija MS in ZT na internistično infektološkem področju je v letu 2012 izvedla eno 
strokovno srečanje  in sicer v mesecu marcu v Laškem z naslovom: IZKUŠNJE NAS 
POVEZUJEJO. 
 

III. Program dela in cilji za leto 2013 
V letu 2013 planiramo: 

• Izvedbo dveh strokovnih srečanj, 
• Izvedbo volitev za predsednika in člane IO sekcije, 
• Aktivnejše vključevanje v projekte v okviru Z-Z. 
 

Poročilo je nastalo na podlagi zapisnika seje IO sekcije 3. decembra  2012, kjer smo 
pregledali delovanje v letu 2012 in pripravili plan dela za naprej. 

 
Poročilo pripravila: Jolanda Munih, prof. zdr. vzg., predsednica strokovne sekcije 
jolanda.munih@kclj.si ali munihj@gmail.com 
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11.27 Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih te hnikov v socialnih 
zavodih 

 
 
 
 

I. Predstavitev strokovne sekcije 
Člani izvršilnega odbora sekcije  smo imeli  v letu 2012 tri redne in dve 
korespondenčni seji. Na rednih sejah smo glavnino časa namenili pripravam na 
strokovna srečanja. V primeru, da je seja IO potekala na sedežu Zbornice – Zveze, 
smo bili veseli poročila o dogodkih predstavnikov vodstva strokovnega združenja.  
 
Člani izvršilnega odbora  sekcije v mandatnem obdobju april 2009 – april 2013: 

• Predsednica:  Jelka Černivec, (september  2010 - september 2014), 
• Podpredsednica:  Gabrijela Valenčič, 
• Tajnica : Karmen Wirth 
• Člani : Zvonka Vidic, Judita Eržen, Renata Pirnar, Sonja Planko, Jožica Hozjan, 

Muhamed Husič (mandat IO 2012 – april 2013). 
 

II. Izvedeni projekti in strokovna sre čanja 
V letu 2012 smo načrtovali dve strokovni srečanji in sicer v mesecu marcu 
dvodnevno, na temo OSKRBA STAROSTNIKA S SLADKORNO BOLEZNIJO in v 
mesecu oktobru enodnevno strokovno srečanje na temo NEŽELENI DOGODKI V 
SOCIALNIH ZAVODIH. 
Uspešno smo izpeljali obe strokovni srečanji in realizirali zastavljene cilje, ker smo pri 
planiranju upoštevali izkušnjo iz leta 2011, ko smo zaznali bistveno zmanjšano število 
udeležencev. Ker so naša strokovna srečanja namenjena predvsem srednjim 
medicinskim sestram oziroma zdravstvenim tehnikom, ocenjujemo, da je mnenje 
ministra za zdravje, ki je bilo objavljeno v medijih, da srednje medicinske sestre ne 
potrebujejo licence, imelo velik vpliv na udeležbo na strokovnem srečanju. Civilna 
iniciativa srednjih medicinskih sester je po našem prepričanju ubrala napačno pot 
reševanja problemov pri vključevanju tehnikov zdravstvene nege oziroma 
opredeljevanju kompetenc med zaposlenimi v timu zdravstvene nege. 

 
Vsi socialnovarstveni zavodi v Sloveniji smo po sklepu Vlade v tromesečnem obdobju 
od meseca maja do julija izvajali testiranje Meril za razvrščanje oskrbovancev v 
kategorije zahtevnosti zdravstvene nege (Merila). Delovna skupina, v kateri smo 
aktivno sodelovali, je pripravila Nabor storitev zdravstvene nege in oskrbe za 
področje socialnih zavodov, ki bi naj bil podlaga za preoblikovanje sedaj veljavnih 
Meril iz Splošnega dogovora, na podlagi katerih se oskrbovance razvršča v kategorije 
zdravstvene nege. Veljavni kriteriji so nestrokovni in ne sledijo razvoju stroke 
zdravstvene nege, kakor tudi ne spremenjeni strukturi oskrbovancev v 
socialnovarstvenih zavodih. 
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Žal ugotavljamo, da je bilo vloženega ogromna strokovnega dela, katerega rezultati 
pa niso bili uporabljeni v pogajanjih za spremembo vsebine Splošnega dogovora. 

