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1. POROČILO PREDSEDNICE 

1.1. Poročilo o delu Zbornice – Zveze za leto 2015 
 
V svojem poročilu se bom osredotočila na področja, ki jih predvidoma druga poročila v 
gradivu za skupščino ne bodo vsebovala, jih pa ocenjujem kot pomembna za 
zgodovinski spomin in veren zapis dogajanja v stroki in organizaciji Zbornici zdravstvene 
in babiške nege Slovenije – Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in 
zdravstvenih tehnikov Slovenije (v nadaljevanju Zbornica – Zveza), ki bo leta 2017 
praznovala 90-letnico svojega delovanja.  
 
Leto 2015 bo na Zbornici – Zvezi in v zdravstveni ter babiški negi v državi nasploh, 
dobro zapisano. Po triletnem premoru smo od ministrice za zdravje Milojke Kolar Celarc 
ponovno dobili javna pooblastila. Tako stroka ponovno regulira stroko, kar je praksa 
tudi v primerljivih razvitih delih sveta.  
 
To leto bo v organizaciji dobesedno zapisno z zlatimi črkami, saj smo s strani 
Mednarodnega sveta medicinskih sester – International Council of Nurses (ICN) iz rok 
predsednice ICN dr. Judith Shamian prejeli Zlato nagrado za vključevanje članstva 
(angl. Golden Award for Inclusivness), ki jo ICN podeljuje strokovnim združenjem, ki 
imajo vključenih preko 75 odstotkov izvajalcev zdravstvene nege v državi članici.  
Nagrado smo prejeli v Seulu junija 2015 na zasedanju CNR (Council of National 
Representatives), sledila je ICN konferenca s več kot 7000 udeleženci z vsega sveta. 
Ob tej priložnosti naj se zahvalim še posebej našemu članu in vidnemu predstavniku 
naše stroke in organizacije, državnemu svetniku in zdaj tudi politiku mag. Petru Požunu 
za njegov prispevek - na več področjih -  k organizaciji Zbornici – Zvezi.  
 
Zbornica– Zveza je v oktobru, v sodelovanju s članom vodstva ICN mag. Petrom 
Požunom, predsednico ICN dr. Judith Shamian gostila tudi v Sloveniji. Organizirana so 
bila srečanja z ministrico za zdravje Milojko Kolar Celarc, s predsednikom Državnega 
sveta Mitjo Bervarjem. Največ časa pa je dr. Judith Shamian namenila sestanku s 
ključnimi predstavniki zdravstvene nege, ki jim je iskreno ter z veliko izkušnjami in 
znanja spregovorila o nujnosti krepitve kadrovskih virov v zdravstveni negi, o pomenu 
izobraževanja medicinskih sester ter o nujnosti sodelovanja stroke zdravstvene in 
babiške nege pri uvajanju potrebnih sistemskih sprememb v zdravstvu. Visoka gostja je 
pohvalila sodelovanje Zbornice - Zveze z Ministrstvom za zdravje, izrazila zadovoljstvo 
ob podelitvi javnih pooblastil Zbornici - Zvezi ter izpostavila zavzetost in pripravljenost 
ministrice za sistemske spremembe in investicije, ki so potrebne na področju 
zdravstvene nege.  
 
Druženje s predsednico ICN se je nadaljevalo v Opatiji, kjer je v organizaciji člana 
vodstva ICN mag. Petra Požuna in v sodelovanju s predsednico Hrvaškega združenja 
medicinskih sester HUMS Mirjano Dumančić potekalo srečanje predstavnikov 
nacionalnih organizacij medicinskih sester Hrvaške, Srbije, Slovenije, Makedonije ter 



[Type text] 
 

 

Poročilo o delu organov Zbornice –Zveze za leto 2015 
 
 

 3 

Črne gore, kot uradni opazovalci pa so bili prisotni tudi predstavniki iz Republike srbske. 
V sprejeti deklaraciji smo med drugim zapisali: »Vlade pozivamo k sodelovanju z 
organizacijami zdravstvene nege pri razvoju in uveljavitvi načrta za spremembo 
izobraževanja medicinskih sester, in da za realizacijo teh programov prispevajo 
potrebna finančna sredstva, jih poiščejo v državnih proračunih ali v skladih EU. V 
interesu javnosti tudi pozivamo državne uradnike, da vložijo več truda v zakonodajni 
postopek in predstavijo Zakon o zdravstveni negi in Zakon o babištvu, ki regulirata 
poklice v zdravstveni negi in babištvu. Sedanji sistem zdravstvenega varstva je 
kompleksen in za izvajanje potrebne oskrbe zahteva oboje - vrhunsko znanje in 
čustveno zrelost. Skrbi nas, da od svoje mladine pričakujemo, da vstopa v klinično 
prakso brez potrebne čustvene zrelosti. Menimo, da tako stanje ni dobro niti za mlade 
niti za paciente. Da bi izboljšali zdravstveni status naših državljanov in pripomogli k 
temu, da javnost postane dejavna družba, želimo člani poklicev v zdravstveni negi in 
babištvu, pa tudi predstavniki nacionalnih združenj medicinskih sester in babic in člani 
ICN, dejavno sodelovati pri razvoju in implementaciji načrta in vam ponujamo svojo 
podporo, strokovnost in znanje. Zavezujemo se, da bomo vse svoje člane spodbujali k 
doseganju zgoraj zapisanih ciljev«.   
 
To sta le dva dogodka v nizu številnih drugih, sestavljenih iz vsakodnevnega dela, 
velikih in malih projektov, od 10. jubilejnega kongresa zdravstvene in babiške nege, 
preko organiziranja številnih strokovnih srečanj strokovnih sekcij, regijskih strokovnih 
društev, drugih skupin in teles, do reševanja vsakodnevnih strokovnih vprašanj, 
koordiniranja manjših in večjih skupin, intenziviranja delovanja Centra za strokovni, 
karierni in osebnostni razvoj medicinskih sester in babic (Center SKOR), prizadevanja 
za so-kreiranje zdravstvene politike na najvišjem nivoju v državi, sodelovanja v projektih 
kot partner v Norveških mehanizmih, nadaljevanje razvoja referenčnih ambulant, 
oblikovanje novih in novih strokovnih dokumentov, še posebej nacionalnih protokolov, 
sprejetje kodeksa za funkcionarje Zbornice – Zveze, pripravo na prevzem javnih 
pooblastil z vsemi pripadajočimi pravnimi akti in organizacijskimi vsebinami, do 
prizadevanja za razvoj stroke skozi izobraževalne institucije, reševanje statusa srednjih 
medicinskih sester in mnogo drugega. Ni mogoče vsega popisati in tudi ni namen tega 
poročila. Moj namen je tudi, da ob koncu drugega in zadnjega mandata v vlogi 
predsednice Zbornice – Zveze podam veliko zahvalo vsem, ki ste kakorkoli 
prispevali h kateremukoli delu delovanja in vedno večji prepoznavnosti organizacije 
Zbornice – Zveze tako v strokovni kot v splošni javnosti in tudi izven naših meja.  
 
»Ko za leto 2015 delamo bilanco, zlasti vsebinsko, kaj smo uspeli v tem letu premakniti 
naprej, kaj na novo narediti, kaj smo tudi opustili, zamudili, spremenili, se impulzivno 
odzivali, kaj pozabili – je vse skupaj težko postaviti v okvire in meje. Nekaj je gotovo: 
dnevno se srečujemo z velikim, večkrat prevelikim številom različnih tem, izzivov, 
problemov in področij, ki jih skušamo zaznati, razumeti, se nanje odzivati. Število tristo 
ljudi, ki tesno delajo z nami, in ki ga večkrat omenjam, bi zdaj povečala na petsto. Toliko 
ljudi približno nam pomaga v okviru organizacije pri udejanjanju naših načrtov, 
poslanstva, vizije, ciljev in vrednot. Samo skupaj smo lahko dosegli tudi letošnje načrte 
dela, neskromno lahko rečemo, da jih ni malo«, sem dejala na prednovoletnem srečanju 
funkcionarjev Zbornice – Zveze konec leta 2015.  
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S funkcionarji Zbornice – Zveze smo na celodnevnem posvetu septembra v Celju 
sooblikovali Kodeks delovanja funkcionarjev Zbornice – Zveze, torej smo si sami 
sebi napisali pravila delovanja in vedenja. Kodeks osebno ocenjujem kot napredno 
dejanje, kot nadaljnjo stopnjo v razvoju organizacije Zbornice – Zveze, takoj za 
poklicnima kodeksoma, ki smo ju pred letom dni prenovili in sprejeli na lanski skupščini. 
Organizacija se zaveda svoje prepoznavnosti in pomembnosti delovanja tako v stroki 
kot v zdravstveni politiki, izpostavljenosti (tudi medijski) ter zahtevnosti dela svojih 
funkcionarjev in smo zato tudi na ta način želeli svoje funkcionarje pri njihovem delu 
dodatno opolnomočiti.  
Z ministrico Milojko Kolar Celarc smo vse leto dobro sodelovali, jo podpirali v 
njenih prizadevanjih za pretežno javno, vsem dostopno zdravstvo. Z MZ smo sodelovali 
na več področjih, ne le na področju javnih pooblastil, četudi je bilo to najbolj obsežno in 
zahtevno. Sodelovali smo tudi z drugimi institucijami in posamezniki: NIJZ, ZZZS, 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za šolstvo 
in šport, vzpostavili smo stike z novim vodstvom Skupnosti socialnih zavodov, Društvom 
fizioterapevtov in drugimi. Z Ministrstvom za zdravje smo korektno sodelovati pri predaji 
javnih pooblastil.  Ob tem je bilo sicer ugotovljeno, da je dela za nazaj ostalo veliko. 
Zlasti zamudno bo vpisovanje licenčnih točk posameznim izvajalcem zdravstvene 
oziroma babiške nege, saj se od poteka javnega pooblastila (4. 5. 2012) dalje licenčne 
točke niso več vpisovale v register. Ministrica je dobro sodelovanje pokazala na simbolni 
ravni, ko se nam je pridružila na Brdu ob 12. maju – mednarodnem dnevu medicinskih 
sester (5. maju - mednarodnem dnevu babic).  
Eno največjih vsakoletnih strokovnih in tudi družabnih dogodkov naše organizacije je 
izpeljava 10. jubilejnega kongresa (11. in 12. maja) zdravstvene in babiške nege in 
slavnostne akademije ob mednarodnem dnevu babic (5. maju) ter mednarodnem 
dnevu medicinskih sester (12. maju). Oba dogodka smo, upoštevajoč številne pohvale in 
dobre ocene udeležencev, dobro izpeljali. V delovni naslov kongresa »Z OPTIMALNIMI 
VIRI DO UČINKOVITE ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE« in ob obeh motih 
mednarodnih dni “Babice - za boljši jutri” in »Medicinske sestre – moč za spremembe, 
cenovno učinkovita zdravstvena nega, izboljševanje zdravja in dobrega počutja« smo 
umestili naslednja tematska področja: zdravstvena in babiška nega na primarni ravni, 
zdravstvena in babiška nega v kliničnih okoljih, prehrana – aktivnost zdravstvene in 
babiške nege - izziv sodobnega časa, kriza v zdravstvu, zdravstvena in babiška nega in 
ranljive skupine, komplementarno in naravno zdravilstvo v zdravstveni in babiški negi, 
babice danes in v prihodnosti, kakovostno izobraževanje za zdravstveno in babiško 
nego v prihodnosti. Število udeležencev kongresa je preseglo naša pričakovanja, enako 
tudi število sponzorjev in razstavljavcev. Več kot 300 slušateljev je prisluhnilo več kot 60 
domačim in tujim predavateljem. Med tujimi sta bila dva vabljena plenarna predavatelja: 
dr. Peter Carter iz Anglije in Elizabeth Adams iz Irske. Izdali smo zbornik strokovnih 
prispevkov z več kot 500 stranmi s prej omenjenimi tematskimi področji. Na slavnostni 
akademiji (12. maja), se nam je pridružila ministrica za zdravje. Desetim medicinskim 
sestram (Majdi Cotič Anderle, Karmen Janežič, Stanki Košir, Slavici Mankoč, 
Nataši Medved, Zdenki Mrak, Juditi Slak, Miri Slak, Majdi Topler, Ivanki Videčnik) 
smo podelili najvišja priznanja Zbornice – Zveze Zlate znake, priznanje Angele Boškin 
za življenjsko delo pa je prejela Majda Gorše. 
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Posebno ponosni v letu 2015 smo bili na svojo članico kolegico Matejo Stare, ki je 
prejela posebno priznanje za osvojeno 2. mesto na evropskem natečaju Ansell Cares 
H.E.R.O. Nurse Award za najvidnejše operacijske medicinske sestre v Evropi. S svojim 
delom v humanitarni organizaciji je prepričala tisoče medicinskih sester v Evropi, pa tudi 
doma, da so zanjo oddale svoj glas. Vsem nagrajencem še enkrat čestitamo. 
 
Veliko je še dogodkov, ki bi jih želela posebej omeniti. Ustavila se bom vsaj pri tistih, ki 
nekako izstopajo, treba pa je povedati, da na vseh, ki se nam zgodijo v letu dni v okviru 
regijskih strokovnih društev in strokovnih sekcij, ni mogoče biti prisoten; tako si morda 
nepravično bolj zapomniš tiste, kamor uspeš priti. Vodstvo Zbornice – Zveze, skupaj s 
člani Upravnega odbora, je skušalo pokrivati vsaj ključne, še posebej jubilejne dogodke. 
Vsem, ki niso bili deležni naše prisotnosti, se iskreno opravičujemo.  
 
Presežki dogajanja v stroki so zagotovo različni strokovni dogodki, od sekcijskih in 
društvenih do strokovnega delovanja delovnih skupin in tistih, ki jih organizirajo 
posamezne šole in fakultete, naši člani pa aktivno sodelujejo tudi na različnih 
mednarodnih strokovnih srečanjih in kongresih. Ponosni smo tudi na oblikovanje lastnih 
nacionalnih protokolov, ki jih lahko spremljate (in uporabljate) na naših spletnih 
straneh in v Utripu. Še naprej delamo tudi na poklicnih aktivnostih in kompetencah; 
tako smo v letu 2015 izdali publikacijo Poklicne aktivnosti v Slovenski vojski v 
angleškem jeziku in jih predali Slovenski vojski in njenemu poveljniku - predsedniku 
države.   
 
Prepoznavni dogodek lanskega leta je bil zagotovo 9. srečanje ekip NMP na Rogli. 
Rogla ostaja presežek leta tudi zaradi svoje specifičnosti in velikega truda 
organizatorjev, saj dogajanje poteka v posebnih pogojih. Roglo je treba videti in doživeti. 
Izpostavila bi še 40-letnico obeležitve delovanja Sekcije medicinskih sester in 
zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti in izdani zbornik »Operacijske 
medicinske sestre na Slovenskem«. Enako slovesno je bilo še na več drugih okroglih 
obletnicah, recimo v Velenju, kjer je regijsko društvo Velenje prav tako čudovito  
obeležilo svojo 40-letnico delovanja. Enako slovesno je svojo 20-letnico delovanja na 
Čatežu praznovala Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci. 
Zelo visoko obletnico svojega delovanja v našem prostoru so obeležile babice – 90-
letnico Slovenskega babiškega društva. Številni posamezniki in posameznice so na 
teh nepozabnih in skrbno pripravljenih srečanjih prejeli priznanja za svoje delo na 
strokovnih, organizacijskih ali drugih področjih; vsi so jih zaslužili in vsem iskrena 
zahvala za prispevek k razvoju stroke.    
 
Vidnost in slišnost stroke in organizacije sta bili čez vse leto močno izraženi. 
Sodelovali smo na različnih sejah, sestankih, strokovnih, političnih, drugih dogodkih, ki 
zadevajo zdravstveno, izobraževalno in socialno varstveno politiko, še posebej na 
rednih in izrednih sejah Odbora za zdravstvo, ki deluje pod MZ. Bili smo tudi redno 
vabljeni na vse seje RSKZN in njegovih podskupin tako na primarnem kot bolnišničnem 
nivoju. Predstavljali in zagovarjali smo svoja stališča, še posebej intenzivno poglede 
organizacije in stroke na javno in zasebno v sistemu zdravstvenega varstva, na 
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izobraževanje za naše poklice, vključno z umeščanjem EU Dir 55/2013 v naš 
izobraževalni sistem in podpirali nadgradnjo izobraževanja v stroki po vertikali, 
spodbujali na dokazih podprto delovanje v kliničnih okoljih. Odzivali smo se na projekte 
MZ (Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2015- 2025, Analiza 
zdravstvenega sistema, Skupaj za družbo zdravja, še naprej sodelovali v razvoju 
referenčnih ambulant, reševalci so bili ključni akterji v projektu NMP in urgentni centri 
(njihovo delovanje smo javno podprli, skupaj z urgentnimi centri, ob predpostavki po 
enaki dostopnosti vseh prebivalcev R Slovenije do NMP).  
 
Mediji so nas aktivno iskali in spraševali po naših stališčih, nas tudi dobro pokrivali, ko 
smo želeli splošni javnosti posredovati potrebne informacije. Dobre ali slabe. Kajti v letu 
2015 se je čisto preveč dogajalo v zdravstvu tudi negativnih stvari.  
 
Med najbolj neugodnimi in nesprejemljivimi dogodki, iz katerih bi se morali veliko 
naučiti, sta bili Nevrološka klinika v UKC Ljubljana s primerom Radan in tudi otroška 
srčna kirurgija. V prvem primeru so bile vključene v dogajanje tudi medicinske sestre. 
Ob dogodku Radan, ki smo ga javno obsodili, smo odreagirali v več smereh: povabili 
smo ključne kolegice v managementu na posvet, nudili pomoč prizadetemu 
negovalnemu timu, dali pobudo Zdravniški zbornici za oblikovanje skupnega protokola v 
primerih, ko medicinska sestra podvomi v naročilo zdravnika. Tako smo se maja 2015 v 
izjavi za medije Zbornica – Zveza in Zdravniška zbornica izrekli, da je učinkovito 
povezovanje med različnimi sodelavci v zdravstvenem timu nujno. Konkretno smo si 
prizadevali za nadaljnje poglobljeno sodelovanje obeh poklicnih skupin. Na delovnem 
srečanju so bili zastavljeni trije cilji: v luči aktualnih dogajanj bo izdelan skupni 
dokument, ki bo dodatno opredeljeval vlogo in dolžnostno ravnanje vsakega člana 
zdravstvenega tima;  obe poklicni skupini bosta dodatno spodbujali timsko sodelovanje 
skozi skupno izobraževanje obstoječih zdravstvenih timov;   posredovana bo pobuda, da 
se v kurikulume izobraževalnih programov  vseh zdravstvenih delavcev vključijo vsebine 
za medpoklicno sodelovanje. Ob pisanju tega poročila čakamo na potrditev osnutka 
protokola na Zdravniški zbornici.  
 
Skozi vse leto smo ob različnih priložnostih ključnim deležnikom v zdravstvu, tudi politiki 
(nekateri naši člani so postali tudi aktivni v političnih strankah), ponujali svoje 
potenciale, ki bi jih morali znati izkoristiti tako zdravstvena politika kot management v 
zdravstvu: vedno večja izobraženost, znanje, izkušnje, pripravljenost prevzemati 
odgovornost za svoje delo, nadgrajevati svoje kompetence, prevzemati naloge v 
vodenju in upravljanju. Poglobljeno smo razvijali področje kakovosti in varnosti kot 
enega od ključnih elementov zdravstvene obravnave pacientov. Skozi obvezne vsebine 
za vzdrževanje licenc sta kakovost in varnost dobili formalizirano obliko usposabljanja 
za delo, vsaj za tiste, ki morajo ohranjati licenco. Za vse s srednjo izobrazbo pa smo se 
tudi v letu 2015 zelo trudili, da bi Pravilnik o izobraževanju zdravstvenih delavcev in 
sodelavcev začel veljati, četudi nam ga obljubljajo na MZ od leta 2012, ko je minister 
Gantar vsem izvajalcem zdravstvene nege s srednjo izobrazbo ukinil licence, novih 
vzvodov za obvezno izobraževanje pa, razen kolektivne pogodbe, strokovnih nadzorov s 
svetovanjem in zavedanja managementa zdravstvene nege, da je to neobhodno 
potrebno, za zdaj ni.  
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Veliko smo sodelovali s pristojnimi (zlasti MZ) tudi na področju oblikovanja 
zdravstvene in socialno varstvene zakonodaje. Izkupiček ni preveč velik; 
nerazumljivo postaja, da zakon o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za dolgotrajno 
oskrbo več kot deset let ostaja nedorečeno, a prioritetno področje, ki kliče po ureditvi. 
Podprli smo med drugim protialkoholni zakon, da je ostal nespremenjen, saj kot 
zagovorniki zdravega življenjskega sloga ne moremo podpirati točenja alkoholnih pijač 
na športnih prireditvah. Imamo pripravljen predlog lastnega zakona o zdravstveni in 
babiški negi in oskrbi, ki smo ga trenutno morali »zamrzniti«, ob našem trdnem 
prepričanju, da bomo, če zakon o zdravstvenih delavcih, ki ga pripravlja MZ, ne bo 
zadovoljivo vključeval naše – najštevilčnejše poklicne skupine, vztrajali pri lastnem 
zakonu. Tako smo na povabilo MZ prediskutirali z njimi osnutek zakona o zdravstvenih 
delavcih, posredovali nanj pripombe, nam pa osnutek v nekaterih poglavjih ne 
odgovarja.  
 
Slabšanje razmer v zdravstvu od gospodarske, finančne, tudi politične krize in krize 
vrednot, ki traja od leta 2008, v zdravstvu občutimo tako pacienti kot izvajalci 
zdravstvene in babiške  nege; tako je čutiti v delovnih okoljih vedno več nezadovoljstva, 
apatije, individualizma, slabih medpoklicnih in medosebnih odnosov, kar je, ocenjujemo, 
pretežno posledica izčrpanosti, izgorelosti naših zaposlenih zaradi težkih kadrovskih 
razmer, prenizkega vrednotenja dela, pomanjkanja kadra, preseganja kompetenc. Že 
nekaj let stalno primanjkuje okrog 20 – 25 odstotkov negovalnega kadra samo na 
bolnišničnih oddelkih slovenskih bolnišnic, zelo veliko pa tudi v drugih zavodih. Nenehno 
opozarjamo na kritične razmere v socialno varstvenih in drugih sorodnih zavodih, 
neurejena je sistemizacija delovnih mest v zdraviliščih, vzgojno izobraževalnih zavodih, 
drugje, saj zavodi spadajo pod druga ministrstva, tako da jih kolektivna pogodba za 
področje zdravstvene nege ne zajame. Gre sicer za pretežno sindikalne zadeve, ki jih 
občasno ne moremo oddvojiti od strokovnih, še posebej, kar se tiče odgovornosti in 
kompetenc. Zato tudi Zbornica – Zveza apelira na nujno sprejetje kadrovskih 
normativov. Po izsledkih novejših raziskav smo prav medicinske sestre najbolj 
obremenjene med zdravstvenimi delavci in rezultati kažejo na najvišjo stopnjo stresa 
prav pri naši poklicni skupini, kar je povezano z manj avtonomije pri delu, s slabšim 
ekonomskim položajem, s pomanjkanjem časa za zasebno življenje. 
 
Na vse te težave smo opozorili tudi predsednika države Boruta Pahorja, ki nas je 
sprejel 27. oktobra 2015 in v dveurnem razgovoru prisluhnil našim pobudam, 
problemom, predlogom rešitev. Najavo pri predsedniku države ocenjujemo kot dobro 
potezo, ne glede na to, da predsednik v tej funkciji pri urejanju perečih področij našega 
delovanja nima veliko moči. Ali pa tudi.  
 
Ne glede na to, da sta poročili za Obzornik zdravstvene nege in Utrip samostojni 
prilogi gradivu za skupščino, bi želela izpostaviti trud in veliko dela, ki ga opravljata oba 
uredniška odbora in številni drugi sodelavci (na primer recenzenti) in se jim zahvaljujem 
tudi po tej poti.  
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V tem letu smo vzpostavili tudi komunikacijo z Društvom hospic, kjer smo skušali, 
skupaj s strokovno sekcijo v patronažnem varstvu, urejati skupno področje, skrb za 
paciente, ki potrebujejo paliativno oskrbo v domačem okolju. Ob zaprtju hiše Hospic 
smo izrazili svoje razočaranje.  
 
V tem letu smo bili tudi zmerno mednarodno aktivni: Članstvo v ICN, ICM 
(Mednarodna zveza babic), EFN (Evropska zveza organizacij medicinskih sester), EMA 
(Evropsko združenje babic) in v številnih drugih EU in svetovnih združenjih, kamor so 
vključene strokovne sekcije,  izkoriščamo za pridobivanje in pretok pomembnih 
informacij v naš prostor. Tradicionalno sodelovanje z državami bivše skupne države 
(Hrvaška, Srbija, Makedonija) se je nadaljevalo tudi v tem letu. Velik dogodek je bil obisk 
predsednice ICN tako v naši državi kot srečanje Regije 3 ICN v Opatiji, kar je omenjeno 
v poročilu na začetku.  
 
Zaključne misli 
 
Spoštovane kolegice in kolegi, zasluga, da se razvijata stroka in organizacije, od 
izobraževanja, raziskovanja, publiciranja, kakovostno, varno, humano delo  s pacienti v 
vseh okoljih, da se umeščamo vidno tudi v družbeno politični prostor, je naša skupna, 
zato iskrena zahvala velja čisto vsem, torej okrog 15 000 članicam in članom te 
organizacije, dodatno vsem našim funkcionarjem, zunanjim sodelavcem in zaposlenim. 
Moja velika zahvala torej vsem predsednicam/kom regijskih strokovnih društev, 
strokovnih sekcij, delovnih skupin, komisij in teles, še posebej Upravnemu odboru in 
seveda sanjskemu timu v pisarni, z Moniko Ažman, izvršno direktorico na čelu. Hvala, 
da sem imela ta čudoviti privilegij in srečno, pogumno naprej.  
 
Darinka Klemenc   
 
 

2. POROČILO O DELU STROKOVNIH SLUŽB 
 
Strokovne službe sodelujejo z organi Zbornice – Zveze, regijskimi strokovnimi društvi, 
strokovnimi sekcijami, komisijami in delovnimi skupinami ter ne nazadnje s člani 
Zbornice – Zveze. Nudijo administrativno podporo pri organizaciji in izvedbi sej, 
strokovnih srečanj, slavnostnih dogodkov, novinarskih konferenc, učnih delavnic in 
ostalih dogodkov Zbornice – Zveze. Pomemben cilj zaposlenih v pisarni je kakovostno in 
ažurno komuniciranje s članicami in člani na vseh področjih, kjer jih le ti prepoznajo. 
Prav tako sodelujejo z uredništvi tiskanih publikacij. Strokovne službe delujejo na 
naslednjih področjih: tajništvo, oddelek članstva, pravna pisarna, oddelek za vodenje 
izobraževanj in specialnih znanj ter računovodstvo. V letu 2015 so se začele priprave na 
ponoven prevzem javnih pooblastil. V ta namen se bo v letu 2016 vzpostavil ločen 
oddelek. Izvršilni organ, ki vodi delo strokovnih služb, je izvršna direktorica. 
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Pravna pisarna kot podporna služba predsednici, izvršni direktorici, Upravnemu odboru 
Zbornice – Zveze, strokovnim sekcijam in komisijam nudi strokovno pomoč pri izvajanju 
nalog Zbornice – Zveze. Skupaj s strokovnjaki z ožjih strokovnih področij zdravstvene 
oziroma babiške nege smo v minulem letu pripravili različna pojasnila in strokovna 
mnenja v zvezi z vprašanji, ki se nanašajo na izvajanje poklicnih aktivnosti in 
kompetenc, pojasnila v povezavi z odgovornostjo ter regulacijo izvajalcev zdravstvene 
oziroma babiške nege ter druga pojasnila in strokovna mnenja. Oblikovali smo različne 
pobude in predloge Zbornice – Zveze v zvezi z izvajanjem oziroma ureditvijo 
zdravstvene nege in babištva ter jih posredovali na Ministrstvo za zdravje, Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Razširjeni 
strokovni kolegij za zdravstveno nego ter druge pristojne institucije. V pravni pisarni 
obenem članom Zbornice – Zveze nudimo pravno pomoč pri reševanju pravnih dilem, ki 
se nanašajo na vprašanja, povezana s stroko zdravstvene oziroma babiške nege.  
V letu 2015 smo zbrali in pripravili pripombe Zbornice – Zveze k predlogu Resolucije o 
nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2015 – 2025 "Skupaj za družbo 
zdravja"(nadaljnje besedilo: ResNPZV) ter jih posredovali na Ministrstvo za zdravje. 
Skupaj s strokovnjaki s področja zdravstvene oziroma babiške nege smo oblikovali še 
pripombe in predloge Zbornice – Zveze k naslednjim osnutkom podzakonskih aktov in 
strokovnih dokumentov: Pravilniku o izvrševanju varnostnih ukrepov obveznega 
psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu in obveznega 
psihiatričnega zdravljenja na prostosti, Pravilniku o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči, Smernicam za izobraževanje v zdravstveni 
negi za program prve stopnje Zdravstvena nega, Pravilnika o spremembah in 
dopolnitvah Pravilnika o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev in 
zdravstvenih sodelavcev in k Posodobitvi programov pripravništev zdravstvenih 
delavcev in sodelavcev. 

Veliko aktivnosti pravne pisarne Zbornice – Zveze je bilo v letu 2015 usmerjenih v 
podelitev javnih pooblastil, ki so bila Zbornici – Zvezi podeljena z odločbo ministrice za 
zdravje z dne 11. 8. 2015. Skupaj s strokovnjaki Zbornice – Zveze smo pripravili 
predloga obeh pravilnikov za izvajanje javnega pooblastila – Pravilnika o registru in 
licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege (Uradni list RS, št. 3/16)    
ter Pravilnik o izvajanju strokovnega nadzora s svetovanjem v dejavnosti zdravstvene in 
babiške nege (Uradni list RS, št. 3/16).     
Pravna služba Zbornice – Zveze se ob strokovni podpori pristojne sekcije dogovarja s 
tujimi strokovnimi združenji za podpis pogodb o podelitvi mednarodnih licenc Zbornici – 
Zvezi za izvajanje strokovnih izpolnjevanj izvajalcev zdravstvene oziroma babiške nege 
(npr. Manchestrski triažni sistem) oziroma se dogovarja s tujimi založniki glede avtorskih 
pravic za izdaje tujih knjig v slovenskem jeziku. 
 
Članstvo v letu 2015 
Članice in člani lahko dostopajo do svojih podatkov, ki jih vodimo v evidenci članstva, 
preko E-portala. Na dan 31. 12. 2015 je bilo v Zbornico – Zvezo včlanjenih 14.566 
članic/ov.  
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Preglednica članstva v letu 2015 (na dan 31. 12. 2015) 
 

 Aktivni 
člani 

Upokojeni 
člani 

Študenti Stanje članstva - 
skupno 

DRUŠTVA A B C D 
    D=A+B+C 
DMSBZT Ljubljana 4.352 244 134 4.730 
DMSBZT Maribor 1.773 57 16 1.846 
DMSBZT Celje 1.487 43 11 1.541 
DMSBZT Gorenjska 1.152 78 18 1.248 
DMSBZT Koper 828 26 10 864 
DMSBZT Nova 
Gorica 

605 96 21 722 

DMSBZT Novo 
mesto 

1.076 44 53 1.173 

DMSBZT Koroške 470 20 2 492 
DMSBZT Velenje 322 3 2 327 
DMSBZT Ptuj 580 4 0 584 
DMSBZT Pomurje 1.004 35 0 1.039 
Skupaj 13.649 650 267 14.566 
 
 
 
ČLANARINA:  
Št. vpisov v Zbornico – Zvezo v letu 2015 700 
Št. izpisov iz Zbornice – Zveze v letu 2015 467 
 
Računovodsko – knjigovodske storitve 
11 regijskih strokovnih društev, 30 strokovnih sekcij, komisije in delovne skupine ter 
druga delovna telesa dajejo pester utrip dogajanju tudi na področju vodenja poslovnih 
knjig, računov in dnevnih transakcij. V letu 2015 smo v pisarni pripravili in izdali: 680 
podjemnih in avtorskih pogodb, 812 potnih nalogov ter prodali 1707 priročnikov in 
knjižic, med katerimi je bilo največ povpraševanja po Kodeksu etike v zdravstveni negi 
in oskrbi Slovenije. 
 
Oddelek za vodenje izobraževanj in specialnih znanj 
Izobraževalna dejavnost Zbornice – Zveze je temeljna dejavnost za napredek na 
strokovnem področju zdravstvene in babiške nege. V letu 2015 je bilo za področje 
zdravstvene, babiške nege in oskrbe izvedenih in v register izobraževanj vpisanih 223 
izobraževanj, ki so jih izvedli najrazličnejši izvajalci, v obliki seminarjev, kongresov in 
učnih delavnic. Regijska strokovna društva so jih pripravila in izvedla 123. Skupaj se 
jih je udeležilo 5719 znanja željnih udeležencev. Strokovne sekcije in naša pisarna 
smo skupaj izvedli 62 izobraževalnih dogodkov, ki se jih je udeležilo 4893 udeležencev. 
Združeni v Zbornici – Zvezi smo torej k izobraževanju pritegnili 10612 udeležencev. 
Dobro obiskan in z obsežno strokovno publikacijo podprt je bil tudi 10. jubilejni kongres 
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Zbornice – Zveze in učne delavnice, ki so se odvijale v naših prostorih. Pisarna je na 
podlagi vseh teh podatkov v številkah tudi pravi mali kongresni biro. 
Komisija za specialna znanja je v sodelovanju z našo pisarno obravnavala in vrednotila 
1218 vlog za podelitev specialnih znanj. Prav toliko jih je zabeleženih tudi v 
Nacionalnem registru specialnih znanj.  
Vsem članicam in članom hvala za zaupanje in pripadnost naši reprezentativni strokovni 
organizaciji. Vsem funkcionarjem Zbornice – Zveze hvala za vse ure prostega časa, ki 
jih delite z nami, da lahko ustvarjamo skupaj, za danes in jutri. Vsem najtesnejšim 
sodelavcem naj bo opravljeno delo v letu 2015, ki ga je bilo zares veliko, najboljša 
popotnica za sodelovanje v letu 2016.  
Pripravila Monika Ažman v sodelovanju s sodelavci: Bojana Bučar, Mojca Čerček Andrej 
Vojnovič, Urša Bolta, Špela Hočevar, Karmen Premec, Katarina Pečuh.  
 
 

3. POROČILO ODBORA REGIJSKIH STROKOVNIH DRUŠTEV 
 
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 dogodkih so regijska strokovna društva izvajala pomembno nalogo 
združevanja in ohranjanja številnega članstva. S strokovnega, poklicno - stanovskega in 
družbenega vidika, še posebej v okoliščinah aktualnih dogajanj na področju zdravstvene 
in babiške nege v letu 2015, 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 2015 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.  

Interese RSD sta v Upravnem odboru Zbornice – Zveze zastopala Janez Kramar, 
predstavnik ORSD in Ksenija Pirš, koordinatorica RSD. Redno sta se udeleževala sej 
UO Zbornice – Zveze, zastopala sta interese RSD ter regijski vidik delovanja Zbornice – 
Zveze, Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih 
tehnikov Slovenije.  

Vseh enajst regijskih strokovnih društev (RSD) je organizirano sodelovalo ob 
mednarodnih dnevih medicinskih sester in babic, na 10. kongresu zdravstvene in 
babiške nege Slovenije z mednarodno udeležbo v Kongresnem centru Brdo pri 
Kranju (ponedeljek, 11. maj, torek, 12. maj 2015): »Medicinske sestre – moč za 
spremembe«, »Babice za boljši jutri«: 
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• podprla so udeležbo članov na simpoziju s plačili kotizacij glede na 
interes članstva in možnosti posameznega RSD; 

• pripravila so bogate stojnice RSD, kjer so člani RSD predstavili dejavnosti 
na tematiko »Medicinske sestre in babice skrbimo za izboljšanje našega 

alternativni pristopi k ohranjanju zdravja in dobrega zdravja in počutja, 
počutja«; 

• koordinirala so udeležbo in organizirala avtobusne prevoze članov na 
svečano akademijo s podelitvijo najvišjih priznanj Zbornice – Zveze Zlati 
znak ter priznanja Angele Boškin za življenjsko delo, ki jih prejmejo člani 
posameznih RSD (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 kakovostnega preživljanja prostega časa ter posredno promocije RSD in 
Zbornice – Zveze.  
Udeležili smo se regijskih obeležij ob mednarodnem dnevu medicinskih sester, 
prednovoletnih srečanj v regijah ter obeležij ob visokih jubilejih posameznih RSD (60. 
obletnica delovanja DMSBZT Gorenjske, 19. decembra 2015, 40. obletnica 
delovanja DMSBZT Velenje, 12. decembra 2015), rednih in volilnega Občnega 
zbora DMSBZT Koroške, 7. decembra 2015 v Slovenj Gradcu, kjer je bila za 
predsednico društva ponovno izvoljena Petra Štigl. 
Spodbujali smo delovanje regijskih strokovnih društev na področju razvoja 
strokovnih vsebin ter interesnih dejavnosti (kakovost življenja zaposlenih v 
zdravstveni in babiški negi), o čemer zgovorno pričajo poročila regijskih strokovnih 
društev. 

RSD smo tudi v letu 2015 usmerjala svoje aktivnosti v ohranjanje in krepitev 
članstva, v uresničevanje strokovnih interesov poklicnih skupin, v podporo 
področju strokovnega izpopolnjevanja in vseživljenjskega učenja ter samostojni, 
avtonomni organizaciji medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov.  

RSD smo s svojimi aktivnostmi, številnimi objavami in pozivi na spletnih straneh, v 
delovnih organizacijah, s številnimi strokovnimi dogodki in interesnimi dejavnostmi 
krepila zavedanje o pomenu povezovanja v skupno, stanovsko, profesionalno 
organizacijo, o pomenu stanovske pripadnosti, samopodobe in poklicne 
avtonomije, čemur so RSD v letu 2015 namenila prioritetne aktivnosti v posameznih 
regijah. 

Ob tem smo si prizadevali za sodelovanje s strokovnimi sekcijami, s številnimi 
pobudami pri organizaciji strokovnih srečanj v posameznih regijah, kakor tudi pri 
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snovanju programov dela za leto 2015, ko smo pri načrtovanju strokovnih 
izpopolnjevanj izhajali iz splošnih, strokovnih in obveznih vsebin, v skladu z Odredbo 
o seznamu izvajalcev zdravstvenih poklicev, ki morajo biti vpisani v register in imeti 
veljavno licenco (UL RS, 22. 3. 2013),  Pravilnik o registru in licencah izvajalcev v 
dejavnosti zdravstvene ali babiške nege Ministrstva za zdravje in v sklopu priprav 
organizacije na ponoven prevzem javnih pooblastil in nastajajoč Pravilnik o registru in 
licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege, ki je bil sprejet in 
objavljen v Uradnem listu v začetku leta 2016, saj smo med drugim izhajali iz 
odgovornosti v odnosu do naših članic in članov.  
Glede na sprejet Pravilnik o strokovnih izpopolnjevanjih in izobraževanjih Zbornice 
– Zveze (UO Zb – Zv, 23. redna seja, dne 5. 3. 2014) smo sistematično vodili 
izobraževanja v registru strokovnih izobraževanj Zbornice – Zveze in tako 
pripomogli k vodenju osebnih map članov ter vodenju pridobljenih pedagoških 
točk. 
Glede na sprejet Pravilnik o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti 
zdravstvene ali babiške nege (UL RS, 29. 9. 2014) so RSD v sodelovanju z Zbornico - 
Zvezo na Ministrstvo za zdravje posredovala vloge in programe strokovnih 
izpopolnjevanj za preteklo in tekoče leto. 
 
Ker RSD vse bolj prevzemajo vlogo partnerja v procesu vseživljenjskega učenja in 
strokovnega izpopolnjevanja v neposrednem okolju praks, v specifičnih okoljih, 
kjer potrebe po znanjih nastajajo v skladu s potrebami pacientov in njihovih 
svojcev v procesu zdravstvene obravnave, slednje predstavlja največjo dodano 
vrednost izobraževanj, kar v regijah predstavljajo dostopna, sodobna, sistematična 
in ciljana aktualna znanja.  
V letu 2015 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 nadaljevala z vzpostavljenim 
enotnim načinom prijav članov na strokovne dogodke. 
RSD so se udeležila 28. redne Skupščine Zbornice – Zveze in v regijah še naprej 
gojila vzpostavljen način regijskih postopkov v pripravah na Skupščino. Na 
regijskih Občnih zborih smo v skladu s »Pravilnikom o  volitvah in imenovanjih 
poslancev Zbornice – Zveze, ki predstavljajo regijska strokovna društva«, 
sprejetim v letu 2013, ponovno izvedli volitve regijskih poslancev. S tem smo 
pripomogli k še večji transparentnosti in dostopnosti postopkov (razpis volilnih 
postopkov, način objav, razvidnost, da gre za volitve poslancev Zbornice – Zveze, ki 
predstavljajo regijsko strokovno DMSBZT, pogoji za kandidiranje, način vložitev 
kandidatur). 
 
Med drugim smo se RSD udeležila Izobraževalnega dneva funkcionarjev Zbornice – 
Zveze (18. september 2015) na Celjski koči, kjer smo aktivno sodelovali v razpravi o 
Kodeksu delovanja funkcionarjev Zbornice – Zveze in sodelovali v učni delavnici 
»Ustvarjalno sodelovanje in šest klobukov razmišljanja« (De Bono). Pri organizaciji 
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izobraževalnega dne je aktivno sodelovalo DMSBZT Celje, predsednica Tomislava 
Kordiš in člani UO. Pred srečanjem na Koči smo se udeleženci srečali na 
sprejemu v SB Celje (mag. Hilda Maze in sodelavci). 
 
V letu 2015 smo se sestali na štirih rednih sejah ORSD: 

- 25. redni seji ORSD, 21. januarja 2015 (v sodelovanju z DMSBZT Novo mesto),  
- 26. redni seji ORSD, 15. aprila 2015 (v sodelovanju z DMSBZT Koroške),  
- 27. redni seji ORSD, 3. julija 2015 (na Zbornici - Zvezi),  
- 28. redni seji ORSD, 26. oktobra 2015 (na Zbornici - Zvezi). 

