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1. POROČILO PREDSEDNICE 
 
Naloge predsednice Zbornice – Zveze so zapisane v statutu. Predsednica 
usmerja aktivnosti za realizacijo programa in doseganje ciljev.  V ta namen vodi 
delo Upravnega odbora,   podpisuje vse akte, ki jih sprejema Skupščina in drugi 
organi Zbornice – Zveze,   podpisuje pogodbe, ki jih sklepa Zbornica – Zveza, 
predstavlja delovanje Zbornice – Zveze v javnosti, poroča Skupščini o izvedbi 
programov in doseganju ciljev, predlaga program dela in finančni načrt ter 
opravlja druge naloge, za katere jo pooblasti Skupščina. V svojem prvem 
poročilu v vlogi predsednice bom poudarila le pomembnejše dogodke v 
preteklem letu, mnoge druge aktivnosti so zabeležili moji najtesnejši sodelavci od 
predsednic/kov strokovnih sekcij, regijskih strokovnih društev, delovnih skupin in 
komisij, zaposlenih v strokovnih službah Zbornice – Zveze in mnogih 
posameznikov, ki so sodelovali z našo krovno organizacijo.  
Po dveh mandatih uspešnega vodenja Zbornice – Zveze (od leta 2008 do leta 
2016) kolegice Darinke Klemenc, je bilo nadaljevati njeno delo izredno zahtevno 
in hkrati izpopolnjujoče. Organizacijo je predala v utečenem stanju s pozitivnim 
poslovanjem, s porazdeljenimi nalogami ter odličnimi pogoji za delo v lastnih 
prostorih. Hvala kolegici Darinki Klemenc za vse znanje, predanost, energijo, 
empatijo in neštete aktivnosti, ki jih je izvedla v dveh mandatih na čelu naše 
organizacije. 
Izzivov pa kljub vsemu naštetemu v prvem letu ni manjkalo. Začetek leta 2016 
bomo s pomembnim zapisom tudi za zgodovino povezali s ponovno regulacijo 
nam lastne stroke zdravstvene in babiške nege. V mesecu februarju smo 
ponovno pričeli izvajati javna pooblastila na področju vodenja registra 
izvajalcev, izdajanja in podaljševanja licenc za samostojno delo, izvajanja 
strokovnih nadzorov s svetovanjem in ponovno pripravo izhodišč za 
načrtovanje specializacij in specialističnih izpitov.  
S strani Ministrstva za zdravje (MZ) smo prejeli približno 17 tekočih metrov 
gradiva v škatlah - rešenih in nerešenih postopkov, z drugimi besedami 
povedano, je bilo treba fizično in informacijsko v sistem umestiti nekaj več kot 
3200 odločb. Tu se je delo šele začelo. Z velikim vložkom vseh zaposlenih ter 
Komisije za licenčno vrednotenje nam je uspelo izpolniti vse pogodbene 
obveznosti za leto 2016. Uspešno smo na novo vzpostavili register izvajalcev 
zdravstvene in babiške nege z več kot 6200 novimi odločbami in izvedli 50 
nadzorov s svetovanjem. Komisija za licenčno vrednotenje in naše strokovne 
sodelavke so opravili izjemno delo. Od leta 2012 do konca leta 2016 so morali 
pregledati, ovrednotiti in v register izobraževanj vpisati nekaj manj kot 1900 vlog 
organizatorjev izobraževanj. Ocenjujemo, da bomo do konca aprila 2017, ko 
poteče podaljšanje licenčnega obdobja, pripeli licenčne in pedagoške točke več 
kot 85.550 udeležencem izobraževanj med leti 2012 in 2016. MZ smo predali 
obsežen dokument osnutka prvih specializacij s področja zdravstvene nege. 
Nadrobno o tem področju dela je zapisano v posebnem poglavju. Zavedamo pa 
se, da so javna pooblastila le ena od nalog naše organizacije, ki je dokaj 
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nestanovitna in še vedno precej odvisna od politične volje. Statutarne naloge so 
bistveno bolj obsežne in izvedli smo jih zares veliko. 
Kot prvo nalogo Zbornice – Zveze imamo v statutu zapisano, da 
organizacija zastopa poklicne in strokovne interese članstva. Aktivno 
komuniciranje po telefonu, elektronski pošti, odgovori na zastavljena vprašanja, 
osebni razgovori, svetovalne delavnice, supervizija … vse to in še mnogo več 
predstavlja vez med strokovnimi službami, vodstvom ter funkcionarji Zbornice – 
Zveze in članstvom. Interesov članstva je veliko in še več, na splošno pa 
opažamo, da se kultura sodelovanja izgrajuje v smeri strokovnega svetovanja, 
kar predstavlja za organizacijo pravo smer delovanja na eni strani in dodaten 
izziv na drugi strani.  
Zagotovo so k temu prispevali vsi na novo nastali nacionalni protokoli, ki jih 
pripravljajo strokovne sekcije. Zbornica – Zveza  je uspešno izvedla tudi dve 
izobraževanji za pridobitev  specialnih znanj; Koordinator zdravstvene 
obravnave (v sodelovanju s Splošno bolnišnico Jesenice) in specialno znanje s 
področja katetrizacije moškega, ki sta ga pripravili in izvedli Sekcija 
medicinskih sester v enterostomalni terapiji in Sekcija medicinskih sester in 
zdravstvenih tehnikov v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti.  
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci je v sodelovanju z 
Zdravniškim društvom ATLS Slovenija in tujimi inštruktorji iz Italije, Francije in 
Švice uspešno izvedla 1. tečaj Advanced Trauma Care for Nurse – ATCN (Tečaj 
dodatnih postopkov zdravstvene nege pri obravnavi ogroženega 
poškodovanca). S tem se je Slovenija kot 8. država vpisala na zemljevid 
Evrope, kjer se tečaj izvaja tudi za medicinske sestre.  
Izrednega pomena za članstvo predstavlja sklad za izobraževanje, ki omogoča 
osebni karierni razvoj posameznika. V letu 2016 je bilo s tega naslova članom 
dodeljenih nekaj manj kot 80.000 EUR finančnih sredstev za izobraževanje v 
smislu plačila kotizacij ali povračila stroškov šolnin.  
V skrbi za razvoj in delovanje stroke zdravstvene in babiške nege ter oskrbe v 
državi ter sodelovanja pri oblikovanju in usmerjanju zdravstvene politike so 
potekale aktivnosti na več ravneh in različnih področjih. Sodelovanje z 
Ministrstvom za zdravje smo nadaljevali v enakem »tempu« kot preteklo leto. 
Sodelovanje z ministrico za zdravje Milojka Kolar Celarc in njenimi sodelavci je 
bilo korektno. 
Prvo polovico leta so nas še kako zaposlovale »Sistemske rešitve«. Tesno smo 
bili vključeni v pripravo novele Zakona o zdravstveni dejavnosti. Prav vsi: 
Upravni odbor Zbornice – Zveze, Razširjeni strokovni kolegij za zdravstveno 
nego in Strateški svet za področje zdravstvene in babiške nege pri Ministrstvu za 
zdravje, ob tesnem in na čase zelo burnem sodelovanju s Sindikati. Zadnji 
sestanek na MZ v mesecu novembru je prinesel sklep, da bo predlog novele 
Zakona o zdravstveni dejavnosti, v katerem bo tudi usklajeni člen o priznavanju 
poklicnih kompetenc srednjim medicinskim sestram, ki delajo na delovnih mestih 
dipl. med. sester, Ministrstvo posredovalo na Vlado RS najkasneje do konca 
meseca decembra 2016. Žal do realizacije sklepa v letu 2016 ni prišlo. 
Je pa vlada v mesecu decembru sprejela Zakon o spremembah in dopolnitvah 
določenih zakonov s področja zdravstvene dejavnosti in ustreznih 
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podzakonskih aktov, ki v slovenski pravni red prenašajo materialni del direktive 
2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij, spremenjene in dopolnjene z 
direktivo 2013/55/EU, ki se nanaša na avtomatično priznavanje poklicnih 
kvalifikacij in pogojev glede poklicne usposobljenosti za poklica diplomirana 
medicinska sestra in diplomirana babica. S sprejetjem tega zakona je sedaj v 
državi dokončno jasno zapisano in upamo tudi razumljeno, kdo je medicinska 
sestra. 
Zelo intenzivno smo se vse leto posvečali tudi problematiki izobraževanja in 
položaju izvajalcev zdravstvene nege s srednješolsko izobrazbo. Revizija 
poklicnega standarda srednja medicinska sestra (PS) nas je zaposlovala 
tako intenzivno, da smo se s tematiko soočili celo v Državnem zboru na izredni 
skupni seji Odbora za zdravstvo in Odbora za izobraževanje. Vodstvo Zbornice – 
Zveze je bilo vabljeno na mnoga soočanja z različnimi deležniki (Združenje 
zdravstvenih zavodov, Zdravniška zbornica Slovenije, MZ , Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport, mediji …). Nešteto sestankov, dopisov, 
usklajevanj, tudi z ravnatelji srednji zdravstvenih šol ter s predstavniki področja 
socialnega varstva, je botrovalo, da je PS zdravstveno socialni asistent posebna 
delovna skupina, imenovana s strani Centra za poklicno izobraževanje (CPI), 
uspešno pripravila za predstavitev na Področnem odboru za poklicne standarde 
za zdravstvo in socialo (na CPI) v mesecu decembru, kjer je bil tudi sprejet. PS 
pomeni pomemben korak k povezovanju dveh tesno prepletenih področij 
zdravstva in socialnega varstva. Raven zahtevnosti še vedno ostaja V. raven – 
srednja strokovna izobrazba in naziv tehnik zdravstvene nege. Srednje 
zdravstvene šole se ne ukinjajo. Predlagana prenova poklicnega standarda je 
zgolj odziv na potrebe delodajalcev, razvoj stroke in na potrebe starejše in vedno 
bolj bolne populacije v Sloveniji. 
Vse leto smo Ministrstvo za zdravje opozarjali na sprejem Pravilnika o 
spremembah in dopolnitvah pravilnika o strokovnem izpopolnjevanju 
zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev. Pomemben pravilnik, ki 
ga čakamo vse od leta 2012, vsem zdravstvenim delavcem, ki nimajo licence, 
nalaga stalno strokovno izpopolnjevanje. Prav to daje temeljna izhodišča za 
zagotavljanje varne in kakovostne zdravstvene obravnave. V mesecu decembru 
ga je MZ posredovalo v medresorsko usklajevanje in na vladno službo za 
zakonodajo, a do sprejema še ni prišlo.  
Aktivno smo sodelovali v projektnih skupinah za pripravo Nacionalne strategije 
razvoja osnovne zdravstvene dejavnosti v R Sloveniji do leta 2025. Prav na 
primarni ravni zdravstvenega varstva je zaznati pomemben razvoj zdravstvene 
nege. Verjamemo, da je »Projekt referenčne ambulante družinske medicine« 
dokončno umeščen v zdravstveni sistem. Medicinskim sestram nudi izziv za 
prevzemanje novih odgovornosti. Povsod tam, kjer je razširjeni tim družinske 
medicine uspel postaviti pacienta v središče, pomeni obravnava pri referenčni 
medicinski sestri pomembno dodano vrednost za uporabnike. V Zbornici - Zvezi 
si želimo podobnih projektov tudi v pediatriji, ginekologiji in socialno varstvenih 
zavodih. 
Kot eden izmed pomembnih deležnikov na področju zdravstva smo se aktivno 
vključevali v javne razprave o predlaganih zakonih in drugih aktih. 
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Februarja 2016 smo posredovali pripombe k predlogu Zakona o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu. Izpostavili smo, da trenutni 
predlog novele zakona vpeljuje le nove oblike socialno varstvenih storitev, ne 
opredeli pa se do sedanjih, ki so praktično del sicer neintegrirane dolgotrajne 
oskrbe.  
Znova smo opozorili na diskriminatorne izobrazbene omejitve obstoječega 
Zakona o socialnem varstvu, v skladu s katerimi lahko socialnovarstvene 
storitve opravljajo poleg strokovnih delavcev le strokovni sodelavci, ki so končali 
višjo ali visoko šolo psihološke, pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin, 
upravne, pravne, sociološke, zdravstvene smeri - smer delovni terapevt in 
teološke smeri z ustrezno specializacijo, pri čimer morajo imeti eno leto delovnih 
izkušenj na področju socialnega varstva, opravljeno pripravništvo in strokovni 
izpit s področja socialnega varstva. Omenjeno določilo neupravičeno in brez 
strokovnih utemeljitev diskriminira druge zdravstvene delavce npr. 
diplomirane medicinske sestre/diplomirane zdravstvenike, ki lahko v skladu s 
socialno varstveno doktrino nudijo kakovostne socialnovarstvene storitve, 
obenem pa ne omogoča multidisciplinarnega pristopa na področju 
zagotavljanja socialno varstvenih storitev. 
Na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in MZ smo 
posredovali pobudo, da se v predlogu Zakona o postopku priznavanja 
poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev oziroma poklicnih 
dejavnosti vzpostavijo jasne in učinkovite zahteve glede znanja slovenskega 
jezika za vse zdravstvene delavce.  
                                                       