 
Na sejah IO sekcije smo obravnavali probleme oziroma posamezna področja, pri 
katerih smo ugotavljali velike razlike med posameznimi zavodi. Uspešno smo 
razjasnili, da ne moremo zagotavljati spremstev naših stanovalcev v zdravstvene 
ustanove in da so le te odgovorne za naše stanovalce od trenutka, ko jih prevzemajo 
od reševalca. Dogajalo se je namreč, da so naši zaposleni tudi po več ur spremljali 
stanovalca po bolnišnicah in jih vozili na različne preglede, za kar ni prav nobene 
podlage v Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja. 

 
III. Program dela in cilji za leto 2013 

Na jesenskem strokovnem srečanju smo si zadali cilj, da bomo poskusili poenotiti 
obravnavo padcev in nastanka razjed zaradi pritiska, kar bi pomenilo, da bi 
stanovalce ocenjevali po Morsejevi in Nortonovi lestvici in ob tem evidentirali 
neželene dogodke oziroma spremljali in primerjali kazalnike kakovosti. Žal smo na 
tem področju še zelo daleč od realizacije zastavljenega cilja. 

 
V letu 2013 bomo organizirali v mesecu aprilu dvodnevni seminar na temo 
PREHRANA STAROSTNIKA in v mesecu oktobru enodnevnega na temo 
KOMUNIKACIJA. Pričakujemo udeležbo vsaj v takšnem številu, kot je bila v letu 
2012. 

 
Poročilo potrdil IO sekcije, dne 21.1.2013, 3-2013. 

 
Poročilo pripravila : Jelka Černivec, predsednica strokovne sekcije 

 
11.28 Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih te hnikov v 

kardiologiji in angiologiji 
 
 
 
 
 

I. Predstavitev strokovne sekcije 
V izvršilnem odboru (IO) sekcije je 9 članic, ki prihajajo iz različnih slovenskih regij in 
povezujejo med seboj medicinske sestre in zdravstvene tehnike, ki delujejo na 
področju zdravstvene nege kardiološkega in angiološkega bolnika. Volitve v izvršilni 
odbor sekcije so potekale 13. 11. 2009 v Velenju na strokovnem srečanju sekcije. Vsi 
člani so bili izvoljeni za štiri letno mandatno obdobje od 13.11.2009 do 13.11.2013. 
 
Člani izvršilnega odbora: 

• Predsednica: Tanja Žontar, Klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik; 
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• Podpredsednica: Irena Trampuš, UKC Ljubljana, Klinični oddelek za 
kardiologijo); 

• Člani:  Bernarda Medved, UKC Maribor, Oddelek za kardiologijo on angiologijo; 
Metka Pavlinjek, Zdravilišče Radenci; Ahbeer Al-Sayegh, Splošna bolnišnica 
Celje, Kardiološki oddelek; Irena Blažič, Splošna bolnišnica Izola, Interni B 
oddelek; Antonija Gazvoda, Splošna bolnišnica Novo mesto, Interni oddelek; 
Urška Drole, Splošna bolnišnica Jesenice, Intenzivna internistična terapija; 
Tanja Kukovec, Splošna bolnišnica Murska Sobota, Interni oddelek. 
V sekciji smo zaradi lažjega delovanja imenovali še tajnico sekcije Alenko 
Ostanek (UKC Ljubljana Pediatrična klinika, Služba za kardiologijo), 
koordinatorico za sodelovanje s tujino Urško Hvala (UKC Ljubljana, Klinični 
oddelek za žilne bolezni), strokovno sodelavko za področje zdravstvene nege in 
zdravstvene vzgoje kardiološkega in angiološkega bolnika mag. Andrejo Kvas 
(Zdravstvena fakulteta Ljubljana, Oddelek za zdravstveno nego) in strokovno 
sodelavko s področja zdravstvene nege bolnika z arterijsko hipertenzijo 
Snežano Škorić (UKC Ljubljana, Klinični oddelek za hipertenzijo). 