 
21. januarja 2014 je potekala 25. redna seja ORSD, ki smo jo izvedli v sodelovanju 
z DMSBZT Novo mesto v Dolenjskih Toplicah. Naslednji dan, 22. januarja smo se na 
povabilo predsednice društva, mag. Jožice Rešetič, udeležili strokovnega srečanja »7. 
dnevi Marije Tomšič«.  
Po poročanju s sej UO (28. redna seja UO z dne 22. 11. 2014, 29. redna seja UO z dne 
17. 12. 2014, 30. redna seja UO z dne 14. 1. 2015) smo se dogovorili o aktivnostih in 
vlogi RSD v sklopu priprav na 28. redno letno Skupščino Zbornice – Zveze (Sklep 
ORSD 75/ 25 – 2015: RSD bodo v sklopu priprav na 28. redno letno Skupščino na 
Zbornico – Zvezo posredovala poročila o delu RSD za leto 2015 ter sezname 
poslancev RSD (ime, priimek, naslov prebivališča), v skladu s številom poslancev 
posameznega RSD ter Pravilnikom o imenovanjih in volitvah poslancev, 
najkasneje do 2. 3. 2015. Koordinatorica ORSD bo v dogovorjenem roku 
posredovala poročilo o delu ORSD za leto 2015. Na seji predsednice/ k RSD 
soglasno potrdijo sodelovanje ob mednarodnih dnevih babic in medicinskih sester 2015 
(Sklep ORSD 76/ 25 – 2015: RSD bodo v sklopu priprav na 10. Kongres ZBN v 
regijah predstavila predlog za aktivno sodelovanje RSD: podporo RSD pri 
udeležbi regijskih članov s podporo kotizacij, ob kongresne dejavnosti v okviru 
stojnic na temo »Medicinske sestre in babice skrbimo za izboljšanje našega 

alternativni pristopi k ohranjanju zdravja in dobrega počutja zdravja in počutja«, 
ter organizirala prevoz regijskih članov na osrednjo svečano akademijo).  
Glede na določila Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in 
babiške nege v zvezi z obveznimi vsebinami predsedniki RSD predlagajo, da se na UO 
doreče tudi področje Kakovosti in varnosti ter združeni področji Poklicna etika in 
Zakonodaja (Sklep ORSD 77/ 25 – 2015). 
15. aprila 2015 je potekala 26. redna seja ORSD, v sodelovanju z DMSBZT Koroške, v 
gostišču Lečnik na Ravnah na Koroškem. 
 
Po poročanju s sej UO (31. redna seja UO z dne 11. 2. 2015, 32. redne seje UO z 
dne 4. 3. 2015, 33. redne seje UO z dne 8. 4. 2015) smo natančno opredelili vlogo 
RSD pri osrednjem projektu Zbornice – Zveze. Predsednice RSD so poročale o 
pripravah na dogodek v skladu s sprejetim sklepom ORSD 76/ 25 – 2015 v 
posameznih regijah ter v imenovanjih/ predlogih prejemnikov za najvišje priznanje 
Zbornice – Zveze, Zlati znak.  
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ORSD je razpravljal o aktualnih dogajanjih na področju zdravstvene in babiške 
nege v Sloveniji ter aktivnostih za ohranjanje regijskih članov, intenzivnih 
strokovnih programih in programih interesnih dejavnosti v regijah, o soočanjih z 
velikimi pričakovanji članov glede urejenosti področja ZBN v delovnih okoljih, 
zahtevah, da se profesija statusno opolnomoči, uredi kadrovske normative in razmerja 
med dipl. m. s. in tehniki zdravstvene nege in zagotovi potrebno avtonomijo za razvoj 
poklicnega področja, o zaznavah neuravnoteženega varčevanja pri ZBN v sistemu 
zdravstvenega varstva, zmanjševanju števila zaposlenih in posledično 
povečevanju obsega dela, o različnih odzivih ob spremembah na področju licence 
v dejavnosti zdravstvene in babiške nege. 
V nadaljevanju razprave so se izpostavile strateške usmeritve dela Zbornice – 
Zveze glede na aktualna dogajanja v zdravstvu (politika, reforma, javna 
pooblastila, RSKZN, Zdravstveni svet idr.). 

ORSD podpira medijsko pojavljanje poklicnih skupin MS, babic in TZN s preprostimi 
– javno razumljivimi sporočili o pomenu ZBN za družbo ter o tem, kaj se z najštevilnejšo 
poklicno skupino v državi dogaja.  
3. julija 2015 je v prostorih Zbornice – Zveze potekala 27. redna seja ORSD. 
Poročilu s sej UO (34. redne seje UO z dne 10. 6. 2015) smo obeležili prejem zlate 
nagrade »ICN Membership Inclusivness Gold Award«, ki jo je s strani ICN, dr. Judith 
Shamian, predsednice, prejela Zbornica – Zveza. Nagrada predstavlja priznanje 
organizaciji za njeno organizacijsko in strokovno rast, kar se odraža tudi v številu 
članstva v organizaciji (glede na število vseh v zdravstveni in babiški negi). Ker k temu v 
veliki meri prispevajo RSD in SS s svojim delovanjem na področju vseživljenjskega 
učenja, strokovnega izpopolnjevanja in na področju interesnih dejavnosti, smo prejem 
priznanja obeležili s skupinsko fotografijo. 
Predsednice/k RSD so predlagali, da se uskladijo vsa področja obveznih vsebin, tako za 
obdobje izteka prvega licenčnega obdobja (z dopolnjeno vsebino s področja Kakovosti 
in varnosti) kot tudi za drugo licenčno obdobje: - glede na enotne višine kotizacij 
predlagajo oblikovanje dogovora v zvezi z višino priporočenih avtorskih honorarjev za 
predavatelje, vabljene za predavanja obveznih vsebin (v sodelovanju s predsednico, 
izvršno direktorico, UO ter pisarno Zbornice – Zveze), - glede na število udeležencev v 
posamezni regiji (večja/ manjša RSD) predlagajo medregijsko sodelovanje pri 
organizaciji izobraževanj po oblikovanem medsebojnem dogovoru, - glede na iztek 
prvega licenčnega obdobja, ki za prve prejemnike licenc nastopi že v mesecu 
septembru, RSD pripravijo program s področja Kakovost in varnost v zdravstvu, 
usklajen s kriteriji in vsebinskimi priporočili DS za to področje pri Zbornici – Zvezi; 
Na seji se je sprejel dogovor, da se preko poletja pripravijo vsebine za novo obvezno 
vsebino »kakovost in varnost v zdravstvu« v obsegu 8 pedagoških ur, ki mora biti 
razpisana v mesecu septembru, ker nekaterim v tem obdobju poteče licenčno obdobje 
in to vsebino potrebujejo. (Sklep ORSD 78/ 27 – 2015: RSD uskladijo področje 
obveznih vsebin glede na Pravilnik o registru in licencah v dejavnosti zdravstvene 
in babiške nege – 17. členom ter kriterije za izvedbo obveznih vsebin iz licenčnega 
obdobja in pogoje, ki jih morajo izpolnjevati predavatelji ali inštruktorji. - TPO: 
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regijsko strokovno društvo prevzame organizacijo srečanja (razpis programa, 
prostor, izvedba srečanja, pogostitev udeležencev), krije stroške predavateljev 
neposredno predavateljem preko avtorske pogodbe, na račun Strokovne sekcije 
pri Zbornici – Zvezi pa se nakažejo stroški gradiv 8 €/ udeleženca. - RSD razpišejo 
izobraževanja s področja obveznih vsebin glede na letni načrt posameznega RSD 
v mesecu oktobru za naslednje leto in medsebojno uskladijo število prijav: RSD, 
organizator izobraževanja, razpiše število prijav za regijske člane in člane iz 
drugih regijskih društev glede na potrebe regij, ki izobraževanja ne organizirajo 
samostojno (dogovor med predsedniki RSD, povpraševanje).  - Kotizacija za 
posameznega člana Zbornice – Zveze, ki jo poravna RSD v medregijskem 
dogovoru drugemu RSD, znaša 30 EUR. - Pravnik Zbornice – Zveze na Ministrstvo 
za zdravje posreduje prošnjo za uradno pojasnilo, na kakšen način se tolmači 
omenjeno določilo o pričetku upoštevanja obvezne vsebine Kakovost in varnost v 
zdravstvu (potek licence pred/ po 1. juliju 2015). - Program izobraževanja s 
področja Kakovosti in varnosti za jesensko obdobje 2015 pripravita DMSBZT 
Ljubljana in DMSBZT Maribor.  
RSD Predsednice/k RSD so poročale o težkem finančnem položaju nekaterih članov.  
Podana je bila pobuda, da bi v izogib izčlanjevanju iz Zbornice – Zveze članarino v 
takšnem primeru plačevala regijska strokovna društva (Sklep ORSD 79/ 27 – 2015: V 
primeru težke finančne situacije posamezne članice/ člana lahko stroške članarine 
krije RSD v višini 36 € letno. Predsednica/ k RSD je dolžna s predlogom o plačilu 
članarine obvestiti izvršno direktorico Zbornice – Zveze. Le ta na podlagi predloga 
uredi računovodske obveznosti do članice/ člana.  
16. oktobra 2015 je v prostorih Zbornice – Zveze potekala 28. redna seja ORSD. 
Poročilu s sej UO (35. redne seje UO z dne 8. 7. 2015, 36. seje UO z dne 16. 9. 2015, 
37. seje UO z dne 14. 10. 2015) je sledila razprava o načrtovanih aktivnostih RSD za 
leto 2016 (usklajevanje načrtov dela RSD z aktivnostmi Zbornice – Zveze, SS, 
medregijsko sodelovanje) na področju obveznih vsebin, strokovnih izpopolnjevanj in 
vseživljenjskega učenja ter interesnih dejavnosti. ORSD se zavzema za dobro vpeljan 
sistem vseživljenjskega učenja in strokovnega izpopolnjevanja pri Zbornici – Zvezi in v 
RSD, zato pohvalijo ohranjanje sistema vrednotenja strokovnih izpopolnjevanj znotraj 
Zbornice – Zveze v okviru osebnih map članov s t. i. pedagoškimi točkami. V 
nadaljevanju smo se dogovorili o udeležbi na prednovoletnem srečanju Zbornice – 
Zveze (Sklep ORSD 81/ 28 – 2015: Predsednice/k RSD se kot predstavniki regijskih 
okolij ter kot voljeni funkcionarji udeležijo prednovoletnega srečanja 
funkcionarjev Zbornice – Zveze, ki bo potekalo 9. decembra v Festivalni dvorani, v 
Ljubljani).  
Predsednice/k RSD so izpostavile aktualna dogajanja v regijah, vezana na 
begunsko krizo, ter stopnjevanje števila prebežnikov, migrantov. Povedo, da se v 
različnih regijah načini reševanja nastale situacije razlikujejo, ter da je ponekod od 
zaposlenih v zdravstvenih zavodih zahtevano, da so na voljo v t. i. stalni pripravljenosti, 
ter da zagotavljajo potrebno zdravstveno oskrbo s strani zdravstvene nege iz že tako 
zmanjšane kvote števila zaposlenih (delo preko polnega delovnega časa, stalna 
pripravljenost). V primeru prostovoljnega dela morajo zaposleni zaprositi za neplačan, 
izredno odobren dopust (Sklep ORSD 82/ 28 – 2015: Vodstvo Zbornice – Zveze na 
Ministrstvo za zdravje posreduje dopis z namenom seznanitve Ministrstva z 
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različnimi praksami v zvezi z reševanjem, sprejemom, nastanitvijo in obravnavo 
migrantov ter pogoji dela medicinskih sester v različnih regijah po Sloveniji. 
Zbornica – Zveza v dopisu predstavi predloge rešitev za izboljšanje obravnave 
migrantov s strani medicinskih sester v R Sloveniji).  
Predsednice/k RSD so opozorili tudi na kršitve delodajalcev v zvezi s Kolektivno 
pogodbo za zaposlene, saj ne krijejo stroškov za stdrokovna izpopolnjevanja 
zaposlenih. Ponekod stroške izobraževanja zaposlenih v ZBN v celoti krijejo regijska 
društva iz regijskih skladov. Predlagajo, da se na problem opozori tudi Sindikat delavcev 
v zdravstveni negi, ki ima v zavodih svoje predstavnike (Sklep ORSD 83/ 28 – 2015: 
ORSD poda pobudo za skupno sejo odbora, vodstva Zbornice – Zveze ter 
Sindikata delavcev v zdravstveni negi, ki ima svoje predstavnike v zavodih. Na 
skupni seji se izpostavijo kršitve delodajalcev v odnosu do zaposlenih v 
zdravstveni in babiški negi ter oskrbi, z namenom posredovanja poziva k odpravi 
teh kršitev v zavodih, kjer do teh prihaja. Termin skupne seje se določi glede na 
časovno razpoložljivost vabljenih in glede na druge aktivnosti Zbornice – Zveze 
ter se koordinira s strani pisarne Zbornice – Zveze). 
Načrti ORSD/ RSD za leto 2016 so usmerjeni v učinkovitost in sposobnost organizacije 
RSD v odzivanju na izražene potrebe svojih 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 2015 na tem področju 
uspešnejši kot prejšnja leta, v prihodnje pa imamo za razvoj medsebojnega sodelovanja 
še veliko priložnosti.  
Pri pripravi programov RSD sodelujejo člani UO/ IO, upoštevani so predlogi iz delovnih 
okolij (sodelovanje), primarna je orientiranost RSD na področje strokovnega 
izpopolnjevanja in vseživljenjskega učenja članic/članov društev, krepi se sodelovanje s 
SS (regijski člani), pomemben je sočasen razvoj področja interesnih dejavnosti za 
podporo osebnostnemu razvoju in krepitvi moči posameznika, kakovostnemu 
preživljanju prostega časa, razvoj področja pomembno nakazuje dodano vrednost 
regijskega združevanja, pomembno je aktivno delo na področju pridobivanja članstva, 
aktivno vabljenje dijakov SZŠ in študentov visokih šol/fakultet, njihovo vključevanje v 
regijske projekte, organizacija regijskih OZ, realizirana v mesecu februarju, do vključno s 
prvim tednom meseca marca, v skladu s sprejetimi regijskimi pravilniki (imenovanje in 
volitve regijskih poslancev), vabljenje/ prisotnost vodstva Zbornice – Zveze na letnih 
dogodkih društev (OZ, podelitve najvišjih priznanj RSD, Srebrnih znakov), v interesu 
enotnega zastopanja organizacije in pripadnosti, predstavljanje RSD v lokalnih okoljih, 
povezovanje z lokalnimi skupnostmi, predstavniki v občinah. 
 
Še intenzivneje bomo razvijali dolgoletne in nove programe strokovnih izpopolnjevanj in 
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izobraževanj ter področje interesnih dejavnosti. S sredstvi, ki jih prejmemo iz naslova 
članarin, bomo v skladu z letnimi načrti 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. 
V regijskih okoljih bomo v sodelovanju z Zbornico – Zvezo sistematično razvijali 
programe strokovnih izpopolnjevanj s področja raziskovalnega dela in publiciranja v 
zdravstveni in babiški negi in tako podprli raziskovanje v stroki ter razvoj strokovne 
revije Obzornik zdravstvene nege. 
  
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 hvala za podporo pri delovanju RSD, predsednicam/ku in 
njihovim članom v organih društev pa zahvala za številne aktivnosti, ki vztrajno razvijajo 
regijsko delovanje Zbornice - Zveze. 
 
Z našim delom v RSD, 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 se zahvaljujemo, 
ker še naprej ostajate zavezani razvoju strokovnega področja, svojemu 
osebnemu, strokovnemu in kariernemu razvoju, neprekinjenemu strokovnemu 
izpopolnjevanju in vseživljenjskemu učenju ter ponosno pripadni svoji poklicni 
skupini!  

 
Spoštujemo Vas in cenimo. Zahvaljujemo se Vam za zaupanje. 

 
Poročilo pripravila: v imenu Odbora regijskih strokovnih društev pri Zbornici – Zvezi, 
Ksenija Pirš, koordinatorica 
ksenija.pirs@gmail.com 
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4. POROČILO ODBORA STROKOVNIH SEKCIJ 
 
 
Odbor strokovnih sekcij (OSS) sestavlja 30 strokovnih sekcij, ki pokrivajo različna 
strokovna področja. Člani OSS so predsedniki sekcij, za koordinacijo, povezovanje in 
usklajevanje pa skrbi koordinator OSS. V letu 2015 je prišlo do spremembe števila 
sekcij, saj je bil na 28. redni skupščini Zbornice – Zveze sprejet sklep o ukinitvi 
strokovne sekcije študentov. 
 
Koordinator dejavnosti strokovnih sekcij: Dejan Doberšek (april 2015 – april 2019) 
Član upravnega odbora imenovan s strani OSS: mag. Branko Bregar (junij 2013 – 
junij 2017) 
Člani:   

• Nevenka Šestan - Predsednica sekcije medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov v medicini dela (2014 – 2019),  

• mag. Branko Bregar - Predsednik sekcije medinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov v psihiatriji (2013 – 2017),  

• Irena Šumak - Predsednica sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
vzgoji in izobraževanju (2013 – 2017), 

• Dejan Doberšek - Predsednik sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov 
v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji (2015 – 2019),   

• Martina Horvat - Predsednica sekcije medinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
patronažni dejavnosti (2013 – 2017),  

• Tatjana Požarnik - Predsednica sekcija medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov v operativni dejavnosti (2013 – 2017), 

• Anita Prelec - Predsednica sekcije medicinskih sester in babic (2012 – 2016), 
• Lojzka Prestor - Predsednica sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov 

v pulmologiji (2013 – 2017), 
• Majda Oštir - Predsednica sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 

pediatriji (2013 – 2017), 
• Tadeja Bizjak - Predsednica sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 

splošni medicine (2012 – 2016), 
• Bernarda Mrzelj - Predsednica sekcije medicinskih sester in zdravstvenih 

tehnikov v oftalmologiji (2012 – 2016), 
• Lidija Fošnarič - Predsednica sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov 

v kirurgiji (2015 – 2019), 
• Veronika Vidmar - Predsednica sekcije medicinskih sester in zdravstvenih 

tehnikov v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti (2013 – 2017), 
• Gordana Marinček Garić - Predsednica sekcije medicinskih sester in zdravstvenih 

tehnikov v onkologiji (2014 – 2018), 
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• mag. Tamara Štemberger Kolnik - Predsednica sekcije medicinskih sester in 
zdravstvenih tehnikov v enterostomalni terapiji (2011 – 2015), 

• Jana Klavs - Predsednica sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
endokrinologiji (2015 – 2019), 

• Mirjana Rep - Predsednica sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
nefrologiji, dializi in transplantaciji (2013 – 2017), 

• Tatjana Gjergek - Predsednica sekcije medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov v endoskopiji (2015 – 2019), 

• Darko Čander - Predsednik sekcije reševalcev v zdravstvu (2013 – 2017), 
• Marina Čok - Predsednica sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 

zobozdravstvu (2012 – 2016), 
• Nataša Piletič - Predsednica sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 

sterilizaciji (2015 – 2019), 
• Nataša Jenevski - Predsednica sekcije medicinskih sester in zdravstvenih 

tehnikov v hematologiji (2012 – 2016), 
• Vida Bračko - Predsednica sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 

urgency (2015 – 2019), 
• Mojca Vreček - Predsednica sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 

dermatovenerologiji (2014 – 2018),  
• Veronika Jagodic Bašič - Predsednica sekcije medicinskih sester in zdravstvenih 

tehnikov na internistično-infektološkem področju (2012 – 2016),  
• Marjetka Smolinger Galun - Predsednica sekcije medicinskih sester in 

zdravstvenih tehnikov v socialnih zavodih (2014 – 2019), 
• Tanja Žontar - Predsednica sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 

kardiologiji in angiologiji (2013 – 2017), 
• dr. Saša Kadivec - Predsednica sekcije medicinskih sester v management (2012 

– 2016),  
• Maja Medvešček Smrekar - Predsednica sekcije medicinskih sester in 

zdravstvenih tehnikov v nevrologiji (2012 – 2016), 
• Matjaž Mrhar - Predsednik sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 

otorinolaringologiji (2013 – 2018). 
 
V letu 2015 je prišlo do menjave vodstva v dveh strokovnih sekcijah, in sicer je v 
strokovni Sekciji medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji Matejo 
Tomažin Šporar zamenjala Jana Klavs, v Sekciji medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov v sterilizaciji pa je  Andrejo Žagar zamenjala Nataša Piletič. 
 
OSS se je v letu 2015 sestajal vsaka dva meseca, skupaj petkrat, kot je določeno v 
Pravilniku o delu strokovnih sekcij.  
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Prva seja OSS v letu 2015 je potekala 10. februarja. Predsednica Zbornice – Zveze je 
na seji povedala, da je ministrica za zdravje sprejela predstavnike Zbornice – Zveze. 
Pomembno sporočilo ministrice za zdravje je bilo, da ne vidi razloga, zakaj Zbornica – 
Zveza ne bi dobila javnih pooblastil. Potekale so volitve poslancev za 28. redno letno 
skupščino Zbornice – Zveze. Izvoljeni poslanci so prisostvovali na Skupščini, ki je 
potekala 28. marca.  
Druga seja OSS je potekala 2. aprila. Predsednica Zbornice – Zveze je izrazila pohvalo 
predsednikom strokovnih sekcij za uspešno finančno poslovanje, saj so sekcije kljub 
krizi poslovale pozitivno. Potekale so volitve koordinatorja dejavnosti strokovnih sekcij. 
Za obdobje štirih let je bil izvoljen Dejan Doberšek.  
Na tretji seji OSS, ki je potekala 4. junija, so bili člani OSS seznanjeni, da se javna 
pooblastila, podeljena s strani MZ, pričakujejo do poletja. Izvršna direktorica Zbornice – 
Zveze je predstavila nov projekt Nadgrajena celovita obravnava pacienta (CPC+), kjer  
Zbornica – Zveza sodeluje kot partner. Prisotni so bili seznanjeni s postopki pridobitve 
ocene ustreznosti programa stalnega izpopolnjevanja in določitvami licenčnih točk za 
izvajalce zdravstvene in babiške nege, ker so jim bile podane informacije o dostopnosti 
navodila za licenčno vrednotenje obveznih in strokovnih vsebin na spletni strani MZ. 
Člani OSS so predlagali spremembe Pravilnika o delu strokovnih sekcij, koordinator pa 
je poskrbel, da se je pobuda predstavila Upravnemu odboru. Člani OSS so bili 
seznanjeni z razpisom za pridobitev sredstev iz sklada za projektno in publicistično 
dejavnost.  
Na četrti seji OSS, ki je potekala 1. oktobra, se je člane OSS seznanilo s podpisom 
pogodbe med  Zbornico – Zvezo in MZ o izvajanju javnih pooblastil. Polletni finančni 
izkaz Zbornice – Zveze prikaže pozitivno poslovanje, za kar gre pohvala tudi strokovnim 
sekcijam, saj so v prvi polovici leta 2015 poslovale pozitivno. Prisotnim je bilo 
predstavljeno poročilo o razpisu za pridobitev sredstev iz sklada za projektno in 
publicistično dejavnost, ter predlogi višine honorarjev predavateljev.  
Na zadnji seji v letu 2015, ki je potekala 3. decembra, so bili prisotni seznanjeni z 
nadaljnjimi aktivnostmi, ki jih izvaja Zbornica – Zveza za pridobitev javnih pooblastil. 
Predstavljeno je bilo nekaj pomembnih sklepov, ki jih je sprejel Upravni odbor, za 
delovanje strokovnih sekcij. Velik del seje je bil namenjen obravnavi nacionalnih 
protokolov in upoštevanju trenutnega pravilnika. Vsi prisotni na seji so se strinjali, da so 
protokoli pomembni in koristni za strokovno delo zdravstvene in babiške nege. 
Prisotnim so bile predstavljene spremembe Pravilnika o delu strokovnih sekcij in 
Pravilnika o priznanjih.  
 
Na vseh sejah, ki so potekale v letu 2015, smo veliko časa namenili nasvetom za boljše 
in enotno delovanje strokovnih sekcij ter si prizadevali za uspešno sodelovanje med 
strokovnimi sekcijami. Poskušali smo racionalizirati stroške strokovnih sekcij, zato smo 
v ta namen začeli iskati najcenejšega ponudnika tiskanja zbornikov.  
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Sodelovali smo pri pripravi dokumentacije za sofinanciranje iz sklada za publicistično 
dejavnost ter spodbujali k prijavi na razpis. Pri prijavah na razpis smo bili uspešni, saj 
so bila sredstva podeljena 11 strokovnim sekcijam. Vse leto smo spodbujali člane OSS, 
da pripravijo razpise za Priznanja na ožjem strokovnem področju strokovnih sekcij ter 
se tako zahvalijo posameznikom za njihov doprinos stroki zdravstvene in babiške nege.  
Uskladili smo strokovne dogodke za leto 2016, ki jih organizirajo strokovne sekcije, 
pripravljali plane dela in finančne načrte.  
Sodelovali smo v različnih delovnih skupinah Zbornice – Zveze ter zastopali interese 
strokovnih sekcij. Pri vodenju strokovnih sekcij smo bili uspešni.  
 
V letu 2016 bomo nadaljevali z aktivnostmi, povezanimi s poenotenjem dela v strokovnih 
sekcijah, spodbujali k razvoju stroke na posameznih strokovnih področjih ter skrbeli za 
uspešno poslovanje strokovnih sekcij.  
Nadaljevali bomo z izdelovanjem nacionalnih protokolov ter spodbujali sodelovanje 
različnih strokovnih sekcij pri pripravi le teh. Kot najpomembnejše poslanstvo strokovnih 
sekcij je razvoj stroke, raziskovanje in strokovno delo, zato bomo tudi v letu 2016 to 
spodbujali in ohranjali kot prioriteto strokovnih sekcij.  
 
Pripravil: Dejan Doberšek, koordinator odbora strokovnih sekcij 
 

5. POROČILO IN PROGRAM DELA STATUTARNE KOMISIJE  
 

I. Kratka predstavitev 
 
Statutarna komisija Zbornice – Zveze (v nadaljevanju statutarna komisija) je stalno 
delovno telo, ki tolmači določila Statuta ter drugih aktov Zbornice – Zveze, Skupščini 
predlaga dopolnitve ter spremembe Statuta Zbornice – Zveze, pripravlja predloge drugih 
aktov in daje mnenja k predlogom pravilnikov ter poslovnikov. Šteje pet članov, ki jih 
imenuje Skupščina Zbornice – Zveze na predlog Upravnega odbora Zbornice – Zveze. 
Mandat članov statutarne komisije je 4 leta z možnostjo enkratne ponovitve. Člani izmed 
sebe imenujejo predsednika komisije.  
 
Statutarna komisija deluje v sestavi: predsednica Petra Štigl (mandat 24. 3. 2012 do 24. 
3. 2016); člani: Aleksander Jus, (mandat 29. 3. 2013 do 29. 3. 2017), Stanka Košir, 
(mandat 24. 3. 2012 do 29. 3. 2016); Majda Cotič Anderle, (mandat 24. 3. 2012 do 24. 
3. 2016), Jerica Zrimšek, članica (mandat 29. 3. 2013 do 29. 3. 2017) 
 
V letu 2015 je statutarna komisija zasedala na dveh rednih in izvedla dve dopisni seji.  
 
 

II. Izvedene aktivnosti 



[Type text] 
 

 

Poročilo o delu organov Zbornice –Zveze za leto 2015 
 
 

 23 

 
• 4. seja statutarne komisije v letu 2015 je bila v korespondenčna v času med 

21. 1. in 26. 1.  Obravnavali smo poročilo o delu statutarne komisije za leto 
2014 ter plan dela za leto 2015. Oboje smo potrdili.  

• 5. seja komisije je potekala 3. 3. 2015 v prostorih Zbornice – Zveze. Na njej smo 
obravnavali spremembe Statuta Zbornice – Zveze (možnost članstva dijakov in 
študentov v aktivu fizičnih članov Zbornice - Zveze), uskladitev naziva v Statutu 
novo sprejetega kodeksa etike v zdravstveni in babiški negi Slovenije, 
obravnavali smo predlog pravilnika Zbornice – Zveze o možnosti dopisnega 
sklica Skupščine ob določenih pogojih ter vprašanje častnega članstva 
posameznikov v Zbornici – Zvezi. 

• 6. redna seja je potekala korespondenčno v času od 17. do 19. 3. 2015, 
obravnavali smo spremembe Pravilnika o organizaciji ter delovanju Častnega 
razsodišča pri Zbornici – Zvezi.  

• 7. seja statutarne komisije je potekala 9. 11. 2015 v prostorih Zbornice – 
Zveze. Obravnavali smo Pravilnik o delu strokovnih sekcij ter Pravilnik o 
priznanjih Zbornice – Zveze in predloga Pravilnika o centru SKOR.  

 
 

III. Program dela za leto 2016  
 

V letu 2016 bo statutarna komisija sodelovala pri pripravi pravilnikov, poslovnikov na 
pobudo organov in delovnih teles Zbornice – Zveze. Če bi prišlo do sprememb Statuta 
Zbornice – Zveze in bi bile statutarni komisije določene drugačne zadolžitve in vloga 
sama, se bomo slednjemu prilagodili ter delali v dobro bit krovne organizacije.  
 
Poročilo in plan dela statutarne komisije bomo obravnavali ter sprejeli na 8. redni seji 
statutarne komisije, izvedeni dopisno v času od 20. 1. do 26. 1. 2016 do 14. ure po 
elektronski pošti.  
 
 
Poročilo pripravila: Petra Štigl, predsednica statutarne komisije 
petra.stigl@amis.net 
 
 

6. POROČILO ČASTNEGA RAZSODIŠČA 

6.1. Častno razsodišče I. stopnje 
 

I. Kratka predstavitev 

Sestava in delovanje  Častnega razsodišča I. stopnje sta opredeljena v Statutu 
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Zbornice - Zveze ter v Pravilniku o organizaciji in delovanju Častnega razsodišča. 
Na letni skupščini 23. 3. 2013 so bile za štiriletno mandatno obdobje imenovane 
članice: Erika Marin, Jožica Eder, Jožica Peterka Novak, Zorica Kardoš ter Darja 
Ovijač. 
 

II. Predstavitev izvedenih aktivnosti 

Častno razsodišče I. stopnje je imelo v letu 2015 sedem sej, in sicer: 14. 1., 11. 
2., 18. 3., 26. 5., 30. 9., 25. 11. ter 22. 12. 
V tem obdobju je prispela ena vloga za etično presojo, ki pa je bila vložena 
prepozno.  
Častno razsodišče I. stopnje je dalo pobudo na Komisijo za medicinsko etiko 
Slovenije, in sicer v želji po krepitvi medsebojnega sodelovanja ter zlasti po bolj 
natančni predelitvi obstoječih nejasnosti glede presoje etičnosti raziskovalnega 
dela na področju zdravstvene in babiške nege. Žal do realizacije tega 
poglobljenega sodelovanja še ni prišlo.  
Častno razsodišče I. stopnje je aktivno sodelovalo pri pobudi Zbornice – Zveze, 
da bi skupaj z  Zdravniško zbornico Slovenije  razjasnili nekatere  etične in 
strokovne dilem v zvezi z vprašanji: dolžnostno ravnanje v primeru dvoma v 
ordinirano terapijo ter v primeru ustnega/telefonskega odrejanja terapije. 
Realizirano je bilo več srečanj, izdana je bila izjava za javnost, sedaj pa se 
pripravlja tudi skupni dokument s tega področja.  
 

III. Založniška dejavnost 
Prispevki za Utrip:  
Utrip februar/marec 2015 - Uvodnik: Ovijač, Klemenc: Zdravstvena nega med 
poslušnostjo in odgovornostjo 
Utrip april 2015 – javna objava Pobude za razjjasnitev etičnih ter strokovnih dilem 
v zvezi z nekaterimi aktualnimi vprašanji   
 

IV. Program dela za leto 2016 

V letu 2016 bo Častno razsodišče I. stopnje delovalo v skladu s svojimi 
pristojnostmi, zlasti na področju presoj morebitnih vlog, hkrati bo še naprej 
vspodbujalo sodelovanje s Komisijo za medicinsko etiko Slovenije ter Zdravniško 
zbornico Slovenije. 
 
 
Poročilo pripravila: Darja Ovijač, predsednica Častnega razsodišča I. stopnje 
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7. POROČILO IN PROGRAM NADZORNEGA ODBORA  
 
 

I. Kratka predstavitev  
Nadzorni odbor je organ Zbornice – Zveze, ki deluje v skladu z 38. členom Statuta. 
Člani nadzornega odbora v obdobju od marca 2013 do marca 2017: Andrej Fink – 
predsednik, Marjeta Berkopec, Darja Kramar, Gordana Njenjić in Emilija Kavaš. 
 

II. Izvedene aktivnosti 
V letu 2015 je imel Nadzorni odbor dve seji. Nadzorni odbor je izpolnil sprejeti program 
dela brez izvedbe izrednih sej. Obravnaval je vse finančne dokumente skladno z 
zakonodajo in temu primerno sprejel sklepe. Na podlagi pregleda poslovanja Zbornice – 
Zveze v prvi polovici leta 2015 je Nadzorni odbor ugotovil, da je bilo le to opravljeno 
primerno in korektno, kar je rezultiralo v polletnem pozitivnem poslovnem rezultatu v 
višini 48.380,23 €. Nadzorni odbor je vodstvo Zbornice – Zveze pozval, naj nadaljuje s 
politiko racionalnega poslovanja, ki je pripeljala do pozitivnega poslovnega rezultata. V 
letu 2015 nadzorni odbor ni zaznal potreb po sklicu izredne seje. 

 

III. Program dela za leto 2016 
V letu 2016 Nadzorni odbor v programu dela predvideva izvedbo dveh rednih sej ter po 
potrebi sklic izrednih sej.    
 
Poročilo je bilo posredovano vsem članom Nadzornega odbora. 
 
Poročilo pripravil: Andrej Fink, predsednik Nadzornega odbora, 
andrejf@gwmail.gwu.edu 
 
 
 

8. NACIONALNI CENTER ZA STROKOVNI, KARIERNI IN 
OSEBNOSTNI RAZVOJ MEDICINSKIH SESTER IN BABIC 
(CENTER SKOR) 

 

I. Kratka predstavitev 
Namen centra SKOR  je razvoj zdravstvene in babiške nege kot strokovne, 
avtonomne, humane, učinkovite, varne, pacientom in izvajalcem prijazne 
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znanstvene discipline zdravstvene in babiške nege  v slovenskem prostoru. 

 

II. Predstavitev izvedenih aktivnosti 
V letu 2015 smo se aktivno vključili v pripravo 10. kongresa zdravstvene nege. 
Pripravili smo pravilnik o delovnjanju Centra SKOR. Oblikovali smo usmeriteve 
za izvedbo prvih nacionalnih raziskav na področju zdravstvene in babiške nege. 
 

III. Založniška dejavnost 
Zbornik kongresa: Z optimalnimi viri do učinkovite zdravstvene in babiške nege  
 

IV. Program dela za leto 2016 
V letu 2016 želimo nadaljevati z izvedbo začrtanih raziskav. Aktivno se bomo 
vključili v izvedbo simpozija zdravstvene in babiške nege. 
 
 
Poročilo pripravila: mag. Tamara  Štemberger  Kolnik, vodja Centra SKOR 
 
 

9. POROČILA IN PROGRAM DELA KOMISIJ 

9.1  Komisija za zasebno dejavnost 
 

I. Kratka predstavitev 

Komisija za zasebno dejavnost z mandatom od 7. 5. 2014 do 7. 5. 2018 deluje v 
naslednji sestavi: Saša Matko – predsednica, Liljana Klančnik – podpredsednica, 
Zlatka Napast – članica, Danica Sirk - nadomestna članica, Tamara Štemberger 
Kolnik - nadomestna članica. 

 

II. Predstavitev izvedenih aktivnosti 

Komisija se je v letu 2015 sestala na  petih rednih in petih korespondenčnih 
sejah. Uspešno je izvedla vse seje, opravila razgovore s kandidati, ki so podali 
vloge za zasebno dejavnost na Zbornico - Zvezo, in podala ustrezna mnenja. 
Prav tako je izvedla korespondenčne seje in na podlagi dokumentacije podala 
mnenja. Komisija je bila na vseh sejah sklepčna pri delovanju.  
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III. Program dela za leto 2016 

V letu 2016 bo komisija na rednih in korespondenčnih sejah ažurno izdajala 
ustrezna mnenja kandidatom za opravljanje zasebne dejavnost. V isti meri pa 
bomo skušali tudi  zaščititi uporabnike teh storitev, da bodoizvajalci to dejavnost 
opravljali strokovno, odgovorno in etično. 
Potrebne bodo tudi spremembe v Pravilniku o zasebni dejavnosti, saj se je 
povečalo povpraševanje po zasebni dejavnosti, vendar nekateri kandidati kljub 
izobrazbi in strokovnemu znanju ne izpolnjujejo pogojev za opravljanje te 
dejavnosti. 
 
Poročilo pripravila: Saša Matko, predsednica komisije 
sasamidwife@gmail.com 
 

 9.2. Komisija za dodeljevanje sredstev iz sklada za izobraževanje 
 

I. Kratka predstavitev organa 
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 pet 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 enkrat mesečno oziroma najmanj 10 krat letno. Komisija 
obravnava vse vloge, ki prispejo v tajništvo Zbornice - Zveze sedem dni pred 
zasedanjem. Pri obravnavi vlog komisija upošteva določbe Pravilnika o dodeljevanju 
sredstev iz sklada za izobraževanje. Pri odločanju upošteva dosedanje aktivno delo 
člana ter širši pomen udeležbe za področje zdravstvene ali babiške nege. Nepopolne 
vloge komisija zavrne. 
 
Po sklepu Upravnega odbora Zbornice - Zveze za mandatno obdobje 2014 - 2018 
komisija deluje v sestavi: Andreja Žagar, Ksenija Pirš, Miha Okrožnik, Gordana Njenjić in 
Draga Štromajer. 
 

II. Izvedene aktivnosti 
Komisija se je v letu 2015 sestala 10 krat – na 7. do 16. seji: 20. 1., 10. 2., 10. 3., 13. 4., 
6. 5., 16. 6., 16. 9., 21. 10., 18. 11., 14. 12. Skupno je obravnavala 278 vlog. 
 
Komisija je v tem obdobju odobrila:  

• 155 vlog za plačilo kotizacij na strokovnih izpopolnjevanjih; 
• 31 vlog za sofinancirane dodiplomskega študija; 
• 25 vlog za sofinancirane podiplomskega študija; 
• 16 vlog je predlagala v dopolnitev; 
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• 50 vlog komisija ni odobrila.  
 
Glede na stanje sklada in določila pravilnika se je komisija na januarski, 7. seji,   odločila 
za  zvišanje zneska za sofinanciranje šolnin iz 300 EUR na 400 EUR. Število vlog se je 
v primerjavi z letom 2014 povečalo za 31. 
 
Zaradi različnih odstopanj pri pripravi vlog prosilcev se je  komisija odločila, da se 
pripravi strukturiran obrazec (Vloga komisiji). Komisija je obrazec pripravila in je za člane 
dosegljiv na spletni strani Zbornice – Zveze.  
 
Vsi prosilci, katerih vloge so bile zavrnjene ali poslane v dopolnitev, 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 pripravil: Miha Okrožnik, predsednik komisije 

 
 

9.3. Komisija za priznanja 
 

I. Kratka predstavitev 
Komisija za priznanja je stalno delovno telo Zbornice – Zveze. V mandatnem obdobju 
2014 - 2018 komisija deluje v naslednji sestavi: Milena Frankič, predsednica; Nada 
Sirnik, podpredsednica; Boja Pahor, zapisničarka ter Anita Prelec in Suzana Majcen 
Dvoršak, članici. Članice komisije delujejo v skladu z določbami Pravilnika o priznanjih 
Zbornice – Zveze. 
 

II. Izvedene aktivnosti 
V letu 2015 so se članice Komisije za priznanja sestale na dveh rednih sejah in izvedle 
tri korespondenčne seje. Prva redna seja je bila namenjena pripravi sprememb 
Pravilnika o priznanjih Zbornice – Zveze in planu dela za podelitev priznanj v letu 2015.  
 
Na drugi redni seji so bile pregledane prispele vloge za podelitev priznanja zlati znak. 
Prispelo je 15 vlog. Dobitniki priznanja zlati znak za leto 2015 so bili: Mira Slak, Majda 
Topler, Slavica Mankoč, Zdenka Mrak, Ivanka Videčnik, Stanka Košir, Majda Cotič 
Anderle, Karmen Janežič, Judita Slak in Nataša Medved. 
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Nagrado Angele Boškin za življenjsko delo je prejela gospa Majda Gorše. Podelitev 
priznanj je potekala na slavnostni akademiji ob 12. maju – mednarodnem dnevu 
medicinskih sester in 5. maju – mednarodnem dnevu babic.  
 
Članice komisije so na drugi redni seji potrdile tudi predlog Upravnega odbora Zbornice 
– Zveze, da se oblikuje srebrni kovanec, in sicer srebrnik premera 38,6 mm in debelina 
2 mm. Srebrnik bodo podeljevale posamezne strokovne sekcije, v posameznih primerih 
pa tudi Zbornica – Zveza, zaslužnim posameznikom za posebne dosežke na ožjih 
strokovnih področjih.  
 