Podprli smo sprejem predloga Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in 
povezanih izdelkov in ga ocenili kot pomemben instrument, ki lahko učinkovito 
pripomore k omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov v Sloveniji, ki so 
vodilni vzrok smrti na svetu in v Sloveniji ter posredovali pripombe in dopolnitve k 
posameznim členom predloga zakona z namenom celovitega pristopa k 
omejevanju tobačnih izdelkov. 
Zaradi prostega pretoka zdravstvenih delavcev znotraj EU smo MZ v pripombah 
k predlogu Pravilnika o poklicih, za katere se pred prvim opravljanjem 
storitev preverja poklicna kvalifikacija ponudnika storitev posredovali 
predlog, da se za tuje državljane, ki želijo v Sloveniji opravljati poklic tehnika 
zdravstvene nege, preveri njihova poklicna kvalifikacija. Tehniki zdravstvene 
nege prihajajo neposredno v stik s pacienti, njihovo poklicno delovanje pa lahko 
pomembno vpliva na javno zdravje oziroma varnost. Vzpostaviti bi morali 
varovalke, da bo enaka raven strokovnosti zagotovljena tudi pri tujih državljanih, 
ki želijo v Sloveniji opravljati poklic tehnika zdravstvene nege. 
V pripombah k predlogu Državnega programa za obvladovanje raka 2017 – 
2021 smo izpostavili, da je v celoti izpuščena primarna raven zdravstvenega 
varstva in predlagali oblikovanje delavnic primarne preventive raka kot sestavni 
del Programov svetovanje za zdravje za odraslo populacijo. 
MZ  smo posredovali predlog za dopolnitev predloga novele Zakona o 
pacientovih pravicah, kjer smo izpostavili nujnost opredelitve primerov in 
pogojev uporabe posebnih varovalnih ukrepov, saj se na podlagi določil 
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Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08 in 46/15 – odl. US) 
varovalni ukrepi ne morejo uporabljati pri vseh izvajalcih zdravstvene 
dejavnosti, ampak zgolj na oddelkih pod posebnim nadzorom v psihiatričnih 
bolnišnicah in na varovanih oddelkih v socialno varstvenih zavodih.  
Ker poteka prenova kolektivne pogodbe s področja zdravstvene nege, smo 
Delovni skupini za prenovo kolektivne pogodbe posredovali predlog, da se 
določila v zvezi z izobraževanjem zaposlenih v kolektivni pogodbi s področja 
zdravstvene nege dopolnijo v smislu bolj podrobne določitve vsebine 
strokovnega izpopolnjevanja, s ciljem zagotoviti še višjo stopnjo kakovosti 
zdravstvene obravnave. Predlog smo utemeljevali z dejstvom, da izvajalci 
zdravstvene in babiške nege s srednjo strokovno izobrazbo ne potrebujejo več 
licence za samostojno opravljanje dela, zato je potrebno zagotoviti ustrezno 
drugačen sistem zagotavljanja njihove strokovne usposobljenosti, ki ni 
odvisen zgolj od odločitve delodajalca ali bo izvajalca napotil na strokovno 
izpopolnjevanje. Poleg tega mnogi izvajalci zdravstvene nege s srednješolsko 
izobrazbo na podlagi kombiniranih pogodb izvajajo aktivnosti diplomirane 
medicinske sestre, a ker za samostojno delo ne potrebujejo licenc, ni 
zagotovljeno njihovo stalno strokovno izpopolnjevanje. 
Na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije smo posredovali pobudo 
za spremembo Pravilnika o komisijah za medicinske pripomočke v delu, ki se 
nanaša na sestavo komisij, katere predstavnik naj bo v primerih odločanja o 
medicinskih pripomočkih za paciente z izločalnimi stomami in enterokutanimi 
fistulami tudi izvajalec zdravstvene nege – diplomirana medicinska 
sestra/diplomirani zdrasvtvenik – enterostomalni terapevt. 
V pomladnih mesecih se je na novo imenovala DS za prenovo dokumenta 
»Poklicne aktivnosti in kompetence v zdravstveni negi«. Eden 
pomembnejših strokovnih dokumentov, ki je nastajal v delovni skupini vse leto. 
Delo je zahtevno, mnenja v skupini ves čas deljena, teoretična izhodišča z 
Direktivo EU podana, klinična okolja na preizkušnji, pričakovanja strokovne 
javnosti pa enormna. Kljub velikim naporom in zastavljenemu cilju izgotoviti 
dokument se je rok za zaključek dokumenta prevesil v leto 2017. 
Svetovna zdravstvena organizacija je ob Svetovnem dnevu zdravja vso 
pozornost posvetila sladkorni bolezni. Posvet z naslovom »Sladkorno bolezen 
obvladajmo skupaj« je potekal v Državnem zboru Republike Slovenije. V 
aktivnem delu posveta je življenje bolnika s sladkorno boleznijo predstavila 
predsednica strokovne Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
endokrinologiji Jana Klavs. V svojem nastopu je odlično orisala aktivnosti 
zdravstvene nege na omenjenem področju, predstavila pomen zdravstveno 
vzgojnega dela tako v preventivnem kot kurativnem segmentu obravnave. Vloga 
medicinske sestre je na tem področju samostojna, je nosilka aktivnosti in 
nepogrešljiv partner celostne obravnave. Tik za tem so izšle tudi nove 
Slovenske smernice za klinično obravnavo sladkorne bolezni tipa 2. Pri 
oblikovanju strokovnih smernic je sodelovala poleg ostali partnerjev tudi Sekcija 
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji. 
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Center SKOR je pričel s projektom  Znanje za zdravstveno in babiško nego. 
Oblikovale so se tri skupine: »skupnost«, »institucije« in »izobraževanje«.  
»Skupnost«: Kaj je bil predmet proučevanja MS v lokalni skupnosti na področju 
delovanja referenčnih ambulant, patronažne službe, dolgotrajne oskrbe in 
promocije zdravja?»Institucije«: Razkorak med zdravstveno nego na različnih 
nivojih zdravstvenega varstva. Vloga ZN pri obravnavi kroničnih bolnikov. Vpliv 
organizacije zdravstvene in babiške nege na   zdravstveno obravnavo pacientov. 
»Izobraževanje«: Kako slovenski študenti zdravstvene in babiške nege 
doživljajo klinično prakso?  
Projekt se nadaljuje v naslednje leto. 
 