 
V letu 2012 smo imeli tri sestanke IO sekcije; 18. 1. 2012 (Ljubljana), 25. 5. 2012 
(Radenci) in 3. 10. 2012 (Ljubljana) ter 6 korespondenčnih sej; 20 .1. 2012, 9. 2. 
2012, 24. 4. 2012, 3. 5. 2012, 6. 9. 2012 in 19. 10. 2012. Skupina za zdravstveno 
nego bolnika s srčnim popuščanjem se je sestala na Zbornici – Zvezi 12. 3. 2012. Na 
sestankih in korespondenčnih sejah smo pripravljali programe strokovnih srečanj, 
reševali organizacijske težave, povezane s srečanji, predsednica sekcije je 
obveščala člane IO o aktualnih dogodkih na Zbornici – Zvezi, ki jih v preteklem letu ni 
bilo malo, in reševali smo aktualno tekočo problematiko. Veliko problemov v zvezi z 
organizacijo in izvedbo strokovnih srečanj smo rešili tudi preko elektronske pošte in 
telefonskih pogovorov. 
 

II. Izvedeni projekti in strokovna sre čanja 
V letu 2012 smo uspešno organizirali strokovno srečanje z naslov Bolnik s povišanim 
krvnim tlakom in motivacija v procesu zdravljenja, ki je potekalo 25. in 26. maja v 
Radencih. Ob srečanju smo izdali tudi recenziran (recenzentka: mag. Andreja Kvas) 
in lektoriran (lektorica: Anja Blažun) zbornik prispevkov s pridobljenim kataloškim 
zapisom o publikaciji (CIP), v katerem so objavljeni strokovni prispevki predavateljev. 
Zadovoljstvo udeležencev na predavanju smo spremljali s pomočjo anketnega 
vprašalnika in tako dobili veliko pozitivnih mnenj ter novih idej za delo v prihodnosti. 
Ob dnevu medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov in babic smo v Cankarjevem 
domu v Ljubljani sodelovali na 1. dnevih medicinskih sester in babic 2012. Pripravili 
stojnico na kateri smo svetovali, kako lahko bolnik s srčnim popuščanjem sam 
pripomore k boljšemu počutju in zdravstvenemu stanju ter kakšna je preventiva pred 
srčno-žilnimi obolenji. 
V spomladanskem času smo skupaj s Katedro za družinsko medicino na Medicinski 
fakulteti v Ljubljani in Kliniko za hipertenzijo iz UKC Ljubljana aktivno sodelovali pri 
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izvedbi treh modulov Arterijska hipertenzija, izobraževanje za diplomirane medicinske 
sestre/diplomirane zdravstvenike v referenčnih ambulantah. V začetku leta 2013 
ponovno načrtujemo sodelovali pri izvedbi modulov. 
V septembru 2012 smo na povabilo Kliničnega oddelka za kardiologijo UKC Ljubljana 
in prof. Bojana Vrtovca aktivno sodelovali pri pripravi ter izvedbi samostojnega sklopa 
predavanj za medicinske sestre in zdravstvene tehnike. Strokovno srečanje z 
naslovom Inovacije in novi načini zdravljenja srčnega popuščanja je potekalo v 
Portorožu v okviru 5. mednarodnega foruma Branislava Radovančevića. 