III. Program dela za leto 2016 
Članice komisije bodo v letu 2016 delovale skladno z določbami Pravilnika o priznanjih 
Zbornice – Zveze. Predvidevamo, da bo obravnava vlog v prihodnje olajšana, saj bodo 
predlagatelji morali ponovno posredovati utemeljitve na predpisanem obrazcu.  
Poročilo pripravila: Milena Frankič, predsednica Komisije za priznanja 
milena.frankic@zd-mb.si 
 

 

 

10. POROČILA IN PROGRAM DELA UREDNIŠTEV 
 

10.1. Strokovno znanstveni časopis Obzornik zdravstvene nege 

 
 

I. Kratka predstavitev 
 
Uredniški odbor (UrO) Obzornika zdravstvene nege so na dan 31. 12. 2015 
sestavljali: 
 
Glavna in odgovorna urednica: izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, viš. med. ses., 
univ. dipl. org.  
Urednica, izvršna urednica: pred. Andreja Mihelič Zajec, viš. med. ses., univ. 
dipl. org.  
Urednica, spletna urednica: doc. dr. Ema Dornik, viš. med. ses., prof. zdr. vzg.  
Uredniški odbor: 
- viš. pred. mag. Branko Bregar, dipl. zn., Psihiatrična klinika Ljubljana, Slovenija  
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- doc. dr. Ema Dornik, viš. med. ses., prof. zdr. vzg., Institut informacijskih    
znanosti Maribor, Slovenija  
- doc. dr. Sonja Kalauz, viš. med. ses., univ. dipl. defektol., Zdravstveno 
veleučilište Zagreb, Hrvaška  
- doc. dr. Andreja Kvas, viš. med. ses., prof. zdr. vzg., Univerza v Ljubljani, 
Zdravstvena fakulteta, Slovenija  
- viš. pred. dr. Mateja Lorber, viš. med. ses., univ. dipl. org., Univerza v 
Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Slovenija  
- pred. Andreja Mihelič Zajec, viš. med. ses., univ. dipl. org., Univerza v 
Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Slovenija  
- (izr. prof. dr.) Fiona Murphy, PhD, MSN, BN, RGN, NDN, RCNT, 
PGCE(FE), Associate Professor,   
Swansea University, College of Human & Health Sciences, Velika Britanija  
- (dr.) Alvisa Palese, DNurs, MSN, BCN, RN, Associate Professor Nursing 
Science, Udine University, School of Nursing, Italija  
- doc. dr. Melita Peršolja, viš. med. ses., prof. zdr. vzg., Univerza na 
Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Slovenija  
- viš. pred. mag. Mirko Prosen, dipl. zn., univ. dipl. org., Univerza na 
Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Slovenija  
- izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, viš. med. ses., univ. dipl. org., Fakulteta 
za zdravstvo Jesenice, Slovenija  
- (prof. dr.) Debbie Tolson, PhD, MSc, BSc (Hons), RGN, FRCN, Professor 
University West of Scotland, School of Health, Nursing and Midwifery, Velika 
Britanija 
 
Lektorica za slovenski jezik: Ana Božič, univ. dipl. slov. in spl. jez.; Univerza v 
Ljubljani, Zdravstvena fakulteta; 
Lektorica za angleški jezik: Tina Levec, prof. angl. in univ. dipl. soc. kulture; 
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta; 
Uredniški obor strokovno-znanstvene revije Obzornik zdravstvene nege se je 
sestal pet krat.  

 

 

II. Podatki o izjavah 
Obzornik zdravstvene nege, leto 2015, letnik 49, je izšel v štirih rednih številkah, 
ki so izhajale v enakomernih časovnih obdobjih (marec, junij, september, 
december) na 350 straneh. Avtorji so v letnik 49 prispevali 19 izvirnih 
znanstvenih člankov (1.01 - tipologija COBISS.SI), 2 pregledna znanstvena 
članka (tipol. 1.02), 5 strokovnih člankov (tipol. 1.04), 4 uvodnike (tipol. 1.20), 1 
bibliografijo oz. kazalo (tipol. 1.24). Obzornik zdravstvene nege je tiskan na 
brezkislinskem papirju. 
 
Obzornik zdravstvene nege je zaključil koledarsko leto z naklado 1300 izvodov. 
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Nadaljuje se že več let prisoten trend upadanja števila naročnikov, ki pa v letu 
2015 ni bil pomembno večji, kljub temu, da so vsi članki revije od 2014 naprej 
prosto dostopni. 
 

III. Razvojna dejavnost in kakovost 
Operativne aktivnosti v 2015: 
- Navodil za objavo članka v letu 2015 nismo spreminjali, navodila iz leta 2014 
so se dovolj približala standardom znanstvenega pisanja, so skladna s priporočili 
Web of Science (WOS), čeprav je še veliko prostora za dvig zahtevnosti, vendar 
se glede na znanje o publiciranju za to nismo odločili;  
- Dopolnjevali smo nabor zunanjih recenzentov, preverili publicistično aktivnost 
recenzentov; 
- Pridobili smo štiri prepoznane strokovnjake iz zdravstvene nege iz tujine, ki so 
prispevali uvodnike, tako so uvodniki v 2015 mednarodno usmerjeni z aplikacijo 
na slovensko zdravstveno nego;  
- Vse štiri številke revije letnika 49 smo poslali v oceno za pridobitev faktorja 
vpliva na Thomson Reuters; 
- V vsaki številki revije v 2015 smo objavili uvodnik v angleškem jeziku in v 
slovenskem jeziku ter vsaj dva članka v angleškem jeziku ter se s tem približali 
možnostim za pridobitev faktorja vpliva; 
- Izvedli smo kritično evalvacijo vsake izdane številke in načrtovali manjše 
izboljšave (tehnične in vsebinske), večje pa vključili v navodila za objavo, ki bodo 
izdana za 2016; 
- Izpolnili smo pristopne pogoje za oceno vključitve v ProQuest, od leta 2015 je 
revija sprejeta v to bazo; 
- V letu 2015 smo vzpostavili  oddajo in vodenje članka po Open Journal 
System, ter v drugi polovici leta avtorje že pozivali k e oddaji;  
- Vse članki imajo dodeljen doi; 
- Zaradi prostega e dostopa do člankov ni bilo večjega upada naročnikov. S tem 
smo strokovni javnosti omogočili dostop do revije, kar je nujno za razvoj 
znanstvenega in strokovnega pisanja v zdravstveni in babiški negi; 
- Uredništvo je tudi v letu 2015 posebno velik pomen dalo metodološki strukturi 
in ustreznosti članka glede na uvrščeno tipologijo;  
- Vsi članki imajo tri recenzije, s čimer smo povečali kakovost člankov;   
- Izvajali smo anketiranje na spletni strani revije in tako pridobili odziv na revijo;   
- v letu 2015 smo bili uspešni na javnem razpisu ARRS (Javna agencija za 
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije) na področju izdaje domačih revij in 
prejeli subvencijo za obdobje dveh let. Redno smo oddajali zahtevana poročila o 
porabi sredstev in uresničevanju programa dela.  
 

IV. Mednarodna dejavnost 
Revijo smo v letu 2014 dali v dvoletno evalvacijo za pridobitev faktorja vpliva na 
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Thomson Reuters.  Obzornik zdravstvene nege je bil v letu 2015 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 in  
ProQuest. Voden je na seznamu slovenskih revij, ki so vključene v mednarodne 
baze podatkov iz seznama ARRS.   
 

V. Program dela za leto 2016 
- Izdaja štirih rednih številk; 
- Popoln prehod na sprejem in vodenje člankov preko Open Journal System; 
-   Objava navodil za oddajo članka preko OJS in dopolnitev spletne strani za e 
oddajo;  
- Posodobitev izjave o avtorstvu z izjavo o financiranju raziskave na zahteve 
Thomson Reuters in doprinosa posameznega avtorja pri članku; 
- Oddaja letnika 50 za oceno za pridobitev faktorja vpliva na Thomson Reuters;  
- Kandidirati na dostopnih javnih razpisih za subvencioniranje znanstvene 
periodike (ARRS, ipd.); 
- Povabilo uglednih avtorjev za objavo v Obzorniku zdravstvene nege; 
- Promocija revije  v Republiki Sloveniji in izven kot prosto dostopne revije preko 
mednarodnih obiskov predstavnikov Zbornice - Zveze, zlasti v regiji; 
- Povečati število člankov v angleškem jeziku, kar je pogoj za vključitev v 
PubMed in Medline; 
- Nenehno krepiti verodostojnost revije: vključitev tujcev v recenzije, kritična 
presoja znanstvenega doprinosa pri člankih 1.01, 1.02;  
- Poziv strokovni in akademski javnosti za publiciranje v reviji, saj se revija še 
vedno srečuje z majhnim dotokom člankov. 
 

VI. Druge aktivnosti 
V letu 2016 revija praznuje 50. letnik izdaje, skupaj z Zbornico Zvezo bomo 
načrtovali obeležitev tega pomembnega dosežka.  
 
 
Poročilo pripravila: izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, glavna in odgovorna urednica  
 
 

10.2. Strokovno informativni bilten Utrip  
 
 

I. Kratka predstavitev  
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Utrip je strokovno informativni bilten Zbornice – Zveze in ga prejmejo vse članice in 
člani. Izhaja do 10. v mesecu devetkrat na leto. Na spletu je na voljo praviloma 1. v 
mesecu. 
Utrip je tudi v letu 2015 objavljal strokovne prispevke, ki so jih pripravljale članice in člani 
Zbornice – Zveze (tako iz dela strokovnih sekcij kot tudi iz strokovnih regijskih društev) 
in vsa pomembna obvestila in informacije iz dela vodstva Zbornice – Zveze. Objavili 
smo vse aktualne izjave za javnost Zbornice – Zveze. 
Predstavili smo vse prejemnice zlatih znakov Zbornice – Zveze in srebrnih znakov, ki jih 
podeljujejo regijska strokovna društva in tudi prejemnike posebnih priznanj strokovnih 
sekcij. 
Objavljali smo tudi pomembnejše informacije iz dela mednarodnih organizacij, predvsem 
ICN in EFN in tudi drugih strokovnih združenj medicinskih sester in babic.  
Objavljali smo tako napovedi kot tudi poročila s strokovnih srečanj. 
Predstavljali smo članice in člane Zbornice – Zveze v kratkih intervjujih »Življenje 
medicinske sestre«: Slavico Tomović, Danijelo Kogovšek, Mileno Žvokelj, Andrejo 
Marolt, Ksenijo Šmid, Heleno Dolžan Lindič, Jelko Černivec, Tino Gros in Simono Agrež.  
V daljših intervjujih smo predstavili: dr. Eevo-RiitoYinen in ministrico Milojko Kolar 
Celarc.  
V rubriki Vi sprašujete, mi odgovarjamo smo objavljali zanimive in vedno aktualne 
odgovore naše Pravne pisarne oziroma pravnika Andreja Vojnoviča.  
Imeli smo nekaj težav, ker je bil interes, da v Utripu objavljajo tudi nečlani. Vodstvo 
Zbornice – Zveze je še posebej zdravstvene šole pozvalo, naj spodbujajo včlanjevanje 
študentov v nacionalno organizacijo, saj je ena od bonitet tudi možnost objavljanja v 
Utripu.  
 
Uredniški odbor je v letu 2015 deloval v sestavi: 

• Monika Ažman (mandat od leta 2008 po položaju) 
• Darinka Klemenc – glavna urednica (mandat od leta  2008 po položaju) 
• Irena Keršič (drugi mandat od leta 2008) 
• Biserka Marolt Meden –odgovorna urednica (drugi mandat od leta 2008) 
• Tatjana Nendl (drugi mandat od leta 2008) 
• Ksenija Pirš (drugi mandat od leta 2008) 
• Veronika Pretnar Kunstek (drugi mandat od leta 2008) 
• Anita Prelec (prvi mandat od leta 2013) 

V skladu z dogovorom in varčevalnimi ukrepi je imel uredniški odbor Utripa 9 rednih 
korespondenčnih sej (pred izidom vsake od devetih številk Utripa) in redno sejo v 
prostorih Zbornice – Zveze (26. oktobra 2015) ter druge redne izmenjave mnenj po 
elektronski pošti. 
Članice uredniškega odbora so se redno vključevale v delo in sodelovale pri pripravi 
Utripa.  
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II. Izvedeni projekti 

Naslovnice so bile na temo delovnega utripa v zdravstveni negi. Objavljali smo 
fotografije medicinskih sester Pediatrične klinike avtorja Sebastjana Plavca. 
Majska številka je vsebovala prilogo Zlati znaki in novembrska številka Utripa je spet 
vsebovala prilogo Plan aktivnosti in strokovnih izpopolnjevanj v letu 2016.  
Vse leto smo objavljali nacionalne protokole aktivnosti zdravstvene in babiške nege. 
V juniju smo razpisali nagradni natečaj za modro zgodbo ob koncu življenja skozi 
doživljanja medicinskih sester in babic. Modre zgodbe smo objavljali od oktobra in v 
decembru izbrali najboljšo modro zgodbo avtorice Dijane Seizović in drugo najboljšo 
modro zgodbo avtorice Klare Jakoš. Obe sta prejeli praktični darili. 
 
Utrip je v letu 2015 izšel: 

• januarja na 72 straneh 
• februarja/marca na 64 straneh 
• aprila na 80 straneh   
• maja na 56 straneh (priloga dobitnice zlatega znaka) 
• junija/julija na 88 straneh  
• avgusta/septembra na 88 straneh  
• oktobra na 72 straneh 
• novembra na 92 straneh (priloga plan aktivnosti in strokovnih izpopolnjevanj v 

letu 2016) 
• decembra na 72 straneh  

 
Naklada se je gibala od 15.000 v januarju do 14.650 v decembru. 
 
Obseg vseh številk Utripa:  

• v letu 2008: 746 strani,  
• v letu 2009: 640 strani,  
• v letu 2010: 736 strani,  
• v letu 2011: 668 strani,  
• v letu 2012: 648 strani   
• v letu 2013: 592 strani 
• v letu 2014: 632 strani 
• v letu 2015: 684 strani 

 
Še naprej smo si prizadevali za nižje stroške in pri tem smo bili uspešni.  
Lektoriranje v večini izvaja odgovorna urednica s pomočjo glavne urednice. 
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Sicer ne prihranimo veliko pri obsegu, ker se število strani ni bistveno znižalo, je pa bil 
znaten prihranek pri stroških lektoriranja in honorarju za urejanje. Stroški v letu 2014 so 
znašali 115.278,93 EUR,  v letu 2015 pa 112.719,44 EUR. 
Ocenjujemo, da smo se zelo racionalno obnašali. 
 

III. Program dela in cilji za leto 2016 
Uredniški odbor Utripa se je odločil, da tudi v letu 2016 izide 9 številk. 
V letu 2016 ohranimo vse dosedanje rubrike, čeprav prispevkov v nekatere avtorji ne 
prispevajo redno in rubrike niso prisotne v vsaki številki Utripa. Praviloma vse 
izobraževalne in interesne dejavnosti objavljamo v predpisanih obrazcih. 
Odločili smo se, da bodo naslovnice v letu 2016 na temo sončnih vzhodov in zahodov 
avtorja Janija Nendla. 
Formata in oblikovanja v letu 2016 ne bomo spreminjali. Ostajamo tudi pri tisku na 
rotaciji, ki je bistveno cenejši. 
 

IV. Druge aktivnosti 
Trudili smo se za pridobivanje oglasov. Namesto zunanje sodelavke so to delo prevzeli 
zaposleni v pisarni Zbornice – Zveze, oblikovalec in odgovorna urednica. Delo je 
zahtevno, ker se recesija kaže predvsem na področju oglaševanja. Stalni vir prihodka so 
le oglasi Mercatorja in zdravstvenih ustanov za različna izobraževanja.   
S pomočjo vodstva Zbornice – Zveze smo obnovili pogodbo za nagradne križanke s 
Tosamo z več in bolj vrednimi nagradami za izžrebane članice in člane in dodatno 
pridobili pogodbo za nagradne križanke s Sava Turizmom d. d.  
 
Prihodki od oglaševanja so v letu 2015 znašali 8.160,36 EUR. 
 
Poročilo pripravila: Biserka Marolt Meden, odgovorna urednica Utripa 
 
 

11. POROČILA IN PROGRAM DELA DELOVNIH SKUPIN 
                                                                                                                         

11.1.  Delovna skupina za nenasilje v zdravstveni negi 
 
 

I. Predstavitev izvedenih aktivnosti 

Članice (Ažman, Cvetežar, Klemenc) so se udeležile posveta »Nasilje nad ženskami kot 
javnozdravstveni problem" v okviru dvoletnega projekta Vesna - živeti življenje brez 
nasilja. Organiziral ga je Direktorat za družino pri MDDSZ v sodelovanju z  Ministrstvom 
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za zdravje. Članice so predstavile delovanje zaposlenih v zdravstveni in babiški negi v 
zadnjih 15 letih in predlagale smernice za preprečevanje in obravnavanje problematike 
nasilja nad ženskami na področju zdravstva.  
 

II. Program dela za leto 2016 
• Predlagamo preoblikovanje delovne skupine (članstva) v kateri bi bila 

vključena tudi posamezna strokovna področja zdravstvene in babiške nege. 
Menimo, da je nujno oblikovanje protokolov za delovanje na področju 
nasilja v posameznih strokah.   

• Pozivamo članstvo in vodstvo Zbornice - Zveze k podpori in aktivnemu 
vključevanju za reševanje te problematike v zdravstvu tako na področju 
nasilja v družini in na tudi naših delovnih mestih.   

 
  
Poročilo pripravila: Irena Špela Cvetežar, predsednica delovne skupine 
 nenasilje@zbornica-zveza.si    
 
   
                                                                                              

11.2.  Stalna delovna skupina za paliativno zdravstveno nego (SDSPZN) 
 

I. Kratka predstavitev  
Stalno delovno skupino za paliativno zdravstveno nego (SDSPZN) sestavlja skupina 
osmih strokovnjakinj s področja paliativne zdravstvene nege, ki delujejo v paliativni 
zdravstveni negi na primarnem, sekundarnem in terciarnem nivoju, v socialnih zavodih 
in v izobraževalnih ustanovah ter v Slovenskem društvu hospic: Judita Slak (vodja) in 
članice: Majda Čauševič, Andreja Peternelj, Darja Noč, Hedvika Zimšek, Gabrijela 
Valenčič, Andreja Krajnc, Klelija Štrancar.  
Cilj delovanja SDSPZN je izobraževanje medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov ter 
sodelavcev iz paliativne oskrbe in paliativne zdravstvene nege; namen ustanovitve 
SDSPZN je prispevati k razvoju paliativne oskrbe in udejanjanje načel paliativne oskrbe 
na vseh nivojih zdravstvenega in socialnega varstva ter v izobraževalnih ustanovah s 
področja zdravstvene nege v celotnem slovenskem prostoru ter zagotoviti enako 
dostopnost do paliativne zdravstvene nege vsem prebivalcem Slovenije. 
 
II. Predstavitev izvedenih aktivnosti 

V letu 2015 je SDSPZN izvedla pet sej v prostorih Zbornice Zveze (7. 1., 18. 3., 10. 6., 
14. 10. in 25. 11.).  
 
V okrnjeni sestavi (vodja SDSPZN in dve članici) je bil organiziran sestanek za 
izdelavo programa za izobraževanje iz specialnih znanj za medicinske sestre s 
področja paliativne oskrbe v  Kliniki Golnik 12. 3. 2015. 
Vodja SDSPZN se je na povabilo udeležila seje UO Zbornice Zveze v zvezi z 
dogovorom o priznanju specialnih znanj za medicinske sestre s področja paliativne 
oskrbe (8. 4. 2015) in 14. 10. 2015 v zvezi s programom izobraževanja iz specialnih 
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znanj za medicinske sestre s področja paliativne oskrbe ter imenovanjem nove članice s 
področja izobraževalne dejavnosti po odstopu prejšnje. 
Vodja SDSPZN se je udeležila seje UO za zdravstvo v Državnem zboru v zvezi s Hišo 
Hospic kot predstavnica Zbornice Zveze dne 15. 5. 2015. 
Vodja SDSPZN in dve članici so se aktivno, kot predavateljice, udeležile 
izobraževanja iz paliativne oskrbe  v organizaciji in na povabilo DMSBZT Velenje dne 
27. 4. 2015. 
Vodja SDSPZN se je na pobudo Zbornice Zveze udeležila izobraževanja dr. Klelije 
Štrancar: Eksistencialna vprašanja med trpljenjem in blažilno nego: pristop iz 
Heideggrove filozofije v Cankarjevem domu dne 3. 6. 2015. 
Vodja SDSPZN je bila imenovana v RSK za paliativno medicino in se je udeležila 3 
sej (v mesecu septembru, oktobru in novembru). 
Vodja SDSPZN in članica sta aktivno (z izdelavo plakata na temo Izobraževanje iz 
paliativne oskrbe v sistemu izobraževanja v ZN v Sloveniji) sodelovali na Kongresu 
paliativne oskrbe, ena članica pa pri organizaciji kongresa 9. in 10. oktobra 2015. 
Vodja SDSPZN in dve članici so se udeležile zasedanje komisije za izbor najboljše 
Modre Zgodbe na Zbornici Zvezi dne 25. 11. 2015. 
 
 
 
III. Založniška dejavnost 
V letu 2015 smo v okviru SDSPZN objavljali v glasilu Zbornice Zveze Utrip (v 4., 5., 7. in 
9. številki Utripa). 
 
 
IV. Program dela za leto 2016 

• Dokončno oblikovanje programa izobraževanja za specialna znanja iz paliativne 
zdravstvene nege in paliativne oskrbe (50 ur) vključno z izvajalci, deležem teorije, 
prakse, individualnega – seminarskega dela, cenikom in stroški.  

• Organiziranje vsaj dveh izobraževanj iz specialnih znanj iz paliativne zdravstvene 
nege in paliativne oskrbe za medicinske sestre; eno izobraževanje v 1. polletju 
2016 in eno izobraževanje v 2. polletju 2016. 

• Dokončno oblikovanje priporočil za nacionalne standarde; oskrba umrlega (z 
izraženo vnaprejšnjo voljo glede darovanja organov) in oblikovanje standarda  
koordinacija prehodov bolnika z napredovalo kronično boleznijo. 

• Oblikovanje mreže izvajalcev paliativne zdravstvene nege v Republiki Sloveniji 
• Interdisciplinarno povezovanje z ostalimi organizacijami za paliativno oskrbo v 

slovenskem prostoru, s strokovnimi sekcijami in strokovnimi regijskimi društvi pri 
Zbornici - Zvezi ter Inštitutom za paliativno medicino in oskrbo. 

• Strokovno svetovanje članic SDSPZN pri oblikovanju drugih strokovnih 
izobraževanj s področja paliativne zdravstvene nege in paliativne oskrbe. 

• Objavljanje prispevkov s področja paliativne oskrbe v vsaki številki glasila 
Zbornice Zveze Utrip. 
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• Srečanje članic SDSPZN na 4 do 5 sejah v letu 2015 
 
V. Druge aktivnosti 
Izdelava programa za izvedbo izobraževanja iz specialnih znanj za medicinske 
sestre s področja paliativne oskrbe. 
Izdelava nacionalnega standarda Oskrba umrlega. 
Natečaj za izbor in izbor najboljše Modre zgodbe ob koncu življenja. 
Poziv izvajalkam paliativne zdravstvene nege za pridobitev specialnih znanj iz 
paliativne oskrbe in oblikovanje mreže izvajalcev paliativne zdravstvene nege. 
Sooblikovanje terminološkega slovarja s predlogi in razlago gesel s področja 
paliativne oskrbe v sodelovanju z delovno skupino za terminološki slovar pri Zbornici 
Zvezi.  
 
 
Poročilo pripravila: Judita Slak, vodja SDSPZN 
e-naslov: judita.slak@klinika-golnik.si 
 
 

12. POROČILA IN PROGRAMI DELA STROKOVNIH REGIJSKIH 
DRUŠTEV 

 

12.1. DRUŠTVO MSBZT Ljubljana  
 

 
 

I. Kratka predstavitev regijskega strokovnega društva 
Organi društva: 
Predsednica:   Đurđa Sima 
Podpredsedniki: Mag. Peter Požun, doc. dr. Andreja Kvas, Nada Sirnik 
Upravni odbor v mandatu od 2013 do 2017: Branko Bregar, Irena Buček Hajdarević, 
Irena Špela Cvetežar, Majda Čaušević, Nataša Čermelj, Kristina Franetič, Zlatko 
Grubešić, Andreja Gruden, Rok Hatze, Katja Hribar, Majda Jarem Brunšek, Danijela 
Josić, Klavdija Kaučič, Bronislava Kavčič, Irena Keršič, Radojka Kobentar, Marija Olga 
Koblar, Peter Koren, Stanka Košir, Saša Kotar, Andreja Kvas, Branka Langerholc, 
Gordana Lokajner, Gordana Njenjić, Sabina Osolnik, Aleksandra Ostrež, Ruža Pandel-
Mikuš, Boža Pirkovič, Peter Požun, Blanka Pust, Damjan Remškar, Đurđa Sima, Nada 
Sirnik, Ljubomira Steblovnik - po upokojitvi nadaljuje Milena Škulj, Ljubica Šavnik, Nika 
Škrabl, Majda Šmit, Marina Velepič, Marija Maja Vidrih, Sabina Vihtelič, Andreja Vovk, 
Jerica Zrimšek in Zlata Živič.  
Izvršilni odbor:   Doc. dr. Andreja Kvas, Gordana Lokajner, mag. Peter Požun, 
Damjan Remškar, Đurđa Sima, Marina Velepič, Marija-Maja Vidrih, Jerica Zrimšek, 
Irena Buček-Hajdarević, Sabina Vihtelič, Nada Sirnik in Peter Koren.  
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Nadzorni odbor: Saša Kotar – predsednica, Bronislava Kavčič in Irena Špela 
Cvetežar.  
Častno razsodišče: Nika Škrabl  
 

II. Izvedena strokovna srečanja in projekti 
 
Učne delavnice  
V letu 2015 smo nadaljevali z učnimi delavnicami »Tudi beseda je zdravilo«, ki 
so še vedno zelo aktualne med našimi članicami in člani društva. Izvajalka učne 
delavnice je Elite d. o. o. (go. Klara Ramovš). V letu 2015 smo izvedli tri 
delavnice. 
Ohranjamo zdravje in krepimo telo: učna delavnica je potekala skozi 
interdisciplinarni pristop obravnave življenjskih slogov s poudarkom na promociji 
primernega – zdravega življenjskega sloga izvajalcev zdravstvene in babiške 
nege.  
 
Izobraževanje za glavne medicinske sestre zdravstvenih in socialnih zavodov v 
ljubljanski regiji 
6. izobraževalni dan za glavne medicinske sestre zdravstvenih in socialnih 
zavodov v ljubljanski regiji je potekal 6. 3. 2015 v Ljubljani. Izobraževanja se je 
udeležilo 63 udeleženk. Predstavili smo aktualne teme s področja odgovornosti 
izvajalcev zdravstvene in babiške nege, razpotje etičnih odločitev izvajalcev 
zdravstvene in babiške nege v luči neželenih dogodkov preteklega leta ter 
kompetenčni model vodenja v zdravstveni in babiški negi s pomenom 
raziskovanja. Dobra obiskanost, izčrpna razprava je spodbudilo povabilo naših 
predavateljev na 10. kongres Zdravstvene in babiške  nege Slovenije.   
 
Klinični večeri  
V letu 2015 smo organizirali in uspešno izvedli 8 kliničnih večerov. Nekatere smo 
zaradi povečanega interesa tudi ponovili. 
22. 1. 2015 Novosti s področja zdravstvene nege v ortopediji; 31 udeležencev; 
26. 2. 2015 Novosti s področja zdravstvene nege v oftalmologiji; 30 
udeležencev. 
6. 3. 2015 Po stranskih poteh do cilja ali ne čakajte, da vam jabolko pade na 
glavo, raje splezajte na jablano in si jih naberite cel koš/šest klobukov 
razmišljanja; 24 udeležencev 
17. 3. 2015 Okvara sluha, možnosti zdravljenja in rehabilitacije; 32 udeležencev 
20. 3.2015 Po stranskih poteh do cilja ali ne čakajte, da vam jabolko pade na 
glavo, raje splezajte   na jablano in si jih naberite cel koš/lateralno razmišljanje; 
18 udeležencev 
23. 4. 2015 Klinični popoldne o ravnanju s tveganimi zdravili v praksi; 38 
udeležencev 
14. 05. 2015 Klinično popoldne – zdravstvena nega pri krvavitvah v ORL 
področju; 25udeležencev. 
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4. 6. 2015  Klinično popoldne – zdravstvena nega v interventni radiologiji; 25 
udeležencev 
15. 10. 2015 Kakovost in varnost v zdravstvu – obvladovanje z zdravstvom 
povezanih okužb.  37 udeležencev 
                               
19. 11. 2015 Kršitve dostojanstva pacientov in osebja zdravstvene in babiške 
nege; 21 udeležencev 
17. 12. 2015 Klinično popoldne o ravnanju s tveganimi zdravili; 33 udeležencev. 
 
Področje etike  
V letu 2015 smo v DMSBZT Ljubljana izvedli 11 strokovnih seminarjev s področja 
etike. Od teh jih je kar 9 vsebovalo s strani Zbornice - Zveze predpisane vsebine, 
ki veljajo za obvezne v 7-letnem licenčnem obdobju. Tako smo izvedli 4 
strokovne seminarje Poklicna etika v zdravstveni in babiški negi v Ljubljani in 
enega v Idriji. Strokovni seminar z učno delavnico Menedžment zdravstvene in 
babiške nege v luči etike je bil izveden 2-krat, strokovni seminar z učno delavnico 
Etika v zdravstveni negi, pa prav tako 2-krat. 
Redno preverjamo zadovoljstvo udeležencev s predstavljenimi vsebinami in z 
udeleženci redno razpravljamo o aktualnih etičnih problemih v zdravstvu, 
zdravstveni ter babiški negi. Udeleženci soglasno poudarjajo pomembnost 
učenja etike v obliki, ki jo izvajamo v ljubljanskem društvu, kar je tudi priporočilo 
za učenje etike, ki ga zasledimo v tuji literaturi. Opažamo pa, da se seminarjev 
praktično ne udeležuje več negovalni kader s srednjo strokovno izobrazbo. To je 
velika strokovna pomanjkljivost in napaka in brez dvoma močno zaskrbljujoče 
dejstvo.  
 
Že drugo leto zapored smo v letu 2015 izvedli tudi seminar s temo o 
dostojanstvu. Seminar z učno delavnico Kršitve dostojanstva pacientov in osebja 
zdravstvene in babiške nege je za enkrat še premalo prepoznaven, saj se večina 
medicinskih sester in babic ne zaveda, da bo treba v prihodnosti več razpravljati 
prav o tej temeljni človekovi vrednoti.  
 
Poročilo o izvedbi izobraževanj in usposabljanj za bolničarje/ negovalce  
 
Društvo je v okviru plana strokovnih aktivnosti za 2015 načrtovalo in izvedlo 
program izobraževanj in usposabljanj za bolničarje/negovalce na temo temeljnih 
življenjskih aktivnosti in sicer dvakrat po tri delavnice z naslovi: Prehranjevanje in 
pitje, Odvajanje in izločanje ter Gibanje in ustrezna lega. 
 
Namen programa je bil razširitev izobraževalnih aktivnosti DMSBZT Ljubljana 
predvsem poklicne skupine bolničarjev in negovalcev, ki so na splošno premalo 
vključeni v kontinuirano neformalno usposabljanje in izobraževanje, s ciljem 
posodabljanja znanja in uporabe le-tega pri vsakodnevnem delu s stanovalci, 
uporabniki in pacienti ob doslednem upoštevanju strokovnih kompetenc.  
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DMSBZT Ljubljana je v letu 2014 začelo s posredovanjem strokovnih vsebin za 
bolničarje ter s tem prispeva k zvišanju ravni znanja te poklicne skupine ter 
kakovosti zdravstvene obravnave uporabnikov, stanovalcev in pacientov.  
 
Poročilo o izvedbi izobraževanj in usposabljanj s področja demence 
 
DMSBZT Ljubljana je v okviru plana strokovnih aktivnosti za 2015 načrtovalo in 
izvedlo dve delavnici na temo Stanovalec z demenco - negovanje in skrb (29. 5. 
2015; 16. 10. 2015). Dodatno je bila izvedena še delavnica Demenca – 
Alzheimerjeva bolezen (21. 10. 2015 ter 12. 11.2015) za članice Sekcije 
upokojenih medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov pri DMSBZT 
Ljubljana. Namen delavnic je aktualizacija znanja s področja demence ter 
spoznavanje spremenjenega doživljanja in vedenja obolelih oseb z urjenjem 
komunikacijskih tehnik in pristopov z delom na primerih iz prakse. Cilj delavnic je 
boljše razumevanje in strokovna pomoč obolelim za demenco v različnih okoljih 
zdravstvene nege in oskrbe. 
 
Zakonodaja s področja zdravstva  
 
Izobraževanja s področja zakonodaje v zdravstvu so potekala znotraj načrtovanih 
terminov. Predavatelji pri zakonodaji s področja zdravstva so svojo temo 
izpopolnili z novostmi, zato so svoja gradiva osvežili z novimi vsebinami. Kot 
organizator izobraževanja smo poskrbeli za prenovljeno izdajo gradiva. 
Evalvacija znanja pri udeležencih izobraževanja kaže na več kot sprejemljiv 
obseg znanja, ki ga udeleženec ob zaključku enodnevnega izobraževanja 
pokaže in integrira v svojo delovno prakso. Predavateljem posredujemo rezultate 
preverjanj znanj, kar jih dodatno motivira, da poskrbijo za razumljivo razlago in 
dodatni poudarek na posameznih temah. Izobraževanja se je v letu 2015 
udeležilo 347 udeležencev. 
 
Temeljni postopki oživljanja  
 
V letu 2015 je bilo v DMSBZT Ljubljana v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v 
zdravstvu organizirano 11 delavnic temeljnih postopkov oživljanja. Vsebina in 
izvedba delavnic je usklajena z zahtevami Zbornice – Zveze za obvezne vsebine 
licenčnega obdobja iz temeljnih postopkov oživljanja in ustreza dodatnim 
kriterijem, ki jih v prilogi zahteva Pravilnik o licenčnem vrednotenju strokovnih 
izpopolnjevanj. Delavnic se je udeležilo več kot 300 tečajnikov, ki so uspešno 
zaključili delavnico s preverjanjem znanja.  
 
 
27. novembra 2015 smo izvedli 16. simpozij z mednarodno udeležbo, za 
naslovom Razvojne usmeritve zdravstvene in babiške nege. V programskem 
odboru simpozija so bili Đurđa Sima, doc. dr. Andreja Kvas, Gordana Lokajner, 
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mag. Peter Požun in doc. dr. Radojka Kobentar. V organizacijskem odboru pa: 
Nada Sirnik, Damjan Remškar, Zlatko Grubešič, Peter Koren in Jerica Zrimšek. 
Na simpoziju smo predstavili kaj se je dogajalo v zdravstveni in babiški negi 
včeraj, kaj se dogaja danes in kaj naj bi se dogajalo v prihodnosti. Poleg domačih 
strokovnjakov s področja zdravstvene in babiške nege, medicine in filozofije smo 
gostili uglednega strokovnjaka s področja zdravstvene nege, profesorja 
menedžmenta v  zdravstveni negi iz Univerze v Leuvnu, ki nam je predstavil 
odmevno mednarodno študijo Napovedi za zdravstveno nego v Evropi 
(RN4CAST). Na simpoziju je aktivno sodelovala tudi stanovska kolegica iz Zveze 
medicinskih sestara i zdravstevnih tehničara Srbije. Simpozija so se udeležili 
zaposleni s področja zdravstvene in babiške nege, študenti zdravstvene nege in 
stanovske kolegice iz Hrvaške, Republike Srbske in Srbije. Simpozija se je 
udeležilo kar 124 udeležencev. V prid širjenja znanja in vsebin s področja 
razvojnih usmeritev zdravstvene in babiške nege v prihodnosti  smo za svoje 
člane pripravili simpozij brez kotizacije. Vsak udeleženec je prejel zbornik z 
naslovom “Razvojne usmeritve zdravstvene in babiške nege”. Simpozij je bil 
predstavljen tudi v nekaterih medijih ter informativnih portalih. 
 

III. Založniška dejavnost 
V mesecu maju 2015 je izšla knjiga z likovno, prozno in strokovno vsebino, ki 
nosi naslov Poklon izgubljenim očem. 
Na 16. simpoziju z mednarodno udeležbo smo izdali recenzirani zbornik z 
naslovom Razvojne usmeritve zdravstvene in babiške nege, v nakladi 400 
izvodov. Recenzenti so bili: doc. dr. Andreja Kvas, Đurđa Sima, mag. Peter 
Požun, Gordana Lokajner in doc. dr. Radojka Kobentar. V uredniškem odboru so 
bili: doc. dr. Andreja Kvas, Đurđa Sima, mag. Peter Požun, Gordana Lokajner in 
doc. dr. Radojka Kobentar. Lektorica je bila Mojca Hudolin in prevajalska 
agencija Julija in Sara Hajdarević. Zbornik je namenjen vsem zaposlenim v 
zdravstveni in babiški negi, primeren kot študijsko gradivo za študente 
dodiplomskega in podiplomskega študija zdravstvene nege in babištva. Zbornik 
je dosegljiv tudi na spletni strani društva v pdf obliki. Poslali smo ga tudi v vse 
knjižnice srednjih zdravstvenih šol ter visokih šol in fakultet za področje 
zdravstvene nege po Sloveniji. 
V mesecu decembru 2015 smo pripravljali   3. dopolnjeno izdajo žepnega 
vodnika za obravnavo nujnih stanj. Žepni vodnik je bil natisnjen v nakladi 
7.000 izvodov. V prihodnjih mesecih leta 2016 je predvidena priprava aplikacije 
za IOS in Android pametne telefone in tablice.  
 

IV. Interesne dejavnosti 
Vse planirane aktivnosti s področja komplementarnih metod zdravljenja, 
naravnega zdravilstva in osebnostnega razvoja so čez koledarsko leto potekale 
po predvidenem planu. Pripravili  in uspešno smo izvedli 14 dogodkov in 
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predavanj z obeh področji ter 9 delavnic planetarnega  gonga. 
• Na srečanju, namenjenem zaščiti pred različnimi energijami, je gospa 

Andreja Novak seznanila udeležence o pomembnosti izogibanja 
negativnim energijam, zaščiti telesa zoper njo in  preprečevanju 
dolgotrajnih posledic. Gospa Helena Kristina Halbwachs je predstavila 
življenjsko energijo in energetsko zdravilstvo z vidika znanosti.  

• Januarsko predavanje o medicinski hipnozi, ki ga je izvedel priznani 
strokovnjak, starosta in pionir na tem področju, prof. dr. Marjan Pajntar, je 
privabilo izjemno veliko število udeležencev.  

• Srečanje o vplivu barv na človeško telo, razpoloženje, miselne procese in 
odzive, ki ga je vodila gospa Manica Žmavc, je bilo izvedeno marca. 

• Tudi s področja osebnostnega razvoja smo organizirali nekaj srečanj. Na 
predavanju z naslovom Zakaj zbolimo je gospa Špela Tratnik, mag. 
psihoterapevtskih  znanostih, učila udeležence kako pravočasno 
prepoznati izgorelost, kateri so vzroki in sprožilci psihosomatskih bolezni 
in depresije, kakšne so posledice stresa ter  katere so tehnike in veščine 
ravnanja za preprečevanje vsega tega. Interes in obisk je bil izjemen. 
Srečanje je potekalo v interakciji s predavateljico ob izmenjavi izkušenj 
med udeleženci.  

• Majsko predavanje o komunikaciji je bilo prestavljeno na september. 
Gospa  Snežana Janilovič je udeležence seznanila, kako zadostiti 
vsakodnevnim številnim obveznostim ter obenem živeti zadovoljivo 
življenje. 

• Zaradi interesa članov sta Andreja Vovk in Metka Knez ponovno 
predstavili težave, s katerimi se srečujejo osebe z gluhoslepoto. 

• Šola proti bolečini v križu je bila organizirana trikrat in je prav tako 
privabila veliko število članov.  Udeleženci teh srečanj so se z gospo 
Marjeto Gomboc posvetovali tudi o svojih osebnih težavah z lokomotornim 
aparatom. Obenem pa  so pridobili teoretična znanja in se seznanili s 
pravilnim gibanjem in obremenjevanjem hrbtenice v vsakdanjem življenju 
ter vajami za lajšanje in preprečevanje bolečin. 

• Ob podpori društva je na  Ljubljanskem maratonu sodelovalo 47 naših 
članov in članic na različnih ciljnih razdaljah. 

• Delavnice planetarnega gonga so potekale po letnem planu, enkrat 
mesečno,  z izjemo poletnih mesecev, pod vodstvom naše kolegice  
gospe Zlatke Pražnikar Vrbnjak. 