Projektna skupina za pripravo strokovnih podlag za izvajanje peritonealne 
dialize na domu in v DSO je pričela delovati na MZ že v letu 2014. V letu 2015 se 
je težišče delovanja preneslo na Zbornico – Zvezo. V letu 2016 je skupina 
strokovnjakinj (strokovne kolegice sekcije v dializni dejavnosti in patronažni 
zdravstveni negi) ob sodelovanju s Slovenskim nefrološkim društvom, uspešno 
zaključila projekt, pripravila protokole za izvedbo intervencij na omenjenem 
področju ter celotno dokumentacijo izročila MZ in ZZZS. 
Pomemben izobraževalni prispevek so prispevale strokovne sekcije in regijska 
strokovna društva ter delovne skupine Zbornice – Zveze.  
V letu 2015 začet projekt CPC+, »Nadgrajena celovita obravnava pacientov 
na domu«, v okviru Norveškega finančnega mehanizma, katerega nosilec je bil 
ZD Ljubljana, Zbornica – Zveza pa enakovreden partner, smo prav tako uspešno 
zaključili.  
Leto 2016 je bilo slovesno tudi za revijo Obzornik zdravstvene nege, ki je 
praznovala 50. letnik izdaje. Njegova glavna urednica je takole zapisala v 
uvodniku ob tem pomembnem jubileju: «Obzornik zdravstvene nege je naša 
revija, je del profesionalizacije slovenske zdravstvene nege in kaže tudi raven 
objavljanja, ki smo ga dosegli v petdesetih letih delovanja. Zato naj bo revija del 
vrednostnega sistema razmišljanja vsake medicinske sestre, strokovnih vodij in 
menedžerjev v zdravstvenih, izobraževalnih in socialnih zavodih ter 
strokovnjakov v strokovnih sekcijah Zbornice - Zveze, ker vsaka medicinska 
sestra, ki spremlja revijo, osebnostno in profesionalno raste ter prispeva k 
razvoju zdravstvene nege«.  
Kot odziv na krepitev primarnega nivoja zdravstvenega varstva in na načrt 
preoblikovanja zdravstveno vzgojnih centrov v centre za krepitev zdravja je 
nastala tudi nova – sedaj 31. po vrsti, najmlajša sekcija – Sekcija medicinskih 
sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji. 
Ob mednarodnem dnevu babic in medicinskih sester je bila osrednja strokovna in 
slavnostna prireditev 12. maja organizirana na Bledu. Simpozij smo 
poimenovali »Prožnost zdravstvene in babiške nege skozi odgovornost, 
varnost in kakovost«. Praznovanje smo zaokrožili s slavnostno akademijo in 
podelitvijo priznanj Zlati znak, ki so jih prejele: Marija Maruša Brvar, Andreja 
Krajnc, dr. Mateja Lorber, Ema Mesarič, Barbara Možgan, Mira Peroša, 
Damjana Polanc, mag. Jožica Ramšak Pajk in Vladimira Tomšič. Priznanje 
Angele Boškin za življenjsko delo je prejela Maruša Šolar, ki je svoje življenje 
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posvetila zdravstveni negi pacientov, pretežno na področju duševnega zdravja in 
medicine dela, prometa in športa in je pomembno prispevala k detabuizaciji 
psihiatrične diagnoze v družbi.  
 