 
III. Mednarodna dejavnost 

Na povabilo Združenja medicinskih sester Hrvaške v kardiologiji smo se udeležili 
njihovega 3. kongresa v Opatiji, ki so ga organizirali skupaj s Hrvaškim kardiološkim 
društvom. Na kongresu sta aktivno sodelovali Urška Hvala in Tanja Žontar ter 
predstavili formalno in neformalno izobraževanje na področju zdravstvene nege v 
Sloveniji in organiziranost medicinskih sester v naši državi. Na srečanju smo navezali 
veliko novih stikov s kolegicami s Hrvaške, Srbije ter Bosne in Hercegovine. 
Skupina medicinskih sester za zdravstveno nego bolnika s srčnim popuščanjem je v 
sodelovanju z Združenjem kardiologov Slovenije v letu 2012 načrtovala strokovno 
srečanje, ki ga zaradi usklajevanja terminov ni izvedla in je v načrtu za april 2013. 
Medicinske sestre iz te skupine so se udeležile Evropskega kongresa o srčnem 
popuščanju, ki je potekal med 19. in 22. majem v Beogradu. Na kongresu so 
predstavile poster z naslovom Znanje medicinskih sester v Sloveniji o srčnem 
popuščanju (Knowledge about heart failure among Slovenian nurses), katerega 
avtorica je Tanja Žontar skupaj z devetimi soavtorji. Predstavljeni so bili rezultati 
raziskave, ki je potekala v okviru Dneva ozaveščanja o srčnem popuščanju v maju 
2011. Raziskava je bila izvedena v devetih slovenskih bolnišnicah. Z anketo so 
ugotavljali znanje medicinskih sester o srčnem popuščanju, najpomembnejših 
nefarmakoloških ukrepih ob tej bolezni in poznavanju stroškov zdravljenja. Prav tako 
so medicinske sestre iz te skupine v maju aktivno sodelovale pri izvedbi in promociji 
Dneva ozaveščanja o srčnem popuščanju po različnih krajih v Sloveniji. 
 

IV. Razvojna in publicisti čna dejavnost 
Na pobudo članov IO in na željo nekaterih članov sekcije smo ustanovili Skupino 
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v srčno-žilni invazivni diagnostiki. 
Delovna skupina se je prvič sestala 21. novembra 2012 na Zbornici – Zvezi v 
Ljubljani z namenom povezovanja in izmenjave izkušenj, poenotenja negovalne 
dokumentacije in navodil za negovalne postopke ter izdelavo protokolov za določene 
aktivnosti na področju srčno-žilne invazivne diagnostike. S tem želimo na ravni 
celotne države dvigniti kakovost zdravstvene nege, zagotovili enotno delovanje in 
prepoznavnost specialne zdravstvene nege v kardiologiji in angiologiji. 
V letu 2012 smo objavili več prispevkov v Utripu (Paliativna oskrba srčno žilnega 
bolnika, Irena Blažić; Seminar z učnimi delavnicami o obravnavi bolnika v ambulanti 
za srčno popuščanje, Renate Lošić; Udeležile smo se Evropskega kongresa o 
srčnem popuščanju v Beogradu, Urška Hvala, Katja Janša Trontelj; Bolnik s 
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povišanim krvnim tlakom in motivacija v procesu zdravljenja, Ahbeer Al Sayegh; 
Udeležili smo se 3. kongresa Društva medicinskih sester Hrvaške v kardiologiji, Tanja 
Žontar in Urška Hvala). 
Na pobudo kolegic s Klinike za žilne bolezni v UKC Ljubljana smo se 30. 11. 2012 
sestali na delovnem sestanku o pristojnosti medicinske sestre v antikoagulantni 
ambulanti. Sestanek je bil namenjen reševanju zelo aktualnih problemov, povezanih 
s kompetencami medicinskih sester v teh ambulantah. Zdravniki želijo zaradi 
preobremenjenosti teh ambulant prenesti določene naloge na medicinske sestre, ki 
pa zanje niso dovolj strokovno usposobljene. Dogovorili smo se, da medicinske 
sestre z omenjene klinike v sodelovanju s strokovno sekcijo pripravijo predlog vsebin 
znanj, ki bi jih morale te medicinske sestre osvojiti in predlog načina izvedbe 
izobraževanja. 