• V tem koledarskem letu smo začeli in prav tako zaključili z naravno 
kozmetiko. Januarja je gospa Katjuša Reja Mozetič  pripravila delavnico 
izdelave naravne kozmetike iz oljčnega olja. V decembru pa smo 
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izdelovali kopalne kroglice iz naravnih sestavin. 
Zanimive in aktualne tematike, raznolikost ponujenih delavnic, predavanj in 
ostalih dejavnosti je privabila veliko število udeležencev.  V letu 2015 je  le teh 
bilo  445. 
Zasluge za tako velik obisk pripravljenih aktivnosti gre pripisati tudi posluhu 
društva za želje in predloge članic in članov za izvedbo izobraževanja. 
V letu 2015 so delavnice joge, pilatesa in telesne vadbe ostale na vseh šestih 
lokacija kot doslej. V spomladanskem delu vadbe se jih je udeležilo skupaj 100 
udeleženk, od tega v Trbovljah 13, v Ljubljani 82 in 5 v Idriji . Jesenska sezona 
vadbe se je pričela z drugim tednom oktobra. Skupno število udeleženk je 97, od 
tega v Trbovljah 16, v Idriji 7, v Ljubljani 74. 
Likovna dejavnost je potekala, po ustaljenem urniku, enkrat tedensko ob torkih. 
Dejavnost obiskuje 12 udeleženk. Pod strokovnim vodstvom slikarke in kiparke 
Darije Lobnikar Lovak smo ustvarjali do jeseni. Likovna kolonija v Idriji meseca 
septembra je bila priložnost tudi za spoznavanje z novo mentorico gospo Emilijo 
Erbežnik, ki nas vodi v novi sezoni 2015/16.  
Letošnjo jesen smo vključili tudi likovno teorijo, ki nam jo enkrat  mesečno, 
predstavi likovni pedagog, gospod  Edo Ilar. Na mesečni ravni nas je z raznolikim 
izražanjem likovne grafike  seznanjal gospod Andrej Pohleven.  
Razstavljali smo marca na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani. V  maju, ob 
mednarodnem  dnevu medicinskih sester, smo v avli Kliničnega centra odprli 
tradicionalno likovno razstavo. Tretjo razstavo smo imeli v oktobru v Galeriji 
Psihiatrične bolnišnice Idrija.  Zadnja razstava je bila na ogled decembra v 
kavarni Arhiteka NUK v Ljubljani. 
Maja meseca smo izdali knjigo z naslovom »Poklon izgubljenim očem«, ki se z 
likovno, prozno in strokovno  vsebino loteva spoznavanja demence. 
Predstavljena je bila ob odprtju likovne razstave. 
Ogledali smo si razstavo impresionistov v Narodni galeriji in ljubljanske podobe 
na Magistratu 
Skozi vse leto, skladno s tematiko in letnim časom,  skrbimo za izložbeno okno v 
društvenih prostorih. 
Ustaljena skupina 10 klekljaric  se je srečevala enkrat tedensko ob sredah.  Učile 
smo se različnih in zahtevnih tehnik. Izdelke smo ustvarjale glede na letni čas, 
pomembnost praznikov in na kraj razstave. 
Na majski razstavi v UKC Ljubljana, ob mednarodnem dnevu medicinskih sester, 
smo že tretjič predstavile svoja dela v Taborjevi galeriji. Prav tako smo ponovno 
tradicionalno  razstavljale decembra v Velikih Laščah – knjižnica Frana Levstika.  
V letu 2015 smo planirali tri izlete: izlet Chioggio (Italija), izlet »Pravljični bavarski 
gradovi in München« ter  izlet in Martinovanje »Iz zelenega na zlati grič«. Zaradi 
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premajhnega števila prijav smo realizirali smo samo enega. 
Izleta in Martinovanja »Iz zelenega na zlati grič«, 7. novembra, pa se je udeležilo 
17  oseb. Izlet je vseboval tako strokovni kot zabavni del. Ogledali smo si 
zeliščno galerijo dvorcu Trebnik, Žičko kartuzijo, vinsko klet Zlati grič in  
žganjekuho Kejžar.  
Ženski pevski zbor (ŽEPZ) FLORENCE je v sodelovanju z zborovodjem Karlom 
Ahačičem opravil 58 terminov oziroma 128 pevskih vaj in izobraževanj. Veliko 
pozornosti smo tudi v tem letu posvetili kvaliteti za  uspešno izvedbo koncerta ob 
20-obletnici delovanja ŽEPZ Florence. V letu 2015 je v zboru sodelovalo 22 
članic. 
Zanimanje naše pohodniške skupine se prične že v pričakovanju in  z objavo 
programa pohodov. Ideje izvirajo iz prehojenih poti in razgledov na vrščace po 
bližnjih in daljnih krajih naših pohodniških razsežnosti. Tako smo tudi v letu 2015 
obiskali geografsko zanimive in pohodniško vabljive točke znotraj in zunaj meja.  
Opravili smo v skupnem številu 15 pohodov in gibalnih dogodkov, različne 
težavnostne stopnje. Velja izpostaviti dva kolesarska dogodka, ki udeležencem 
pustijo nepozabne spomine na prevožene kraje. 
Facebook profil Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov 
Ljubljana je bil ustvarjen januarja 2013. V letu 2015 je število sledilcev skokovito 
naraščalo, ob koncu leta je bilo 1.092 sledilcev (podatek na dan 31. 12. 2015). 
Število 1.000 sledilcev smo dosegli 2. novembra 2015 in tako že pred koncem 
leta dosegli začrtani cilj (v primerjavi z letom 2014 smo tako beležili izjemen 
100% porast sledilcev)! 
Spletno stran  je v letu 2015 obiskalo 12.980 obiskovalcev (leta 2014,  9.376), ki 
so obiskali spletno mesto 22.980 -krat in si skupaj ogledali 69.582 strani. 
Povprečno so si pogledali 3.07 strani na obisk. 54.72% je bilo novih 
obiskovalcev. 
 
V preteklem letu smo v okviru društva DMSBZT Ljubljana na območju Idrije, 
izvedli aktivnosti s področja izobraževanja in  interesnih dejavnosti.  
Izobraževanje «Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege je bilo 
organizirano v mesecu marcu. Udeležili so se ga člani iz vseh zdravstvenih 
organizacij na idrijskem.  
V mesecu oktobru, ob dnevu duševnega zdravja, smo že tradicionalno pripravili  
srečanje s strokovno vsebino »Varna in učinkovita komunikacija v zdravstvu«. 
Ob tej priložnosti je bila v prostorih galerije Psihiatrične bolnišnice Idrija odprta 
razstava likovne sekcije društva. Članice sekcije so na našem območju v 
lanskem letu organizirale tudi likovni vikend.  
 



[Type text] 
 

 

Poročilo o delu organov Zbornice –Zveze za leto 2015 
 
 

 46 

V letu 2015 smo na DMSBZT Ljubljana - podružnici Zasavje izvedli naslednje 
aktivnosti: 
• Predavanje in učne delavnice na temo: Redna telesna vadba proti stresu in 
izgorelosti zdravstvenih delavcev v dveh terminih,  19. 2. in 26. 2.2015. 
• Predavanje  z naslovom: Mobimg v zdravstveni negi, 17. 3.2015. 
• Tridnevni izlet v Dubrovnik in obiranje mandarin od 15. -18. 10. 2015. 
• Izvedba obveznih vsebin temeljnih postopkov oživljanja z vključenim AED na 
 podružnici,  14. 11. 2015. 
 
Začeli smo s 60-urnim tečajem angleščine za zdravstvene delavce s specifikacijo 
izrazoslovja v zdravstveni negi, prva izvedba 23.11.2015, in nadaljujemo v 
naslednje leto. 
Za zaključek koledarskega leta smo pripravili prednovoletno druženje naših 
članov in tudi upokojenih kolegic, 4.12.2015. 
 
Medicinske sestre pri sekciji upokojenih so ustvarile zavidljiv program v letu 
2015, med opravljenimi aktivnostmi so izobraževanja, izleti, krajše dnevne 
animacije vezane na Ljubljano, obisk vodstva zvezne organizacije, tradicionalni 
sestanki z jubilantkami članicami ter bogata udeležba na izobraževanjih 
matičnega društva.  

 

V. Program dela in cilji za leto 2016 
Program dela društva v letu 2016 bo sledil viziji, poslanstvu in ciljem, ki ga kot 
organizacija profesionalcev razvija že skoraj 90 let. Društvo sledi ohranjanju in 
razvijanju strokovne, kulturne, socialne, stanovske in zgodovinske platforme. 

 

VI. Druge aktivnosti 
Pomembni razvojni projekti društva v letu 2015  
 
Trajni projekt društva je ozaveščanje članske bonitete, ki se zrcali skozi vse 
aktivnosti nosilcev dejavnosti, vodstva društva, naše poslovne sekretarke in 
visoko ozaveščenih članic in članov društva, ki skozi svoje dolgoletno 
izkazovanje zaupanja organizaciji gradijo svoj strokovni in socialni potencial. 
Pomembna projektna naloga društva je simpozij. V Ljubljani smo  pod naslovom 
»Razvojne usmeritve zdravstvene in babiške nege« izpeljali že 16. simpozij 
Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana. Na 
tokratnem srečanju so domači in tuji strokovnjaki osvetljevali aktualne teme, kot 
so stroškovna učinkovitost zdravstvene oskrbe, vloga menedžmenta pri na 
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dokazih temelječem delu, etika zdravstvene in babiške nege, razvojni mejniki v 
zadnjem desetletju in mnoge druge. Vsebinski del simpozija se je začel s 
predstavitvijo študije RN4CAST, ene največjih kadarkoli izvedenih študij o 
medicinskih sestrah. Študijo, katere cilj je bil preučiti, kako delovno okolje in 
strokovna usposobljenost vplivajo na zadržanje zaposlenih, izgorelosti med 
medicinskimi sestrami in izide zdravljenja pri pacientih, je v imenu konzorcija 
RN4CAST predstavil red. prof. dr. Walter Sermeus z Univerze v Leuvnu. 
Raziskava RN4CAST1 je pokazala velike razlike na področju zdravstvene nege v 
Evropi in velike razlike stanja zdravstvene nege v bolnišnicah po Evropi. 
Zadovoljstvo pri delu med medicinskimi sestrami se je med 12 evropskimi 
državami močno razlikovalo, prav tako tudi vzroki za nezadovoljstvo. Nobena 
država ni bila imuna na negativno zaznavanje dela med medicinskimi sestrami. 
2–5 medicinskih sester izmed 10 je namreč izrazilo namero, da bodo v 
naslednjem letu zapustile trenutno delovno mesto. Izmed teh, ki so izrazile svojo 
namero o odhodu, bodo 2–4 izmed 10 iskale zaposlitev zunaj stroke zdravstvene 
nege. Kljub zaznani visoki stopnji nezadovoljstva pa je manj kot ena izmed štirih 
medicinskih sester poročala o nezadovoljstvu s svojo izbiro poklica v zdravstveni 
negi (razen v Grčiji, kjer je z izbiro nezadovoljnih 40 % medicinskih sester in 28 
% na Irskem).  
Knjiga Poklon izgubljenim očem, ki opredeljuje problematiko bolezni sodobnega 
časa – demenco, z nepogrešljivim dodatkom likovnih stvaritev kolegic umetnic. 
Likovna dejavnost društva je tematiko skrbno pripravljala za likovno razstavo ob 
mednarodnem dnevu medicinskih sester in babic, ki ga ljubljansko društvo 
pripravlja že vrsto let. Ob zaključku priprav publikacije se je izkazalo, da 
obvladajo čopič in pero. Publikacija je recenzirana in zavedena  v kataloški 
seznam univerzitetne knjižnice.  
S posebnim poudarkom je vredno izpostaviti včlanjevanje mladih kolegic in 
kolegov, zato so aktivnosti na Srednji zdravstveni šoli v Ljubljani skrbno izpeljane 
pod strokovnim vodstvom članice Upravnega odbora Branke Langerhoc. 
Pohvalimo se lahko z novimi vpisi, dobrim sodelovanjem društva in aktiva ZN na 
šoli, ter z zglednim pretokom informacij, kar je zasluga naše nove članice odbora.  
Mednarodno sodelovanje šteje obiske in nastope kolegic in kolegov iz tujine v 
naši organizaciji. Med take nastope štejemo dva aktivna prispevka pri 16. 
Simpoziju DMSBZT Ljubljana. Naša gosta sta bila Zorica Mihajlo iz Republike 
Srbije in Walter Sermeus iz Belgije. S svojo udeležbo so nas počastile kolegice in 
kolegi iz sosednje Hrvaške, Srbije in Republike Srpske. Nastopi naših kolegic in 
kolegov so se zvrstili na Simpoziju Saveza udruženja zdravstvenih radnika 
Beograda, simpoziju Udruženja medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara 
Republike Srpske in na kongresu Hrvatske udruge medicinskih sestara. 
 
Priznanja društva v letu 2015   
 
Podelili smo najvišja društvena priznanja – Srebrni zank društva za večletno 
aktivno delo v društvu, s prispevkom za strokovni razvoj, stanovsko pripadnost, 
ter posebej za aktivno delovanje in sodelovanje pri ohranjanju in razvijanju 
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kulturne dediščine, zgodovinske dediščine medicinskih sester, babic in 
zdravstvenih tehnikov Ljubljana. Srebrne znake so prejeli: Anastazija Janežič, 
mag. Klavdija Kobal Straus in Zlatko Grubešić.   
Plaketo društva je prejel Rudi Kočevar. 
 
V letu 2015 je Društvu medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov 
Ljubljana Zbornica – Zveza podelila zahvalo za  strokovni doprinos k razvoju 
zdravstvene in babiške nege v slovenskem prostoru. Posebej je bil izpostavljen 
16. simpozij društva. 
 
 
Poročilo pripravila: Đurđa Sima, predsednica  društva  z nosilci dejavnosti pri DMSBZT 
Ljubljana  
djurdja.sima@siol.net 
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12.2. Društvo MSBZT Maribor 
 
 
 
 

I. Kratka predstavitev regijskega strokovnega društva 
Organi društva: 

• Predsednica:   Ksenija Pirš 
• Podpredsednica: Barbara Donik 
• Upravni odbor: Univerzitetni klinični center Maribor: Viktorija Štiglic, Melita 

Jagodič, Gordana Rudelič, Ksenija Pirš, Mojca Hentak, Mojca Dobnik, Iris Živko, 
Jožefa Tomažič, Anemarija Smonkar, Matjaž Križanec, Nataša Koser, Simona 
Križ, Marija Horvat, Marija Navalinski, Danijela Pušnik; ZD dr. Adolfa Drolca 
Maribor: Danica Sirk, Branko Kozar, Jožica Eder, Bojana Zornik, Tamara Lubi, 
Zvezdana Vražič; Dom Danice Vogrinec Maribor: Suzana Drevenšek, Nada 
Senekovič; Zavod Hrastovec Trate: Julijana Mlasko, Martina Vovk Jojič; ZD 
Lenart: Marija Firbas; ZD Slovenska Bistrica: Sonja Mok; Dom dr. Jožeta Potrča 
Poljčane: Valerija Kapun; Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor: Ana 
Mlakar; Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Mariboru: Barbara Donik, 
Anton Koželj; Sončni dom Maribor: Aleksandra Zel; Dom starejših občanov 
Tezno: Polona Sernc; Dom starejših občanov Idila: Matilda Steiner, Suzana 
Bahčič; Hospic: Valentina Goršak Lovšin; Zavod za zdravstveno varstvo Maribor: 
Natalija Abramenko; zaposleni pri zasebnikih v regiji: Alma Troha; zasebne 
patronažne medicinske sestre v regiji: Stanislava Krajnc; Aktiv upokojenih 
medicinskih sester: Svetlana Šarenac. 

• Izvršilni odbor:   Ksenija Pirš, Barbara Donik, doc. dr. Danica Železnik, 
Aleksander Jus,  Milena Frankič, Danijela Pušnik, mag. Breda Koban, Svetlana 
Šarenac, Boža Majcen, Anemarija Smonkar. 

• Nadzorni odbor: Andreja Krajnc (predsednica), Ivica Brumec, Milena Pišlar. 
• Častno razsodišče: doc. dr. Danica Železnik (predsednica), Viktorija 
Štiglic, Ljuba Gergič, Valerija Kapun. 

•  Statutarna komisija: Aleksander Jus (predsednik), Igor Robert Roj, Anton 
Koželj, Bojana Zornik, Ksenija Pirš.  

• Komisija za dodeljevanje sredstev za strokovna izpopolnjevanja: Danijela 
Pušnik (predsednica), Julijana Mlasko, Marija Firbas, Tamara Lubi, Barbara 
Donik. 
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• Komisija za priznanja: Milena Frankič (predsednica), Ladislava Kovačič, doc. dr. 
Jadranka Stričević, Jožefa Tomažič, Ana Mlakar. 

• Poslovni tajnik: Bojana Rožman. 

 

I. Izvedena strokovna srečanja in projekti 
 

Strokovni klinični večeri, vsak tretji četrtek v mesecu, v sodelovanju z zavodi v 
regiji ter regijskimi člani, ki se interesno združujejo v strokovnih sekcijah pri 
Zbornici - Zvezi, poudarek na timskem pristopu v procesu obravnave pacientov, 
4 pedagoške ure, 2015 - 13 - 13, 4 PT pasivna udeležba, 6 PT aktivna udeležba: 

• 15. januar 2015: STROKOVNO PODROČJE PEDIATRIČNE 
ZDRAVSTVENE NEGE SE PREDSTAVI, KETOGENA DIETA, Mirjam 
Koler Huzjak, dipl. m. s., spec. klin. dietetike, LAJŠANJE AKUTNE 
BOLEČINE PRI NEDONOŠENČKU, Tatjana Ekart Stojanovič, dipl. m. s., 
NEGA NEDONOŠENČKA V 26. TEDNU GESTACIJSKE STAROSTI – 
prikaz primera, Mojca Gorgiev Borovnik, ZT, ZDRAVSTVENA NEGA 
OTROKA DONORJA, Vanja Urlaub, dipl. m. s., 58 udeležencev; 

• 26. februar 2015: SLIKOVNA DIAGNOSTIKA PARKINSONOVE 
BOLEZNI, prim. Ludvik Puklavec, dr. med., spec. internist, SEVANJE V 
VSAKDANJEM ŽIVLJENJU, Stane Vernik, dipl. zn., 78 udeležencev; 

• 19. marec 2015:  ZDRAVLJENJE Z DUO – DOPO PRI BOLNIKIH S 
PARKINSONOVO BOLEZNIJO,  Marjetka Ornik Košan, dipl. m. s., Milena 
Hekič, dipl. m. s., 44 udeležencev; 

• 16. april 2015: DEPRESIJA, Mirela Batta dr. med., spec. psih., VLOGA 
MEDICINSKE SESTRE PRI OBRAVNAVI PACIENTA Z DEPRESIJO, 
Dragica Križanec dipl. m. s., KO SE MEDICINSKA SESTRA SREČA S 
PACIENTOM Z ANKSIOZNO MOTNJO, Simona Podgrajšek dipl. m. s., 
univ. dipl. org., 50 udeležencev; 

• 21. maj 2015: ODDELEK ZA PERINATOLOGIJO SE PREDSTAVI: 
KOMPETENCE IN ODGOVORNOSTI V BABIŠTVU, Rosemarie Franc, 
dipl. bab., Irena Maguša, dipl. bab., ETIČNE DILEME V BABIŠTVU, Erika 
Marin, dipl. m. s., spec. , Snežana Brezovšek, dipl. bab., 25 udeležencev; 

• 17. september 2015: CEPLJENJA (OBVEZNA IN PRIPOROČENA), asist. 
Zoran Simonovič, spec. epidemiolog, Marina Klasinc, dipl. m. s., 24 
udeležencev; 

• 15. oktober 2015: OPERATIVNO ZDRAVLJENJE RAKA JAJČNIKOV, 
KIRURGIJA S POSPEŠENIM OKREVANJEM, doc. dr. Maja Pakiž, dr. 
med., OBRAVNAVA PACIENTKE PO PROTOKOLU »KIRURGIJA S 
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POSPEŠENIM OKREVANJEM«, Marija Horvat, dipl. m. s., Tanja Čeh, 
dipl. m. s., FIZIOTERAPIJA PRI KIRURGIJI S POSPEŠENIM 
OKREVANJEM, Božena Primožič, dipl. fizioterapevt, 57 udeležencev; 

• 19. november 2015: TROMBOCITIPENIJA V HEMATOLOGIJI, prof. dr. 
Marjana Glaser, dr. med., spec. internist, Metka Ražman, dipl. m. s., 
Tatjana Šopinger, dipl. m. s., 28 udeležencev; 

• 17. december 2015: VPLIV ŽIVLJENJSKEGA SLOGA NA ZDRAVJE 
ZAPOSLENIH, VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU – PRIMERI DOBRIH 
PRAKS, Ines Portenšlager, dipl. m. s., svetovalka za promocijo zdravja na 
delovnem mestu, NAJPOGOSTEJŠE KRONIČNE NENALEZLJIVE 
BOLEZNI ZAPOSLENIH IN VLOGA MEDICINSKE SESTRE, Mateja 
Čagran, mag. zdr. nege, NOVOSTI V DISPANZERJU MEDICINE DELA, 
PROMETA IN ŠPORTA, Marija Draškovič, dipl. m. s., 23 udeležencev; 

 
Strokovna izpopolnjevanja na področju obveznih vsebin - modul  licenca:  

• TPO ZA ZAPOSLENE V ZDRAVSTVENI IN BABIŠKI NEGI, strokovni 
seminar z učnimi delavnicami, v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v 
zdravstvu pri Zbornici – Zvezi, 2015 - 29 - 29, 7 PT: 27. februar 2015: 27 
udeležencev, 05. junij 2015: 6 udeležencev, 30. september 2015: 19 
udeležencev, 6. november 2015: 8 udeležencev, skupaj 60 udeležencev; 

• ETIČNE IN MORALNE DIMENZIJE V ZDRAVSTVENI IN BABIŠKI NEGI, 
strokovni seminar z učnimi delavnicami, v sodelovanju z doc. dr. Danico 
Železnik in Marino Velepič; Zb – Zv: 2015 – 47 – 47, 8 PT pasivna 
udeležba, 12 PT aktivna udeležba, MZ: 1630 – 2023/ 2015, 8LT pasivna 
udeležba, 12 LT aktivna udeležba: 11. marec 2015: 39 udeležencev; 
podpora udeležbe regijskih članov na strokovnem seminarju v Novem 
mestu, 5. novembra 2015 (sodelovanje z DSMBZT Novo mesto); 

• ZDRAVSTVENA ZAKJONODAJA V LUČI ZDRAVSTVENE NEGE, 
strokovni seminar, v sodelovanju z doc. dr. Suzano Kraljič, mag. Petrom 
Požunom, Biserko Marolt Meden, Ireno Špelo Cvetežar, Ksenijo Trčko; Zb 
– Zv: 2015 – 48 - 48, 5,5 PT pasivna udeležba, 8,5 PT aktivna udeležba, 
MZ: 1630 – 285/ 2015, 8LT pasivna udeležba 12 LT aktivna udeležba: 3. 
april, 2015 UKC Maribor, Ljubljanska ul. 5, Maribor, 112 udeležencev; 

• KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU, strokovni seminar, v 
sodelovanju z regijskimi strokovnjaki, mag. Zdenko Gomboc, Jožico 
Tomažič, Danijelo Pušnik, mag. Mojco Dobnik, Ivanko Videčnik, Tamaro 
Lubi, Marino Klasinc; Zb – Zv: 2015 – 171 – 171, 8 PT pasivna udeležba, 
12 PT aktivna udeležba, MZ: 1630 - 2358/ 2015, 8 LT pasivna udeležba, 
12 LT aktivna udeležba: 16. oktober 2016; 62 udeležencev; 
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KOMPETENČNI CENTER: učne delavnice za podporo RAZVOJU SOCIALNIH 
KOMPETENC, KOMUNIKACIJI, MENTALNI MOČI IN MOTIVACIJI zaposlenih v 
zdravstveni in babiški negi: 

• VIRI NOTRANJE MOČI V ZDRAVSTVENI IN BABIŠKI NEGI, strokovni 
seminar z učno delavnico, 19. marec 2015, v sodelovanju z Majdo Šavko, 
prof., vsebine prepoznavanja virov moči za uravnovešeno življenje in 
skladno delovanje in je podpora razvoju socialnih kompetenc, uspešnemu 
sporazumevanju, suverenemu delovanju in motivaciji zaposlenih v 
zdravstveni in babiški negi, Zb – Zv: 2015 – 67 – 67, 8 PT pasivna 
udeležba, 12 PT aktivna udeležba; 17 udeležencev; 

• POMEN SUPERVIZIJE V ZDRAVSTVENI IN BABIŠKI NEGI, strokovni 
seminar z učno delavnico, 16. november 2015, v sodelovanju z Špelo 
Tratnik, magistrico psihoterapevtskih znanosti. Delo v zdravstveni in 
babiški negi zahteva nenehno rast in pridobivanje novih znaj, veščin in 
kompetenc. Supervizija ponuja odlično priložnost za refleksijo poklicne 
izkušnje in učenje iz nje, zaposleni v ZBN lahko izpopolnijo svojo vlogo in 
dosežejo večjo kakovost dela, Zb – Zv: 2015 - 165 – 165, 6,5 PT pasivna 
udeležba, 10 PT aktivna udeležba, MZ: 1630 – 1981/ 2015, 6 LT pasivna 
udeležba, 10 LT aktivna udeležba, 22 udeležencev; 

• Z ASERTIVNO KOMUNIKACIJO DO SANJSKEGA TIMA, strokovni 
seminar z učno delavnico, 16. junij 2015, v sodelovanju s Klaro Ramovš, 
prof., komunicirati odkrito, pošteno, odločno, samozavestno in spoštljivo. 
Medosebna komunikacija in odnosi so jedro zdravstvene nege, zato je v 
zdravstvenem timu zelo pomembno obvladovati temelje asertivne 
komunikacije, ki omogoča prepričljivo komuniciranje, usmerjeno k cilju in 
uspešno povezovanje vseh članov tima, Zb – Zv: 2015 – 114 – 114, 6 PT 
pasivna udeležba, 9 PT aktivna udeležba, 14 udeležencev, 14 
udeležencev; 

KOMPETENČNI CENTER: učne delavnice POKLICNIH AKTIVNOSTI IN 
KOMPETENC V ZDRAVSTVENI NEGI:  

• Diagnostično terapevtski posegi – NASTAVITEV IN OSKRBA 
PODKOŽNE KANILE TER  DAJANJE ZDRAVIL, 2. marec 2015, SB 
Brežice, v sodelovanju z Danijelo Pušnik, Nadjo Lubajnšek, Marijo 
Horvat, Zb – Zv: 2015 – 58 – 58, 5,5 PT pasivna udeležba, 8,5 PT 
aktivna udeležba, 20 udeležencev; 

AKTIVNOSTI NA PODROČJU VSEŽIVLJENJSKEGA IZOBRAŽEVANJA/ 
UČENJE TUJIH JEZIKOV 

• Splošna angleščina za prave začetnike« / letni program,  
• Nadaljevalni tečaj angleščine – srednja raven intermediate)« / letni 
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program; 

 
 

II. Založniška dejavnost 
• Izdaja zbornikov predavanj s strokovno recenzijo in CIP kataložnim 

zapisom ob izvedbi strokovnega seminarja: PONATIS ZBORNIKA 
ZDRAVSTVENA ZAKONODAJA V LUČI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE 
NEGE 

• Objave (številne) v informativnem biltenu Utripu; 
• Mediji: Radio Maribor, oktober 2015, predstavitev poslanstva in delovanja 

društva ter pevskega zbora društva La Vita, oddaja o popotovanju po 
Dalmaciji, Radio 1, Večer, časopisna hiša, RTS Maribor, sodelovanje v 
oddaji Zdravstveni nasvet s predstavitvijo poklica medicinskih sester 
(Ksenija Pirš) in babic (Erika Marin), objave dogodkov v Naši bolnišnici, 
informativnem biltenu UKC Maribor in Našem domu zdravja, internem 
časopisu ZD dr. Adolfa Drolca Maribor, čez vse leto 2015. 

 

III. Interesne dejavnosti 
 

SKUPINA ZA OHRANJANJE ZGODOVINE V REGIJI 
Skupina za ohranjanje zgodovine v regiji deluje v sestavi: Silva Vuga (vodja), 
Marjeta Kokoš in doc. dr. Jadranka Stričevič. Skupina je v letu 2015 nadaljevala 
z zbiranjem zgodovinskih virov, v regiji ter sodelovala z zgodovinsko skupino pri 
Zbornici – Zvezi, katere članica je Silva Vuga.  
 
PEVSKI ZBOR »La Vita«, (Anemarija Smonkar, koordinatorica dejavnosti): 

• izvedba 2. LETNEGA KONCERTA PEVSKEGA ZBORA DRUŠTVA, 14. 
junij 2015, Viteška dvorana mariborskega gradu, s pogostitvijo za člane 
društva, njihove svojce, goste in obiskovalce; 

• »Viška zgodba s pevskim zborom društva La Vita«, Split, Vis, 4. do 7. 
september 2015, nastop v Kliničnom bolničkom centru (KBC) Split, v 
Domu za starije i nemoćne osobe Vis, v Domu zdravlja Vis, samostojni 
koncert v sklopu Viškega poletja, z gosti; 

• izvedba 2. BOŽIČNEGA KONCERTA PEVSKEGA ZBORA La Vita, 20. 
december 2015, cerkev Marija, Mati cerkve na Pobrežju v Mariboru 
(koncert za člane Društva in njihove svojcem, goste); 

• izvedba koncerta za bolnike in svojce v bolnišnični kapeli Antona Martina 
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Slomška v UKC Maribor, 22. december 2015; 
• številna gostovanja v regiji in izven. 

 
LIKOVNA DEJAVNOST (Boža Majcen, koordinatorica dejavnosti) 
Članice likovne skupine so ustvarjale pod vodstvom akademskega slikarja 
Toplice Ignjatoviča, srečanja so potekala v prostorih društva, ob sredah, čez vse 
leto. 
 
ALTERNATIVNI IN KOMPLEMENTARNI PRISTOPI ZA OHRANJANJE 
ZDRAVJA IN DOBREGA POČUTJA (Nataša Mlinar Reljić)  
Redne mesečne delavnice vsak drugi in tretji torek v mesecu, meditacije s 
šamanskim bobnom in delavnice za osebno rast. 
 
AKTIV UPOKOJENIH MEDICINSKIH SESTER (Svetlana Šarenac, 
koordinatorica dejavnosti) 
Upokojene članice in člani so se udeleževali vseh dogodkov v organizaciji 
društva, številno so se udeležili osrednje slovesnosti Zbornice – Zveze ob 
mednarodnih dnevih medicinskih sester in babic ter jesenske strokovne 
ekskurzije društva. 
 
JESENSKA EKSKURZIJA DRUŠTVA »Viška zgodba s pevskim zborom društva 
La Vita«, Maribor – Split – Vis - Maribor, 4. do 7. september 2015, ogledali smo 
si Klinični bolnički centar (KBC) Split, ki sodi v vrh evropskih kliničnih centrov, ob 
sprejemu Marije Županovič, pomočnice direktorja KBC in kolegija glavnih 
medicinskih sester oddelkov, mesto Split, otok Vis, Dom za starije i nemoćne 
osobe Vis, Dom zdravlja Vis, kjer je sledilo srečanje s patronažno medicinsko 
sestro na otoku, ki nam je predstavila vlogo in pomen dela otoške medicinske 
sestre. Udeležili smo se samostojnega koncerta v sklopu Viškega poletja, z gosti; 
86 udeležencev; 

 

IV. Program dela in cilji za leto 2016 
Program dela društva za leto 2016 ter Vizija razvoja in program dela društva v 
mandatnem obdobju 2014 - 2018 sta v celoti objavljena na spletni strani društva. 
 
Kratka predstavitev programa dela za leto 2016: 

• aktivno delo na področju članstva, pridobivanje članov iz vseh okolij; 
• nadaljevanje programa KOMPETENČNEGA CENTRA, nove oblike 

inovacijskega okolja za kreiranje odličnih storitev in učinkovitega pristopa 
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k upravljanju znanja v širšem partnerstvu z zdravstvenimi zavodi, 
organizacijami in institucijami v regiji, ki v tem prepoznajo lasten interes; 

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

• nadaljevanje razvoja 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 s 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; 

• razvoj ALTERNATIVNIH PRISTOPOV k ohranjanju in krepitvi zdravja in 
dobrega počutja. 

 

V. Druge aktivnosti 
MEDNARODNI DAN MEDICINSKIH SESTER/ BABIC 
maj 2015: »Sodelovanje z Zbornico - Zvezo ob mednarodnih dnevih babic (5. 
maj) in medicinskih sester (12. maj)«: »Medicinske sestre – moč za 
spremembe«, »Babice za boljši jutri«: 

• podprli smo udeležbo regijskih članov na 10. kongresu zdravstvene in 
babiške nege Slovenije z mednarodno udeležbo v Kongresnem centru 
Brdo pri Kranju: (ponedeljek, 11. maj, torek, 12. maj 2015), (plačilo 
kotizacij članom društva); 

• predstavili smo dejavnost regijskega strokovnega društva »Medicinske 
sestre in babice skrbimo za izboljšanje našega zdravja in počutja«, 
alternativni pristopi k ohranjanju zdravja in dobrega počutja, kjer je s 
pripravo stojnice aktivno sodeloval Zavod Hrastovec Trate (koordinatorica: 
Inge Mesarec s sodelavci); 

• organizirali smo avtobusni prevoz regijskih članov na Slavnostno 
akademijo Zbornice - Zveze, s podelitvijo najvišjih priznanj, Zlati znak in 
priznanja Angele Boškin za življenjsko delo, v Linhartovi dvorani 
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Cankarjevega doma v Ljubljani, počastitev regijske članice, prejemnice 
priznanja Zlati znak, Ivanke Videčnik; 

• regijske dejavnosti: predstavitev dela, nalog in poslanstva društva ter 
Zbornice – Zveze na Radiu Televiziji Maribor (oddaja, posvečena delu 
medicinskih sester in babic, Ksenija Pirš, Erika Marin); 

 
Na področju promocije prostovoljnega, stanovskega povezovanja znotraj regije, v 
regijskem strokovnem društvu in širše, v Zbornici – Zvezi ter vloge in pomena 
dela zaposlenih, dijakov, študentov in upokojenih v zdravstveni in babiški negi, 
smo se ob mednarodnih dnevih medicinskih sester in babic udeležili srečanja na 
Srednji zdravstveni in kozmetični šoli Maribor. Na Fakulteti za zdravstvene vede 
Univerze v Mariboru smo na uvodnem seminarju ob začetku študijskega leta z 
omenjeno vsebino nagovorili študente zdravstvene nege. 
 
PREDNOVOLETNO SREČANJE ČLANOV V REGIJI, SVEČANA SLOVESNOST 
S PODELTIVIJO NAJVIŠJIH PRIZNANJ DRUŠTVA, SREBRNI ZNAK za leto 
2015, prejemnice priznanj so Alma Hren, Ana Mlakar, Erika Marin, Helena 
Rokavec, negovalni tim Oddelka za pljučne bolezni UKC Maribor, Zdenka Šlag; 
kulturni program, svečana pogostitev in večerno druženje ob glasbi, 27. 
november 2015, v dvorani mariborske Kadetnice na Studencih (sodelovanje s 
slovensko vojsko, Centrom vojaških šol), društvo je gostil mag. Vilibald Polšak, 
poveljnik Centra vojaških šol, 425 udeležencev. 
 
PREDNOVOLETNI SPREJEM ZBORNICE – ZVEZE, Festivalna dvorana 
Ljubljana, s podelitvijo priznanja pevskemu zboru društva La Vita za kulturno - 
umetniško ustvarjanje ter promocijo poklica medicinskih sester, nagrado je 
podelila predsednica Zbornice – Zveze, Darinka Klemenc, v imenu zbora jo je 
prevzela Anemarija Smonkar, vodja dejavnosti pri društvu. 
Sprejema so se udeležile članice pevske zasedbe, ki so se na prireditvi 
predstavile s pesmijo. Društvo je organiziralo avtobusni prevoz v Ljubljano in 
članice zbora pogostilo. 

 
 
Poročilo pripravila: Ksenija Pirš, predsednica društva in Upravni odbor društva 
ksenija.pirs@gmail.com 
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12.3. Društvo MSBZT Celje  

 
 
 

I. Predstavitev regijskega strokovnega društva 
 

Društvo združuje člane iz Brežic, Slovenskih Konjic, Rogaške Slatine, Šmarij pri Jelšah, 
Šentjurja, Žalca, Vitanja, Dobrne, Štor, Vojnika, Šempetra, Sevnice, Radeč, Laškega in 
Celja. Društvo skrbi za proces strokovnega izpopolnjevanja, izobraževanja in s tem 
pripomore k razvoju stroke. Vseživljenjsko izobraževanje je temelj napredka in 
zagotavlja pomembno vlogo zaposlenih v zdravstveni negi. Skrbi tudi za medsebojno 
sodelovanje ter prenos znanj in izkušenj, skrbi pa tudi za druženje tako na kulturnem 
kot družabnem področju. 	  
Organi društva: 
·∙ Predsednica: Tomislava Kordiš	  
·∙ Podpredsednica: Violeta Bahat Kmetič 	  
·∙ Tajnik: Petra Markovič	  
·∙ Blagajnik: Daliborka Novakovič	  
·∙ Izvršilni odbor: Simonca Strajnar, Rebeka Cimerman Kac, Zdenka Oblak, Simon 

Rožič, Apolonija Filipšek, Zdenka Salobir, Marjana Skale, Damjana Damiš, Petra 
Auser Štefančič	  

·∙ Nadzorni odbor: Marija Vošnjak, Ruža Mavrič, Magda Brložnik	  
·∙ Komisija za priznanja: Nadica Herbaj, Darinka Pavlič, Magda Brložnik	  
·∙ Komisija za dodeljevanje sredstev za strokovna izobraževanja: Petra Auser 

Štefančič, Marjana Skale, Tomislava Kordiš	  
 

II. Izvedena strokovna srečanja in projekti  
Strokovni popoldnevi DMSBZT Celje so potekali  celo leto s sodelovanjem članov 
društva in ob pomoči Srednje zdravstvene šole Celje:	  

·∙ Zdravstvena nega pacientov z demenco, 22. 1. 2015, 22 udeleženih;	  
·∙ Ukrepi pri nujnih stanjih v pediatriji, 19. 2. 2015;	  
·∙ Strokovno srečanje na temo Srce in ožilje, 40 udeleženih; 	  
·∙ Uporaba posebnih varovalnih ukrepov (fiksacija), 26. 3. 2015, 27 udeleženih;	  
·∙ Elastomerska črpalka, 29. 4. 2015, 30 udeleženih;	  
·∙ Predstavitev dela v referenčni ambulanti, 24. 9. 2015, 20 udeleženih;	  
·∙ Partnerski odnosi, 9 udeleženih;	  
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·∙ Podkožni venski prekat v ambulanti in na terenu,  36 udeleženih.	  
 
Strokovna izpopolnjevanja na področju obveznih vsebin - modul  licenca: 
·∙ TPO za zaposlene v zdravstveni in babiški negi, strokovni seminar z učnimi 

delavnicami, v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu pri Zbornici - Zvezi: 
10. 2 2015, 15 udeleženih; 17. 3 2015,  12 udeleženih; 5. 5. 2015, 27 udeleženih; 
12. 5. 2015, 30 udeleženih; 23. 9.2015, 11 udeleženih	  

·∙ Zakonodaja s področja zdravstva: 16. 5. 2015, 44 udeleženih in 28. 11. 2015, 65 
udeleženih	  

·∙ Etika 7. 3. 2015 v sodelovanju z DMSBZT Ptuj, 22 udeleženih.	  
 
V sodelovanju s Splošno bolnišnico Celje smo imeli regijsko srečanje DMSBZT Celje in 
SB Celje: 16. Strokovno srečanje, 160 udeleženih. Ob tem smo izdali zbornik s CIP.	  
 
 

III. Založniška dejavnost 
·∙ Aktivni prispevki članov v informativnem glasilu Utrip 	  
·∙ Finančno smo sodelovali pri izdaji zbornika Visoke zdravstvene šole Celje ob 

simpoziju z mednarodno udeležbo – Celostna obravnava pacientov kot vodilo za 
kakovostno paliativno oskrbo 	  

· Finančno smo sodelovali tudi pri izdaji zbornika ob 60-letnici Srednje zdravstvene šole 
Celje.  

· Sodelovali smo izdaji zbornika, ki so ga ob 40-letnici delovanja Sekcije medicinskih 
sester in zdravstvenih tehnikov v nefrologiji, dializi in transplantaciji  
 

IV. Interesne dejavnosti	  
· Aktivnosti na področju vseživljenjskega izobraževanja/ učenje tujih jezikov - Splošna 

angleščina za prave začetnike« / letni program, 14 udeležencev; - Nadaljevalni 
tečaj angleščine – srednja raven intermediate)« / letni program, 13  udeležencev; 
- Nemščina za začetnike in nadaljevalni tečaji – splošna nemščina – 60 ur, nivo 
znanja A1 in A2;   

·∙ Komisija za dodeljevanje sredstev za strokovna izpopolnjevanja je pri obravnavi vlog 
prosilcev za plačila kotizacij za strokovna izpopolnjevanja upoštevala kriterije 
Pravilnika. Vse vloge, ki so prispele, smo odobrili, prispevali smo tudi šolnine in 
izredno plačali obvezne vsebine, katere nismo sami organizirali. 	  

·∙ Komisija za priznanja -  Srebrni znak društva sta prejela Birgita Rabuza in Timu 
zdravstvene nege ginekološko porodniškega oddelka Splošne bolnice Celje. 	  

·∙ Pod okriljem društva deluje tudi vokalna skupina Cvet. Poslanstvo VS Cvet: »Pevke, 
skupaj z umetniško vodjo, z glasbenim izborom in izvedbo, zvestim poslušalcem  
sporočamo, da je naše petje darilo za dušo in medij za vzpostavitev prijateljstva. 
Soljudem in pacientom omogočamo, da na najbolj enostaven in prijeten način 
dosežemo želeno raven razpoloženja. Pevke se veselimo lastnega napredka, se 
učimo prilagajati, spoštovati, vrednotiti, sprejemati odgovornost in drugačnost.« 	  

·∙ Sekcija za pohodništvo uspešno deluje že tretje leto. V letu 2015 smo  dokaj uspešno 
realizirali vse zastavljene cilje. V letu 2015 smo januarja obiskali Šentjungert, 
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februarja Mozirsko kočo, marca Lindek in Špičasti vrh, aprila Boč, maja Bistriški 
Vingart,  julija Iško Zalo, septembra smo želeli obiskati Veliko planino pa smo 
zaradi slabega vremena izvedli pohod po obronkih Celja, oktobra smo šli od Celja 
do Laškega in z vlakom nazaj, novembra Paški Kozjak in decembra po 
Žerdonerjevi poti. 	  

·∙ Tekaška ekipa društva šteje 20 aktivnih članov. Tudi v letu 2015 smo bili aktivno 
udeleženi na vseh večjih tekaških prireditvah oziroma maratonih: 
Maraton  Radenci, Istrski maraton, Maraton Mozirje, Maraton Slovenske Konjice, 
Ljubljanski maraton, Tek štirih mostov, Maraton Palmanova.	  
 

V. Program dela in cilji za leto 2016 
JANUAR: Z novim letom ponovno začnemo mesečne pohode, tečaj angleškega jezika, 
»Strokovni popoldnevi«	  
FEBRUAR: TPO, »Strokovni popoldnevi«, planinski pohod, obvezne vsebine; Varnost 
in Kakovost 	  
MAREC: »Strokovni popoldnevi«, redni letni volilni občni zbor društva	  
APRIL: »Strokovni popoldnevi«, planinski pohod 	  
MAJ: 18. 5. 2016 Svečana prireditev ob 12. maju mednarodnem dnevu medicinskih 
sester in babic s podelitvijo Srebrnih znakov in zahval, enodnevni izlet za upokojene 
sestre in ostale člane,  »Strokovni popoldnevi«	  
JUNIJ: letni koncert Vokalne skupine Cvet	  
JULIJ: pohod med Triglavskimi jezeri	  
SEPTEMBER: večdnevno potovanje članov, TPO, »Strokovni popoldnevi«,  planinski 
pohod 	  
OKTOBER: 17. Strokovno srečanje medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov 
Celje in Splošne bolnice Celje, »Strokovni popoldnevi«, planinski pohod  	  
NOVEMBER: »Strokovni popoldnevi«, planinski pohod 	  
DECEMBER: TPO, Opera ali balet za zaključek leta, Božični koncert Vokalne skupine 
Cvet, novoletno presenečenje za otroke članov 	  
Redni izleti društva bodo organizirani tudi za upokojene medicinske sestre 

VI. Druge aktivnosti 
Sodelovanje ob mednarodnem dnevu medicinskih sester, babic maj 2015 –
predstavitvena stojnica, predstavitev dejavnosti društva v lokalnem okolju, za promocijo 
smo med udeležence delili zloženke in knjigi, ki smo jih izdali ob 50-letnici društva. 	  