Dejavni smo bili tudi na mednarodnem področju. Udeležili smo se vseh 
srečanj v okviru ICN, EFN in EMA in bili tudi aktivni. Pomembne informacije, ki so 
nam jih posredovali tako z ICN kot EFN in EMA, smo prevedli v slovenski jezik 
ter jih preko spletne strani in glasila Utrip posredovali tudi članom organizacije. 
Kolegu Petru Požunu se ob naslednjem kongresu ICN v mesecu maju 2017 
izteče mandat člana Boarda ICN, a Slovenija se že pripravlja na ponovno 
kandidaturo.  
Posvet funkcionarjev Zbornice – Zveze je v 2-dnevnemu druženju vseh 
pomembnih deležnikov prispeval osnove za pripravo strategije razvoja Zbornice 
– Zveze za 4 letno obdobje.  Dokument bo zaključen do Skupščine v mesecu 
marcu. 
Skupaj z Zdravniško zbornico smo vendarle uspeli dokončati skupen dokument – 
Protokol ukrepanja ob naročilih v timih s  strani  zdravnika, če naročilo 
medicinski sestri povzroča dvome, da bi imelo posledice za zdravje ali 
življenje pacienta. Dokument je potrdil UO Zbornice – Zveze. Podpis dogovora 
med obema zbornicama o uporabi dokumenta v kliničnih okoljih ostaja prioritetni 
cilj za leto 2017. 
Vse leto 2016 so po malem že potekale priprave na obeležitev 90-letnice 
organiziranega delovanja medicinskih sester na Slovenskem, ki ga bomo 
praznovali v letu 2017. V mesecu marcu je potekala na Jesenicah posebna 
slovesnost, še kako povezana z zgodovino. Zbornica – Zveza in Društvo 
medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske sta v sodelovanju z 
Zgornjesavskim muzejem izvedla odkritje spominske plošče prvi skrbstveni 
(medicinski) sestri na Slovenskem Angeli Boškin.  
Edina stalnica so spremembe, pravijo. Kar veliko se jih je v letu 2016 dogodilo 
tudi na kadrovskem področju. Vodenje strokovnih služb Zbornice – Zveze in 
mesto izvršne direktorice je z redno zaposlitvijo v mesecu juliju zasedla 
Anita Prelec. Medicinska sestra in tudi babica, že pred tem članica Upravnega 
odbora Zbornice – Zveze se je v pisarni hitro dobro znašla. Zamenjali so se tudi 
člani upravnega odbora (UO). Mandat je potekel Mihi Okrožniku, ki je zastopal 
interese tehnikov zdravstvene nege, nadomestila ga je Irena Potočar. Ireno 
Buček Hajdarević, ki je bila predstavnica največjega društva v UO, je 
nadomestila Gordana Lokajner, interese babic v UO po odhodu Anite Prelec na 
profesionalno funkcijo zastopa Gordana Njenjić. Mandat je potekel tudi urednici 
informativnega glasila Utrip Biserki Marolt Meden. Njeno delo je prevzela 
strokovna kolegica Ksenija Pirš. 
 
V izjavah za javnost smo se dotikali različnih področij našega delovanja. Bili smo 
kritični do zahtev vodstva UKC Maribor, da medicinske sestre s hrvaškimi 
anesteziologi komunicirajo v hrvaškem jeziku in jih tako vodstvu kot 
medijem označili za nedopustne. Ob tragičnem dogodku v SB Izola smo 
poudarili zaupanje pacientov kot bistvo sistema zdravstvenega varstva, ki ga je 
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izjemno težko povrniti, in javno izrazili zaskrbljenost nad komunikacijo med 
posameznimi deležniki v zdravstvu ob tem dogodku. Kot strokovna organizacija 
in zagovorniki pacientov smo pozvali k umiritvi strasti, razumu in strpnemu 
dialogu, ki bo osredotočen na iskanje rešitev in bo v center postavil tistega, ki 
ta sistem najbolj potrebuje - pacienta. Pismo s takšno vsebino smo posredovali 
tudi ministrici za zdravje. Aktivno smo se odzivali tudi na nekatere pomembnejše 
svetovne dneve in z vsebinami s področja zdravstvene in babiške nege ter 
oskrbe opozarjali na prisotnost in pomen največje poklicne skupine v zdravstvu 
za zagotavljanje dostopne, kakovostne in varne zdravstvene obravnave.  
V mesecu novembru smo na MZ in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
vložili vlogo za podelitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju 
raziskovalne dejavnosti. Zbornici – Zvezi je že podeljen status društva v javnem 
interesu na področju zdravstva, zaradi pomembne vloge nacionalne strokovne 
organizacije pri izmenjavi in prenosu strokovnih spoznanj v domačem prostoru in 
izvajanja publicistične dejavnosti pa menimo, da izpolnjujemo tudi pogoje za 
podelitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju raziskovalne 
dejavnosti. 
Po krajšem zatišju je aktivnejša in nekoliko pomlajena postala tudi Delovna 
skupina za nenasilje v zdravstveni negi, ki je ob mednarodnih dnevih boja proti 
nasilju nad ženskami in otroki pripravila tudi strokovni posvet Nasilje nad 
ženskami v nosečnosti. 
Aktivno leto 2016 smo sklenili s tradicionalnim prednovoletnim srečanjem 
funkcionarjev, poslovnih partnerjev, pokroviteljev sponzorjev, donatorjev, 
predstavnikov vladnih in nevladnih organizacij, vseh, ki so kakorkoli doprinesli k 
delu in razvoju naše organizacije v letu 2016.  
 
Na desetine sestankov, dopisov, dokumentov, prejetih in odgovorjenih e-sporočil, 
telefonskih pogovorov, prostovoljnih ur dela za stroko in organizacijo s strani 
funkcionarjev, predsednic/kov regijskih strokovnih društev, strokovnih sekcij, 
delovnih skupin, komisij, uredništev in ne nazadnje vestno, požrtvovalno in 
profesionalno opravljeno delo in ne le služba maloštevilnega tima zaposlenih v 
pisarni Zbornice – Zveze je prispevalo zapis uspešne zgodbe Zbornice – Zveze 
za leto 2016. Bodimo ponosni. Hvala vsem in vsakemu posebej. Naj se vse to in 
še več nadaljuje tudi v prihodnjem letu. 
 