 
V. Program dela in cilji za leto 2013 

V letu 2013 načrtujemo organizacijo dvodnevnega strokovnega srečanja 31. maja in 
1. junija v Šmarjeških Toplicah z naslovom Internisti čna in kirurška obravnava 
kardiološkega bolnika z roko v roki. Skupina medicinskih sester za zdravstveno 
nego bolnika s srčnim popuščanjem bo skupaj z Združenjem kardiologov Slovenije 
Skupino za srčno popuščanje 20. aprila 2013 na Golniku pripravila strokovno 
srečanje, ki bo namenjeno predvsem njenim članicam in obravnavi bolnika s srčnim 
popuščanjem. Drugih strokovnih srečanj v tem letu ne načrtujemo predvsem zaradi 
zelo negotovih finančnih razmer in krize, ki je zelo močno zmanjšala število 
udeležencev na strokovnih izobraževanjih. 
V prihodnje želimo nadaljevati z zastavljenimi cilji na področju strokovnih 
izpopolnjevanj in usposabljanj za medicinske sestre, zdravstvene tehnike in študente 
zdravstvene nege s področja kardiologije in angiologije. Spremljati novosti na tem 
področju in jih posredovati čim večjemu številu kolegic in kolegov. Aktivno se želimo 
vključiti v pripravo protokolov za področje zdravstvene nege in si še naprej 
prizadevati za poenotenje delovne prakse ter aktivno medsebojno sodelovanje. 
Predvsem si želimo več sodelovanja s kolegicami iz tujine in spremljanja njihovega 
delovanja. V letu 2013 načrtujemo izvedbo volitev predsednika/ce in članov IO 
sekcije. 
V okviru Zbornice – Zveze želimo biti aktivno vključeni pri reševanju aktualnih 
problemov in zastopati vse kolegice in kolege, ki delujejo na področju, ki ga pokriva 
naša sekcija. 

 
Poročilo o delu Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in 
angiologiji za leto 2012 je bilo sprejeto na korespondenčni seji dne 25. 1. 2013. 

 
Poročilo pripravila: Tanja Žontar, predsednica strokovne sekcije 
tanja.zontar@klinika-golnik.si 
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11.29 Sekcija medicinskih sester v managementu 
 
 
 
 

I. Predstavitev strokovne sekcije 
V letu 2012 so potekale volitve izvršilnega odbora Sekcije medicinskih sester v 
managementu. Volilna seja je potekala 13. 6. 2012. 

 
Člani izvršilnega odbora sekcije za mandatno obdobje 5. 11. 2008 do 4. 11. 2012: 
mag. Boris Miha Kaučič,  predsednik sekcije; Nataša Vidnar, podpredsednica sekcije; 
Suzana Majcen Dvoršak, sekretarka sekcije (imenovana 30. 6. 2009); mag. Peter 
Požun; Duška Drev,  svetovalka predsednika sekcije; mag. Hilda Maze,  predsednica 
Komisije za priznanja; Daniela Mörec, Irma Antončič. 

 
V letu 2012 se je izvršni odbor sestal na dveh rednih sejah (16.  4. 2012 in 3. 9. 2012 
v Celju) in izvedel  osem korespondenčnih sej.  Na rednih in korespondenčnih sejah 
v  obdobju od 1. 1. do 4. 11. 2012 je bilo sprejetih 44 sklepov.  

 
Člani izvršilnega odbora sekcije za mandatno obdobje 5. 11. 2012 – 4. 11. 2016: 

• Predsednica: dr. Saša Kadivec, 
• Podpredsednica: mag. Hilda Maze,  
• Sekretarka: Suzana Majcen Dvoršak,  (imenovana 21. 11. 2012), 
• Člani: Jožica Tomažič, Gordana Lokajner, Metka Lipič Baligač, Darija Musič, 

Nataša Vidnar, mag. Boris Miha Kaučič. 
 
Izvršni odbor se je sestal na eni redni seji (21. 11. 2012 v Ljubljani). V obdobju od 5. 
11. – 31. 12. 2012 je bilo sprejetih 9 sklepov.  

 
II. Izvedeni projekti in strokovna sre čanja 

V letu 2012 smo izvedli eno strokovno srečanje, z naslovom Z raznolikostjo do 
uspeha – poti za ustvarjanje pozitivnega delovnega okolja in razvoja 
zaposlenih  v Portorožu, 13. junija 2012. 
 