Poročilo o delu Izvršni odbor društva, na svoji redni  seji 3. 12. 2015.   

Poročilo pripravila: Tomislava Kordiš, predsednica društva	  
info@dmsbzt-celje.si	  
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12.4. Društvo MSBZT Gorenjske 
 
 
 
 

I. Kratka predstavitev regijskega strokovnega društva 
 
Društvo bo naslednje leto obeležilo že 60 let svojega aktivnega in ustvarjalnega 
delovanja. Pod svojim okriljem združuje preko 1500 medicinskih sester, babic in 
zdravstvenih tehnikov z vse Gorenjske regije. Strokovni namen našega društva je 
krepitev vloge in pomena dela medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov v 
slovenskem in mednarodnem prostoru. 
Organi društva: 

Predsednica:    Alenka Bijol 
Podpredsednici: Zorica Panić, Nina Trifoni 
Izvršilni odbor:   Marija Šlibar, Maja Pelko, Darinka Livrin, Jana Fajfar, 
Dragica Arnolj, Sabina Pogačar Traven, Darko Loncnar, Simona Tomaževič, Vesna 
Jenšterle, Karmen Česen, Biljana Djakovič, Irma Šmelcer, Maja Šempihar, Uroš 
Mravlje, Nevenka Grilc, Tanja Blaznik, Marinka Seljak, Zala Marn, Andreja Černoga, 
Dita Perčič, Jana Zupan, Erika Povšnar, Marjetka Košir, Tatjana Eržen, Katica Zlatar, 
Avrea Šuntar Erjavšek 
Nadzorni odbor: Mira Anžič, Jožica Trstenjak, Nada Legat 
Častno razsodišče: Biljna Djakovič, Irma Šmelcer, Maja Štempihar, Dita Perčič, 
Katica Zlatar 

 

II. Izvedena strokovna srečanja in projekti 
· Občni zbor in strokovno izobraževanje na temo Komunikacija in mediacijske 

veščine - Bled, Hotel Astoria 
· Strokovna ekskurzija v Bolnišnico Sežana 
· Temeljni postopki oživljanja 
 

 Založniška dejavnost 
· Komunikacija in mediacijske veščine (zbornik predavanj) 
· Utrinki (interno glasilo) 
 

III. Interesne dejavnosti 
 
· delavnica: Bonton pri mizi 
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· športne delavnice: pilates, aerobika, rekreacija z AD Bled 
· pohod na Uršljo Goro, Dolomiti 
· strokovni izlet v Istanbul 
· slavnostna podelitev priznanj društva srebrni znak 
· božični izlet v Salzburg 
 

IV. Program dela in cilji za leto 2016 
Januar:              - 23. januar - tečaj teka na smučeh v Ratečah ali na Pokljuki 
- 28. januar - klinični večer: Obvladovanje bolnišničnih okužb 
Februar: 
- sankanje na Jezerskem  
- čajanka - Bled, Hotel Astoria 
  Marec: 
- 3. marec – občni zbor s strokovnim izobraževanjem ter slovesno obeležitvijo 

spominske plošče Angele Boškin, Kolpern, Jesenice 
 April: 
- 7. april - klinični večer s študenti Fakultete za zdravstvo Jesenice 
- 21. april - strokovna ekskurzija z ogledom bolnišnice 
- tečaj suhega teka 
 Maj: 
-  udeležba na Slovesnosti ob 12. maju, mednarodnem dnevu medicinskih 

sester in 5. maju, mednarodnem dnevu babic. 
-19. maj - strokovno izobraževanje iz obveznih vsebin – Etika in zakonodaja v 

praksi zdravstvene in babiške nege (z meddruštvenim 
sodelovanjem) 

- 27. maj -  ustvarjalna delavnica 
  Junij: 
- izlet upokojenih medicinskih sester v Belo  
- 11. junij - planinski pohod na Kamniti lovec 
 September:   
- 9. september - tečaj Nordijske hoje okrog Blejskega jezera 
- planinski pohod v Dolomite 
 - 29. september - klinični večer Promocija zdravja 
 Oktober: 
- 20. oktober - strokovno izobraževanje iz obveznih vsebin  
- 29. oktober – planinski pohod na Nanos 
 - oktober – sodelovanje na Ljubljanskem maratonu z  meddruštvenim 

delovanjem 
November:     
- 11. november -  ustvarjalna delavnica 



[Type text] 
 

 

Poročilo o delu organov Zbornice –Zveze za leto 2015 
 
 

 62 

- 15. november - strokovno izobraževanje iz obveznih vsebin – Kakovost in 
varnost v zdravstvu 

- 19. november – 60. letnica DMSBZT Gorenjske s svečanostjo ter podelitvijo 
priznanj »Srebrni znak« 

December:        
- prednovoletno srečanje upokojenih članic Društva 
  
V letu 2016 bo organizirano: 
- Tečaj tujega jezika 
- Tečaj računalništva 
- Učne delavnice: asertivno komuniciranje  
- 8 abonmajskih kart za gledališke predstave, od januarja do aprila ter oktobra 
do decembra 
- Športne aktivnosti: pilates, rekreacija, joga 
- Tečaj country plesa 
 

V. Druge aktivnosti 
V maju smo na svečani proslavi obeležili Mednarodni dan medicinskih sester. 
 
Skupaj z upokojenimi medicinskimi sestrami smo imeli priložnost ogleda 
Bolnišnice Sežana s kraško jamo, botaničnega vrta, Kosovelove domačije v 
Tomaju ter gradu Štanjel. 
Na strokovnem izletu v Istanbulu smo spoznavali znamenitosti ter se kot drugo 
društvo Zbornice – Zveze vpisali v spominsko knjigo Florence Nightingale. 
Z osnovnimi pravili o bontonu pri mizi so nas podučili in nas tudi kulinarično 
razvajali zaposleni in dijaki Srednje gostinske in turistične šole Radovljica.   
Svoje zdravje smo krepili na planinskem pohodu na Uršljo Goro ter 
dvodnevnem pohodu v Dolomitih. 
Športni duh smo oblikovali z različnimi rekreacijskimi aktivnostmi, kot na primer 
s pilatesom in visoko intenzivno vadbo. 
Z vsako leto večjo udeležbo in dolžino pretečenih kilometrov smo ponovno 
nastopili na Ljubljanskem maratonu. 
Tudi letos smo omogočili kulturna udejstvovanja: 8 abonmajskih vstopnic v 
gledališčih Toneta Čufarja Jesenice in Prešernovem Gledališču Kranj. 
Leto smo zaključili s svečano podelitvijo štirih srebrnih znakov ter božičnim 
izletom v Salzburg. 
 
Poročilo pripravila: Alenka Bijol, predsednica društva 
alenka.bijol@antus.si 
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12.5. Društvo MSBZT Novo Mesto  
 
 
 
 
 

I. Kratka predstavitev regijskega strokovnega društva 
Organi društva: 

• Predsednica:   mag. Jožica Rešetič     
• Podpredsednica: Marjeta Berkopec 
• Upravni odbor: Bergant Natalija, Brodarič Mira, Čoralić Ružica, Gal Mira - za 

izletniško dejavnost, Gantar Marta, Janežič Karmen - za izobraževanje, Martinčič 
Marjeta - za pohodništvo, Novak Kristina, Parapot Marica, Saje Mojca, Seničar 
Sonja, Starc Jana, Šepec Gloria, Špilek Barbara, Vajovič Valentina, Vipavec 
Mahmutović Alenka 

• Nadzorni odbor: Grill Renata, Jakše Sonja, Kavšek Marta, Verdnik Zvonka, 
Zupančič Bojana 

• Častno razsodišče: Curhalek Vlasta, Glucks Ljubica, Mikec Jožica, Račič 
Marija 
   

II. Izvedena strokovna srečanja in projekti 
 
V letu 2015 smo organizirali  13 strokovnih srečanj.  

• 22. in 23. januarja smo imeli 7. Dneve Marije Tomšič z naslovom: 
»Zdravstvena nega v primežu nesoglasij in omejitev« (110/94 
udeležencev) Srečanje je potekalo v prostorih KKC Dolenjske Toplice.  

• 26. 2. 2015 je v Novem mestu potekal seminar z naslovom »Novosti na 
področju zdravljenja pljučnih bolezni«, kjer smo predstavili novosti na 
področju obravnave in zdravstvene nege pljučnih obolenj, motnje spanja, 
imunoterapijo in obravnavo bolnika v alergološki ambulanti. Izvedli smo 
tudi redni letni občni zbor. Srečanja se je udeležilo 57 udeležencev.  

• Ob dnevu zdravja, 7. aprila, smo izvedli seminar Zdravstveni dom Trebnje 
se predstavi, kjer smo predstavili delo primarnega zdravstvenega varstva, 
predvsem preventivne dejavnosti, prisotnih je bilo 69 udeležencev.  

• 5. in 12. maja smo v sodelovanju z reševalci izvedli seminar obvezne 
vsebine za licenčno obdobje temeljnih postopkov oživljanja, ki smo ga 
ponovili še 2. junija in v dveh delavnicah tudi v jesenskem terminu 22. 9. in 
18. 11. Vsega skupaj se je teh delavnic udeležilo 150 udeležencev. 

• Ob dnevu medicinskih sester smo 19. maja pripravili praznovanje v DSO 
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Metlika in ga združili s seminarjem o demenci, na srečanju je bilo prisotnih 
73 članov.  

• 24. 9. 2015 smo poslušali predavanje o stresu in izgorelosti na delovnem 
mestu, prisotnih 75 udeležencev.  

• 8. 10. 2015 je bilo predavanje Zdravljenje ran z negativnim tlakom, ki se 
ga je udeležilo  84 udeležencev.  

• 5. 11. 2015 smo organizirali seminar Etične in moralne dimenzije v 
zdravstveni in babiški negi, ki šteje za obvezno vsebino, ki se ga je 
udeležilo 74 udeležencev.  

• 2. 12. 2015 smo v sodelovanju s Srednjo zdravstveno in kemijsko šolo 
Novo mesto pripravili izobraževanje za mentorje z delavnicami, z 
naslovom Kakovostno in praktično izobraževanje dijakov srednje 
zdravstvene šole, 46 udeležencev.  

• 2. 12. 2015 predavanje Praktični vidiki vpeljave načel paliativnega pristopa 
v bolnišnično okolje, 34 udeležencev. 

• V sodelovanju z ZD Novo mesto in sekcijo reševalcev smo  pripravili 
program seminarja temeljnih postopkov oživljanja in več internih 
izobraževanj, sodelujemo tudi pri klinični praksi študentov različnih fakultet 
in dijakov srednje zdravstvene šole.  

Veliko naših članov je aktivno sodelovalo na seminarjih doma in v tujini (30 samo 
iz bolnišnice). 
 
 

III. Založniška dejavnost 
• Berkopec  M. Srebrni znaki v DMSBZT Novo mesto, Utrip,  Letnik XXIII 
Številka 1 Januar 2015 

• Berkopec  M. Občni zbor in strokovno srečanje DMSBZT Novo mesto, 
Utrip, Letnik XXIII Številka 3 April 2015 

• Berkopec  M.  DMSBZT Novo mesto, »Zdravstvena nega v primežu 
nesoglasij in omejitev«, Utrip, Letnik XXIII Številka 3 April 2015 

• Berkopec  M.  DMSBZT Novo mesto: Svetovni dan zdravja smo obeležili v 
Trebnjem, Utrip, Letnik XXIII Številka 4 Maj 2015 

• Berkopec  M.  7. Dnevi Marije Tomšič – Zdravstvena nega v primežu 
nesoglasij in omejitev, Vizita, Letnik XV., april 2015 

• Berkopec  M.  Naredimo operacijsko zdravstveno nego vidnejšo, Vizita, 
Letnik XV, april 2015 

• Berkopec  M.  Etični uporniki – »žvižgači » v zdravstveni negi.  In: 
Leskovic L. Zdravstvena nega v primežu nesoglasij in omejitev: zbornik 
prispevkov/7. Dnevi Marije Tomšič, Dolenjske Toplice, 22. in 23. januar 
2015. Novo mesto: fakulteta za zdravstvene vede, 2015. 

• Bekopec M.  Skrb za duševno zdravje, Utrip, Letnik XXIII, november 2015. 
• Berkopec  M. 40 let Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 

operativni dejavnosti, Utrip, Letnik XXIII, december 2015. 
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• Berkopec M. Operacijske medicinske sestre na Slovenskem. Jubilejni 
zbornik  Sekcije medicinskih sestre in zdravstvenih tehnikov v operativni 
dejavnosti. Ljubljana:  Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – 
Zveza strokovnih društev medicinski sester , babic in zdravstvenih 
tehnikov Slovenije;  Sekcija medicinskih sestre in zdravstvenih tehnikov v 
operativni dejavnosti, 2015. 

• Berkopec M. Operacijske medicinske sestre in razvoj perioperativne 
zdravstvene nege na Slovenskem. In:  Berkopec M. Operacijske 
medicinske sestre na Slovenskem. Jubilejni zbornik  Sekcije medicinskih 
sestre in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti. Ljubljana:  
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih 
društev medicinski sester , babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije;  
Sekcija medicinskih sestre in zdravstvenih tehnikov v operativni 
dejavnosti, 2015. 

 
 

IV. Interesne dejavnosti 
Pohodniška sekcija je letos pod vodstvom ge. Marjete Martinčič pripravila in 
izvedla pet pohodov in sicer 1. 4. 2015 na Vinji Vrh in Belo Cerkev, 6. 5. 2015 so 
se odpravili v Zasavje na Kopitnik, 3. 6. 2015 na Vršič in od tam na Slemenovo 
špico,  2. 9. 2015 na čudovit razglednik Galetovec, 4. 11. 2015 na Lubnik nad 
Škofjo Loko, 22. 11. 2015 pa smo se udeležili Prekmurske pohodne poti. 
Pohodi skupine  so med delovnikom. Na pohodu je od 25-30 udeležencev. 
Uspeli smo organizirati večdnevni izlet v Normandijo, kjer so se nam priključili 
tudi člani regijskega društva iz Celja. Vse leto pa smo sodelovali s sindikatom v 
zdravstveni negi in se vključevali v njihove izletniške dejavnosti. 
 

V. Program dela in cilji za leto 2016 
Tudi v letu 2016 bo naša največja skrb izvedba strokovnih izobraževanj.  

• Izvedli bomo 8. dneve Marije Tomšič – Kakovost zdravstvenih storitev, ki 
se šteje v obvezno vsebino za licenčno obdobje. Ponovno bo seminar 
dvodnevni, in sicer bo potekal 21. in 22. 01. 2016 v Dolenjskih Toplicah.  

• V februarju bomo nadaljevali z novostmi na področju oftalmologije in 
zdravljenja diabetične retinopatije.  

• Marca bomo spoznali novosti na področju porodništva, takrat bomo izvedli 
tudi redni letni občni zbor in potrdili poslance za skupščino. Organizirali 
bomo tudi seminarje iz obveznih vsebin za licenčno obdobje, in sicer iz 
etike, zakonodaje in TPO. Predstavili bomo sodobne pristope pri 
zdravljenju inkontinence.  

• V mesecu maju bomo organizirali predavanje vabljene predavateljice z 
naslovom Česa nas niso naučili v šoli. Ob dnevu celiakije pa bomo v 
sodelovanju z društvom Celiac predstavili celiakijo, življenje brez glutena.  
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• Junija bomo imeli predavanje Življenje pod črto.  
• Jeseni bomo nadaljevali z novostmi na področju oskrbe ran. Srečali se 

bomo s predavanjem o antikoagulantnem zdravljenju ter ob koncu leta 
predstavili še delovanje novega urgentnega centra. 

• Leto bomo zaključili z družabnim prednovoletnim srečanjem, ki bo 16. 12. 
2016 na Prepihu, kjer bomo podelili srebrne znake društva. 

Prizadevali si bomo za napredek in uveljavitev zdravstvene nege, samo skupaj 
smo lahko močni in vidni ter tako bolj uspešni, zato se bomo še bolj povezovali s 
krovno organizacijo in ostalimi regijskimi društvi ter strokovnimi sekcijami. 
Sodelovali bomo tudi z vsemi organizacijami v regiji: s prostovoljci, s šolami, z 
občinami, z Rdečim križem, RIC-em, društvi upokojencev, z  lokalnimi mediji... 
Želimo, da se imajo naši člani možnost vključevati v vse projekte, ki jih ponuja 
stroka ali tudi okolje. Organizirali bomo strokovne ekskurzije: v Split, v 
Makedonijo in se povezovali tudi z medicinskimi sestrami izven meja naše 
države (s Srbijo, Makedonijo in Hrvaško). Veliko pozornost bomo namenjali 
druženju tako na družabnih srečanjih kot na izletih, pohodih ali delavnicah. Plan 
letošnjih pohodov bomo skušali v celoti realizirati, planiramo 6 pohodov, in sicer 
na Sv. Trojico na Vipavskem, Divji potok - Soteska, Kofce, na Grad Fridrichstein 
– Kočevje, Debela peč – Pokljuka in en pohod v neznano. Izletniška dejavnost 
letos načrtuje večdnevni izlet v Romunijo, ki bo v organiziran v mesecu maju. 
 

VI. Druge aktivnosti 
• 26. 2. 2015 smo izvedli redni letni občni zbor Društva in izvolili poslance 

za Skupščino. 
• 11. in 12. maja 2015  smo sodelovali na 10. kongresu zdravstvene in 

babiške nege Slovenije, v Ljubljani, pripravili stojnico s predstavitvijo 
dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo naši člani. 

• 19. maja 2015 smo v Metliki izvedli seminar in obeležili dan medicinskih 
sester in babic. Ob mednarodnem dnevu medicinskih sester smo v SB 
Novo mesto pripravili stojnico s predstavitvijo dejavnosti in projektov, v 
katerih sodelujemo medicinske sestre, predstavili smo tudi novosti v ZN. 

• V Združenju za ekološko kmetovanje Dolenjske, Posavja in Bele krajine 
smo 5. junija 2015 na Glavnem trgu v Novem mestu sodelovali na 10. 
Ekoprazniku. Promovirali smo zdrav način življenja ter za obiskovalce 
organizirati meritve krvnega tlaka, holesterola in sladkorja v krvi. 

• V mesecu oktobru smo skupaj s porodniškim oddelkom bolnišnice 
pripravili stojnico z naslovom Dojenje - zmaga za vse življenje, obeležili 
smo tudi dan celiakije, dan paliativne oskrbe, dan cerebralne paralize in 
ves mesec oktober posvetili več dejavnosti v boju proti raku dojk. 

• 4. decembra 2015 smo v SB Novo mesto pripravili srečanje za 
prostovoljce, ki delujejo v naši bolnišnici, in jih tudi skromno obdarili. 
Srečanja sta se poleg dijakov in njihovih mentoric udeležila tudi 
predsednica slovenske filantropije ga. Anica Mikuš Kos in g. Primož 
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Jamšek, vodja prostovoljstva za bolnišnice. 
• Leto smo zaključili s prednovoletnih srečanjem 18. decembra na Prepihu. 

Srebrni znak društva smo podelili samo eni zaslužni kolegici iz regije. 
Spomnili pa smo se tudi tistih, ki so v tem letu odšli v zaslužen pokoj.  

• Na 40-letnici Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
operativni dejavnosti so aktivno sodelovali naši člani kot predavatelji in 
člani IO sekcije, naša kolegica je bila avtorica in voditeljica svečane 
akademije ob 40-letnici operacijskih medicinskih sester, ki je bila 19. 11. 
2015, predstavila je tudi predavanje Zgodovina operacijskih medicinskih 
sester. 

Kolegice iz primarne dejavnosti so sodelovale pri tečajih prve pomoči za voznike, 
krožkih prve pomoči v osnovnih šolah, delale kot prostovoljke RK pri oskrbi 
begunce, izobraževale laike za uporabo AED, organizirale izobraževanje romske 
populacije (preprečevanje raka na materničnem vratu in dojki, kontracepcija), 
pripravile predstavitev aktivnosti v zvezi s preprečevanjem raka na dojki v ZD 
Trebnje  na srečanju članic Evropa Donna v Trebnje, sodelovale na regijskem 
tekmovanju ekip NMP v Brežicah. Naša članica je članica nacionalne komisije za 
visokošolsko izobraževanje – NAKVIS.  
Društvo na svoji spletni strani svoje člane sproti obvešča o društvenem delovanju 
in vseh aktivnostih. 
O vseh dejavnostih Društva  so tudi v lanskem letu poročali vsi lokalni mediji 
(Dolenjski list, Vaš kanal, radio Krka). Prav tako so lokalni mediji obveščali širšo 
javnost o podelitvi najvišjih društvenih priznanj.  
 

 
Poročilo pripravila: Karmen Janežič, vodja izobraževanja 
dmsbzt.nm@gmail.com 
  



[Type text] 
 

 

Poročilo o delu organov Zbornice –Zveze za leto 2015 
 
 

 68 

 
 
 
 
 

12.6. Društvo MSBZT Nova Gorica 
 
 
 

I. Kratka predstavitev regijskega strokovnega društva 
Organi društva: 

• Predsednica:   Damjana Polanc, mandat 2014/2018 
• Podpredsednica: Monika Kalin Vodopivec 2014/2018 
• Izvršilni odbor:   Damjana Polanc (po funkciji), Monika Kalin Vodopivec (po 

funkciji), Rada Skočir - blagajnik, Valentina Kumar - tajnik, Alan Furlan, Tomaž 
Makovec, Aleksandra Besednjak, Nataša Slejko, Klara Bavčar, Stanko Rovtar, 
Barbara Sitar, Metka Špacapan, Jožica Podnar,  Melita Podgornik Kanalec, 
Mirjana Stanić Mlakar, Judita Vrtovec; mandat članov 2014/2018 

• Nadzorni odbor: Irena Gerbec, Marta Rustja, Irma Rijavec, Majda Gorjan , 
Majda Dren; mandat članov 2014/2018 

• Častno razsodišče: Damjana Marc, Irena Ferjančič, Lilijana Deržek, Melita 
Gaberšček in Vesna Malič; mandat članov 2014/2018. Nadomestni člani 
častnega razsodišča: Aljoša Kobal Skomina, Darja Lampret, Magdalena Pavšič, 
Matjaž Ferfolja in Marinka Šorli; mandat članov 2014/2018 

II. Izvedena strokovna srečanja in projekti 
• Od Agresivnega vedenja do notranje moči: 27. 1. 2015 v Ajdovščini (27 

udeležencev) in 14. 4. 2015 v Šempetru pri Gorici (21 udeležencev) 
• Trening učinkovitega obvladovanja stresa: 14. 4. 2015 v Šempetru pri 

Gorici (54 udeležencev) 
• Tanka črta odgovornosti: 7. 10. 2015 v Tolminu (32 udeležencev) 
• Zdrava in lepa v vseh obdobjih življenja: 13. 11. 2015 v Novi Gorici (63 

udeležencev) 
• Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED: 5. 12. 2015 v Novi Gorici (22 

udeležencev) 
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III. Založniška dejavnost 
V glasili Utrip smo objavili: 

• Vera Kanalec, april, Pohod v Brda 
• Avgust-september, Neva Cijan, Praznovanje ob 50-letnici mature 
• Oktober, Damjana Polanc, Strokovna ekskurzija v Provanso,  
• November, Rada Skočir, Pohod na Galetovec 
• November,  Barbara Sitar, Strokovna ekskurzija v Sežani 

 

IV. Interesne dejavnosti 
• Strokovna ekskurzija v laboratorije zeliščnih pripravkov za nego v 

Monseque in Eze v Provansi, 28. 5. 2015 do 1. 6. 2015 (102 udeleženca)  
• Pohod v Brda po Trcinki (43 udeležencev), 7. 2. 2016 
• Pohod na Galetovec, 24. 10. 2016 (16 udeležencev) 
• Prednovoletno srečanje članov društva, 24. 11. 2015, Nova Gorica (202 

udeleženca) 

 

V. Program dela in cilji za leto 2016 
Strokovna izpopolnjevanja: 

• Okvirna tema: Kakovost in varnost v zdravstvu, Nova Gorica, 26. 2. 2016 
• Okvirna tema: Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED, Ajdovščina, 

16. 4. 2016 
• Okvirna tema: Zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika, Nova 

Gorica, 15. 10. 2016 
• Okvirna tema: Tanka črta odgovornosti, Dutovlje, 9. 11. 2016 

Druženja: 
• Občni zbor društva, Vrtojba,  4. 3. 2016 
• Strokovna ekskurzija: London, ogled muzeja Florence Nightingale, 1. 4. do 

3. 4. 2016  
• Prednovoletno srečanje, 26. 11. 2016 
• Večkrat letno druženje v skupinah, ki delujejo v našem društvu 
• Pohodi: 2 krat pohod 

Društvene dejavnosti: 
• Seje Izvršnega odbora društva - več krat letno, seja nadzornega odbora in 

druge seje, vezane na delovanje Društva MSBZT Nova Gorica 
• Aktivno vključevanje v naloge in dejavnosti Zbornice-Zveze 
• Aktivno sodelovanje z ostalimi društvi in strokovnimi sekcijami 
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VI. Druge aktivnosti 
• Predstavitev društva in udeležba članov na na slovesnosti ob 

mednarodnem dnevu medicinskih sester, 12. 5. 2015, Brdo pri Kranju 
• Občni zbor društva 
• Redne in korespondenčne seje izvršnega odbora društva  
• Redna seja nadzornega odbora društva 
• Seja komisije za izobraževanje 
• Aktivno vključevanje v naloge in dejavnosti Zbornice – Zveze in aktivno 

sodelovanje z ostalimi društvi in strokovnimi sekcijami 

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

I. Kratka predstavitev regijskega strokovnega društva 
Predsedstvo društva ima po statutu 17 članov predsedstva, predsednika in 
podpredsednika. Častno razsodišče 5 članov in nadzorni odbor 3 člane. Mandatno 
obdobje vseh članov predsedstva, predsednice, podpredsednice, Nadzornega odbora in 
Častnega razsodišča je marec 2014 -2018. 
 
Organi društva: 
· Predsednica: Tanja Ribič Vidovič 
· Podpredsednica: Nevenka Rosić 
· Tajnik: Bernarda Stajnko 
· Blagajnik: Brigita Mlinarič 
· Predsedstvo: Sabina Bricelj Čelan, Metka Rašl, Suzana Komperšak, Irena Galun, 

Valerija Kokot, Tanja Ribič Vidovič, Marija Kokol, Bernarda Stajnko, Ida Emeršič, 
Brigita Mlinarič, Majda Feguš, Boštjan Viher, Mira Gašparič, Sergeja Zebec, 
Jožica Lozinšek, Nevenka Rosić, Masel Žnidarič, Irena Klasinc, Jelka Voda 

· Nadzorni odbor: Dragica Golob - predsednica, Marta Hanžekovič, Albina Šimenko 
· Častno razsodišče: Romana Nedog - predsednica, Simona Petrovič, Lirija Zemljarič, 

Nina Miklašič, Dušanka Zadravec 
 
 

II. Izvedena strokovna srečanja in projekti  
V letu 2015 smo izvedli zastavljeni program, ki smo ga sprejeli na občnem zboru dne 7. 
2. 2015. 
· Umetnost komuniciranja, 7. 2. 2015, Ptuj. Izobraževanja se je udeležilo 78 

udeležencev. Ugotavljali smo kazalnike kakovosti in izvedli teoretično preverjanje 
znanja. Strokovno izobraževanje je vpisano v register izobraževanj pri Zbornici – 
Zvezi. 

· Kinestezija v zdravstveni negi z učnimi delavnicami, 26. 2. 2015, Ptuj. Izobraževanja 
se je udeležilo 28 udeležencev. Ugotavljali smo kazalnike kakovosti in izvedli 
teoretično in praktično preverjanje znanja. 

· Etika v luči zdravstvene in babiške nege,  7. 3. 2015, Ptuj. Izobraževanja se je udeležilo 
74 udeležencev. Predavanje Modul licenca. Ugotavljali smo kazalnike kakovosti 
in učne delavnice. 

· Sladkorna bolezen z učnimi delavnicami 26. 3. 2015, Ptuj. Izobraževanja se je 
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udeležilo 87 udeležencev. Ugotavljali smo kazalnike kakovosti in izvedli 
teoretično in praktično preverjanje znanja. 

· Kinestezija v zdravstveni negi z učnimi delavnicami, 26. 3. 2015, Ormož. 
Izobraževanja se je udeležilo 12 udeležencev. Ugotavljali smo kazalnike 
kakovosti in izvedli teoretično in praktično preverjanje znanja. 

· Varnost pri infuzijski terapiji z učnimi delavnicami, 21. 4. 2015, Ptuj. Izobraževanja se 
je udeležilo 45 udeležencev. Ugotavljali smo kazalnike kakovosti in izvedli 
teoretično in praktično preverjanje znanja. 

· Stres in izgorelost z učnimi delavnicami, 5. 5. 2015, Ptuj. Izobraževanja se je udeležilo 
113 udeležencev. Ugotavljali smo kazalnike kakovosti in izvedli teoretično in 
praktično preverjanje znanja. 

· Kronična rana – izziv današnjega časa z učnimi delavnicami, 21. 9. 2015, Ptuj. 
Izobraževanja se je udeležilo 106 udeležencev (81 zaposlenih v zdravstveni negi 
in 25 zdravnikov). Ugotavljali smo kazalnike kakovosti in izvedli teoretično in 
praktično preverjanje znanja. 

Izvedli smo tudi strokovna izobraževanja v sodelovanju z DMSBZT Maribor in DMSBZT 
Celje. 
· Temeljni postopki oživljanja z AED. 
· Zdravstvena zakonodaja v zdravstveni in babiški negi. 
 

III. Interesne dejavnosti 
Marec - gledališka predstava (komedija) Kaj pa Leonardo. 
Maj – slavnostna podelitev Srebrnih znakov in priznanj društva, aktivnosti v regiji za 
promocijo zdravstvene in babiške nege  in obeležitev  dneva medicinskih sester in 
babic. 
Junij – planinski izlet Pohorje – Lovrenška jezera. 
December – zaključek leta v Hotelu Roškar. 
 

IV. Druge aktivnosti 
· Sodelovali na redni Skupščini  Zbornice - Zveze. 
· Sodelovali smo s stojnico na proslavi ob 12. maju na Brdu pri Kranju. 
· Imeli smo 3 redne seje predsedstva. Obravnavali smo aktualno problematiko. 
· Imeli smo redni občni zbor 7. 2. 2015. 
· Priključili smo se akciji zbiranja pripomočkov za osebno higieno. 
 

V. Program dela in cilji za leto 2016 
Na 3. redni seji 13. 10. 2015 je predsedstvo društva sprejelo program dela za leto 2016. 
Programi strokovnih srečanj so namenjeni zaposlenim v zdravstveni  in babiški negi in 
so usklajeni s priporočenimi vsebinami. 
Strokovna srečanja 
· Kakovost in varnost v zdravstvu (modul licenca), 13. 2. 2016   
· Temeljni postopki oživljanja z AED (modul licenca), 5. 3. 2016 
· Astma in KOPB z učnimi delavnicami, 23. 5. 2016   
· Kronična rana – mednarodni simpozij, 24. 9. 2016 
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· Z učinkovito komunikacijo do dobrih medosebnih odnosov, 5. 11. 2016   
· Januar - april 4-urne delavnice: Kinestezija za vse zaposlene v zdravstveni negi. 
· April - oktober 4-urne delavnice: Preprečevanje padcev in uporaba ovirnic. 
Srečanja 
· Sodelovanje z Zbornico - Zvezo ob mednarodnem dnevu medicinskih sester (12. maj) 

in babic (5. maj). Organizirali bomo brezplačen prevoz na svečano proslavo. 
 
· 12. 5. - 15. 5. 2016 Aktivnosti v regiji za promocijo zdravstvene in babiške nege v 

organizaciji društva. 
Kulturne dejavnosti 
· 11. 3. 2016 gledališka predstava Svetniki. 
Izletništvo 
· Planinski izlet na Golte, 4. 6. 2016 
· Izlet – v dolinah tihih... 10. 9. 2016 
· Zaključek leta v Hotelu Roškar. 
· Redni občni zbor društva, 13. 2. 2016 
Načrtujemo 3-4 redne seje predsedstva društva, sodelovali bomo z Zbornico – Zvezo in 
regijskimi strokovnimi društvi ter spremljali aktualna dogajanja v področju zdravstva, 
zdravstvene in babiške nege. 
 
 
Poročilo pripravila: Tanja Ribič Vidovič, predsednica društva  
tanja.ribic.vidovic@siol.net 
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12.8. Društvo MSBZT Koper  
 
 
 
 

Associazone infermiere, ostetriche e infermieri professionali di 
Capodistria 

I. Kratka predstavitev regijskega strokovnega društva 
Organi društva: 

• Predsednica:   Doroteja Dobrinja, mandat 14. 5. 2013 do 14. 5. 2017 
• Podpredsednica: mag. Mira Šavora 
• Upravni odbor: Mira Peroša, Boja Pahor, Bojana Baričič, Danijela Petelin, 

Elvira Blaškovič, Marina Čok, Tatjana Kastelic, Jasmina Škoberne, Barbara 
Zadnik 

• Nadzorni odbor: Tanja Hrvatin, Diana Koren, Mirsada Osmani, Alenka Šau, 
Simon Veladžić 

• Častno razsodišče: Ariela Bucaj, Marko Grdina, Hermina Kastelic, 
Radmila Keča, Ornela Trebovc. 

II. Izvedena strokovna srečanja in projekti 
• 25. 3. 2015 strokovno srečanje na temo Izzivi zdravstvene in babiške 

nege VI – Zdravstvena nega stom, Ortopedska bolnišnica Valdoltra  
• 5. 11. 2015 strokovno srečanje, organizirano v sodelovanju s Fakulteto za 

vede o zdravju: Kakovost in varnost v zdravstvu - Obvladovanje 
bolnišničnih okužb, FVZ Izola 

• 27. 11. 2015 strokovno srečanje, organizirano v sodelovanju s Fakulteto 
za vede o zdravju: Temeljni postopki oživljanja, FVZ Izola 

 

 

III. Interesne dejavnosti 
• 20. - 23. 5. 2015 - izlet v Dublin 
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• 11. in 12. 9. 2015 - strokovna ekskurzija: ogled Splošne bolnišnice Novo 
mesto, obisk Tovarne zdravil Krka  

 

IV. Program dela in cilji za leto 2016 
• Tema: Kakovost in varnost v zdravstvu in občni društva, marec 2016, 

Ortopedska bolnišnica Valdoltra 
• Tema: Etika v praksi zdravstvene in babiške nege in zakonodaja s 

področja zdravstva, november 2016, Ortopedska bolnišnica Valdoltra 
• Podelitev srebrnih znakov  SDMSBZT Koper, maj 2016, Portorož, 

Kongresni center Bernardin 
 
DRUŽABNA SREČANJA 

• 20. 5. 2016 slovesnost ob 12. maju, mednarodnem dnevu medicinskih 
sester in 5. maju, mednarodnem dnevu babic. 

• 9. 12. 2016 slovesnost ob zaključku leta in podelitev jubilejnih nagrad 
SDMSBZT Koper za leto 2016 

• Izleti, enodnevni  pohodi 

 

V. Druge aktivnosti 
Udeležba na 10. kongresu zdravstvene in babiške nege in svečanosti ob 
Mednarodnem dnevu  medicinskih sester in babic na Brdu pri Kranju – 
sodelovanje s stojnico. 

 
Poročilo pripravila: Doroteja Dobrinja, predsednica v sodelovanju s članicami UO 
društva 
doroteja.dobrinja@gmail.com 
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12.9. Društvo MSBZT Velenje 
 
 
 
 

I. Kratka predstavitev regijskega strokovnega društva 
Organi društva: 

• Predsednik:   Janez Kramar, mandat  2013 - 2017 
• Podpredsednik: Andrej Koletnik, mandat  2013 – 2017 
• Izvršilni odbor:   Suzana Lipnik, Špela Hofinger Mihelič, Angelca Šuster, Gabi 

Miklavžina, Darinka Poljanšek 
• Nadzorni odbor: Dea Hudarin, Nataša Gregorič, Erna Stropnik  
• Častno razsodišče: Darja Kramar, Slavica Avberšek, Tahi Globačnik 

II. Izvedena strokovna srečanja in projekti 
• Strokovna delavnica Avtohipnoza, 28. 1. 2015, Velenje;  
• Temeljni postopki oživljanja z uporabo avtomatskega defibrilatorja, 9. 3. 

2015, Velenje; 
• Občni zbor društva z gledališko predstavo;  
• Zdravstvena zakonodaja v luči zdravstvene nege, 3. 4. 2015, Maribor;  
• Svečana akademija Zbornice - Zveze, 12. 5. 2015, Brdo pri Kranju;  
• Paliativna oskrba 27. 5. 2015, Velenje;  
• Temeljni postopki oživljanja z uporabo avtomatskega defibrilatorja, 29. 10. 

2015, Velenje; 
• Zakonodaja s področja zdravstva, 21. 11. 2015, Celje.  

 

III. Interesne dejavnosti 
• Potepanje po Bizejskem, 30. 5. 2015 
• Plesni tečaj 
• Izlet društva v Toskano in na otok Elbo, 11. - 13. 10. 2015  
• Svečana proslava ob  40-letnici društva in prednovoletno druženje, 11. 12. 

2015, Velenje 
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IV. Program dela in cilji za leto 2016 
• Januar 2016 – Motnje spanja 
• Februar 2016 – Mobing na delovnem mestu (kdaj, kako) 
• Marec 2016 –  Etične in moralne dimenzije v zdravstveni negi  
• April 2016 –  Planetarni gong;  

Vensko popuščanje 
• Maj 2016 – Svečana proslava ob mednarodnem dnevu medicinskih 

sester;  
• Oskrba kroničnih ran s sodobnimi pripomočki 
• Junij 2016 – Zakaj zbolimo? 
• September 2016 – Kakovost in varnost v zdravstvu 
• Oktober 2016 – Izlet društva 
• November 2016 - Temeljni postopki oživljanja z avtomatskim 

defibrilatorjem (modul licenca – obvezne vsebine ) 
• December 2016 – Kulturna predstava ali strokovno predavanje 

Tradicionalno prednovoletno druženje članov DMSBZT Velenje 

AKTIVNOSTI NA PODROČJU VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA  
• Tečaj standardnih plesov 
• Pravilna priprava na rekreativni tek 
• Planinski pohod  
• Smučarski dan društva 

 

V. Druge aktivnosti 
 
Sodelovanje z regijskim časopisom Naš Čas pri pripravi Almanaha občin Velenje, 
Šoštanj in Šmartno ob Paki. 

 
Poročilo pripravil: Janez Kramar, predsednik društva 
dmsbztvelenje@gmail.com 
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12.10. Društvo MSBZT Pomurja 
 

 

I. Kratka predstavitev regijskega strokovnega društva 
 

Strokovno društvo deluje že 55 let. Osnovni cilj društva je izobraževanje članov za 
kakovostne storitve zdravstvene nege in oskrbe (v nadaljevanju ZNO). Poleg 
strokovnega izobraževanja nudimo tudi kulturne in športne aktivnosti, ki vplivajo na 
zadovoljstvo izvajalcev ZNO kot tudi vseh, ki so vključeni v obravnavo. V svojem 
okolju spodbujamo preventivo bolezni in zdrav način življenja. V okviru DMSBZT 
Pomurja deluje pevska skupina Žarek in ljubiteljska gledališka skupina, ki skrbita za 
razvedritev članov društva.  

 
Organi društva: 
• Predsednica: Daniela Mörec, do 31. 12. 2016 
• Podpredsednica: Dragica Jošar, do 31. 12. 2016 
• Izvršilni odbor: Erika Časar, Andreja Bogdan, Karla Zemljič Pučko, Valerija 

Hozjan, Sandra Balažic Gjura, Marija Kohek, Darja Hoheger, Jožica Karas, Jože 
Sever, Metka Lipič Baligač,   Dragica Kosmajer, Tadeja Seršen, Simona Marič 
Tibaut, Zvonka Brus Hladen, Suzana Divjak, Ema Mesarič, Irena Šumak, Zinka 
Lenarčič, Brigita Mataič, Cvetka Meolic, Vera Bogdan, Daniela Mörec, Dragica 
Jošar, Jasna Meško ( tajnica društva ) 

• Nadzorni odbor: Emilija Kavaš – predsednica, Anica Benkovič, Zdenka Škrilec, 
Jože Trajber, Dušan Vereš 

• Častno razsodišče: Marija Zrim, Metka Močnik, Zdenka Tratnjek, Zlatka Lebar, 
Slavica Menciger 

 

II. Izvedena strokovna srečanja in projekti  
• EFT - doseganje čustvene svobode s tapkanjem,  9. 2. 2015,  22 

udeležencev 
• Zdravstvene nega v srednješolskem izobraževanju, 26. 3. 2015,  

32 udeležencev 
• Znanje je vir učinkovite zdravstvene nege, 29. 5. 2015, 77 udeležencev 
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• Sodobno zdravljenje bolezni mrežnice in zdravstvena nega, 2. 6.2015,  
           54 udeležencev 

• Zakonodaja v zdravstvu s poudarkom na področju zdravstvene nege,             
6. 6. 2015, 86 udeležencev 

• 6. Pomurski simpozij o kronični rani, 2. mednarodni - kronična rana in vplivi 
okolja na celjenje, 16.10. 2015,169 udeležencev        

• Učna delavnica o pripravi znanstvenih člankov, 24. 10. 2015, 20 
udeležencev 

• Sodobni koncept dela z osebami z demenco v institucionalnem varstvu,   
25. 11. 2015, 47 udeležencev 
 

III. Založniška dejavnost: 
• CD – Znanje je vir učinkovite zdravstvene nege, CIP da  
• Skupaj s SB Murska Sobota smo izdali Zbornik: 6. Pomurski simpozij o 

kronični rani, 2. Mednarodni – kronična rana in vplivi okolja na celjenje 
• O dogodkih v društvu pišemo članke v glasilu Utrip 

 

IV. Interesne dejavnosti 
• Bili smo soorganizator tradicionalnega srečanja ob Svetovnem dnevu 

zdravja na otoku ljubezni v Ižakovcih, kjer smo merili krvni tlak, krvni 
sladkor in periferno oksigenacijo in svetovali. 

• Strokovna ekskurzija v Županijsko  bolnišnico Čakovec in ogled 
znamenitosti Medžimurja, 22. maj 2015, 54 udeležencev. Navezava stikov 
s Hrvatsko komoro medicinskih sestara podružnica Čakovec . 