Monika Ažman 
 
  

2. POROČILO O DELU STROKOVNIH SLUŽB 
 
Strokovne službe za izvajanje članskih nalog 
Strokovne službe sodelujejo z organi Zbornice – Zveze, regijskimi strokovnimi 
društvi, strokovnimi sekcijami, komisijami in delovnimi skupinami, s člani in širšo 
strokovno javnostjo. Nudijo administrativno podporo pri organizaciji in izvedbi 
strokovnih srečanj, učnih delavnic, delovnih sestankov, slavnostnih dogodkov, 
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novinarskih konferenc in ostalih dogodkov Zbornice – Zveze. Prav tako 
sodelujejo z uredništvi tiskanih publikacij. Pomemben cilj zaposlenih v pisarni je 
ažurno sodelovanje in komuniciranje. Strokovne službe delujejo na naslednjih 
področjih: tajništvo, oddelek članstva, oddelek za vodenje izobraževanj in 
specialnih znanj ter računovodstvo.  Poročilo o delu strokovnih služb za področje 
javnih pooblastil je prikazano v nadaljevanju. Delo strokovnih služb vodi izvršna 
direktorica.  
 
Članstvo v letu 2016 
 
Članice in člani lahko dostopajo do svojih podatkov, ki jih vodimo v evidenci 
članstva, preko E - portala.  
Na dan 31. 12. 2016 je bilo v Zbornico – Zvezo včlanjenih 15.018 članic/ov 
(Tabela 1), v letu 2016 smo zaznali tudi povečani vpis članov (Tabela 2).  
 
 
Tabela 1: Preglednica članstva v letu 2016 (na dan 31. 12. 2016) 

  
Aktivni 
člani 

Upokojeni 
člani Študenti 

Stanje članstva – 
skupno 

DRUŠTVA A B C D 
  

   
D=A+B+C 

DMSBZT Ljubljana 4.462 247 129 4.838 
DMSBZT Maribor 1.805 55 16 1.876 
DMSBZT Celje 1.569 48 11 1.628 
DMSBZT Gorenjska 1.189 83 14 1.286 
DMSBZT Koper 865 25 13 903 
DMSBZT Nova Gorica 613 98 22 733 
DMSBZT Novo mesto 1.102 46 45 1.193 
DMSBZT Koroške 499 20 2 521 
DMSBZT Velenje 331 5 1 337 
DMSBZT Ptuj 591 6 0 597 
DMSBZT Pomurje 1.067 39 0 1.106 
SKUPAJ 14.093 672 253 15.018 
 

 

Tabela 2: Število vpisov in izpisov v letu 2016 
 

 

ČLANARINA:  

Št. vpisov v Zbornico – Zvezo v letu 2016 961 

Št. izpisov iz Zbornice – Zveze v letu 2016 375 
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Strokovne službe za izvajanje nalog javnega pooblastila  
 
Zbornici - Zvezi je bilo z odločbo Ministrstva za zdravje št. 014-11/2014/30 z dne 
11. 8. 2015 ponovno podeljeno javno pooblastilo. Strokovni službi za izvajanje 
nalog javnega pooblastila sta služba za javna pooblastila in oddelek za register in 
licence.  
 
Poročilo o delu službe za javna pooblastila 
 
Služba za javna pooblastila načrtuje in usklajuje ter vodi delo za izvajanje nalog 
javnega pooblastila, nudi strokovno pomoč pri vodenju upravnih postopkov in 
izdajanju upravnih aktov ter strokovno pomoč pri izvajanju strokovnega nadzora 
s svetovanjem. 
 
V skladu z določili pogodbe št. C2711-16-712301 o izvajanju in financiranju nalog 
iz javnega pooblastila s področja zdravstvene nege v letu 2016 se je Zbornica – 
Zveza zavezala, da bo opravila najmanj 3300 upravnih postopkov ter 300 
opravljenih vrednotenj vlog za licenčne točke, izvedla najmanj 40 
individualnih strokovnih nadzorov s svetovanjem nad določenim izvajalcem 
zdravstvene ali babiške nege (bolničarju negovalcu, tehniku zdravstvene nege, 
diplomirani medicinski sestri, diplomirani babici …) in 10 sistemskih strokovnih 
nadzorov nad področjem dela pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti ter pripravila 
strokovno utemeljitev specializacij na različnih ožjih področjih zdravstvene 
nege. 
 
V službi za javna pooblastila ugotavljamo, da smo v celoti izpolnili ter v 
posameznih segmentih celo presegli v pogodbi z Ministrstvom za zdravje 
opredeljeno število storitev.  
 
Število izvedenih upravnih postopkov v zvezi z vodenjem registra izvajalcev 
zdravstvene ali babiške nege, izdajanjem in podaljševanjem licenc izvajalcem 
zdravstvene in babiške nege je podrobneje opredeljeno v okviru poročila o delu 
oddelka registra in licenc. 
 
Zbornica – Zveza je izvedla vse strokovne nadzore in decembra 2016 Ministrstvu 
za zdravje posredovala Predlog in strokovno utemeljitev specializacij na 
ožjih strokovnih področjih zdravstvene nege. 
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Tabela 1: Število izvedenih strokovnih nadzorov v letu 2016 
 
 
Število izvedenih strokovnih nadzorov v letu 2016   
 
Individualni strokovni nadzori 

 
40 

 
Sistemski strokovni nadzori 

 
10 

 
 
 
Tabela 2: Število predlaganih specializacij  
 
 
Strokovna utemeljitev specializacij na ožjih strokovnih področjih 
zdravstvene nege 
 
Število predlaganih specializacij 

 
                              4 

 
 
 
 
Poročilo o delu oddelka registra in licenc  
 
V obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 smo na Zbornici – Zvezi prejeli 2.887 
vlog za vpis v register izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege (v 
nadaljevanju: register) in za pridobitev licence v dejavnosti zdravstvene in 
babiške nege (v nadaljevanju: licenca). Kot je navedeno v Tabeli 3, smo izdali 
1.541 odločb o vpisu v register, 1.262 odločb o podelitvi prve licence ter 552 
odločb o podaljšanju licenc. Ob primopredaji dokumentacije s strani Ministrstva 
za zdravje smo prejeli tudi 525 rešenih postopkov, vezanih na register in 3.300 
postopkov, vezanih na licence, ki jih je Ministrstvo za zdravje opravilo v obdobju 
od 7. 5. 2012 do 18. 1. 2016. Omenjeno dokumentacijo smo morali vnesti v naš 
program, da se je lahko pričelo s knjiženjem licenčnih točk posameznemu 
izvajalcu za opravljena izobraževanja.  
 
V obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 smo izdali 148 potrdil o dobrem imenu 
in 69 duplikatov že izdanih odločb o vpisu v register ter o podelitvi licence. Na 
dan 31. 12. 2016 je v registru vodenih 23.081 izvajalcev, ki so jim bile izdane 
odločbe o vpisu v register. Vsem izvajalkam in izvajalcem smo bili na voljo po 
elektronski pošti, kjer smo ažurno odgovarjali na postavljena vprašanja in 
obvestila o spremembi osebnih podatkov, ter tudi preko telefonskega 
komuniciranja in osebno v času uradnih ur. 
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Tabela 3: Poročilo o delu oddelka registra in licenc 
 
Postopki v obdobju od 1. 1. 2016 do 
31. 12. 2016 

REGISTER LICENCA 

Število prejetih vlog 2.887 
Število izdanih odločb 1.541 1.262 
Število nepopolnih vlog 84  
DODATNO   
Število poslanih dopisov za dopolnitev vlog 189 81 
Število izdanih odločb o podaljšanju 
licence 

 552 

Število izdanih potrdil o dobrem imenu 93 55 
Postopki v obdobju od 1. 1. 2016 do 
31. 12. 2016 

REGISTER LICENCA 

Število izdanih odločb 1.541 1.262 
Število izdanih odločb o podaljšanju 
licence 

 552 

SKUPAJ  3.355 
 
 
Poročilo o delu oddelka licenčnega vrednotenja  
 
Individualne vloge 
Komisija Zbornice - Zveze za oceno ustreznosti stalnega izpopolnjevanja (v 
nadaljevanju Komisija) je z dne 9. 11. 2016 pregledala in ovrednotila z licenčnimi 
točkami za leto 2012 124 vlog, za leto 2013 54 vlog in za leto 2014 21 vlog, 
skupaj 199 vlog. 
 
Organizatorji 
Komisija) je dne 12. 9. 2016 pregledala in ovrednotila z licenčnimi točkami za leto 
2012 73 vlog, za leto 2013 237 vlog in za leto 2014 52 vlog, skupaj 362 vlog. 
 
V tekočem letu 2016 je Komisija prejela, pregledala in ovrednotila 488 vlog za 
dodelitev licenčnih točk organizatorju izpopolnjevanja. Prav tako je Komisija 
pregledala in ovrednotila s sklepi in licenčnimi točkami še 151 nerešenih vlog / 
zadev s strani Ministrstva za zdravje (prejete vloge od leta 2012 - 2016), torej 
skupaj 639 vlog.  
 
Komisija Zbornice - Zveze za oceno ustreznosti stalnega izpopolnjevanja je 
v letu 2016 pregledala in ovrednotila z licenčnim točkam 1200 vlog (Tabela 
4). 
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Tabela 4: Poročilo o delu licenčnega vrednotenja v 2016 
 
Vloge za pridobitev licenčnih točk organizatorju izpopolnjevanja 
Nerešene zadeve s strani Ministrstva za 
zdravje 
2012 - 2014 

362+151 = 513 

Prejete vloge na Zbornico – Zvezo v letu 
2016 

488 

Vloge za dodelitev licenčnih točk posamezniku 
Nerešene zadeve s strani Ministrstva za 
zdravje 
 2012 - 2014 

199 
 

SKUPAJ 1200 
 
 
V program register strokovnih izobraževanj smo morali naknadno vpisati 1796 
vlog / izobraževanj za dodelitev licenčnih točk organizatorju 
izpopolnjevanja, ki so na Ministrstvo za zdravje prispele v letih 2012 - 2016 ter 
na Zbornico – Zvezo v obdobju 18. 1.  – 31. 12. 2016 (Tabela 5). 
 
 
Tabela 5: Poročilo o delu licenčnega vrednotenja  (organizatorji) v 2016 
 
Vloge za pridobitev licenčnih točk organizatorju izpopolnjevanja 
Prejeta / rešene zadeve s strani Ministrstva za zdravje 
Leto 2012 384  
Leto 2013 273  
Leto 2014 299  
Leto 2015 352 
Prejete / rešene zadeve s strani Zbornice - Zveze 
Leto 2016 488  
SKUPAJ 1796 
 
Pri vseh izobraževanjih so tudi že pripete licenčne točke posamezniku – 
udeležencu Izobraževanja. 
 
Komisija za specialna znanja je v sodelovanju z našo pisarno obravnavala in 
vrednotila 193 vlog za podelitev specialnih znanj. Prav toliko jih je zabeleženih 
tudi v Nacionalnem registru specialnih znanj.  
 
 
Pripravila Anita Prelec v sodelovanju s sodelavci: Bojana Bučar, Mojca Čerček 
Andrej Vojnovič, Urša Bolta, Špela Hočevar, Karmen Petaci, Karmen Premec in 
Katarina Pečuh. 
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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 izvajanju 
nalog skupnega pomena za stroko zdravstvene in babiške nege ter njene 
izvajalce. 
Ob aktualnih dogodkih so regijska strokovna društva (v nadaljevanju RSD) 
izvajala  pomembno nalogo združevanja in ohranjanja številnega članstva. Iz 
strokovnega, poklicno - stanovskega in družbenega vidika, še posebej v 
okoliščinah aktualnih dogajanj na področju zdravstvene in babiške nege v letu 
2016, je bila ta vloga neprecenljiva pri informiranju, koordiniranju in usklajenem 
sodelovanju regij z Zbornico - Zvezo in pri delovanju zaposlenih v zdravstveni in 
babiški negi, v posameznih regijah Slovenije. 
V ORSD smo si tudi v letu 2016 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,	  
koordinator	  ORSD	   in	  Ksenija	  Pirš,	  predstavnica	  ORSD.	  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 RSD je organizirano sodelovalo ob mednarodnih dnevih 
medicinskih sester in babic, na 15. Simpoziju zdravstvene in babiške nege 
Slovenije v hotelu Toplice na Bledu (četrtek, 12. maj 2016) z motom ICN:  
Medicinske sestre – moč za spremembe: vpliv na izboljševanje (prožnosti) 
zdravstvenega sistema in motom ICM: Ženske in novorojenčki: srce 
babištva. Podprla so udeležbo članov na simpoziju s plačili kotizacij glede 
na interes članstva in možnosti posameznega RSD. 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 450 
udeležencev), dogodka so se udeležili vsi predsedniki RSD. 

 

 

Odzivi udeležencev so bili odlični. Dejavnosti RSD so potekale usklajeno, 
predsedniki RSD so sočasno prevzeli različne vloge sodelovanja ter posredno 
promovirali ORSD in Zbornico – Zvezo.  
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, 26. novembra 
2016) in imeli  čast in priložnost, da smo v sodelovanju z Zbornico – Zvezo, 
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Občino Jesenice in Gornjesavskim muzejem Jesenice, v prostorih Kasarne na 
Stari Savi, odkrili spominsko ploščo Angeli Boškin kot prvi skrbstveni sestri na 
Slovenskem. 
 
Spodbujali smo delovanje RSD 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 so tudi v letu 2016 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 2016 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 
snovanju programov dela za leto 2016, 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. Glede na sprejeti 
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. 
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 2016 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 29. redne Skupščine Zbornice – Zveze in v regijah še 
naprej gojila vzpostavljen način regijskih postopkov v pripravah na 
Skupščino.  
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Med drugim so se RSD udeležila Izobraževalnega dneva funkcionarjev 
Zbornice – Zveze (30. september in 1. oktober 2016) na Krvavcu, kjer smo 
aktivno sodelovali pri naslednjih temah: 
Pomen timskega dela; timsko povezovanje; vizija, poslanstva, vrednote; področja 
dela Zbornice – Zveze; strateški načrt.  
 
V letu 2016 smo se sestali na štirih rednih sejah ORSD: 
29. redni seji ORSD, dne 11. januarja 2016 (na Zbornici - Zvezi),  
30. redni seji ORSD, dne 18. aprila 2016 (na Zbornici - Zvezi),  
31. redni seji ORSD, dne 31. maja 2016 (v sodelovanju DMSBZT Maribor),  
32. redni seji ORSD, dne 11. oktobra 2016 (na Zbornici - Zvezi). 
 