Seminarja se je udeležilo 64 slušateljev, izdali smo zbornik povzetkov s strokovnim 
pregledom v nakladi 100 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 udeleženci 
zelo zadovoljni z udeležbo. 
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Skozi vso leto 2012 smo skrbeli za ažuriranje informacij na spletni strani Zbornice-
Zveze, kjer je predstavljena Sekcije medicinskih sester v managementu. 

 
Zaradi finančne situacije v zdravstvu se je izvršilni odbor odločil, da jesenskega 
strokovnega srečanja Sekcije medicinskih sester v managementu ne organizira. 
Ostali program dela in zastavljeni cilji so bili realizirani. 

 
Za promocijo dejavnosti sekcije smo nabavili dve promocijski stojali. 

 
III. Problematika in izzivi 

V letu 2012 je Sekcija medicinskih sester v managementu ustvarila pretežni delež 
finančnih prihodkov na trgu. Glede na finančno stanje v zdravstvu se lahko v letu 
2013 pričakuje manjši prihodek iz naslova kotizacij, kar smo zabeležili tudi v letu 
2012. 

 
Sekcija je bila skozi celotni mandat razvojno usmerjena. V letu 2012 smo pogrešali 
razpis Zbornice - Zveze za pridobitev dodatnih finančnih sredstev za publicistično 
dejavnost. Ocenjujemo, da bo morala Zbornica-Zveza v prihodnje del finančnih 
sredstev iz članarin usmeriti tudi v razvojno dejavnost strokovnih sekcij. 

 
V obdobju 2008 – 2012 smo izdali 5 zbornikov v skupni nakladi 750 izvodov. V 
celotnem mandatnem obdobju se je seminarjev sekcije udeležilo 492 slušateljev. 

 
IV. Mednarodna dejavnost 

Mag. Boris Miha Kaučič je postal v letu 2012 član generalnega komiteja Evropskega 
združevanja direktorjev zdravstvene nege (ENDA). 

 
V. Kazalniki kakovosti 

V letu 2012 smo spremljali štiri kazalnike kakovosti, ki smo oblikovali v letu 2010: 
Kazalnik Leto 

2010 
Leto 
2011 

Leto 
2012 

Udeležba slušateljev na seminarjih 
sekcije 

201 143 64 

Število izdanih publikacij / zbornikov 
sekcije 

2 1 1 

Naklada izdanih publikacij 350 200 100 
Ocena zadovoljstva udeležencev 
seminarjev 

4,53 4,90 4,90  

 
VI. Publicisti čna dejavnost 

Sekcija medicinskih sester v managementu je izdala v letu 2012 eno publikacijo s 
kataložnim zapisom CIP. 
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VII. Program dela in cilji za leto 2013 
V letu 2013 želi Sekcija medicinskih sester v managementu organizirati dve strokovni 
srečanji v skladu z načrtom dela za leto 2013. Program dela za leto 2013 je pripravil 
nov izvršni odbor pod vodstvom predsednice, dr. Saše Kadivec. 

 
Poročilo je obravnaval in potrdil izvršni odbor Sekcije medicinskih sester v 
managementu na svoji 3. seji, ki je potekala dopisno, 17. 01. 2013 (sklep št. 
01/2013). 
 
Poročilo pripravili: mag. Boris Miha Kaučič, Nataša Vidnar, Suzana Majcen 
Dvoršak, dr. Saša Kadivec 
 

11.30 Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih te hnikov nevrologiji 
 
 
 
 

I. Predstavitev sekcije 
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nevrologiji je bila ustanovljena 
21. 3. 2003. Do tega leta smo delovali v okviru Psihiatrične in nevrološke sekcije. 
Glede na razvoj stroke je bilo nujno, da smo ločili področje nevrološke zdravstvene 
nege od psihiatrične zdravstvene nege in se odločili za samostojno pot. Sekcija MS 
in ZT v nevrologiji soustvarja in povezuje stroko zdravstvene nege nevrološkega 
bolnika, skrbi za profesionalni in karierni razvoj članov in povezuje izvajalce 
zdravstvene nege tudi v širšem evropskem in mednarodnem prostoru. 