• Ogled Labodjega jezera v  Narodnem gledališču Maribor,    8. marec ,        
52 udeležencev. 

• Ustanovitev Raziskovalne skupine društva pod vodstvom mag. Marije 
Zrim.    

• Jesenska strokovna ekskurzija na Koroško z obiskom Splošne bolnišnice 
Slovenj Gradec, 7. 10. 2015. 

• Božična ekskurzija v Vilach, Spital in Vrbsko jezero, 12. 12. 2015, 59 
udeležencev.    

• Organizirali smo  tečaj nemškega in angleškega jezika  za svoje člane.   
• Pod okriljem društva deluje pevska skupina Žarek. Lansko leto je po 

dvajsetih letih prenehal delovati pevski zbor Žarek, ostala pa je pevska 
skupina desetih članic, ki   imajo novega pevovodja in drugačen izbor 
pevskega žarna. 
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• Ljubiteljska gledališka skupina, nadaljuje z dejavnostjo in bo v letu 2016 
naštudirala novo komedijo v domačem narečju z naslovom: »Tragedija, da 
je že komedija«                       
 

V. Program dela in cilji za leto 2016 
V programu imamo mesečna strokovna srečanja. Za člane bomo organizirali 
obvezne vsebine za pridobitev licence. Nadaljevali bomo z aktivnostmi za 
pridobivanje novih članov, tudi bolničarjev /negovalcev. Skrbimo tudi za rekreativno 
in kulturno udejstvovanje, torej nekaj za dušo in telo. Program dela, ki ga tekom 
leta dopolnjujemo, je na naši spletni strani. 
V programu letošnjega leta imamo še spremembo Statuta in nekaterih Pravilnikov 
z dopolnitvami.  
Cilji delovanja društva so ohranjati število članov, oz. ga povečati, omogočiti 
članom ohranjanje in pridobivanje novih znanj tako na strokovnem področju kot na 
osebni rasti. V letu 2016 bomo podelili srebrne znake in priznanja najzaslužnejšim 
izvajalcem zdravstvene nege 

• V aprilu 2016 bomo na pobudo ZZ sodelovali na 1. Mednarodnem sejmu 
sodobne medicine Medical, ki bo tri dni potekal na sejmišču v Gornji 
Radgoni.  

• Udeležili se bomo osrednjega slovenskega srečanja izvajalcev zdravstvene 
nege ob mednarodnem dnevu medicinskih sester. 

• Društvo bo soorganizator Rejevih dnevov, ki bodo namenjeni rakavim 
obolenjem in bodo organizirani v Murski Soboti. 

• Prav tako bomo soorganizator dejavnosti ob Svetovnem dnevu zdravja, ki 
bo tokrat organizirano v mestni občini Murska Sobota.  

 

VI. Druge aktivnosti 
• Sodelujemo na razpisu MO Murska Sobota za podelitev sredstev v 

programu zdravstvenega varstva – Skrb za sočloveka in na kulturnem 
področju 

• Sodelujemo pri podpori programa Svit, kjer so tri naše članice letos dobile 
zahvalne listine   

• Spremljali bomo dogajanja na področju zdravstvene nege in sodelovali  z 
Zbornico- Zvezo 

 
Poročilo pripravila: Daniela Mörec, predsednica društva, 
daniela.morec@gmail.com  
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12.11. Društvo MSBZT Slovenj Gradec  
 
 

I. Kratka predstavitev regijskega strokovnega društva 
Organi društva: 

• Predsednica:   Petra Štigl, mandat 8. 12. 2015 do 8. 12. 2019  
• Podpredsednica: Bojana ZEMLJIČ, mandat 8. 12. 2015 do 8. 12. 2019 
• Upravni odbor: Gliebe Tatjana, Horvat Aleksandra Saša, Hovnik Markota Tanja, 

Javornik Nada, Ladinik Danica,  Mlinar Andreja, Pur Kristina, Rejak Mateja, 
Rogelšek Klavdija, Rudl Urška, Štern Bojana, Topler Majda, Vetter Tina, 
Viderman Bojana,   Vidovič Matej; mandat članov 8. 12. 2015 do 8. 12. 2019   

• Nadzorni odbor: Krenker Katarina, Kuhelnik Milena, Manojlovič Nada, Plaznik 
Marijana, Verčko Helena;  mandat 8. 12. 2015 do 8. 12. 2019, 

• Častno razsodišče: Božič Marjanca, Ileršič Kac Marija, Pečovnik Dalija,  
Spanžel Jana, Trebičnik Andreja; mandat 8. 12. 2015 do 8. 12. 2019    
 

II. Izvedena strokovna srečanja in projekti 
• Za člane UO, NO in R društva smo izvedli predavanje na temo: »Vpliv 

nezavednega v odnosu med pacienti in zdravstvenim osebjem«, 
predavateljic Monike Ažman in Saše Ropač. 

• Društvo je v Mežici 7. 4. 2015 v sodelovanju  z Občino Mežica v projektu  
"Odločitev za zdrav življenjski slog - modra odločitev« izvedlo 
predstavitveno stojnico z merjenji KS, H, in RR z brezplačnim 
svetovanjem občanom. 

• 7. 5. 2015 smo za člane organiziral strokovno predavanje na temo "Jaz in 
moj vodja" - komunikacija, predavateljice Klare Ramovš. 

• 12. maj 2015 - sofinanciranje udeležbe članov na Kongresu in na svečani 
akademiji v organizaciji Zbornice - Zveze na Brdu pri Kranju. Aktivno 
sooblikovanje obkongresnega dogajanja z odmevno stojnico ter s plesnim 
nastopom članic v ritmu Flamenka. 

 
• 9. 9. 2015 smo Prevaljah aktivno sodelovali v projektu "Dan zdravja in 

humanitarnosti" - JESENSKA SREČANJA. 
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• Vse aktivnosti Društva so bile predstavljene v različnih medijih, Društvo je 
svoje aktivnosti predstavilo tudi v oddaji Društva gluhih.  

 

III. Založniška dejavnost 
Sofinanciranje (donacija) izdaje Zbornika znanstvene konference s področja 
zdravstvenih ved Visoke šole za zdravstvene vede Slovenj Gradec 

 

IV. Interesne dejavnosti 
• Za člane Društva smo 23. 3. 2015 organizirali Test telesne zmogljivosti. 

Udeležilo se ga je 11 članic. Fitnes indeks za vso skupino (FI 103) je 
pokazal dobro telesno zmogljivost.  

• Sekcija za pohodništvo je organizirala "VANDRANJA"; upoštevali smo 
želje članov/članic društva in načrtovali kratke pohode tudi med tednom. 
Pohod na BRINJEVO GORO smo izvedli 19. 5. 2015. 

• 23. 5. 2015 smo organizirali in uspešno izvedli izlet v neznano.  

V. Program dela in cilji za leto 2016 
• Organizacija in izvedba predstavitvenih stojnic o delu Društva in medijsko 

podprtih akcij promocije zdravja s svetovanjem za zdravje za prebivalce v 
občinah Koroške regije: v občini Dravograd v marcu, v občinah Muta in 
Mislinja v juniju, v  občini Prevalje septembra. 

• V letu 2016 praznuje SDMSBZT Koroške 50 let obstoja, ki ga bomo 
obeležili 16. 6. 2016 s slavnostno akademijo in z izdajo jubilejnega 
zbornika. 

• Aktivno bomo sodelovali pri aktivnostih Zbornice - Zveze ob 5. in 12. maju. 
• Pohod na Bricnik - 31. marca 2016 in  pohod na Črni Vrh nad Mislinjo - 17. 

septembra 2016. 

 

VI. Druge aktivnosti 
26. 2. 2015 - redni zbor članov s svečano podelitvijo srebrnih znakov. Dobitnice 
srebrnih znakov za leto 2014: MARIJA ILERŠIČ KAC, MARIJANA PLAZNIK, 
VESNA KORAT, BERNARDA SOBOČAN, MARIJA MAVRIČ, LJUBICA GROGL, 
MARIJA VEČKO.   

 
Poročilo pripravila:  Aleksandra Saša Horvat, tajnica društvadrustvo@dmsbzt-sg.si 
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13. POROČILA IN PROGRAMI DELA STROKOVNIH SEKCIJ 
 

13.1. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v medicini dela, prometa 
in športa 
 
 
 
 
 
 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije  
Sekcija je bila ena prvo ustanovljenih strokovnih sekcij. Njeni prvi začetki delovanja 
segajo že v leto 1963.  
Člani izvršnega odbora: 

• Predsednica: Nevenka Šestan 
• Podpredsednica: Vera Oblak 
• Člani: Karla Pučko Zemljič, Jasna Horvat, Mateja Čargan, Barbara Terbovc, 

Bernarda Đogić. 
Mandat članov izvršilnega odbora je od 12. 9. 2014 do 12. 9. 2018. 
V letu 2015 smo izvedli eno redno sejo IO in tri korespondenčne seje. Redna seja je bila 
15. 4., korespondenčne seje pa 30. 1., 30.3., 22. 9. 
 
II. Izvedena strokovna srečanja 

• 11. 9. 2015 smo v hotelu Kompas na Bledu izvedli strokovno srečanje z 
naslovom »Komunikacijska odličnost – pot do zadovoljstva in uspehov na 
delovnem mestu«, vključene so bile tudi delavnice. Izvedena je bila tudi anketa o 
zadovoljstvu strokovnega srečanja, ki je pokazala zelo dobre in pohvalne 
rezultate. Strokovno srečanje je bilo zelo dobro obiskano, udeleženci so bili iz 
različnih poklicnih skupin, prevladovali pa so zaposleni z našega strokovnega 
področja. Vsebine s področja komunikacije na delovnem mestu na naših 
strokovnih srečanjih do sedaj še nismo imeli, kar se je izkazalo za zelo zaželeno 
in poučno, saj jih pri svojem delu nujno potrebujemo. 
 

III. Založniška dejavnost 
Ob strokovnem srečanju smo izdali zbornik z naslovom »Komunikacijska odličnost – pot 
do zadovoljstva in uspehov na delovnem mestu«. 
 
IV. Druga strokovna dejavnost 
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• Članice izvršnega odbora in delovna skupina za protokole smo pripravile že 
večino protokolov, dopolnjujemo in usklajujemo jih tudi z drugimi sorodnimi 
strokovnimi sekcijami glede poenotenja pri vsebini in nosilcih protokolov.  

• Skupaj z Zdravstveno fakulteto v Ljubljani in Kliničnim inštitutom za medicino 
dela, prometa in športa smo dopolnili program za klinično specializacijo s 
področja medicine dela, prometa in športa za višje in diplomirane medicinske 
sestre. 
 

V. Mednarodna dejavnost  
Predsednica strokovne sekcije je članica evropskega združenja medicinskih sester na 
področju medicine dela FOHNEU (Federation of Occupational Health Nurses). 
 
VI. Program dela in cilji v letu 2016: 
Program dela: 

• sodelovanje v evropskem združenju FOHNEU pri vsebinah, ki se obravnavajo na 
delovnih srečanjih (izobraževanje, sodelovanje v evropskih projektih, 
sodelovanje v organih EU) ter aktivno sodelovanje pri 6. Mednarodnem kongresu 
medicinskih sester iz medicine dela; 

• sodelovanje pri pripravi evropskega programa za specializacijo diplomiranih 
medicinskih sester s področja medicine dela; 

• izdelava protokolov za naše strokovno področje;  
• izvedba učnih delavnic. 

Cilji za leto 2016: 
• izvedba enodnevnega ali dvodnevnega strokovnega izobraževanja; 
• izvedba in objava protokolov ZN za naše strokovno področje; 
• izvedba dveh različnih izobraževanj v obliki delavnic v okviru Zbornice – 

Zveze in strokovne sekcije; 
• aktivno delovanje v evropskem združenju medicinskih sester FOHNEU v 

medicini dela; 
• priprava vsebin za izvedbo specialnega znanja s področja vidnih funkcij za 

višje in diplomirane medicinske sestre. 
 

 
VII. Druge aktivnosti  

 

Že vrsto let poteka aktivna vadba joge, ki se jo nekatere članice in člani naše in drugih 
strokovnih sekcij redno udeležujejo, poteka na Kliničnem inštitutu za medicino dela, 
prometa in športa, vsak ponedeljek popoldne. 

 
 
Poročilo je potrdil IO Strokovne sekcije na korespondenčni seji, dne 29. 1. 2016; št. 
sklepa 1/2016. 
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Poročilo pripravila: mag. Nevenka Šestan, predsednica sekcije 
nevenka.sestan@gmail.com  
 
 
 

13.2. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji 
	  

 
 
 
 
 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 
Člani izvršilnega odbora: 

• Predsednik:   Branko Bregar 
• Podpredsednik: Darko Loncnar (PB Begunje) 
• Člani: Viktorija Štiglic (Oddelek za psihiatrijo, UKC Maribor), Barbara Možgan 

(PK Ljubljana), Urška Poček (PB Vojnik), Aljoša Lapanja (PK Ljubljana), Vesna 
Krof (PB Ormož), Anja Mivšek (PB Idrija), Petra Kodrič (CPZOPD, ZD Maribor) 

 

II. Izvedena strokovna srečanja 
V letu 2015 je sekcija uspešno organizirala tri strokovna srečanja, ki so bila zelo 
dobro obiskana.  

• Prvo strokovno srečanje je bilo uspešno in že tradicionalno nadaljevanje 
strokovnih vsebin s področja Svetovalnih in motivacijskih tehnik III. del, ki 
se je 12. in 13. februarja 2015 odvijalo v Dolenjskih Toplicah. Res 
številčna in raznolika udeležba po poklicnih skupinah je pokazala na 
aktualnost obravnavane tematike za profesionalni razvoj posameznika na 
področju dela z ljudmi s težavami v duševnem zdravju in širše.  

• Drugo strokovno srečanje z naslovom Obvladovanje tesnobnosti v 
vsakdanjem življenju je bilo organizirano v sodelovanju s Psihiatrično 
bolnišnico Begunje dne 4. 6. 2015. Predstavljene vsebine so se pokazale 
kot zelo uporabne pri obvladovanju vsakodnevnega stresa na vseh ravneh 
življenja. Na strokovnem srečanju je bila izražena želja po nadaljevanju 
izobraževanj v prihodnje s poudarkom na delu na sebi.  

• Zadnje strokovno srečanje je bilo organizirano tik pred mednarodnim 
dnevom duševnega zdravja 8. 10. 2015 v ZUDV Dornava z naslovom 
Konoplja v medicini. Strokovnega srečanja so se udeležili strokovnjaki 
različnih profilov in predstavili kompleksen pogled na obravnavano 
tematiko.  
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III. Založniška dejavnost 
V letu 2015 je sekcija izdala dva zbornika izvlečkov in en zbornik prispevkov z 
recenzijo: 

• Svetovalne in motivacijske tehnike za delo s pacienti, ki so v zdravstveni 
obravnavi težavni III: zbornik izvlečkov, Dolenjske Toplice, februar 2015: 
za vse, ki jih zanima učinkovito svetovalno delo s pacienti ter motivacija pri 
doseganju njihovih ciljev [urednik Darko Loncnar]. 

• Obvladovanje anksioznosti: strokovni seminar Sekcije medicinskih sester 
in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji in Psihiatrične bolnišnice Begunje, 
Begunje na Gorenjskem, 4. 6. 2015: zbornik z recenzijo = proceedings of 
lectures with peer review / [urednika Darko Loncnar, Zlata Živič]. 

• Konoplja v medicini: zbornik izvlečkov predavanj / Strokovni seminar 
Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Dornava, 8. 
oktober 2015; [urednika Darko Loncnar, Branko Bregar]. 

 

IV. Druga strokovna dejavnost 
Sekcija je v letu 2015 skupaj z Univerzitetno psihiatrično kliniko v Ljubljani in 
Fakulteto za zdravstvo Jesenice dokončala program za usposabljanje iz 
psihiatrične zdravstvene nege, ki bo lahko izhodišče za specializacijo iz 
psihiatrične zdravstvene nege. Program je bil vložen v akreditacijsko presojo na 
NAKVIS. NAKVIS je oblikoval mednarodno komisijo, ki je program ocenila za 
nujno potreben, saj kazalci zdravstvenega stanja v Sloveniji kažejo, da bodo 
duševne motnje leta 2020 v stroških presegale kardiovaskularna obolenja, ki so 
danes na prvem mestu. Strokovnjakov za obvladovanje tega področja je 
premalo. Prav tako, gre za specifično področje izvajalcev zdravstvene nege, ki v 
dodiplomskem študiju pridobijo znanja, ki niso zadostna za samostojno delo na 
področju psihiatrije. V tujini so se za dobre samostojne sodelavce zdravnikom 
izkazale psihiatrične medicinske sestre.   
 

V. Mednarodna dejavnost 
Od leta 2006 je sekcija vključena v mednarodno združenje HORATIO: European 
Psychiatric Nurses Association, v okviru katerega se vsaj en predstavnik sekcije 
udeleži letnega kongresa v organizaciji združenja. 
 
 

VI. Program dela in cilji za leto 2016 
V letu 2016 bo sekcija organizirala štiri strokovna srečanja: 

• Samostojno organizirana strokovna srečanja: 1) Svetovalne in 
motivacijske tehnike IV. – delo na sebi je delo za pacienta; 2) Nasilje, 
obvladovanje nasilja in prisilni ukrepi v zdravstvu (posebni varovalni 
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ukrepi) – delo v delavnicah; 3) Izboljševanje in zagotavljanje kakovostnih 
in varnih procesov na področju zdravstvene obravnave pacienta z 
duševno motnjo: od teorije k praksi in 

• sodelovanje pri organizaciji strokovnih srečanj: Osnovno izobraževanje na 
področju odvisnosti od prepovedanih drog. 

• V letu 2016 bomo program za usposabljanje iz psihiatrične zdravstvene 
nege (po pozitivni oceni NAKVISA) predstavili RSK-ju za zdravstveno 
nego in RSK-ju za psihiatrijo ter UO Zbornice - Zveze. S kakovostno 
pripravljenim programom bomo začeli z aktivnostmi za pridobitev 
specializacije iz psihiatrične zdravstvene nege. 

• Udeležili se bomo kongresa HORATIO: European Psychiatric Nurses 
Association v Dublinu, če bodo dopuščala sredstva. 

• Treba je revidirati Aktivnosti zdravstvene nege in oskrbe na področju 
psihiatrije. 

• Nadaljevati z delom na nacionalnih protokolih.  
 

VII. Druge aktivnosti 
Sekcija bo aktivno delovala na izdelavi novih protokolov iz področja posebnih 
varovalnih ukrepov (PVU), ki jih Zakon o Duševnem zdravju ne zajema, ter 
nadaljevala z aktivnostmi na področju izvajanja delavnic s področja PVU, 
deeskalacijskih tehnik in obvladovanja nasilnega vedenja. S svojim aktivnim 
delom bo v letu 2016 nadaljevala tudi Delovna skupina za področje PVU v 
psihiatriji in Delovna skupina za oblikovanje dokumenta o kompetencah v 
psihiatrični zdravstveni negi. 
 
Poročilo pripravil: mag. Branko Bregar, predsednik sekcije 
Brane.bregar@gmail.com 
 
 

13.3. Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju 
 

 
 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije                                   
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Sekcija združuje medicinske sestre, ki poučujejo zdravstveno nego in oskrbo v srednjih 
strokovnih šolah, visokošolskih in fakultetnih zavodih ter kliničnih okoljih. 

• Predsednica: Irena Šumak 
• Podpredsednica: Darinka Babič  
• Člani: Danica Artnak, Barbara Kegl, Jasna Kolar, Nataša Leban, Ana Podhostnik, 

Saša Šabjan, Marija Tomažič  
Mandat članov izvršilnega odbora sekcije je od 20. 6. 2013 do 20. 6. 2017, upoštevajoč 
strokovno in regijsko pripadnost. 
Število sej v letu 2015: 19. 5 (razširjena seja: prisotni vodje in posamezni člani aktivov 
srednjih zdravstvenih šol), 3. 11. (razširjena seja: prisotni vodje in posamezni člani 
aktivov srednjih zdravstvenih šol in predstavniki kateder vseh visokih zdravstvenih šol 
Slovenije); korespondenčne seje: 10. 3., 30. 6., 4. 7., 11. 11. 
 

II. Izvedena strokovna srečanja 
• 13. 3. 2015, Celje, Vloga medicinske sestre pri pacientih s kroničnimi obolenji. 

Med drugimi so predavale 4 medicinske sestre, zaposlene v srednjem šolstvu in 
dve z visokih zdravstvenih šol; 

• 20. 8. 2015, Murska Sobota, 45 let delovanja Sekcije, obeležitev jubileja s 
kulturnim programom in govorom izvršne direktorice Zbornice – Zveze; 

• 20. 8. 2015, Murska Sobota, Medicinske sestre skrbimo za zdravje in kvalitetno 
poučevanje zdravstvene nege; strokovni seminar z organiziranim ogledom 
kulturne znamenitosti.  

 

III. Založniška dejavnost 
• Vloga medicinske sestre pri pacientih s kroničnimi obolenji: e- zbornik, CIP zapis, 

baza Cobiss, marec 2015; 
• Vloga medicinske sestre pri pacientih s kroničnimi obolenji, Utrip, maj 2015, 

avtorica Irena Šumak; 
• Medicinske sestre skrbimo za zdravje in kvalitetno poučevanje zdravstvene nege, 

45 let delovanja Sekcije medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju, Utrip, 
september 2015, avtorica Irena Šumak; 

• Mednarodni dan starejših, 1. oktober in aktivnosti dijakov – prostovoljcev Srednje 
zdravstvene šole Murska Sobota, Utrip, oktober 2015, avtorica: Irena Šumak; 

• Aktualnosti na področju šolstva – razširjena seja izvršilnega odbora Sekcije 

medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju, Utrip, december 2015, avtorice: 

Irena Šumak, Saša Šabjan, Barbara Kegl. 
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IV. Druga strokovna dejavnost 
• 12. maj 2015 obeležitev mednarodnega dneva medicinskih sester, Srednja 

zdravstvena šola Celje, Danica Artnak; Srednja zdravstvena šola Murska Sobota 
Irena Šumak; 

• Udeležba in predstavitev novega panoja in logotipa Sekcije na 10. kongresu 
zdravstvene in babiške nege Slovenije z mednarodno udeležbo, Brdo pri Kranju, 
aktivno sodelovala Saša Šabjan in Edvard Jakšič; 

• Sodelovanje z aktivi zdravstvene nege in katedrami za zdravstveno nego 
zdravstvenih šol in fakultet Slovenije o aktualnostih, programih zdravstvene nege 
in oskrbe, pripadnosti Zbornici – Zvezi; 

• Predsednica Sekcije Irena Šumak aktivno sodelovala na srečanjih s Centrom za 
poklicno izobraževanje RS in Zbornico – Zvezo o prenovi srednjega strokovnega 
izobraževanja zdravstvene nege; 

• Delovna skupina za področje revizije poklicnega standarda srednjega 
strokovnega izobraževanja zdravstvena nega Strateškega sveta za področje 
zdravstvene in babiške nege Ministrstva za zdravje, 6. marca 2015, v prostorih 
Zbornice Zveze, aktivno delo, Irena Šumak vodja delovne skupine.  

 

V. Program dela in cilji za leto 2016 
• V prvi polovici leta 2016 (4. 3. 2016, Celje) bomo izvedli enodnevni strokovni 

seminar, namenjen medicinskim sestram v izobraževanju in ostalim 
zainteresiranim medicinskim sestram. Tema: Vloga medicinske sestre pri 
pacientih s srčno žilnimi in rakastimi obolenji; 

• ob 12. maju, mednarodnem dnevu medicinskih sester, bomo v nakupovalnih 
središčih večjih slovenskih mest izvedli različne zdravstveno vzgojne aktivnosti, 
različne aktivnosti bodo potekale tudi na šolah in fakultetah; 

• sodelovanje pri aktivnostih Zbornice – Zveze ob mednarodnem dnevu 
medicinskih sester; 

• avgusta bomo organizirali srečanje medicinskih sester, zaposlenih v 
srednješolskem in visokošolskem oz. fakultetnem izobraževanju, ter mentorjev v 
kliničnih okoljih. Naslov srečanja: Medicinske sestre vzgajamo in izobražujemo. 
Učitelji in predavatelji ZN, dijaki ter študenti bomo sodelovali z zdravstvenimi in 
socialnimi zavodi, izobraževalnimi institucijami, nevladnimi organizacijami na 
različnih zdravstveno vzgojnih prireditvah 

• organizacija strokovne ekskurzije; 
• dijake in študente bomo seznanili z Zbornico –Zvezo  in regijskimi strokovnimi 

društvi ter jih učili pripadnosti stroki ZN in Zb – Zv; 
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• naša osnovna naloga je skrb za kvalitetno izobraževanje v srednjem strokovnem 
in visokošolskem izobraževanju v zdravstveni negi v Sloveniji. Prav zato bomo 
skrbeli za izobraževanje učiteljev ZN, spremljali novosti v stroki in le to 
posredovali dijakom in študentom; 

• sodelovali bomo, aktivno, tudi pri izobraževanju medicinskih sester, tako v okviru 
regijskih društev kot strokovnih sekcij. Izvajali bomo zdravstveni vzgojno delo v 
okviru različnih srečanj in dogodkov in tako prispevali k prepoznavnosti 
medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju in Zb –Zv; 

• vključevali in povezovali se bomo preko različnih izobraževalnih projektov v 
mednarodno izobraževalno delo, tako v teoriji kot praksi ZN; 

• sodelovali bomo z vodstvom Zb - Zv in dajali predloge in pobude v korist 
kvalitetnega srednješolskega in visokošolskega izobraževanja ZN. Sodelovali 
bomo pri pripravi prenovljenih programov; 

• naš glavni cilj je povezati in izobraževati učitelje in predavatelje zdravstvene nege 
Slovenije z namenom doseči kvalitetno poučevanje ZN, saj je to pot k 
zadovoljstvu in kvalitetni obravnavi naših pacientov. 

 
Poročilo pripravila: Irena Šumak, predsednica sekcije 
irena.sumak@gmail.com 
 
 

13.4. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziologiji, 
intenzivni terapiji in transfuziologiji 
 
 
 
 
 
 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 
Člani izvršilnega odbora: 

• Predsednik:   Dejan Doberšek od 20. 3. 2015 - 20. 3. 2019 
• Podpredsednica: Asja Jaklič od 20. 3. 2015 - 20.3.2019 
• Člani: Sabina Kračun - anestezija od 15. 2. 2013 - 15.2.2017; Brigita Erbežnik 

Zdravković - anestezija od 15. 2. 2013 - 15. 2. 2017; Sonja Trafela - anestezija od 
15. 2. 2013 - 15. 2. 2017; Biserka Lipovšek - intenzivna terapija od 15. 2. 2013 - 
15. 2. 2017; Lejla Lampret - transfuziologija od 15. 2. 2013 - 15. 2. 2017; Vojka 
Krobat - transfuziologija od 15. 2. 2013 - 15. 2. 2017; Maja Draksler - 
transfuziologija od 2. 10. 2015 - 2. 10. 2019 
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V letu 2015 smo imeli:  

• 4. redne seje IO in delovnih skupin  
• 2 seji DS za transfuziologijo 
• 2 izredni seji IO sekcije 
• 3 korespondenčne seje IO  
• 5 sej DS za izobraževanje 

 

II. Izvedena strokovna srečanja 
• Delavnice - Priprava, shranjevanje, distribucija in transfuzija krvnih 

komponent, 11. 3. 2015, Ljubljana  
• 48. strokovni seminar - Obravnava kritično bolnih - od novorojenčka do 

odraslega; 22. in 23. maj 2015, Rogaška Slatina  
 

III. Založniška dejavnost 
• Zbornik predavanj - Priprava, shranjevanje, distribucija in transfuzija krvnih 

komponent - ponatis - CIP da 
• Zbornik predavanj z recenzijo - Obravnava kritično bolnih - od 

novorojenčka do odraslega - CIP da   
 

IV. Druga strokovna dejavnost 
V letu 2015 smo zaključili 3 nacionalne protokole, ki jih bomo v letu 2016 
posredovali delovni skupini za nacionalne protokole pri Zbornici – Zvezi.  
 

V. Mednarodna dejavnost 
• Sekcija je članica International Federation of Nurse Anesthetists (IFNA) in 

European Federation of Critical Care Nursing Associations (EfCCNa), 
predstavnica sekcije v IFNA je Zorica Kardoš, v EfCCNa pa Dejan 
Doberšek.  Predstavnika sekcije se udeležujeta rednih sestankov 
združenj, sodelujeta pri organizaciji kongresov, ki jih združenji pripravljata, 
sodelujeta pri pripravi smernic, protokolov na področjih, ki jih pokrivata.  

• Sekcija ima podpisan mednarodni sporazum o strokovnem sodelovanju s 
Hrvaškim združenjem medicinskih sester za anestezijo, reanimacijo, 
intenzivno terapijo in transfuzijo (HDMSARIST) ter z Združenjem 
intenzivne terapije, anestezije Republike Srbije (UINARS). Sekcija 
strokovno sodeluje tudi z Zdruzenjem anestezijskih medicinskih sester v 
Bosni in Hercegovini (UAUBIH) ter z Združnjem medicinskih sester v 
intenzivnih terapijah Bosne in Hercegovine (UMSTIMBIH).    
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VI. Program dela in cilji za leto 2016 
• V letu 2016 bomo izvedli 4 strokovna srečanja -  dvodnevni strokovni 

seminar  ter 3 enodnevne seminarje. Udeležba na svetovnem kongresu 
IFNA, ki bo potekal v Glasgowu maja. Aktivno sodelovanje z združenji in 
društvi, s katerimi že več let strokovno sodelujemo.  

• Priprava vsaj 6-ih nacionalnih protokolov v letu 2016. V okviru delovne 
skupine za bolečino na nacionalni ravni bomo delovali na področju 
obvladovanja bolečine.   

 
 

VII. Druge aktivnosti 
V letu 2015 smo znotraj sekcije ustanovili delovno skupino za bolečino, v katero 
smo imenovali 3 člane. Vodja delovne skupine je Vesna Svilenković - 
Univerzitetni klinični center Ljubljana, članici: Bernarda Hrovat - Splošna 
bolnišnica Novo mesto  in Tanja Uštar - Onkološki inštitut.  
 
Poročilo pripravil: Dejan Doberšek, predsednik sekcije  
Dejan.dobersek@gmail.com 
 
 

13.5. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti 
 
 
 
 
 
 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 
Člani izvršilnega odbora: 

• Predsednica:   Martina Horvat 
• Tajnica sekcije: Andreja Krajnc 
• Člani:   mag. Jožica Ramšak Pajk, ZD Ljubljana; Aleksandra Jančič, 

ZD Maribor; Alenka Lončarevič, ZP Vojnik; ALENKA ROSTOHAR, ZD Jesenice; 
TATJANA KASTELIC, ZD Sežana; Mira Peroša, ZD Koper; Marija Belovič, ZD 
Slovenj Gradec; Andreja Šenica, ZD Novo mesto; Stalno vabljena: Klavdija 
Kastelic, ZZPMS; 

• Nadomestne članice: Tatjana Hanov, ZD Ljubljana; Andreja Vrtovec, ZD Maribor; 
Marija Ileršič Kac; ZD Slovenj Gradec; Albina Šučurović, ZD Velenje; Vesna 
Kovačević, ZD Tržič; Andreja Ljubič, ZD Postojna, Ornela Trebovc, ZD Koper in 
Darja Brudar, ZD Novo mesto. 

 
Trajanje vseh mandatov je od 5.11. 2013 – 5.11. 2017. 
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V letu 2015 smo imeli dve redni in dve korespondenčni seji izvršilnega odbora sekcije.  
 

II. Izvedena strokovna srečanja 
• Timsko delo in medsebojno sodelovanje - izziv za kakovostno zdravstveno 

obravnavo na pacientovem domu: Zdravstvena nega nosečnice, otročnice 
in novorojenčka ter Zdravstvena nega kroničnega pacienta, 22. in 23. 
aprila v Zrečah.  

• 8. redni posvet vodij patronažnih služb s strokovnimi vsebinami, 3. 
novembra  v Ljubljani. 

 

III. Založniška dejavnost 
Timsko delo in medsebojno sodelovanje - izziv za kakovostno zdravstveno 
obravnavo na pacientovem domu: Zdravstvena nega nosečnice, otročnice in 
novorojenčka ter Zdravstvena nega kroničnega pacienta; interno gradivo 
strokovnega seminarja na elektronskem mediju. 
Prispevki v glasilu Utrip: 
- Po večletnem prizadevanju končno več denarja za patronažno dejavnost; 
januar 
- Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti je 
Ministrstvu za zdravje posredovala predloge za dopolnitev Resolucije o 
nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025; 
april 
- Nacionalni protokoli aktivnosti zdravstvene in babiške nege. Zdravstvena nega 
popka novorojenčka; maj 
- Za boljše zdravje in zmanjšanje neenakosti v zdravju - Skupaj za zdravje; 
avgust/september 
- Strokovno mnenje Zbornice - Zveze v zvezi z zdravstveno nego pacienta z 
govorno kanilo na njegovem domu; oktober 
- 8. posvet patronažnih služb s strokovnimi vsebinami; december 
- Dober milijon obiskov in vsaj trije milijoni zgodb na leto (deljeno z 820)…; 
december 
Gradivo za spletno stran Zbornice - Zveze: 
Nov model obračunavanja storitev v patronažnem varstvu - vprašanja in odgovori 
(I. in II.) 
Gradivo za sestanek na Ministrstvu za zdravje:  Izzivi v patronažnem varstvu 
 
 

IV. Druga strokovna dejavnost 
• Z januarjem se je dokončno vpeljal nov način obračunavanja storitev v 

patronažni dejavnosti. Pripravili smo dva obsežna sklopa odgovorov na 
vprašanja izvajalk, ki sta objavljena tudi na spletni strani zbornice - Zveze. 
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Nadaljevali smo s pogovori z ZZZS z željo dokončne ureditve financiranja 
področja patronažne dejavnosti. 

• Sodelovanje v projektu Za boljše zdravje in zmanjšanje neenakosti v 
zdravju -"Skupaj za zdravje" (NIJZ), katerega cilj je, med drugim, tudi 
prenova preventivnih programov na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. 

• Sodelovanje v projektu AHA.SI (NIJZ). 
• Sodelovali smo na 10. kongresu zdravstvene in babiške nege z motom "Z 

optimalnimi viri do učinkovite zdravstvene in babiške nege", ki ga je ob 
mednarodnem dnevu medicinskih sester organizirala Zbornica – Zveza.  

• Predsednica sekcije je bila članica DS5 v projektu "Analiza zdravstvenega 
sistema Slovenije in priprava možnih rešitev". 

• Priprava dopolnitev k predlogu Resolucije o nacionalnem programu o 
prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025. 

• Priprava dopolnitev k predlogu Resolucije o nacionalnem planu  
zdravstvenega varstva 2015 – 2025 "Skupaj za družbo zdravja". 

• Z delom je zaključila delovna skupina za pripravo metodoloških navodil za 
prenovljeno Evidenco patronažne zdravstvene nege, ki jo je imenovala 
sekcija. Obsežno gradivo, ki so ga članice delovne skupine pripravile v 
dveh letih delovanja, smo predali NIJZ. 

• Priprava publikacije Priporočila obravnave pacientov v patronažnem 
zdravstvenem varstvu za diplomirane medicinske sestre za tisk. Zaradi 
časovne odmaknjenosti zaključka dela skupine smo gradivo iz leta 2013 
še enkrat pregledali, terminološko uskladili in dopolnili.  

• Sodelovanje pri pripravi protokolov za izvajanje CAPD in APD na domu. 
• Udeležba na sestankih za pripravo Zakona o dolgotrajni oskrbi  (MDDSZ). 
• Odzvali smo se na poskus podeljevanja koncesij za patronažno varstvo 

Slovenskemu društvu Hospic. 
• Na povabilo ZDUS-a  aktivna udeležba na zaključnem posvetu NET-AGE 

v Izoli. 
• Aktivna udeležba na Poletni šoli Centra za zdravje in razvoj Murska 

Sobota v Veržeju. 
• Aktivna udeležba na 3. konferenci javnega zdravja UP Fakultete za vede o 

zdravju z naslovom »Sodobni koncepti cepljenj in preventive v osnovnem 
zdravstvenem varstvu«. 

• Sodelovanje pri pripravi priročnika Prepoznava in obravnava žrtev nasilja 
v družini za zdravstveno osebje v okviru projekta Prepoznava in 
obravnava žrtev nasilja v družini v okviru zdravstvene dejavnosti (POND). 

• Sodelovanje v Delovni skupini za paliativno oskrbo na MZ in Delovni 
skupini za paliativno zdravstveno nego pri Zbornici-Zvezi. 

• Udeležba na svečani prireditvi v Državnem zboru ob prvem Evropskem 
dnevu za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in zlorabljanjem.  

• Aktivna udeležba na izobraževanju za socialne oskrbovalke (MDDSZ). 
• Udeležba na sestanku o organizaciji patronažnega varstva  na MZ pri 

državni sekretarki Nini Pirnat. Predstavili smo dokument z naslovom Izzivi 
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v patronažnem varstvu (SWOT analiza in predlogi rešitev).  
 

V. Mednarodna dejavnost 
Na predlog in v organizaciji urada SZO v Sloveniji je Martina Horvat aktivno 
sodelovala na strokovnem srečanju z mednarodno udeležbo: Policy dialog - 
Health services for vulnarable communities, ki je bilo 6. in 7. julija v Bukarešti. 
 

VI. Program dela in cilji za leto 2016 
Izobraževanje in razvoj stroke bosta tudi v prihodnje osrednji del naših aktivnosti.  
Pripravili bomo informacijsko zloženko (spletno vsebino) o patronažnem varstvu 
skupaj s pregledno mrežo izvajalcev in njihovih naslovov. 
Prizadevali si bomo še za: 
- pripravo Strategije razvoja patronažnega varstva v okviru Strategije razvoja 
primarne ravni zdravstvene dejavnosti na MZ; 
- izvedbo ostalih aktivnosti, povezanih z nadgradnjo in krepitvijo patronažne 
dejavnosti,  predvidenih v Resoluciji o nacionalnem planu  zdravstvenega varstva 
2015 – 2025 "Skupaj za družbo zdravja"; 
- revizijo in dopolnitev dokumenta Aktivnosti zdravstvene nege v patronažnem 
varstvu iz leta 2011;  
- nadgradnjo Obračunskega modela patronažne službe in nege na domu; 
- razvoj klinične specializacije na področju patronažne zdravstvene nege; 
- dokončno ureditev obveščanja o porodih in rojstvih; 
- ureditev področja ravnanja z odpadki v patronažni dejavnosti; 
- navezovanje stikov s sorodnimi združenji tako v sosednjih državah, državah 
nekdanje Jugoslavije  kot tudi širše in članstvo v evropskih in svetovnih 
združenjih s področja družinske zdravstvene nege in zdravstvene nege v lokalni 
skupnosti; 
- krepitev sodelovanja z drugimi strokovnimi sekcijami, regijskimi društvi ter 
organi in delovnimi telesi Zbornice – Zveze; 
- spodbujanje znanstveno – raziskovalnega dela v patronažni zdravstveni negi, 
objavo člankov v strokovnih revijah in izdajanje samostojnih publikacij z ožjega 
strokovnega področja;  
- spremljanje  najnovejših usmeritev in dognanj stroke ter spodbujanje  izvajanja 
na dokazih podprte patronažne zdravstvene nege, zvišanje odstotka izvajalcev, 
ki redno izvajajo kategorizacijo v patronažni zdravstveni negi, ter postopno 
uvajanje poročanja negovalnih diagnoz in oblikovanje kazalnikov kakovosti. 
 

• Jeseni 2016 bomo organizirali dvodnevno strokovno srečanje Timsko delo 
in medsebojno sodelovanje - izziv za kakovostno zdravstveno obravnavo 
na pacientovem domu: Zdravstvena nega pacientov z duševnimi motnjami 
in njihovih družin ter zdravstvena nega v lokalni skupnosti. 

• Novembra bomo izvedli IX. posvet vodij patronažnih služb s strokovnimi 
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vsebinami. 
• Obeležili bomo 40 let delovanja strokovne sekcije, (nerealizirano leta 

2015). 
Ostale aktivnosti in projekte pa bomo načrtovali sproti, v skladu z razpoložljivimi 
finančnimi sredstvi. 
 

VII. Druge aktivnosti 
• Predsednica sekcije se je redno udeleževala sej RSK za 

zdravstveno nego, Strateškega sveta za zdravstveno nego in 
Odbora strokovnih sekcij. 

• Udeležba na seji Delovne skupine za primarno raven pri RSK ZN v 
Novem mestu. 

• Na povabilo predsednice Zbornice - Zveze udeležba na seji UO 
Zbornice - Zveze, 8. aprila. 

• Redno smo se udeleževali drugih aktivnosti v okviru Zbornice – 
Zveze in širše. 

• - Aktivno smo se udeleževale strokovnih srečanjih drugih 
strokovnih sekcij, zdravstvenih ustanov, združenj, visokih šol in 
fakultet.   

 
Poročilo pripravila: Martina Horvat, predsednica sekcije 
horvat.tinka@gmail.com 
 
 

13.6. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti 

	  
 
 
 
 
 
 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 
Člani izvršilnega odbora: 

• Predsednica:   Tatjana Požarnik 
• Podpredsednica: Tatjana Trotovšek 
• Člani:   Sanja Arnautović, Marjeta Berkopec, Barbara Luštek, Milena 

Prosen, Suzana Strnad, Vesna Štimec, Tanja Štubelj  
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II. Izvedena strokovna srečanja 
20. - 21. 11. 2015 Kakovost in varnost v sodobni operacijski zdravstveni negi, 
Ptuj 
 

III. Založniška dejavnost 
• November 2015 - Zbornik z naslovom Kakovost in varnost v sodobni 

operacijski zdravstveni negi 
• November 2015 - Jubilejni zbornik Operacijske medicinske sestre na 

slovenskem 
 

IV. Druga strokovna dejavnost 
Organizacija slavnostne akademije ob 40-letnici delovanja strokovne Sekcije 
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti - 19. 11. 2015 
na Ptuju 
 

V. Mednarodna dejavnost 
Aktivna in pasivna udeležba na 7. EORNA kongresu, 7. - 10. 5. 2015, Rim 
 

VI. Program dela in cilji za leto 2016 
• Organizacija strokovnega srečanja Varnostna kultura – 

zapleti in odkloni, ki nam pretijo (april 2016); 
• Organizacija strokovnega srečanja En tim, ena rešitev 

(november 2016); 
• Priprave na 8. EORNA kongres leta 2017; 
• Posodobitev obstoječe literature; 
• Izdelava nacionalnih protokolov; 
• Organizacija delavnic. 