11. januarja 2016 je potekala 29. redna seja ORSD, ki smo jo izvedli v 
sodelovanju v prostorih Zbornice – Zveze. Obravnavali smo poročila s sej UO, 
Strateškega sveta, poročilo s 103. skupščine EFN in pobudo za ustanovitev 
delovne skupine, ki bo pripravila izhodišča za izdelavo smernic/priporočil z 
naslovom: Priporočila za ukrepanje ekip NMP ob intervencijah z elementi nasilja 
po principih taktične medicine. 
Predsednica Zbornice – Zveze Darinka Klemenc je uvodoma predstavila pomen 
nastalega dokumenta, t. i. »Kodeks delovanja funkcionarjev Zbornice – Zveze«, 
ki ga je potrdil Upravni odbor. Dokument opredeljuje priporočila za ravnanje 
oziroma delovanje funkcionarjev Zbornice - Zveze, njihov odnos do članov in do 
stroke zdravstvene in babiške nege, odnos do organizacije, odnos do družbe in 
okolja ter odgovornost do samega sebe. V dokumentu je določeno, da Upravni 
odbor Zbornice – Zveze spremlja njegovo izvajanje ter glede na težo kršitve 
posreduje funkcionarjem Zbornice – Zveze priporočila ter navodila za ustrezno 
ravnanje. Člani Upravnega odbora so predlagali, da se dokument preimenuje v 
Kodeks delovanja funkcionarjev Zbornice – Zveze. Upravni odbor Zbornice – 
Zveze je sprejel Kodeks delovanja funkcionarjev Zbornice – Zveze. 
Poročilo s sprejema pri predsedniku države: S strani Zbornice – Zveze so se 
sestanka pri predsedniku države Borutu Pahorju udeležili Darinka Klemenc, Jože 
Prestor, Monika Ažman in Dragica Milavec kot predstavnica Slovenske vojske. 
Darinka Klemenc je predsedniku države uvodoma predstavila delovanje Zbornice 
– Zveze. Poudarila je, da bo nacionalna organizacija zdravstvene in babiške 
nege leta 2017 praznovala 90 - letnico organiziranega delovanja medicinskih 
sester in babic ter izpostavila, da je več kot 50 % zaposlenih v zdravstvu prav 
izvajalcev zdravstvene in babiške nege. Poklica sodita med regulirane poklice, a 
kljub temu nista urejena z lastnim zakonom. Monika Ažman je pojasnila, da bi z 
lastnim zakonom o zdravstveni in babiški negi uredili položaj – status medicinske 
sestre in babice v slovenskem prostoru ne glede na to, kje je zaposlena 
(zdravstvo, sociala, zdraviliška dejavnost). Predsednica je še poudarila, da je 
zdravstvena nega sedaj opredeljena v krovnem Zakonu o zdravstveni dejavnosti 
in skoraj 50 drugih zakonih in podzakonskih aktih. Predsednika so seznanili še s 
trenutno situacijo na področju zaposlovanja v zdravstvu, ki jo je na eni strani 
zakrivil ZUJF, na drugi strani pa izredno veliko na novo odprtih izobraževalnih 
ustanov v državi, kar povečuje brezposelnost izvajalcev zdravstvene in babiške 
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nege. Dragica Milavec, zaposlena v Slovenski vojski, je na kratko predstavila 
dokument Poklicne aktivnosti in kompetence zdravstvene nege v Slovenski 
vojski, predsednik pa je bil kot vrhovni poveljnik obrambnih sil nad dokumentom 
navdušen. Jože Prestor je na zastavljeno vprašanje, zakaj je bilo toliko nemira ob 
projektu Ministrstva za zdravje »urgentni centri« povedal, da je nujna medicinska 
pomoč (NMP) v Sloveniji zelo dobro razvita in pokriva vso državo. Žal pa v 
zadnjih 20 letih nismo uspeli zagotoviti dobre koordinacije in nadzora službe 
NMP. Za omenjeno potrebujemo dispečerski center, ki bo delo koordiniral. 
 
Sprejeti so bili naslednji sklepi: 
 
Sklep ORSD 84/ 29 – 2016 
Predsednice/k RSD pristopijo k aktivnemu vabljenju/ vključevanju dijakov, 
študentov ZBN ter bolničarjev – negovalcev v članstvo RSD ter v programe 
strokovnih izpopolnjevanj, z namenom vseživljenjskega strokovnega 
izpopolnjevanja in učenja vseh zdravstvenih delavcev in sodelavcev.  
Sklep ORSD 85/ 29 – 2016 
Predsednice/k RSD so seznanjeni s Pravilnikom o registru in licencah 
izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege ter Pravilnikom o 
izvajanju strokovnega nadzora s svetovanjem v dejavnosti zdravstvene in 
babiške nege.  
RSD seznanijo regijske članice/ne o aktivnostih Zb – Zv na področju JP.  S 
strani pisarne Zb – Zv bodo RSD prejela pisno obvestilo o pričetku 
izvajanja nalog s področja JP ter s tem povezanih potrebnih aktivnosti na 
področju strokovnih izpopolnjevanj/ izobraževanj za organizatorje. 
RSD v regijskih okoljih krepijo primerno informiranost članic/ov v zvezi z 
aktivnostmi Zb – Zv na področju JP, z namenom razumevanja potrebnega 
obsežnega dela na področju vpisov v register, podeljevanja odločb o prvih 
licencah, podaljševanja odločb prvih licenc, vpisovanja LT, vrednotenja, 
urejanja evidenc in informacijskega sistema, potrebnega za izvajanje 
področja JP. 
Sklep ORSD 86/ 29 – 2016 
ORSD se seznani s problematiko v zvezi z aktivnostmi bolničarjev – 
negovalcev v okviru urgentnih centrov ter poda pobudo, da Zb – Zv pridobi/ 
posreduje informacije v zvezi s poklicnimi aktivnostmi bolničarjev – 
negovalcev / spremljevalcev na področju urgentnih centrov.   
 
18. 4. 2016 je v prostorih Zbornice – Zveze  potekala 30. redna seja ORSD. 
Med drugim smo obravnavali poročilo s sestanka z Zvezo upokojencev, 
poročilo s sestanka na MZ, kjer je bil predstavljen osnutek Zakona o 
zdravstvenih delavcih, ki sta ga predsednici, izvršni direktorici in pravniku 
Zbornice – Zveze na ministrstvu predstavili Irena Kirar Fazarinc, generalna 
direktorica Direktorata za zdravstveno varstvo, in Tina Jamšek, vodja Sektorja za 
koordinacijo zdravstvenega varstva. Obravnavana so bila tudi poročila s 
predstavitve MZ: Zaključki Analize zdravstvenega sistema v Sloveniji na 
Brdu, poročilo s sestanka z Društvom hospic, Poročilo s seje Centra SKOR 
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(pričela je delovati raziskovalna skupina, ki bo na začetku v okviru projekta 
»Znanje za zdravstveno in babiško nego« pripravila pregled raziskovanja v 
zdravstveni negi in babištvu) in poročilo s seje Odbora za zdravstvo (seja 
Odbora za zdravstvo v zvezi s seznanitvijo z Analizo zdravstvenega sistema v 
Sloveniji je bila sklicana na pobudo opozicije. Na seji pristojnega 
parlamentarnega odbora je izpostavila napačno preštevanje medicinskih sester v 
Sloveniji, kjer večinoma med medicinske sestre preštevajo tudi tehnike 
zdravstvene nege. Izpostavila je še, da je rok za implementacijo direktive 
2013/55/EU v slovenski pravni red potekel 18. 1. 2016. V Analizi zdravstvenega 
sistema v Sloveniji je navedeno, da je na področju infrastrukture Slovenija 
podobna Veliki Britaniji z relativno nizkim številom zdravnikov in povprečnim 
številom medicinskih sester). 
Sprejeti so bili naslednji sklepi: 
 