 
Izvršilni odbor sekcije za preteklo mandatno obdobje je bil izvoljen na Občnem zboru 
dne, 26.10.2008 za obdobje štirih let: Helena Tušar, predsednica; Maja Medvešček 
Smrekar, podpredsednica in članice: Irma Kumer, Renata Orosel, Štefka Sršen, 
Bojana Zobavnik, Senada Žunič 

 
Novi izvršilni odbor sekcije je bil izvoljen na občnem zboru dne ,16.11. 2012 za 
obdobje štirih let. 
 
Člani izvršilnega odbora: 

• Predsednica : Maja Medvešček Smrekar, 
• Članice:  Helena Tušar, Lidija Ocepek, Renata Primc, Renata Orosel, Stanka 

Habjanič, Štefka Sršen.  
II. Izvedena strokovna sre čanja in realizacija ciljev 

Sekcija MS in ZT v nevrologiji je v letu 2012 organizirala 3 strokovna izobraževanja: 
• 2 dvodnevni strokovni izobraževanji z učnimi delavnicami na temo Delo s 

težavnim bolnikom; 
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• strokovno izobraževanje na temo Izzivi in priložnosti zdravstvene nege 
nevrološkega bolnika. Ob tej priložnosti smo izdali tudi zbornik predavanj. 

 
Predstavniki naše sekcije so se udeležili ustanovne seje Strokovnega združenja 
Alpe – Donava – Jadran, naša predstavnica Lidija Ocepek pa je bila imenovana za 
podpredsednico omenjenega združenja. 
Sekcija MS in ZT v nevrologiji je pripravila tudi predstavitev področja dela nevrološke 
medicinske sestre in delovanja naše sekcije v okviru Dnevov medicinskih sester in 
babic, ki so potekali v Cankarjevem domu v Ljubljani. 
Ocenjujemo, da smo preteklo leto zaključili uspešno, tako na strokovnem področju 
kot na finančnem. 

 
III. Problematika in izzivi 

Na področju delovanja, ki ga pokriva naša sekcija, lahko rečemo, da je zanimanje za 
izobraževanje na tem področju med medicinskimi sestrami in zdravstvenimi tehniki 
še vedno precejšnje, plačevanje kotizacije pa predstavlja večinoma precejšen 
problem. Trudimo se za pridobivanje sponzorskih sredstev, ki vsaj deloma pokrijejo 
stroške organizacije in izvedbe izobraževanja. 
Medicinske sestre  se vključujejo kot predavateljice s posameznimi temami 
zdravstvene nege nevrološkega bolnika na vabilo drugih organizatorjev (Zdravniško 
društvo, Sekcije pri Zdravniškem društvu, Zdravstvene fakultete), ki organizirajo 
izobraževanja. Menimo, da je tako povezovanje dobro in si želimo tega sodelovanja 
še več. 

 
Želimo biti prepoznavni doma in v tujini in se čim bolj aktivno vključevati v 
mednarodne organizacije na področju nevrološke zdravstvene nege. 

 
 IV. Program dela in cilji za leto 2013 

V letu 2013 želimo organizirati eno strokovno srečanje naše sekcije in aktivno 
sodelovati v strokovnem združenju Alpe – Donava-Jadran. 

 
Želimo biti prepoznavni doma in v tujini in se čim bolj aktivno vključevati v 
mednarodne organizacije na področju nevrološke zdravstvene nege. 
Prizadevali si bomo za krepitev članstva in pripadnost naši sekciji, kar bomo skušali 
doseči s čim boljšim informiranjem naših članov. 

 
Sprotno bomo spremljali situacijo  in uresničevanje plana ter sprotno izvajali korekcije 
in prilagoditve. 

 
Poročilo je bilo sprejeto na korespondenčni seji 25.1.2013 (sklep št.1/2013). 
 