 
 

Druge aktivnosti 
Posodobitev obstoječe strokovne literature Peroperativna zdravstvena nega - 
vodnik za začetnike.     
 
Poročilo pripravila: Tatjana Požarnik, predsednica sekcije 
tatjana.pozarnik@gmail.com 
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13.7. Sekcija medicinskih sester in babic 
 
 
 

 
 
 
 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 
Člani izvršilnega odbora: 
● Predsednica:  Anita Prelec      
● Podpredsednica: Gordana Njenjić     
● Člani: Renata Nahtigal, Anže Čeh, Marjana Adamič, Irena Maguša, Angelca 

Petaci Cimperman, Štefanija Rajšp, Katja Zupan, Eva Jerše, Rok Janežič, Pavla 
Kogelnik, Karolina Kovač, Dragica Trstenjak Pogorelc Mateja 

       

II. Izvedena strokovna srečanja 
• 31. 3. 2015, Ljubljana, Kontracepcija 
• 17. 4. 2015, Kranj, Zdravje žensk in babištvo      
• 20. 11. 2015, Brezovica pri Ljubljani, V skrbi za zdravje žensk, otrok in 

družin 
 

III. Založniška dejavnost 
• Izdaja dveh recenziranih in lektoriranih zbornikov s CIP-om 
• Izdaja brošure ob 90-letnici slovenskega babiškega društva  

 

IV. Druga strokovna dejavnost 
• Obeležitev 5. maja; 
• strokovne usmeritve Porod doma; 
• sodelovanje s prispevki v Utripu in OZN; 
• sodelovanje na simpoziju Zbornice - Zveze in DMSBZT Ljubljana; 
• prenova Kompetenc za babice; 
• strokovni nadzor;  
• sodelovanje pri priročniku  Negovalne diagnoze – SLONDA; 
• sodelovanje pri projektu NIJZ Kakovostno starševstvo. 

 

V. Program dela in cilji za leto 2016 
• V februarju 2016 bo zaključena prenova kompetenc za babice. 
• V letu 2016 bomo organizirali dve strokovni srečanji; 22. 4. 2016 v Murski 

Soboti in 17. 10. 2016 v Slovenj Gradcu, kjer bomo izvedli tudi volilno 
skupščino.  
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• 11. 3. 2016 pripravljamo predavanje dr. Michela Odenta v sodelovanju z 
ZF in združenjem Mamice za mamice.  

• Ob 5. maju bomo tradicionalno organizirali srečanje babic, ki se bo začelo 
na Prešernovem trgu.  

• Aktivno se bomo vključevali v oblikovanje zdravstvene politike na področju 
zdravja žensk in družin ter projekte, ki bodo izboljšali dostopnost do 
zdravstvenih storitev. 

• Povezovanje s Hrvatsko komoro primalja na strokovnih srečanjih v maju 
2016. 

•  Udeležba na sestanku ICM in EMA septembra 2016 v Sofiji. 
 

VI. Druge aktivnosti 
Še naprej se bomo povezovali z vsem deležniki, pomembnimi pri oblikovanju 
zdravstvene politike (Zbornico - Zvezo, NIJZ, MZ), strokovnega razvoja 
(sodelovanje z ICM, EMA in drugimi strokovnimi združenji babic in zdravnikov) in 
izobraževanja na področju babištva (ZF) ter z laičnimi skupinami uporabnic in 
drugimi nevladnimi organizacijami.  
 
 
Poročilo pripravila: Anita Prelec, predsednica sekcije 
preleca@gmail.com 
 
 

13.8. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji 
 

 

 
 
 
 

 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 
 
Člani izvršilnega odbora: 
• Predsednica: Lojzka Prestor; Univerzitetna klinika Golnik 
• Podpredsednica: Natalija Vičar; dipl.m.s. SB Murska Sobota 
• Člani: Aleksandra Filipič; UKC Maribor - pulmološki oddelek; Marjana Bratkovič, 

Univerzitetna klinika Golnik; Mateja Čas; Bolnišnica Topolšica; 
 Stanka Lukšič; dipl.m.s. SB Novo mesto; Šida Smotlak Narančik; Bolnišnica 
Sežana; Vladimir Kodrič; ZD Maribor – pljučni dispanzer; Metka Žitnik Šircelj, ZD 
Ljubljana – referenčna ambulanta; 
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Člani IO imajo mandat od leta 2013 do leta 2017. 
 
V letu 2015 se je IO sestal na redni seji 26. 11. in zaradi nemotenega dela sekcije je bilo 
izpeljanih pet korespondenčnih sej -  2. 2., 6. 3., 20. 4., 20. 5. in 23. 6. 
 

II. Izvedena strokovna srečanja 
• Dvodnevni seminar na temo Akutna stanja v pulmološki zdravstveni negi je 

potekal 20. - 21. marca 2015 v Ljubljani. Seminarja se je skupaj s predavatelji 
udeležilo 90 poslušalcev iz raznih slovenskih bolnišnic ter ambulant. Udeleženci 
so se seznanili z akutno embolijo pljuč, elementi nadzora pri bolniku z obravnavo 
akutne embolije, z zdravstveno vzgojo bolnikov na sodobni antikoagulacijski 
terapiji, o anafilaksiji, poslabšanju astme, značilnosti vdihovalnika NEXThaler, o 
pnevmotoraksu,  zdravstveni negi bolnika na torakalni drenaži, haemoptoji, o 
akutnem poslabšanju KOPB na terenu, pljučnem edemu, tujkih v dihalnih poteh in 
težavni oskrbi dihalnih poti – urgentni krikotireotomiji. Na popoldanskih 
delavnicah so obravnavali uporabo  avtoinjektorja adrenalina, aplikacijo kisika,  
aspiracijo dihalnih poti in spirometrijo. Naslednji dan je bil izvedena Delavnica 
temeljnih postopkov oživljanje z uporabo AED.    

• 23. januarja je bila na Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo - Golnik 
izvedena delavnica Neinvazivne mehanične ventilacije. Udeležilo se je je poleg 
predavateljev 50 udeležencev. Na delavnici so bili udeleženci seznanjeni o 
anatomiji in fiziologiji dihal, načinih ventilacije, kontraindikacijah in zapletih, o 
uporabi neinvazivne ventilacije (NIMV) pri akutnem poslabšanju KOPB, vlogi 
medicinske sestre pri pripravi bolnika na NIMV, o motnjah dihanja v spanju in 
osnovah terapije, o aktivnostih respiratornega fizioterapevta pri izvajanju NIMV, 
uporabi NIMV pri bolniku z živčnomišično boleznijo, o ambulantni obravnavi in 
vodenju bolnikov na NIMV, o preprečevanju rane zaradi pritiska na obrazu pri 
uporabi maske za ventilacijo in koordinaciji odpusta pri pacientih na NIMV na 
domu. Na popoldanskih delavnicah so se seznanili z aparati za neinvazivno 
ventilacijo, njihovo pripravo, z različnimi maskami za ventilacijo ter njihovo 
pravilno izbiro in uporabo.  

 
                     

III. Založniška dejavnost 
• V sklopu seminarja je bil natisnjen zbornik predavanj z naslovom Akutna stanja v 

pulmološki zdravstveni negi  v nakladi 150 izvodov, ki so bili katalogizirani pri 
NUK (CIP) in imeli pridobljeno ISBN kodo. Zbornik je bil strokovno recenziran.  
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• V majski številki Utripa je bilo objavljeno poročilo o seminarju Sekcije medicinskih 
sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji, ki je potekal od 20. - 21. marca v 
Ljubljani. 

IV. Druga strokovna dejavnost 
• Člani IO 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.   

• Dva člana IO sta člana IO Društva pulmoloških in alergijskih bolnikov Slovenije in 
izvajata pouk bolnikov z astmo in KOPB na terenu. 

• Na spletni strani Zbornice - Zveze so bili v letu 2015 objavljeni trije nacionalni 
protokoIi Tuberkulinski kožni test MTX, Quantiferon TB GOLD test in Spirometrija.   

 

V. Program dela in cilji za leto 2016 
Člani IO Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji si bodo v  
novem mandatnem obdobju prizadevali za naslednje cilje: 
• organizacija učnih delavnic,  
• organizacija dvodnevnega strokovnega seminarja,  
• povezovanje med pulmološkimi bolnišnicami in ambulantami, 
• izdaja recenziranih zbornikov, 
• spremljanje novosti na področju pulmologije,  
• oblikovanje nacionalnih protokolov s specialnega področja. 
  
Poročilo za leto 2015 in plan dela za leto 2016 je IO Sekcije MS in ZT v pulmologiji 
potrdil s sklepom 13. korespondenčne seje, ki je potekala 27. januarja 2016. 
 
Poročilo pripravila: Lojzka Prestor, predsednica sekcije  
lojzka.prestor@klinika-golnik.si 
 
 

13.9. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji 
 
 
 

 
I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 

Pediatrična sekcija je bila ustanovljena 7. aprila 1978, v letu 2004 preimenovana v 
Sekcijo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji. Zadnje volitve smo 
izvedli v oktobru 2015 
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Člani izvršilnega odbora: 
• Predsednica: Majda Oštir  
• Podpredsednica: Ivanka Limonšek   

• Člani: Andreja Doberšek, Gabrijela Gabor, Jasmina Klemenčič, Matjana 
Koren Golja, Andreja Ljubič, Anica Vogel, Gordana Rožman 

Vsi člani imajo mandat od 23. 10. 2015 do 23. 10. 2019 
V letu 2015 smo imeli dve seji IO (8. 6. in 23. 10) in tri korespondenčne.  
 
II. Izvedena strokovna srečanja 

V letu 2015 smo izvedli eno dvodnevno  strokovno srečanje, in sicer 23. 10. 2015 z 
naslovom Zdravstvena nega zdravega in bolnega dojenčka. Strokovne vsebine so se 
dotikale obravnave  funkcionalnih motenj na področju prebavil, zdravstvene nege otroka 
z bronhiolitisom, spoznali smo nove smernice za obravnavo otroka z anafilaktično 
reakcijo, udeleženci pa so lahko pridobili nova znanja v učnih delavnicah.  
 
III. Založniška dejavnost 
Zbornik predavanj Zdravstvena nega zdravega in bolnega dojenčka, oktober 2015 
 
IV. Druga strokovna dejavnost 

• V letu 2015 smo nadaljevali sodelovanje z zdravniki in psihologi ter dokončno 
pripravili knjižico, namenjeno staršem otrok, ki ob zdravstveni obravnavi doživljajo 
bolečino. V pomoč bo tudi zdravstvenim delavcem na področju pediatrije. Knjižica 
je dokončana, vendar je zaradi čakanja na popravke lektorja nismo mogli izdati. 
Izšla bo do pomladi 2016.  

• Začela je delovati skupina za pripravo nacionalnega protokola Merjenje 
temperature pri otroku.  

• Delovna skupina, ki je pripravila nacionalni protokol Zdravstvena nega popka 
novorojenčka, še naprej deluje, saj pripravljamo klinično popoldne s predstavitvijo 
dobre prakse. Na ta način bomo pospešili implementacijo protokola. 

 
V. Mednarodna dejavnost 
Sekcija MSZTP je članica Pediatric nursing associattions of Europe (PNAE). 
Mednarodna dejavnost v letu 2015 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.  
 
VI. Program dela in cilji za leto 2016 
V letu 2016 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 
2016 ponovno zadali: poenotenje standardov na področju zdravstvene nege v pediatriji, 
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izdelavo vsaj 4 nacionalnih protokolov, in sicer: merjenje temperature pri otroku, 
antropološke meritve pri otroku, čiščenje nosu in aspiracija pri otroku ter protokol s 
področja osebne higiene pri otroku. Strokovna srečanja bodo namenjena izboljšanju 
kakovosti na področju zdravstvene nege v pediatriji in aktivnostim medicinskih sester ob 
nujnih stanjih v pediatriji. 
 
 
Poročilo pripravila: Majda Oštir, predsednica sekcije 
majda.ostir@siol.net 
 
 

13.10. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v splošni medicini 
	  
	  
 
 
 
 
 
 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 
Člani izvršilnega odbora: 

• Predsednica:   Tadeja Bizjak 
• Podpredsednica: Jožica Eder 
• Člani:   Mira Brodarič, Barbara Bukovnik, Božena Istenič, Eva Koren, 

Nataša Medved,  Darinka Petrič, Metka Žitnik Šircelj. 
• V letu 2015 je bilo izvedenih  8 sej IO sekcije.  
 

II. Izvedena strokovna srečanja 
• Bolnik s KOPB, astmo in sladkorno boleznijo v referenčni ambulanti 

družinske medicine, 7. 2. 2015  Ljubljana, Hotel Mons. 
• Komunikacija s pacienti v ambulanti družinske medicine,   

27. 3. 2015, Kongresni center Brdo pri Kranju. 
Strokovna srečanja v soorganizaciji: 

• Pomen prehrane  9. 10. 2015 , Talaso Strunjan v soorganizaciji s Sekcijo 
MS in ZT v zobozdravstvu.  

• 41. srečanje timov družinske medicine: Kakovostna obravnava bolnika v 
družinski medicini, 5. in 6. 6. 2015, Ljubljana, Cankarjev dom v 
soorganizaciji z Združenjem zdravnikov družinske medicine in Zavodom  
za razvoj družinske medicine. 

• 6. Majhnov dan, Celjski dan družinske medicine, Aktualno v družinski 
medicini, 19. 11. 2015, Celje, Celjski dom v soorganizaciji z Združenjem 
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zdravnikov družinske medicine, Zavodom za razvoj družinske medicine in 
ZD Celje.  

 

III. Založniška dejavnost 
Zbornik predavanj Pomen prehrane, 9. 10. 2015, Strunjan.  
 

IV. Druga strokovna dejavnost 
• Delovna skupina v zdravstveni in zobozdravstveni vzgoji in preventivi - 

celoletno delovanje 
• Posvet  glavnih medicinskih sester/pomočnikov direktorjev za področje ZN 

v zdravstvenih domovih Slovenije  z naslovom: Obremenjenost in 
razporejanje kadra v osnovni zdravstveni dejavnosti, 11. 3. 2015, 
Ljubljana, ZD LJ - center.  

 

V. Program dela in cilji za leto 2016 
Samostojno organizirana strokovna srečanja 

• Empatija, komunikacija in čustveni odziv v odnosu MS in pacient, 
18. 3.  2016,  Celje 

• KOPB, astma, sladkorna bolezen,  30. 9. 2016, Ljubljana 
Sodelovanje pri organizaciji strokovnih srečanj 

• 42. srečanje timov družinske medicine,  20. in 21. 5. 2016, Ljubljana 
Ostali dogodki strokovne sekcije 

• Srečanje glavnih medicinskih sester zdravstvenih domov Slovenije, 6. 4. 
2016, Ljubljana 

Cilji: 
• promocija timskega dela v družinski medicini, 
• sistemska ureditev programa zdravstvene vzgoje, 
• promocija aktivnosti referenčnih ambulant družinske medicine, 
• promocija dejavnosti Centrov za krepitev zdravja. 
 
 
Poročilo pripravila: Tadeja Bizjak, predsednica sekcije  
sekcijasplosnemedicine@gmail.com 
 
 

13.11. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v oftalmologiji 
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I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 
• Predsednica:   Bernarda Mrzelj – 2. mandat  
• Člani:   Marta Blažič - 3. mandat, Alenka Poštrak - 2. mandat, Lucija 

Grudnik  – 2. mandat, Saša Mohar – 2. mandat, Andreja Marolt – 1. mandat, 
Andreja Udovč – 1. mandat, Breda Kojc – 1. mandat, Valentina Fric – 1. mandat. 

 
Člani IO smo se v letu 2015 sestali dvakrat (10. 2. 2015 - Ljubljana; 29. 9. 2015 – 
Ljubljana), dvakrat pa smo aktualne teme reševali s korespondenčnimi sejami (4. 8. 
2015 in 28. 9. 2015).  
 

II. Izvedena strokovna srečanja 
29. 5. 2015, Laško; Biološka zdravila anti-VEGF v oftalmologiji, strokovnega 
seminarja se je udeležilo 84 udeležencev. 
 

III. Založniška dejavnost 
Biološka zdravila anti-VEGF v oftalmologiji 
CIP  617.7:615.32(082) 
ISBN  978-961-273-114-4 
 

IV. Druga strokovna dejavnost 
• Na sedežu DMSBZT Ljubljana smo 26. 2. 2015 predstavili teme kliničnega 

večera Novosti na področju zdravstvene nege v oftalmologiji; 
• Na sedežu DMSBZT Ljubljana smo 18.11.2015 v okviru Sekcije 

upokojenih medicinskih sester pripravili strokovne teme iz področja 
oftalmološke zdravstvene nege.  

 

V. Mednarodna dejavnost 
 5. Kongres Hrvatske udruge medicinskih sestara 9. - 11. 10. 2015., Opatija, 
Aktivna udeležba - Marta Blažič: Zaščita oči pri pacientu v splošni anesteziji.   
 

VI. Program dela in cilji za leto 2016 
• Uspešna organizacija enodnevnega strokovnega seminarja, ki bo 18. 3. 

2016; 
• Aktivna udeležba na simpoziju Društva oftalmoloških medicinskih sestara i  



[Type text] 
 

 

Poročilo o delu organov Zbornice –Zveze za leto 2015 
 
 

 106 

tehničara Hrvatske; 
• Udeležba na strokovnem srečanju ESONT – European Society of 

Ophtalmic Nurses and Technicians 2016; 
• Udeležba na 10. kongresu zdravstvene in babiške nege Slovenije; 
• Sodelovanje pri organizaciji 11. Slovenskega oftalmološkega kongresa - 

program za medicinske sestre, ki bo 10. 6. 2016 v Portorožu;   
Še naprej želimo izobraževati in zbliževati zaposlene v oftalmološki zdravstveni 
negi, sodelovati z očesnimi oddelki vseh regijskih bolnišnic in obeh UKC-jev.  
 

VII. Druge aktivnosti 
Na Očesno kliniko Ljubljana smo dali pobudo za ureditev zdravljenja z 
avtolognim serumom v obliki kapljic za oči na nacionalni ravni.  
 
Poročilo pripravila: Bernarda Mrzelj, predsednica sekcije  
bernarda.mrzelj@gmail.com 
 
 

13.12. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kirurgiji 
 

 
 
 
 
 
 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 
Strokovna sekcija že več kot 30 let strokovno povezuje člane negovalnih timov  širokega 
kirurškega  področja. Sodelujemo pri proučevanju strokovnih vprašanj s področja 
kirurške zdravstvene nege in organiziramo strokovna izpopolnjevanja. 
Člani izvršilnega odbora: 

• Predsednica: Lidija Fošnarič, na volitvah 27. 3. 2015 je bila ponovno izvoljena za 
obdobje 2015c-c2019. 

• Člani: Igor Robert Roj, zaposlen v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor.  
(predstavnik podravske regije, kirurška klinika UKC Maribor); Karmen Spacal 
Jakomin, zaposlena v Splošni bolnišnici Izola.  (predstavnica obalno kraške,  
goriške in  notranjsko-kraške regije, kirurški oddelki SB Izola); Nataša Kreft 
zaposlen v Splošni bolnišnici Murska Sobota.  (predstavnica pomurske regije, 
kirurški oddelek SB Murska Sobota);  Mateja Košak Gregorič, zaposlena v 
Splošni bolnišnici Novo mesto.  (predstavnica jugovzhodne regije, kirurški 
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oddelek SB Novo mesto); Jana Lavtižar, zaposlena v Splošni bolnišnici Jesenice.  
(predstavnica gorenjske regije, kirurški oddelek SB Jesenice); Adrijana Debelak, 
zaposlena v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana.  (predstavnica osrednje  
Slovenske regije, KO za kirurške okužbe UKC Ljubljana); Mirt Gordana, 
zaposlena v Splošni bolnišnici Brežice.  (predstavnica spodnjeposavske regije, 
kirurški oddelek SB Brežice) 

Izvršilni odbor ima mandat 2014 – 2018.  
Izvršilni odbor se je v letu 2015 sestal na dveh rednih sejah - 27. 3. in 8. 10. 
Predsednica pa je sklicala tudi korespondenčne seje o aktualnih dogodkih. 
 

II. Izvedena strokovna srečanja 
• Enodnevni strokovni seminar Zagotavljanje kakovostne kirurške Zdravstvene 

nege - znamo in zmoremo, 27. 3. 2015, Moravske Toplice 
• strokovni posvet vodilnih MS – koordinator kirurške zdravstvene nege na temo 

 kadrovski viri v zdravstveni negi;  27. 11. 2015 
 

III. Založniška dejavnost 
Zbornik predavanj z recenzijo Zagotavljanje kakovostne kirurške  zdravstvene nege - 
znamo in zmoremo   v nakladi 150 izvodov. 
 

IV. Druga strokovna dejavnost 
Zastavljene cilije v planu 2015 smo delno realizirani, oblikovanih kirurških delavnic 
nismo uspeli ponuditi zavodom. Aktivneje smo pričeli delovati na področju kirurških 
protokolov in oblikovanje predlogov za pisanje Priročnika kirurške zdravstvene nege, kar 
bo glavno vodilo dela SS v letu 2016.  
  

V. Program dela in cilji za leto 2016 
Sledili bomo naši vizij postati strokovni tim, ki bo podpiral kirurško zdravstveno nego, ki 
bo vključevala z dokazi podprto prakso. Spodbujali bomo znanstveno-raziskovalno delo 
na področju ZN kirurškega bolnika in se zavzemali za publiciranje le tega. S strokovnim  
povezovanjem in zavzetostjo se bomo trudili za zadovoljstvo vseh članov na področju 
kirurške zdravstvene nege. Po potrebi bomo sodelovali z MZ na področju strokovnih 
nadzorov v kirurški zdravstveni negi. 
Dolgoročni cilji so usmerjeni predvsem v raziskovanje možnosti specialnih znanj s 
področja kirurške zdravstven nege. 
Tekoče delovanje SS bo predvsem usmerjeno v pridobivanje sponzorskih sredstev in 
organizacijo: 
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• dvodnevnega seminarja: Na dokazih podprta kirurška zdravstvena nega – 
priložnost za varno in učinkovito obravnavo kirurškega pacienta 20. in 21. maja 
2016  

• Izvajanje kirurških delavnic v posameznih zavodih:  
• Delavnica 1: Vsaka kirurška rana ima svojo zgodbo 
• Delavnica 2: Ravnanje s sodobnim šivalnim materialom in fiksirni trakovi in obliži 
• Delavnica 3: Endovaskularna laserska ablacija in postoperativna kompresijska 

terapija 
•  Strokovni posvet vodilnih MS - koordinator kirurške zdravstvene nege  25. 11. 

2016 
• Delovanje na področju strokovne terminologije  
• Priprava kirurških protokolov in priročnika za kirurško zdravstveno nego  

 
Poročilo je potrdil IO Sekcije MS in ZT v kirurgiji na redni seji 8. 10. 2015 [Sklep 17/38]. 
 
Poročilo pripravila: Lidija Fošnarič, predsednica sekcije 
fosnaric@t-1.si.  
 
 

13.13. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v rehabilitaciji in 
zdraviliški dejavnosti 
 
 
 
 
 
 
 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 
Člani izvršilnega odbora: 
• Predsednica: Veronika Vidmar, mandat 28. 3. 2013 - 2017 
• Podpredsednica: Romana Petkovšek – Gregorin, mandat 28. 3. 2013 - 2017 
• Tajnica: Bojana Hočevar Posavec, mandat 28. 3. 2013 - 2017 

• Člani: Katja Hribar, Melita Belej in Mirjam Salobir  -mandat 2013 - 2017  
Članica IO Barbara Oštir je podala pisno izjavo, da ni več zaposlena v zdraviliški 
dejavnosti in zato ne bo več delovala kot aktivna članica v IO sekcije. 
Redne seje IO v letu 2015 so bile 16. 4, 28. 5., 8. 10., 16. 12.; imeli smo tudi dve dopisni 
seji, in sicer 13. 1. in 14. 8. 
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II. Izvedena strokovna srečanja 
Seminar z učno delavnico z naslovom: Premeščanje pacienta smo izvedli 5. 2. 2015 v 
URI - Soča. Zaradi izvedbe treh učnih delavnic je bilo število udeležencev omejeno na 
30. Strokovni seminar smo v podobni obliki izvedli leta 2014. Sedaj smo ga zaradi 
velikega zanimanja udeležencev ponovili. Nekoliko pa smo ga nadgradili, saj smo dodali 
še eno učno delavnico. 
 

III. Založniška dejavnost 
Ob izvedbi strokovnega seminarja smo uporabili leta 2014 natisnjen zbornik predavanj: 
Premeščanje pacienta CIP 616-083(082). 

IV. Druga strokovna dejavnost 
V mesecu maju smo na razširjeno sejo IO sekcije povabili MS in ZT vseh slovenskih 
zdravilišč ter vodstvo Zbornice – Zveze z željo narediti rehabilitacijsko zdravstveno nego 
bolj vidno. Kolegice na Zbornici – Zvezi smo želeli podrobneje seznaniti s problemi, s 
katerimi se srečujemo pri svojem delu in v svojem delovnem okolju. Predvsem pa 
izpostaviti zaposlovanje medicinskih sester v zdraviliščih po Splošni kolektivni pogodbi 
za gostinstvo in turizem. 

V. Program dela in cilji za leto 2016 
• V letu 2016 planiramo strokovni seminar z mednarodno udeležbo z naslovom: 

Zapleti in nujna stanja v rehabilitacijski zdravstveni negi.  
• Pripravljamo tudi recenziran zbornik predavanj, ki bo izdan ob strokovnem 

seminarju. Prvič bomo povabili tudi predavatelje iz tujine. 
• Z delom je začela delovna skupina za pripravo protokolov v okviru naše sekcije; 

prvi protokol bo: Kateterizacija ženske. 
• Sekcija si skupaj s Sekcijo MS in ZT v z enterostomalni terapiji prizadeva tudi za 

pripravo in izvedbo izobraževanja za pridobitev specialnega znanja s področja ZN 
bolnika z motnjami uriniranja.  

• Naša prizadevanja pa bodo še naprej usmerjena tudi v združevanje in podporo 
MS in ZT v rehabilitacijski in zdraviliški dejavnosti. 

 
Poročilo so potrdile članice IO na korespondenčni seji  26. 1. 2016. 
 
Poročilo pripravila: Veronika Vidmar, predsednica sekcije 
veronika.vidmar@ir-rs.si 
 
 

13.14 Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji 
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I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 
Člani izvršilnega odbora: 

• Predsednica:   Gordana Marinček Garić za obdobje 2014 - 2018 
• Člani:   Zvonka Kastelic, Snežana Umičević, Vesna Hamzić, Peter 

Koren, Andreja Kranjc, Damjan Slakan za obdobje 2014 - 2018 
Število sej v letu 2015: 6 
 

II. Izvedena strokovna srečanja 
Tarčna zdravila - trendi in novosti, 10. in 11. april 2015, Zreče. 
 

III. Založniška dejavnost 
• Zbornik predavanj z recenzijo: Tarčna zdravila - trendi in novosti; 
• poročilo z udeležbe na Evropskem onkološkem kongresu 2015 (Dunaj) za 

Utrip. 
 

IV. Druga strokovna dejavnost 
• Priprava učne delavnice z naslovom »Učenje zdravstvenih delavcev 

zdravstveno vzgojnega dela z bolniki, ki prejemajo sistemsko terapijo«; 
• Sodelovanje z  Onkološkim inštitutom Ljubljana v mednarodnem projektu 

» Nadzor nad tobakom – aktivna vloga medicinskih sester. 
 

V. Mednarodna dejavnost 
Članstvo v EONS (European oncology nursing society) - aktivno sodelovanje na 
rednih letnih posvetih (Advisory council meeting).  
 

VI. Program dela in cilji za leto 2016 
• Organizacija in izvedba 43. strokovnega seminarja (Aktualno! Onkološke 

teme in dileme, 8. - 9. april 2016, Otočec) in izdaja zbornika predavanj z 
recenzijo; 

• organizacija in izvedba učne delavnice z naslovom »Učenje zdravstvenih 
delavcev zdravstveno vzgojnega dela z bolniki, ki prejemajo sistemsko 
terapijo«; 
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• aktivno sodelovanje v mednarodnem projektu »Nadzor nad tobakom – 
aktivna vloga medicinskih sester; 

• mednarodno sodelovanje z EONS in aktivna udeležba na EONS rednem 
letnem posvetu (Advisory council meeting 2016); 

• pridobivanje novih znanj in izkušenj ter prenos le the v širši slovenski 
prostor (udeležba na strokovnih srečanjih v Sloveniji in tujini); 

• multidisciplinarno povezovanje in sodelovanje. 
Poročilo pripravila: Gordana Marinček Garić, predsednica sekcije 
GMarincek@gmail.com 
 
 

13.15. Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji  
 
 
 
 
 
 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 
Člani izvršilnega odbora: 

• Predsednica:   mag. Tamara Štemberger Kolnik  
• Podpredsednica: Božica Hribar 
• Člani:   Anita Jelar Slatnar, Alenka Petek, Jožica Hudoklin, Dragica 

Tomc, Vanja Vilar, Anita Jelen, Majda Topler, Renata Batas, Suzana Majcen 
Dvoršak. 

 

II. Izvedena strokovna srečanja 
Izveden strokovni seminar z naslovom: Poškodovana koža  
 

III. Založniška dejavnost 
Izdan zbornik kot elektronski vir, z recenzijo, z naslovom: Poškodovana koža   
 

IV. Druga strokovna dejavnost 
• Oblikovanje petih protokolov (preveza nefrostome, menjava vrečke pri 

nefrostomi, prebrizgavanje nefrostome, preveza cistostome, 
prebrizgavanje cistostome).  

• Olikovan program za izvedbo 100-urnega izobraževanja za pridobitev 
specialnih znanj na področju urologije. 
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• Priprave na oblikovanje raziskave: Družina z otrokom, ki ima stomo. 
• Oblikovanje predloga  minimalnih standardov  za medicinske pripomočke 

za oskrbo izločalnih stom in fistul.  
• Prevod Priporočil za predpisovanje pripomočkov za pacienta s stomo v 

angleški jezik.  
 

V. Mednarodna dejavnost 
Priprave na svetovni kongres, dve aktivni udeležbi (prispevek in plakat): 
Distresses of parents of a child with stoma 
Recommendations for prescribing the ostomy appliances for patient with stomas 
and fistulas  
 
 

VI. Program dela in cilji za leto 2016 
• Izvedba seminarja: Holistična obravnava pacienta v enterostomalni terapiji 

– od preventive do urgentnih stanj 
• Srečanje enterostomalnih terapevtov v oktobru 
• Udeležba na Svetovnem kongresu enterostomalnih terapevtov 
• Izvedba izobraževanja za pridobitev specialnih znanj s področja urologije 
• Oddaja še vsaj dveh protokolov s področja enterostomalne terapije 
• Volitve novega vodstva sekcije  

 

VII. Druge aktivnosti 
• V pripravi so aktivnosti in kompetence entrostomalnih terapevtov. 
• Pripravljamo prenovo zavihka spletne strani, ki je namenjen strokovni 

sekciji. 
 
Poročilo pripravila: mag. Tamara Štemberger Kolnik, predsednica sekcije 
tamara.stemberger@gmail.com 
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13.16. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji 
 
 
 
 
 
 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 
Sekcija MS in ZT v endokrinologiji deluje od leta 1988 (torej 28 let) z vizijo zagotavljanja 
in krepitve vsebin, ki  zdravstvenim delavcem, predvsem medicinskim sestram, 
zagotavljajo potrebna znanja za lažje delo z bolnikom z endokrinološkim obolenjem. 
Strokovno delo je večplastno, saj se sekcija ukvarja z vprašanjem osebne rasti 
strokovnjaka, prečiščevanjem strokovnih vsebin. 
Člani izvršilnega odbora: 

• Predsednica:  Jana Klavs               
• Člani:  Zdenka Tratnjek, Splošna bolnišnica Murska Sobota; Marija Škafar, 

Splošna bolnišnica Maribor; Vanja Kosmina Novak, Zdravstveni dom Koper; 
Marta Vrčkovnik, Bolnišnica Slovenj Gradec; Ana Gianini, UKC Ljubljana, 
Pediatrična klinika; Andreja Žnidaršič, Bolnišnica Novo mesto; Barbara Žargaj, 
UKC Ljubljana; Mateja Bahun, Splošna bolnišnica Jesenice.  

II.     Izvedena strokovna srečanja 

• 4. 3. 2015 - FIT - izobraževanje za diabetološke time/delavnice (Ljubljana) 
• 17. - 18. 10. 2015 - Človek človeku človek - redno vsakoletno 

izobraževanje za zdravstvene delavce v endokrinologiji 
 

III.     Založniška dejavnost 

17. 10. Zbornik predavanj: Človek človeku človek. Vsi udeleženci so prejeli pisni in 
elektronski izvod z možnostjo prepošiljanja; v tajništvo poslan elektronski izvod; 
koordinatorju Strokovnih sekcij poslan elektronski izvod za e-knjižnico; v knjižnico 
Zbornice - Zveze poslana dva izvoda; v NUK poslanih pet izvodov. 
 

IV. Druga strokovna dejavnost 

     Sodelovanja: 
• Ministrstvo za zdravje - Koordinativna skupina za nacionalni program o sladkorni 

bolezni; 
• NIJZ - projekt “Skupaj za zdravje” - izobraževalni moduli in priprava literature za 

usposabljanje in uvajanje;  
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• CPC+ projekt – Nadgradnja izobraževanja obravnave bolnika s sladkorno 
boleznijo; 

• Zveza društev sladkornih bolnikov Slovenije – projekt uvajanja »Laičnega 
svetovalca«; 

• uredništvo kolumne v časopisu Sladkorna bolezen; 
• izvajanje svetovanj o zdravem življenjskem slogu, samokontroli.  

 

V. Mednarodna dejavnost 
Aktivne in pasivne udeležbe na kongresih: 

• ATTD – Pariz 2015 
• FEND – Berlin 2015 
• IDF – Vancouver 2015 

 

VI. Program dela in cilji za leto 2016 
V letu 2016 želimo izvesti dve izobraževanji:  

• 22.- 23. 4. 2016 – Nadgradnja osnovnega modula »Sladkorna bolezen za time v 
RA« 

• 6. – 8. 2016 – 5. endokrinološki kongres zdravstvene nege  
Poleg izobraževanj Sekcija pripravlja prenovo Kurikulima za edukacijo oseb s sladkorno 
boleznijo, ki je prvič izšel 2011. Pripravlja se Model edukacije bolnika s sladkorno 
boleznijo. V dogovoru z ZZZS se vzpostavlja dokument kompetenc DMS za izvajanje 
»dietoterapije«, ki je bila do sedaj dodeljena le dietetikom, le teh je v diabetoloških timih 
za peščico, delo prehranskega svetovanja izvajajo diplomirane medicinske sestre s 
specialnimi znanji o edukaciji bolnikov s sladkorno boleznijo. 
Želeli bi tudi poenotiti nazive specialnih znanj, ki so dodeljeni članicam endokrinološle 
sekcije. 
Sekcija sodeluje pri pripravi »Smernic za zdravljenje sladkorne bolezni« 
 
Poročilo pripravila: Jana Klavs, predsednica sekcije 
janaklavs@gmail.com 
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13.17. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nefrologiji, dializi in 
transplantaciji 
 
 
 
 
 
 
 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 
Člani izvršilnega odbora: 

• Predsednica:   Mirjana Rep 
• Podpredsednica: Marica Parpot 
• Člani:   Cvetka Likar (Ljubljana), Boža Pirkovič (Zasavje-Trbovlje), 

Benedikta Lipičar Kovšca (Šempeter), Marica Parapot (Novo mesto), Darijan 
Marič (Murska Sobota), Doroteja Žnidarko (Nefrodial), Mateja Perko (Jesenice) in 
Sabina Eberl (Maribor). 

• Člani razširjenega izvršilnega odbora: Ana Hostnik (zastopnica otroške dialize 
in transplantacije Ljubljana),  Andreja Kuhar (DC Ptuj), Sonja Pečolar (DC Slovenj 
Gradec).    

 

II. Izvedena strokovna srečanja 
• V letu 2015 smo izvedli strokovna izobraževanja na temo Varovanje ožilja 

pri bolnikih s kronično boleznijo ledvic v Mariboru;  
• Srčno žilne bolezni in ledvična hipertenzija pri bolnikih s kronično ledvično 

odpovedjo ter vloga zdravstvene nege v  Termah Zreče; 
•  Zelo pomemben dogodek je Simpozij ob 40. obletnici zdravljenja s 

hemodializo v Splošni bolnišnici Nova Gorica. Dogodka se je udeležilo več 
kot 100 udeležencev, ki so s svojo prisotnostjo poudarili pomembnost 
srečanja. Na dogodku smo podelili 3 priznanja za dosežke na ožjem 
strokovnem področju; 

•  ravno tako smo imeli obeležje 45 let kronične dialize in transplantacije 
ledvic v Sloveniji, simpozij z mednarodno udeležbo;  

• enodnevni tečaj doplerske diagnostike v dializi in transplantaciji v Ljubljani 
od 19. – 21. november 2015. 

 

III. Založniška dejavnost 
• Zbornik Varovanje ožilja pri bolnikih s kronično boleznijo ledvic  

CIP - Kataložni zapis o publikaciji, Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 
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616.61-008.6(082) 
616.61-78(082) 

• Zloženka z zdravstveno - vzgojno vsebino: Varovanje ožilja zgornjih 
okončin in krepitev mišičnih črpalk   

• Zbirna mapa: Klinično usposabljanje za pridobitev specialnih znanj na 
področju peritonealne dialize 

• Zbornik: Srčno žilne bolezni in ledvična hipertenzija pri bolnikih s kronično 
ledvično odpovedjo ter vloga zdravstvene nege je v pripravi. 

 
 
 

IV. Druga strokovna dejavnost 
• Sodelovanje sekcije z nefrološkim društvom v projektu Asistirane 

peritonealne dialize (v nadaljevanju PD) je zahtevalo veliko dela za 
pripravi kurikuluma znanja za pridobitev specialnega znanja na področju 
PD za dipl. m. s. in TZN.  

• Mapa za opravljanje kliničnih vaj je dokončana kar si štejemo za uspeh.  
• Pripravili smo protokol Umestitve zdravljenja pacientov z asistirano 

peritonealno dializo s KLO, dogovoriti in uskladiti vse nejasnosti s 
patronažnimi medicinskimi sestrami in  medicinskimi sestrami v SVZ. 

• Sodelovanje v delovni skupini na primarni, sekunadrani in tercialni ravni za 
pregled kadrovski standardov modre knjige, na katero je bilo treba podati 
predloge oz pripombe. Končni cilj so kadrovski standardi za posamezna 
področja zdravstvene in babiške nege na področju Evropske unije oziroma 
širšem mednarodnem prostoru ter oblikovanje predloga kadrovskih 
standardov v zdravstveni in babiški negi in oskrbi v slovenskem prostoru. 
Dializa je podala svoje predloge v soglasju s člani IO sekcije.  

  
 

• Sodelovali smo na razpisu za pridobitev sredstev iz sklada za projektno 
delo in publicistično dejavnost. Na razpis smo se prijavili z dvema 
projektoma.  

• Kar je najbolj zaznamovalo leto 2015, je sprejetje oziroma  potrditev 
Nacionalnih protokolov za področje peritonealne dialize. 

 
 

V. Mednarodna dejavnost 
• Na mednarodnem področju EDTNA/ERCA v  Dresdnu se je Slovenija 

predstavila s petimi znanstvenimi plakati. Plakate so pripravile kolegice iz 
UKC Ljubljana in UKC Maribor.  

• Predstavnica Univerzitenega kliničnega centra Ljubljana na področju 
transplantacije M. Uštar je imela prezentacijo na temo: Oral health 
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practice after transplantation. S področja hemodialize so bili predstavljeni 
trije plakati: Ž. Žele, R. Žugić, C. Likar; Fall prevention of chronic dialysis 
patients; Ž. Žele, C. Likar, R. Žugić: Specialties of work on the isolation 
ward of dialysis center University clinical center Ljubljana; Z. Bošeska, Ž. 
Žele, C. Likar; Laughter yoga during hemodialysis treatment. Predstavnice 
Univerzitenega kliničnega centra Maribor: S. Eberl, Z. Kupnik, V. 
Balevska, R. Ekart, so imele prezentacijo na temo: The role of nurse in the 
treatment of acute renal failure.  

• Predsednica sekcije Mirjana Rep se redno udeležuje sestankov 
nacionalnih predsednic na EDTNA/ERCA kongresih in vključuje v skupne 
projekte.  

 

VI. Program dela in cilji za leto 2016 
• Slediti strategiji razvoja Zdravstvene nege v Republiki Sloveniji od leta 

2011 do 2020; 
• izvedba izobraževanj za specialna znanja za diplomirane medicinske 

sestre in izvajalce       zdravstvene nege s srednješolsko izobrazbo na 
področju nefrologije, dialize in transplantacije v projektu asistirana 
peritonealna dializa; 

• z izdelavo nacionalnih protokolov aktivnosti zdravstvene nege, ki 
vključujejo stopnjo kakovosti in specifičnosti strokovnega področja, bomo 
zmanjšali odstopanja v opravljanju ZN in zagotovili najboljšo možno in 
varno oskrbo nefrološkega pacienta; 

• z organizacijo strokovnih izobraževanj in izpopolnjevanj omogočamo 
nadgrajevanje znanja, osebno in strokovno rast posameznika; kot članice 
evropskega združenja nefrologije, dialize in transplantacije EDTNA/ERCA 
bomo še naprej aktivno sodelovali v strokovnih delovnih skupinah na 
področju raziskovanja, predavanj, izdelavi posterjev in imeli še naprej 
predstavnico EDTNA za Slovenijo; 

• skrb za strokovno literaturo: izdaja strokovnih Zbornikov predavanj, 
“Priročnika za edukatorje prehrane v nadomestnem zdravljenju “, prevod 
knjige “ Žilni pristopi”  EDTNA/ERCA, v pripravi knjižica: Terapevtska 
vadba pacientov na HD in  PD; 

• Monografija razvoja ZN nadomestnega zdravljenja pri KLO v Sloveniji; 
• organizacija rednih sej članov Izvršilnega odbora strokovne sekcije v 

skladu z letnim načrtom in nenehna izmenjava vseh pomembnih 
informacij; 

• spodbujanje in razvoj raziskovalne dejavnosti na področju nefrologije; 
• delovanje strokovne sekcije bo še naprej usmerjeno k sodelovanju z 

drugimi strokovnimi sekcijami, lokalnimi društvi in Zvezo društev ledvičnih 
bolnikov; 

• spodbujanje k objavam prispevkov v strokovnih in znanstvenih revijah; 
• odgovarjanje na zastavljena vprašanja in pomoč na strokovnem in 
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osebnem področju            zaposlenih; 
• skrb za nadaljnji razvoj, sprotno posodabljanje in nadgradnjo spletne 

strani sekcije; 
• v plan dela za leto 2016 pod samostojno organiziranje strokovnih srečanj 

smo  uvrstili:Tečaj usposabljanja kandidatov na področju priprave pacienta 
na transplantacijo ledvice, 1. kongres  nefrološke zdravstvene nege 
pacienta z mednarodno udeležbo. Tema simpozija: Implementacija 
kakovostne in varne zdravstvene nege pri  pacientu z boleznijo ledvic, 
varovanje ožilja pri pacientih s končno ledvično odpovedjo in reševanje  
zapletov inteoretično in klinično usposabljanje za pridobitev specialnih 
znanj na področju peritonealne dialize. 