Poročilo pripravila: Helena Tušar, predsednica strokovne sekcije do 16.11. 2012 

helena.tusar@kclj.si 
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11.31 Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih te hnikov v 
otorinolaringologiji 

 

 
 

I. Predstavitev strokovne sekcije 
Vodstvo sekcije je bilo  izvoljeno 25. 9. 2009. Mandat traja do 25. 9. 2013. 
 
Člani izvršnega odbora: 

• Predsednik : Matjaž 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. 

 
Seje izvršnega odbora: 

Redne seje: Korespondenčne seje: 

1 2 

 
II. Izvedeni projekti in strokovna sre čanja 

Na sestankih smo obravnavali tekočo problematiko, postavljali osnovne temelje za 
delovanje sekcije ter pričeli z organizacijo 3. seminarja sekcije z naslovom Vloga 
zdravstvene nege pri obravnavi bolnika z motnjo ravnotežja. V mesecu juniju smo 
skupaj s Sekcijo medicinskih sester v enterostomalni terapiji pripravili dvodnevni 
seminar z naslovom Traheostome v vseh življenjskih obdobjih. Seminar je žal zaradi 
nastalih razmer v zdravstvu odpadel – zaradi premalo prijavljenih udeležencev za 
drugi dan seminarja. Po uspešnem seminarju v Celju je nastala ideja za organiziranje 
delavnic pod naslovom VESTIBULARNE VAJE, pri pripravi programa so sodelovali 
organizatorji seminarja v Celju skupaj z sponzorjem Abbotom. Pripravili smo tri 
delavnice (Celje, Ljubljana, Maribor). Na delavnicah so medicinske sestre spoznale 
pomen vestibularnih vaj pri rehabilitaciji pacientov ter se izobrazile za vodenje tečajev 
za bolnike. Žal so se razmere v zdravstvu tudi proti koncu leta zaostrovale. Drugih 
aktivnosti žal nismo pričeli zaradi obremenjenosti na delovnih mestih. Aktivnosti, ki jih 
nismo pričeli, prenašamo v leto 2013. 
Aktivnosti: 

• Seminar smo uspešno realizirali v marcu  2012. 
• Spletna stran še deluje in ima velik obisk. 
• Aktivnosti za pripravo specializacij na področju avdiometije - projekcije 

nakazujejo premajhno število avdiometristov v slovenskem prostoru - (letne 
potrebe 2 do 4 ), zato smo opustili pripravo in sprejeli sklep v letu 2011 za 
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priprava tečajev avdiometrije z ravnotežnimi preiskavami (VTG, VNG). Žal v letu 
2012 niso bili organizirani. 

• Sodelovali smo na dnevih medicinskih sester v maju – Cankarjev dom. 
Predstavili smo meritev timpanometrijo. 

 
III. Razvojna in publicisti čna dejavnost  

V okviru seminarja smo izdali tudi zbornik z recenzijo in CIP številko. Izdali smo ga v 
nakladi 200 izvodov. Obvezne izvode smo poslali v NUK, po 2 dva izvoda pa so 
prejele vse Fakultete in visoke šole z področja zdravstvene nege. 

 
IV. Kazalniki kakovosti 

Na seminarju in delavnicah smo evalvirali predavanja in dobili zelo dobre rezultate. 
 

IV. Program dela in cilji za leto 2013 
Plan 2013 vsebuje organizacijo enega enodnevnega seminarja, izdelavo standardov 
s področja ORL, izdelavo nabora kompetenc z ambulantnega področja ORL ter 
pripravo kompetenc s hospitalnega področja. Planiramo dve seji IO in dve do tri 
korespondenčne seje za reševanje tekoče problematike. V mesecu septembru 
izvršnemu odboru sekcije poteče mandat in potrebno bo evidentirati kandidate ter 
pripraviti volitve. Izpeljali jih bomo ob prvem seminarju oz. delavnicah. 

 
Poročilo pripravil: Matjaž Mrhar, predsednik strokovne sekcije 
matjaz.mrhar1@siol.net 
 