• sodelovali bomo pri organizaciji 30-obletnice zdravljena s hemodializo v 
SB Trbovlje.  

• Pod ostale dogodke strokovne sekcije smo uvrstili: sejo strokovne skupine 
na področju prehrane: Prehransko stanje pacienta v nadomestnem 
zdravljenju in sejo strokovne skupine na področju nacionalnih protokolov. 

 

VII. Druge aktivnosti 
• Povezali smo se z nefrološko skupino za področje prehrane  in z Univerzo 

na Primorskem - Fakulteto za vede o zdravju z namenom razširiti obzorja 
in nadgraditi znanje medicinskih sester, ki se ukvarjajo s prehrano 
pacienta s KLO ne glede na obliko nadomestnega zdravljenja. 

• Dekanjo prof. dr. Darjo Barlič – Maganja, mag. farm., smo povabili k 
sodelovanju v projektu: Šola za medicinske sestre in dietetike za 
prehransko vodenje pacientov s končno ledvično odpovedjo v 
nadomestnem zdravljenju. Dogovarjamo se za prvi delovni sestanek, na 
katerem se bomo pogovorili o vsebini učnega programa in izvedbi 
izobraževanja.  

 
Poročilo pripravila: Mirjana Rep, predsednica sekcije  
info@nefrološka-sekcija.com 
 
  



[Type text] 
 

 

Poročilo o delu organov Zbornice –Zveze za leto 2015 
 
 

 119 

 

13.18. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji 
 
 
 
 
 
 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 
Člani izvršilnega odbora: 

• Predsednica:   Tatjana Gjergek, mandat 2015 - 2019  
• Podpredsednica: Lučka Kočevar, mandat 2013 - 2017 
• Člani:   Nika Nahtigal, Jasna Korak, Milena Kaplar, Marija Petrinec 

Primožič, Brigita Hekič, Rosanda Drufovka, Bojana Baričič; mandat 2013 - 2017 
 
V letu 2015  je Izvršni odbor Sekcije imel dve redni seji in pet korespondenčnih sej. 
 

II. Izvedena strokovna srečanja 
• Letni enodnevni seminar z naslovom "Endoskopija skozi oči medicinske 

sestre”, Hotel Thermana v Laškem, 17. april 2015 
• Učna delavnica "Perkutana endoskopska gastrostoma", prostori Zbornice 

- Zveze, 10. december 2015 
 

III. Založniška dejavnost 
Zbornik predavanj "Endoskopija skozi oči medicinske sestre" 
 

IV. Druga strokovna dejavnost 
V letu 2015 imamo objavljenih 6 nacionalnih protokolov. Pripravljamo nov 
protokol "Mikrobiološki nadzor v endoskopiji", ki je obsežen in zahteva 
sodelovanje strokovnjakov s področja mikrobiologije, laboratorijske dejavnosti in 
bolnišnične higiene.  
 

V. Mednarodna dejavnost 
Sekcija je član mednarodne organizacije ESGENA, ki združuje medicinske sestre 
in zdravstvene tehnike evropskih držav in pridruženih članic, ki delujejo na 
področju gastroenterološke endoskopije. Naša sekcija poleg gastroenterološke 
dejavnosti združuje tudi druga področja endoskopske dejavnosti (pulmološka, 
urološka, ORL, ginekološka) predvsem v temah, ki so vsem dejavnostim skupne 
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(higiena v endoskopiji, zdravstvena nega endoskopskega pacienta,…). Člani 
sekcije se vsako leto udeležujemo mednarodne konference in lani smo se 
predstavili tudi z nacionalnim posterjem na temo naših nacionalnih protokolov. 
Pod okriljem ESGENA deluje Educational working group, katere aktivna članica 
je Stanka Popovič. Tako lahko aktivno sodelujemo pri ustvarjanju smernic o 
izobraževanju medicinskih sester na področju endoskopije v mednarodnem 
prostoru.   
 
 

VI. Program dela in cilji za leto 2016 
• V letu 2016 imamo plan organizirati dvodnevno konferenco z mednarodno 

udeležbo, kjer bomo izvedli tudi učne delavnice z vsebinami nacionalnih 
protokolov.  

• Pripravljamo tudi izvedbo Funkcionalnega izobraževanja, ki je v obsegu 
100 ur vpisano v register specialnih znanj na ZZ. 

• V letu 2015 smo pričeli z učno delavnico "Perkutana endoskopska 
gastrostoma", za katero je bilo veliko zanimanje. Zato v letošnjem letu 
planiramo dve ponovitvi delavnic, z dopolnjenimi temami in izdelavo 
enotnega zbornika s članki predavanj in dodatno priporočeno literaturo, ki 
bo hkrati služil kot učbenik in delovni pripomoček. 

• V pripravi je nov protokol "Mikrobiološko vzorčenje v endoskopiji", ki je še 
v delovni verziji.  

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

 

I. Predstavitev strokovne sekcije 
Člani izvršilnega odbora: 

• Predsednik: Darko Čander, zastopnik štajerske regije 
• Podpredsednik: Jože Prestor, zastopnik gorenjske regije 
• Člani: Nastja Belcer Premrl, zastopnica obalno kraške regije; David Drčar, 

zastopnik zasebnih reševalnih služb; Matej Bončina, zastopnik dolenjske 
regije; Tanja Doljak Milost, zastopnica primorske regije; Tomaž Kavzer, 
zastopnik savinjsko – koroške regije; Boštjan Turza, zastopnik prekmurske 
regije; Danijel Andoljšek, zastopnik ljubljansko – notranjske regije. 

IO sekcije ima mandat 19. april 2013 - 18. april 2017. 
V letu 2015 smo izvedli sedem korespondenčnih sej (11. 2., 11. 3., 22. 6., 9. 9., 21.9., 6. 
10., 13. 10.) ter eno redno sejo 22. 4.  
	  

II. Izvedena strokovna srečanja 
• 5. 2. 2015 v centru URSZR, Pekre pri Mariboru: Oskrba dihalne poti in umetna 

ventilacija v predbolnišničnem okolju 
• 22. 4. 2015 Hotel Golte: strokovno srečanje sodnikov in organizatorjev strokovno 

izobraževalnega tekmovanja ekip iz nujne medicinske pomoči 
• 23. in 24. 4. 2015, Hotel Golte: Ogrožen otrok na terenu ali spremembe sistema 

NMP? Kaj za reševalce predstavlja večji izziv (stisko) 
• 23. september 2015, Rogla: strokovno srečanje sodnikov: »Napredna oskrba 

dihalne poti« 
• 24. - 26. september 2015, Rogla: XI. strokovno izobraževalno tekmovanje ekip 

nujne medicinske pomoči 
• 20. november 2015, vojašnica SV v Novem mestu: »Interpretacija EKG zapisa v 

predbolnišničnem okolju«  
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III. Založniška dejavnost 
• Zbornik predavanj Ogrožen otrok na terenu ali spremembe sistema NMP? Kaj za 

reševalce predstavlja večji izziv?   
CIP: 616-053.2-083.98(082)            ISBN: 978 - 961 - 93179 - 7 - 6 
 

IV. Druga strokovna dejavnost 
• XI. tradicionalni veleslalom reševalcev, Rogla, 14. 1. 2015 
• 5. seja  Kolegija vodij reševalnih služb Slovenije, Golte, 24.  4.   2015 
• sodelovanje s SZUM in Sekcijo MS in ZT v urgenci 
• Mednarodni simpozij o urgentni medicini (prog. odbor) 18.-20. junij 2015, 

Portorož,  
• sodelovanje s SZD - sekcijo MRMI  
• Udeležba inštruktorjev in tečajnikov na tečaju MRMI (Ukrepanje zdravstva ob 

velikih nesrečah), Novo mesto, 22. - 22. 1. 2015 
• sodelovanje s SZD - sekcijo ATLS 
• Udeležba Jože Prestor in Darko Čander na tečaju Advanced Trauma Life 

Support - opazovalca  
• Sodelovanje z ZRCK  
• Udeležba članov sekcije kot sodnikov - inštruktorjev na vaji »Skupaj 

močnejši« 
• Sodelovanje sekcije in regijskih DMSBZT  -  Tečaji TPO z AED: DMSBZT 

Ljubljana (10 tečajev); DMSBZT Celje, (4 tečaji); DMSBZT Novo mesto (1 tečaj); 
DMSBZT Nova Gorica (1 tečaj); DMSBZT Velenje (1 tečaj); DMSBZT Maribor (4 
tečaji)  

• Sodelovanje z  zunanjimi naročniki-Tečaji TPO z AED za zdravstvene delavce 
in sodelavce: SVZ Hrastovec (4 tečaji); Diagnostični center Bled (2 tečaja); SVZ 
Langus Radovljica (2 tečaja); SVZ Vitadom (1 tečaj) 

• Sodelovanje sekcije in Ministrstva za zdravje: sodelovanje članov sekcije v 
različnih  delovnih skupinah in nadzornih komisijah. 
 

V. Mednarodna dejavnost 
• Hrvatsko sestrinsko društvo hitne medicine:  sodelovanje pri  izvedbi »1. škole 

hitne medicine za medicinske sestre«, Zagreb, 22. 5. 2015; Sodelovanje pri  
izvedbi »2. škole hitne medicine za medicinske sestre«, Zagreb, 4. 12. 2015 

• Zavod za hitnu medicinu istarske županije: sodelovanje in udeležba članov 
sekcije kot sodnikov na 1. mednarodnem srečanju ekip NMP, iz Slovenije sta se 
na poziv Sekcije udeležili ekipi  NMP Maribor in NMP Ptuj,  Pula, 29.- 30. 4. 2015. 

• Hrvatski zavod za hitnu medicinu: sodelovanje članov Sekcije kot nacionalni 
inštruktorji za področje triaže in dispečerstva. 
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Poročilo pripravil: Darko Čander, predsednik sekcije   
cander.darko@gmail.com   
 
 
 

13.20. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v zobozdravstvu 
 
 
 
 
 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 
Člani izvršilnega odbora: 

• Predsednica:   Marina Čok, mandat 18. 5. 2012 - 17. 5. 2016  
• Podpredsednica: Damjana Grubar 
• Člani:  Andreja Turk, Loti Hreščak, Dora Masten, Maja Koudila, Irena 
Šumer, Sonja Bernot, Vanja Kovačič 

V letu 2015 smo imeli šest sej in eno korespondenčno sejo IO sekcije. 
 

II. Izvedena strokovna srečanja 
• 10. in 11. aprila 23. strokovni seminar Kakovostna zdravstvena nega v 

zobozdravstvu, v Šmarjeških Toplicah. 
• 9. oktober strokovni seminar v sodelovanju s Sekcijo v splošni medicini 

Pomen Prehrane, v Talaso Strunjan.  
 

III. Založniška dejavnost 
Zbornika: 

• Kakovostna zdravstvena nega v zobozdravstvu 
• Pomen prehrane 
• Utrip - št. 5 Kakovostna zdravstvena nega v zobozdravstvu 
• Novis - št. 12 Protokol za izvajanje zobozdravstvene vzgoje in preventive  

 

IV. Druga strokovna dejavnost 
Nacionalni protokol aktivnosti zdravstvene nege Ščetkanje zob v vrtcu in šoli 
(potrjen) in Priprava zobne ambulante pred pričetkom dela  
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V. Mednarodna dejavnost 
Aktivno sodelovanje s Stomatološko polikliniko Zagreb. 
 

VI. Program dela in cilji za leto 2016 
• V januarju izvedba delavnice Ustna higiena od otroka do starostnika; 
• marec - srečanje izvajalk zobozdravstvene vzgoje in preventive;  
• 8. in 9. april dvodnevni strokovni seminar v Rimskih Termah; 
• jeseni - strokovna ekskurzija Stomatološke klinike v Ljubljani; 
• specialna znanja za dejavnost zobozdravstvene vzgoje in preventive; 
• NP za preventivno in kurativno dejavnost; 
• modul za zobne asistentke; 
• aktivno sodelovanje z Zbornico - Zvezo, ZZZS, NIJZ, MZ, ZZZ, 

pedontološko in stomatološko sekcijo. 
 
Poročilo pripravila: Marina Čok, predsednica sekcije 
cok.marina@gmail.com 
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13.21. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v sterilizaciji 
 
 
 
 
 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 
Člani izvršilnega odbora: 

• Predsednica:  Nataša Piletič 
• Podpredsednica: Irena Istenič 
• Člani: Tanja Pristavec, Edija Bavdaž, Darja Kukovič, Dragan Drobnjak 

 

II. Izvedena strokovna srečanja 
Dvodnevno strokovno srečanje: Varnost je načrtovana, Kranjska Gora, 16. Do 
17. 4.2015 
 

III. Založniška dejavnost 
• Priročnik: Priporočila za delo v sterilizaciji, ISBN 978-961-273-106-9, 
• Zbornik predavanj strokovnega srečanja, ISBN 987-961-273-107-6 

 

IV. Druga strokovna dejavnost 
Nacionalni protokoli: Polnjenje komore parnega steriliaztorja 
 

V. Mednarodna dejavnost 
Ponovna včlanitev v svetovno združenje za sterilizacijo (WFHSS), članica 
izvršnega odbora WFHSS je pridružena članica izvršilnega odbora sekcije ga. 
Andreja Žagar. 
 

VI. Program dela in cilji za leto 2016 
• Organiziranje dvodnevnega strokovnega srečanja 
• Izvedba razpisa za priznanja na ožjem strokovnem področju 
• Priprava nacionalnih smernic za področje sterilizacije 
• Udeležba na svetovnem kongresu WFHSS 
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VII. Druge aktivnosti 
Člani IO so se udeležili strokovnih srečanj drugih strokovnih združenj s prispevki. 
 
 
Poročilo pripravila: Nataša Piletič, predsednica sekcije 
natasa.piletic@sb-nm 
 
 

13.22. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v hematologiji 
 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 
Člani izvršilnega odbora: 

• Predsednica:   Nataša Janevski, od aprila 2012 
• Podpredsednik: Boštjan Jovan, od oktobra 2013 
• Člani:   Marjanca Rožič, od oktobra 2013, Meta Ražman, od oktobra 

2013, Milena Drnovšek, od oktobra 2013, Stanko Rovtar, od oktobra 2013, Irena 
Krivec, od aprila 2014 

Število sej v letu 2015: 4  
 

II. Izvedena strokovna srečanja 
• Zdravstvena nega hematološkega bolnika, 17. in 18. april 2015, Terme 

Zreče 
• Zdravstvena nega hematološkega bolnika in tarčna zdravila, 2. in 3. 

oktober 2015, Terme Maribor 
 

III. Program dela in cilji za leto 2016 
• Tekoče usmeritve in cilji za leto 2016 sta uspešno izpeljani strokovni 

srečanji v aprilu in oktobru 2016. 
• Dolgoročni cilj je povezovanje z medicinskimi  sestrami iz sosednje 

republike Hrvaške, s katerimi že sedaj dobro sodelujemo, in organizirati 
enkrat letno strokovno srečanje z ostalimi transplantacijskimi centri v 
Evropi in  iz ostalih republik nekdanje Jugoslavije. 

 
 
Poročilo pripravila: Nataša Janevski, predsednica sekcije  
natasa.rezun@gmail.com 
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13.23. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci 
 
 

 
 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 
Člani izvršilnega odbora: 

• Predsednica:   Vida Bračko (mandat 15. 10. 2015 do 15. 10. 2019)  
• Podpredsednica: Nada Macura Višić (mandat 15. 10. 2015 do 15. 10. 2019) 
• Člani:   Edin Adrović, Vojko Anderle, Marija Brvar, Majda    Cotič 

Anderle, Tina Gros, Renata Mlakar, Drago Satošek (člani izvršilnega odbora 
imajo mandat od 15. 10. 2015 do 15. 10. 2019) 

IO in strokovni svetovalci so se sestali sedemkrat: 20. 1, 20. 2, 7. 4, 19. 5, 2. 7, 3. 9, 
19. 11. Sklicani sta bili 2 korespondenčni seji (30. 3. in 7. 8.).  

Sekcija pokriva področje  urgentne zdravstvene nege, razvrščanja (triažiranja) pacientov 
glede na nujnost obravnave in izvajanja terapevtske imobilizacije. Združuje MS in ZT s 
primarnega, sekundarnega in terciarnega nivoja zdravstvene službe, ki se pri svojem 
delu srečujejo z urgentnimi pacienti. Zdravstvena obravnava urgentnega pacienta je 
interdisciplinarna, zato se sekcija povezuje oz. sodeluje s številnimi drugimi strokovnjaki 
in združenji, zdravstvenimi službami oz. enotami, ki obravnavajo urgentne, pogosto 
življenjsko ogrožene paciente. Znotraj sekcije je oblikovanih pet strokovnih skupin, ki jih 
vodijo člani IO. V delo sekcije se vključujejo strokovni svetovalci: Draga Štromajer, Miha 
Okrožnik in številni drugi, ki  niso uradno imenovani.  

 

II. Izvedena strokovna srečanja 
• Triaža v sistemu nujne medicinske pomoči v Republiki Sloveniji - Tečaj 

triaže 
     po načelih Manchesterskega triažnega sistema: Ljubljana, 6. – 7. marec,  
     Ljubljana, 18. – 19. september 2015 

• Prepoznava življenjsko ogroženega pacienta in reanimacija: Izola, 20. 3. 
2015 

• 22. mednarodni simpozij o urgentni medicini: Portorož, 18. – 20. junij 2015 
(v sodelovanju s SZUM in Sekcijo reševalcev 

• Urgentni pacient – varnost v času krize, Terme Čatež, 15. – 16. oktober 
2015 
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III. Založniška dejavnost 
• Zbornik predavanj »Urgentni pacient – včeraj, danes, jutri« (3. mednarodni 

kongres, CIP zapis) 
• Zbornik  predavanj »Prepoznava življenjsko ogroženega pacienta in 

reanimacija« 
• Strokovni članki v »Urgentna medicina – izbrana poglavja 2015«  
• Članki v Utripu  

 

IV. Druga strokovna dejavnost 
• V sodelovanju z Zbornico - Zvezo smo podpisali pogodbeni sporazum o 

sodelovanju z Manchester Triage Group (MTG) / Advanced Life Support 
Group (ALSG) glede izvajanja tečajev v Sloveniji in prevoda knjige 
"Emergency Triage" - 3. izdaja v slovenski jezik.  

• Sekcija nadaljuje s postopki za izvajanje tečaja »Advanced Trauma Care 
for Nurses (ATCN)« v Sloveniji. 

 

V. Mednarodna dejavnost 
 
Sekcija oziroma njeni člani so aktivni predstavniki v: 

• European federation of Critical Care Nursing associations 
(EfCCNa),  član IO Sekcije Drago Satošek je član izvršilnega 
odbora EfCCNe (kot blagajnik) in aktivno sodeluje v skupini 
za izobraževanje. Udeležil se je rednih sestankov izvršilnega 
odbora (Valencia, 28.-31. januar, Amsterdam, 10.-12. julij, 
Dunaj, 5.- 6.  september 2015). Sekcija je aktivno sodelovala 
na 6. EfCCN-a kongresu »Expanding Horizons of Critical 
Care Nursing in Europe« v Valenciji od 29. do 31. januarja. 

• World Federation of Critical Care Nursing (WFCCN), 
predstavnica Vida Bračko aktivno sodeluje v odboru 
združenja. 

• European Society of Emergency Nurses (EuSEN), Sekcija je 
ustanovna članica združenja in z njim aktivno sodeluje. 

 

VI. Program dela in cilji za leto 2016 
• Priprava letnega dvodnevnega strokovnega seminarja.  

• Organizacija strokovnega srečanja, ki bo izvajalcem ZN omogočili 
pridobitev licenčnih točk iz obveznih vsebin s področja oživljanja.  

• Nadaljevanje izvajanja izobraževanja v okviru Triaže v sistemu nujne 
medicinske pomoči v Republiki Sloveniji - Tečaja triaže po načelih 
Manchesterskega triažnega sistema  in praktičnih vaj v delovnih   okoljih. 
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• Promocija urgentne zdravstvene nege kot tudi timskega dela v okviru 
sodelovanja na 23. mednarodnem simpoziju o urgentni medicini v 
Portorožu. 

• Priprava izvajanja tečaja o nadaljevalnih postopkih oskrbe pri 
poškodovancih za medicinske sestre (ATCN). 

• Delovanje v okviru že uveljavljenih mednarodnih povezav  EfCCNe, 
WFCCN in EuSEN in navezava stikov s Society of Trauma Nurses 
(Združenje travmatoloških MS). 

• Izdelava protokolov in objava strokovnih člankov. 
Kot strokovna sekcija želimo razvijati, promovirati in opozarjati tako na dosežke 
kot težave oz. ovire v delovanju urgentne zdravstvene nege. Naš cilj je optimalna 
oskrba urgentnih pacientov na vseh ravneh, kar med drugim dosegamo s 
povezovanjem izvajalcev zdr. nege, ki delujejo v urgentnih enotah na različnih 
nivojih in v različnih okoljih.  
 
Poročilo potrdil IO Sekcije dne, 19. 1. 2015 (Sklep 4/01-2016) 
 
 
Poročilo pripravila: Vida Bračko, predsednica sekcije 
vida.bracko@gmail.com 
 
 
 

13.24. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v dermatovenerologiji 
 
 
 
 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 
Člani izvršilnega odbora: 

• Predsednica:     Mojca Vreček,  
• Podpredsednica:   Simona Muri            
Člani: Zdenka Špindler, Martina Zupančič, Liljana Paradiž, Nevenka Verboten, 
Lilijana Kralj 

Člani IO imajo mandat od 16. 5. 2014 - 16. 5.2018.   
V letu 2015 smo imeli eno redno sejo izvršnega odbora (6. 11.).  
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II. Izvedena strokovna srečanja 
 V letu 2015 smo organizirali strokovno srečanje z naslovom Aktualne teme v 
dermatovenerologiji. Srečanje je bilo organizirano v Ljubljani. Strokovno srečanje je bilo 
zelo uspešno, s številnimi pohvalami udeležencev in predavateljev. 
 

III. Program dela in cilji za leto 2016 
• Naša vizija na področju strokovne sekcije je predvsem strokovno izobraževanje 

medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v dermatovenerološki zdravstveni 
negi. Za leto 2016 imamo v planu pripravo programa za pripravo programa za 
pridobitev specialnih znanj iz dermatovenerološke zdravstvene nege. 

• Dolgoročni cilji so pa povezati privatni sektor z javnim, kompetentno izvajati 
zdravstveno nego, točno opredeliti kompetence medicinskih sester in 
zdravstvenih tehnikov. 

• Za leto 2016 smo si zadali izpeljavo 22. strokovnega srečanja in strokovno 
ekskurzijo. Pripravili bomo tudi strokovne smernice za nekatere najpogostejše 
postopke v dermatovenerološki zdravstveni negi. 

• Cilji strokovne sekcije v letu 2016 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 pripravila: Simona Muri, podpredsednica sekcije 
 simona.muri@kclj.si 
 

13.25. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na internistično 
infektološkem področju 
 
 
 
 
 
 
 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 
Člani izvršilnega odbora: 

• Predsednica:   Veronika Jagodic Bašič 
• Podpredsednica: Mateja Tramte 
• Člani: Tanja Hovnik Makota, Irena Kotnik, Milena Prosen, Tea Šmon, Janja 

Skopec,  Jolanda Munih, 
Člani izvršilnega odbora imajo mandat od 18. 4. 2013 do 18. 4. 2017. 
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V letu 2015 smo imeli tri redne seje (6. 3., 7. 5. in 19. 10) ter tri korespondenčne seje 
(12. 1., 16. 9. in 12. 11).  

 

II. Izvedena strokovna srečanja 
6. 3. 2015 strokovni seminar na temo " Okužbe, povezane z naravo" v Rogaški 
Slatini 
 

III. Založniška dejavnost 
• Zbornik predavanj " Okužbe, povezane z naravo" 
• V utripu smo objavili prispevek ob dnevu antibiotikov z naslovom: 18. 

november, evropski dan antibiotikov 
 

IV. Druga strokovna dejavnost 
V pripravi je protokol Zdravstvena vzgoja pacienta za podkožno sanoaplikacijo 
biološkega zdravila. 
 

V. Program dela in cilji za leto 2016 
• 4. 3. 2016 pripravljamo seminar na temo "Kontinuirana zdravstvena nega 

ter povezava med različnimi nivoji zdravstvenega varstva"; 
• sodelovanje z drugimi sekcijami; 
• priprava novih protokolov 

 
 
Poročilo pripravila: Veronika Jagodic Bašič, predsednica sekcije 
veronika.jagodic@gmail.com 
 

13.26. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v socialnih zavodih 

 
 
 
 
 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 
Člani izvršilnega odbora: 

• Predsednica:   Marjetka Smolinger Galun 
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• Podpredsednica: Marjeta Kotnik 
• Člani:   Frančiška Pinoza, Gabrijela Valenčič, Katarina Cijan, 

Katarina Jereb, Klaudija Kobal Straus, Marjeta Kotnik, Nada Hercan in Renata 
Pirnar 

 

II. Izvedena strokovna srečanja 
• Večkratno odporni mikroorganizmi – okužbe, povezane z zdravstvom, 

Kranjska Gora, 15. in 16. april 2015 
• Diagnostično terapevtski postopki, Ljubljana, 19. oktober 2015 
• Delavnica: Motnje požiranja; Kočevje,18. 6. 2015 in Murska Sobota, 10. 9. 

2015 
 

III. Založniška dejavnost 
• Večkratno odporni mikroorganizmi – okužbe, povezane z zdravstvom: 

zbornik predavanj 
• Diagnostično - terapevtski postopki: zbornik predavanj 

 

IV. Program dela in cilji za leto 2016 
Izvedba strokovnega srečanja v aprilu in oktobru.  
 
 
Poročilo pripravila: Marjetka Smolinger Galun 
marjetka.smolinger@gmail.com 
 
 

13.27. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in 
angiologiji	  
 
 
 
 
 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 
V izvršilnem odboru 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.  
Člani izvršilnega odbora: 
• Predsednica: Tanja Žontar (Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo 

Golnik) 
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• Podpredsednica: Irena Trampuš, UKC Ljubljana, Klinični oddelek za kardiologijo)  
Člani: Ahbeer Al-Sayegh (Splošna bolnišnica Celje, Kardiološki oddelek); Sandra 
Balažic Gjura (Splošna bolnišnica Murska Sobota, Interni oddelek); Irena Blažič 
(Splošna bolnišnica Izola, Interni B oddelek); Antonija Gazvoda (Splošna bolnišnica 
Novo mesto, Interni oddelek); Urška Hvala (UKC Ljubljana, Klinični oddelek za žilne 
bolezni); Renata Lošić (UKC Maribor, Oddelek za kardiologijo in angiologijo) in Snežana 
Škorić (UKC Ljubljana, Klinični oddelek za hipertenzijo).  
Mandat članov IO je od  13. 11. 2013 do 13. 11. 2017.    
 
V sekciji smo zaradi lažjega delovanja imenovali koordinatorico za sodelovanje s tujino 
Urško Hvala in strokovno sodelavko za področje zdravstvene nege in zdravstvene 
vzgoje kardiološkega in angiološkega bolnika dr. Andrejo Kvas (Zdravstvena fakulteta 
Ljubljana, Oddelek za zdravstveno nego).  
V letu 2015 smo imeli dva sestanka IO sekcije - 22. 5. in 13. 10. Dogovarjali smo se tudi 
s pomočjo korespondenčnih sej (17. 1., 4. 3., 16. 5., 29. 6., 23. 9.). 
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 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. Izvedena strokovna srečanja 
• V letu 2015 smo 22. 5. v Šmarjeških Toplicah uspešno organizirali strokovno 

srečanje z naslovom Bolnik z miokardnim infarktom. Na srečanju so s prispevki 
sodelovale tudi kolegice iz Hrvaške. Zadovoljstvo udeležencev na srečanju smo 
spremljali s pomočjo anketnega vprašalnika in tako dobili veliko pozitivnih mnenj 
ter novih idej za delo v prihodnosti.  

• 11. 4. 2015 smo v Ljubljani organizirali strokovno srečanje Obravnava bolnika v 
ambulanti za srčno popuščanje (Farmakološko zdravljenje bolnikov s srčnim 
popuščanjem), na katerem je predavala tudi svetovno priznana strokovnjakinja z 
omenjenega področja zdravstvene nege Jillian Riley z Imperial  College v 
Londonu. Srečanje je potekalo v sodelovanju z Združenjem kardiologov 
Slovenije, Delovno skupino za srčno popuščanje in je bilo namenjeno predvsem 
medicinskim sestram in zdravstvenim tehnikom, ki se pri svojem delu dnevno 
srečujejo z bolniki s srčnim popuščanjem. 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. Pripravili smo številna 
predavanja in sodelovali na stojnicah, kjer smo bolnike in javnost seznanjali z 
vzroki za srčno popuščanje in načini zdravljenja s poudarkom na 
nefarmakoloških ukrepih.  

• Skupaj s Katedro za družinsko medicino na Medicinski fakulteti v Ljubljani in 
Kliniko za hipertenzijo iz UKC Ljubljana smo v letu 2015 večkrat izvedli modul 
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Arterijska hipertenzija, izobraževanje za diplomirane medicinske 
sestre/diplomirane zdravstvenike v referenčnih ambulantah.  
 

III. Založniška dejavnost 
V letu 2015 smo v Utripu objavili tri prispevke: Obravnava bolnika v ambulanti za srčno 
popuščanje – farmakološko zdravljenje bolnikov s srčnim popuščanjem, Urška Hvala, 
Tanja Žontar (Utrip, maj 2015); 16. evropski kongres kardioloških medicinskih sester v 
Dubrovniku na Hrvaškem, Urška Hvala (Utrip, avgust/september 2015); Bolnik z 
miokardnim infarktom (Utrip, avgust/september 2015). 

 
IV. Druga strokovna dejavnost 
• 7. in 8. 9. smo skupaj z Zbornico-Zvezo v okviru Norveških mehanizmov zelo 

uspešno izvedli modul Zdravstvena nega bolnika z arterijsko hipertenzijo za 
diplomirane medicinske sestre v patronažni dejavnosti, ki bodo izvajale program 
referenčne ambulante na terenu pri bolnikih, ki ne morejo obiskati referenčne 
ambulante.  

• V septembru 2015 smo na povabilo Kliničnega oddelka za kardiologijo UKC 
Ljubljana in prof. Bojana Vrtovca izvedi samostojen sklop predavanj za 
medicinske sestre in zdravstvene tehnike na strokovnem srečanju z naslovom 
Inovacije in novi načini zdravljenja srčnega popuščanja v Portorožu, v okviru 8. 
mednarodnega foruma Branislava Radovančevića. K sodelovanju smo povabili 
tudi kolegice iz Hrvaške, ki so pripravile prispevke na temo zdravstvena nega 
bolnika s srčnim popuščanjem. 

• V oktobru smo na povabilo Kliničnega oddelka za kardiologijo UKC Ljubljana in 
prof. Igorja Zupana sodelovali na 5. mednarodnem strokovnem srečanju z 
mednarodno udeležbo Aritmije/pacing 2015, ki je potekalo na Brdu pri Kranju. Na 
srečanju smo pripravili sklop predavanj za medicinske sestre z naslovom 
Elektrostimulacija srca. Svoje prispevke so predstavili kolegice in kolegi iz 
Hrvaške in Slovenije ter vabljena predavateljica gospa Jane Bazzell iz Klinike 
Mayo v Združenih državah Amerike. Srečanje je bilo zelo zanimivo in lepo 
obiskano. 

• V novembru so kolegice iz sekcije (Susy Cotič, Darja Lakner, Katja Trontelj 
Janša, Tanja Žontar) aktivno sodelovale pri izvedbi 2. šole obremenitvenega 
testiranja s prispevkom Vloga medicinske sestre/zdravstvenika pri 
obremenitvenem testiranju in priprava bolnika. 

• V letu 2015 smo v sodelovanju s kolegicami z UKC Ljubljana, Kliničnega oddelka  
za hipertenzijo pripravili nacionalnega protokola merjenje krvnega tlaka, ki je bil 
posredovan Skupini za protokole pri Zbornici - Zvezi. Prav tako čakamo še na 
potrditev in objavo še dveh nacionalnih protokolov Snemanje EKG in Priprava 
pacienta na invazivni srčno-žilni poseg. 
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V. Mednarodna dejavnost 
14 in 15. 6. je v Dubrovniku potekal 16. evropski kongres kardioloških medicinskih 
sester, ki se ga je udeležilo 12 članov naše sekcije, od tega je 5 predstavilo svoje 
prispevke v obliki plakata. Aktivno so sodelovali Katja Janša Trontelj, Miha Kralj, Renata 
Lošić, Metka Mikel in Tanja Žontar. 
 
 
 

VI. Program dela in cilji za leto 2016 
• V letu 2016 načrtujemo organizacijo enodnevnega strokovnega srečanja 27. maja 

v Šmarjeških Toplicah 
• Skupina medicinskih sester za zdravstveno nego bolnika s srčnim popuščanjem 

bo skupaj z Združenjem kardiologov Slovenije, Skupino za srčno popuščanje 2. 
aprila 2016 v Slovenj Gradcu pripravila strokovno srečanje, ki bo namenjeno 
predvsem njenim članicam.  

• V prihodnje si želimo več sodelovanja s tujino, bolj aktivno delo v Nacionalnem 
združenju kardiovaskularnih medicinskih sester (CCNP – Council on 
Cardiovascular Nursing and Allied Professions of the European Society of 
Cardiology). Želimo si tudi, da bi bolj aktivno sodelovali s svojimi prispevki na 
strokovnih srečanjih v tujini. Še naprej želimo spremljati dobre prakse in jih 
prenašati v vsakdanje delo.  

• Nadaljevati želimo z zastavljenimi cilji na področju strokovnih izpopolnjevanj in 
usposabljanj za medicinske sestre, zdravstvene tehnike in študente zdravstvene 
nege s področja kardiologije in angiologije. Načrtujemo pripravo izobraževanja za 
specialna znanja na področju zdravstvene nege bolnika s srčnim popuščanjem. 
Potekajo pogovori, da bi izobraževanje za medicinske sestre na področju srčnega 
popuščanja in elektrostimulacije pripravili skupaj s kolegicami iz Hrvaške. Še 
naprej se želimo aktivno vključevati v pripravo protokolov za področje 
zdravstvene nege in si prizadevati za poenotenje delovne prakse, aktivno 
medsebojno sodelovanje ter dvig kvalitete zdravstvene nege na področju, ki ga 
zastopamo.  

• V načrtu imamo tudi nadaljevanje priprave protokolov na področju zdravstvene 
nege kardiološkega bolnika. 

  
Poročilo o delu je bilo sprejeto na korespondenčni seji dne 28. 1. 2016. 
 
Poročilo pripravila: Tanja Žontar, predsednica Sekcije 
tanja.zontar@klinika-golnik.si    
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13.28. Sekcija medicinskih sester v managementu 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 

Člani izvršnega odbora: 
• Predsednica: dr. Saša Kadivec 
• Podpredsednica: mag. Hilda Maze  
• Člani: Darija Mušič, Gordana Lokajner, Jožefa Tomažič, Suzana Majcen Dvoršak, 

Nataša Vidnar, mag. Boris Miha Kaučič, Metka Lipič Baligač 
Mandat članov IO je  od 5. 11. 2012 do  4. 11. 2016. 
 
V 2015 smo imeli dva sestanka izvršnega odbora (19. 2. in 5. 11. ter 4 korespondenčne 
seje 3. 2., 9. 6., 30. 6.  in 30. 11.. Na sestankih in korespondenčnih sejah smo 
pripravljali program strokovnih srečanj, potrjevali polletno poročilo in reševali 
organizacijska vprašanja, povezana s srečanji.  
 
 
II. Izvedena strokovna srečanja 

Strokovno srečanje z naslovom Management ZN danes za jutri, Ljubljana, M hotel,  28. 
5. 2015. 
 
 
Tabela 1: Evalvacija srečanj 2010-2015: 
Kazalnik Leto 

2010 
Leto 
2011 

Leto 
2012 

Leto 
2013 

Leto 
2014 

Leto 
2015 

Udeležba slušateljev na 
seminarjih sekcije 

201 143 64 70 70 50 

Število izdanih publikacij / 
zbornikov sekcije 

2 1 1 1 1 1 
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Naklada izdanih publikacij 350 200 100 75 75 80 

Ocena zadovoljstva 
udeležencev seminarjev 

4,53 4,90 4,90 4,75 4,8 4,7 

 
III. Založniška dejavnost 
Izdan zbornik: 
CIP - Kataložni zapis o publikaciji, Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana  
005:616-083(082)  
Strokovno srečanje Management zdravstvene nege danes za jutri (2015; Ljubljana); 
Zbornik prispevkov z recenzijo / Strokovno srečanje Management zdravstvene nege 
danes za jutri, Ljubljana, 28. maj 2015; [organizator] Zbornica zdravstvene in babiške 
nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih 
tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v managementu; [urednica Saša 
Kadivec]  
ISBN 978-961-273-116-8  
1. Dodat. nasl. 2. Kadivec, Saša 3. Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - 
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 
Sekcija medicinskih sester v managementu  
279800576  
 
IV. Mednarodna dejavnost 
Mag. Boris Miha Kaučič je od 2012 član generalnega komiteja Evropskega združevanja 
direktorjev zdravstvene nege (ENDA). 
 
V. Program dela in cilji za leto 2016 

• V 2016 je planirano strokovno srečanje v Ljubljani 
• Januarja 2016 izvedba 3-urne delavnice na temo kategorizacija v bolnišnični ZN. 

Zaradi večjega zanimanja jo bomo ponovili v spomladanskem terminu.  
• Na strokovnem srečanju Zdravstvene fakultete Ljubljana smo pristopili k zavezi, 

da se Sekcija dejavno vključi v projekt E – dokumentacija na področju ZN v 
Sloveniji.  

• 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. 

 
VI. Druge aktivnosti 
Člani sekcije smo dejavni na mnogih področjih. Smo recenzorji strokovnih člankov 
(Kadivec, Vidnar, Lokajner, Kaučič), člani stalne delovne skupine bolnišnične 
zdravstvene nege (Kadivec, Lipič, Maze, Lokajner), izvajalci strokovnih nadzorov s 
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svetovanjem pri Ministrstvu za zdravje (Kadivec, Vidnar, Lipič), člani Strateškega sveta 
za zdravstveno nego pri Ministrstvu za zdravje (Kadivec).  
 
Poročilo pripravila: dr. Saša Kadivec,  predsednica sekcije  
 sasa.kadivec@klinika-golnik.si 
 
 

13.29. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nevrologiji 
 
 
 
 
 
 
 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 
Člani izvršilnega odbora: 

• Predsednica:   Maja Medvešček Smrekar 
• Podpredsednica: Helena Tušar 
• Člani:   Lidija Ocepek, Stanka Habjanič, Renata Orosel, Irma Kumer 

 
V letu 2015 smo imeli 5 korespondenčnih sej. 
 

II. Izvedena strokovna srečanja 
 
V letu 2015 žal nismo izvedli strokovnega srečanja in smo ga prestavili na 
začetek leta 2016. Dogovorjeni smo bili, da organiziramo strokovno srečanje 
naše sekcije skupaj z obletnico celjskega nevrološkega oddelka konec leta 2015 
pa to ni bilo izvedljivo.  
 

III. Program dela in cilji za leto 2016 
 
Planirano imamo strokovno srečanje 3. 3. 2016 v Topolšici, ponovno v 
organizaciji in sodelovanju s celjsko nevrologijo. 
 
 

IV. Druge aktivnosti 
 
Kot predsednica Sekcije MS in ZT v nevrologiji sem se udeležila vseh  Odborov 
strokovnih sekcij Zb - Zv in zapisnike poslala vsem članom naše IO sekcije. 
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Poročilo pripravila: Maja Medvešček Smrekar, predsednica sekcije 
maja.medvesceksmrekar@gmail.com 
 
 
 

13.30. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v otorinolaringologiji 
 
 
 
 
 
 
 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 

Člani izvršilnega odbora: 
• Predsednik:  Matjaž Mrhar  (mandat do maja 2018)       
• Člani: Breda Ponikvar, UKC Ljubljana; Andreja Trdin, UKC Maribor; Dunja 

Gornjak UKC Maribor; Marjanca But, SB Celje; Danica Lukšič, SB Novo mesto; 
Alisa Salihović, SB Izola; Nataša Veren Horvat, SB Murska Sobota.       

 
V letu 2015 smo imeli eno sejo izvršilnega odbora. 
 

II.  Izvedena strokovna srečanja 

    Strokovno srečanje v letu 2015 ni bilo izvedeno zaradi preobremenjenosti 
članov IO sekcije in predsednika sekcije. (akreditacije, reorganizacija služb, 
zmanjševanja kadrov. 
 

III. Program dela in cilji za leto 2016 

• 22 . 4. 2016 pripravljamo ORL seminar; 
• organizirati vsaj eno delavnico; 
• dokončati vsaj dva protokola z ORL področja; 
• 2 seji IO sekcije in po potrebi korespondenčne seje.      

 
 
Poročilo pripravil: Matjaž Mrhar, predsednik sekcije   
matjaz.mrhar1@siol.net 
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