Sklep ORSD 87/ 30 – 2016 
Predsednice/k RSD soglasno sprejmejo sklep o aktivnem sodelovanju na 
osrednjih mednarodnih dnevih medicinskih sester in babic 2016, s plačili 
kotizacij regijskim članom za udeležbo na 15. simpoziju ZBN ter 
koordiniranimi prijavami regijskih članov na svečano akademijo in 
organiziranimi prevozi članov iz regij. 
Sklep ORSD 88/ 30 – 2016 
Predsednice/k RSD so seznanjeni s Pravilnikom o registru in licencah 
izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege ter Pravilnikom o 
izvajanju strokovnega nadzora s svetovanjem v dejavnosti zdravstvene in 
babiške nege.  
RSD seznanijo regijske članice/ne o aktivnostih Zb – Zv na področju JP ter 
uskladijo programe strokovnih izpopolnjevanj s področja obveznih vsebin, 
skladno z 19. členom Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v 
dejavnosti zdravstvene ali babiške nege in dodatnimi kriteriji za izvedbo 
obveznih vsebin iz licenčnega obdobja (3. odstavek 19. člena Pravilnika - 
priloga zapisnika). 
Sklep ORSD 89/ 30 – 2016 
Predsednice/k RSD soglasno podprejo prijavo na razpisano delovno mesto 
za izvršno direktorico/rja Ksenije Pirš, koordinatorice ORSD pri Zbornici – 
Zvezi. Sklep se posreduje na sejo UO Zbornice – Zveze. 
 
31. redna seja ORSD je potekala 31. 5. 2016 v prostorih DMSBZT Maribor. 
Obravnavali smo poročilo s sestanka UO, med drugim: poročilo s sestanka z 
generalno sekretarko Sindikata zdravstva in soc. varstva in predsednico 
SDZNS (Upravni odbor Zbornice – Zveze je na 1. redni seji, dne 13. 4. 2016 za 
predstavnico Zbornice – Zveze v usmerjevalnem odboru, ki bo spremljal delo 
delovne skupine, odgovorne za pripravo predloga Nacionalne strategije razvoja 
osnovne zdravstvene dejavnosti do leta 2025 in bo podal mnenje na pripravo, 
imenoval Moniko Ažman, predsednico Zbornice – Zveze), poročilo s seje 
RSKZN (mag. Branko Bregar pove, da se je RSKZN seznanil s kadrovskimi 
podatki za enote intenzivnih terapij in neformalnimi ter nedokončnimi podatki v 
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zvezi s kategorizacijo zahtevnosti bolnišnične zdravstvene nege (SKZBZN). 
Podatki so v primerjavi s preteklimi leti stabilnejši, pri bolnišnicah, ki izkazujejo 
nizek odstotek stanja zaposlenih, gre po vsej verjetnosti za napako pri 
kategoriziranju. Na sejo RSKZN so bile vabljene tudi predstavnice iniciative 
Srednje zdravstvene šole Celje, ki nasprotujejo spremembi izobraževalnega 
programa zdravstvena nega in naziva srednja medicinska sestra/ srednji 
zdravstvenik), poročilo s seje Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, 
delo, zdravstvo in invalide (Andrej Vojnovič je člane Upravnega odbora 
seznani, da je Komisija Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in 
invalide  obravnavala predlog Zakona o postopku priznavanja poklicnih 
kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev oziroma poklicnih  dejavnosti 
(ZPPK), ki v slovenski pravni red prenaša procesna določila Direktive 
2013/55/EU o priznavanju poklicnih kvalifikacij. Na seji komisije je izpostavil, da 
predlog ZPPK glede uporabe nazivov diplomirana medicinska sestra in 
diplomirana babica ni poenoten z nazivi, opredeljenimi v Zakonu o zdravstveni 
dejavnosti ter da je določilo 7. člena predloga ZPPK, ki opredeljuje možnost 
preverjanja znanja slovenskega jezika za poklice, ki bi lahko vplivali na zdravje, 
premalo zavezujoče, saj iz predloga omenjenega člena ni jasno razvidno, ali je le 
ta neposredno uporabljiv oziroma ali bo v področni zakonodaji oziroma v 
podzakonskem aktu podrobneje opredeljen postopek preverjanja znanja jezika), 
poročilo s FZ Jesenice – doktorski študij Zdravstvene vede, magistrski 
študij, strokovni izpopolnjevanji (Fakulteta za zdravstvo Jesenice je na 
Zbornico – Zvezo naslovila prošnjo za podporo uvedbi študijskega programa 
tretje stopnje »Doktorski študij Zdravstvene vede«. Izhajajoč iz družbenih potreb 
in priporočila Svetovne zdravstvene organizacije bi dva odstotka izvajalcev 
zdravstvene nege moralo imeti pridobljeno izobrazbo 3. bolonjske stopnje, kar bi 
v Sloveniji pomenilo 380 doktorjev znanosti), poročilo z ustanovitve združenja 
za kakovost v zdravstvu (Člani Sekcije za kakovost in varnost v zdravstvu, ki je 
delovala v okviru Slovenskega združenja za kakovost in odličnost so ustanovili 
samostojno društvo Združenje za kakovost v zdravstvu, ki naj bi se osredotočalo 
na zagotavljanje kakovosti v zdravstvu. Ustanovni člani omenjenega združenja, 
ki mora še sprejeti svoj temeljni akt, naj bi bili Zdravniška zbornica Slovenije, 
Samo Fakin (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije), Slovensko 
zdravniško društvo, Mreža 25x25, Biserka Simčič z Ministrstva za zdravje, Andrej 
Robida in drugi), imenovanje odgovorne urednice Utripa (odgovorni urednici 
Utripa Biserki Meden je 30. 5. 2016 potekel drugi mandat. V skladu z določili 8. 
člena Pravilnika o delovanju uredništev strokovnih in informativnih publikacij 
Zbornice - Zveze je lahko odgovorna urednica imenovana za največ dva 
mandata. Monika Ažman predlaga, da se za odgovorno urednico Utripa za 
štiriletno obdobje od 1. 6. 2016 do 31. 5. 2020 imenuje Ksenija Pirš. Sklep UO: 
Upravni odbor Zbornice – Zveze imenuje Ksenijo Pirš za odgovorno urednico 
Utripa za štiriletno mandatno obdobje od 1. 6. 2016 do 31. 5. 2020), in volitve 
koordinatorice/rja ORSD pri Zbornici – Zvezi, za mandatno obdobje 2016 – 
2020 (prisotni soglasno podprejo kandidaturo Janeza Kramarja, predsednika 
DMSBZT Velenje za koordinatorja ORSD pri Zbornici - Zvezi, za mandatno 
obdobje 2016 - 2020 in ga izvolijo javno, z dvigom rok). 
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Prisotni soglasno imenujejo in izvolijo Ksenijo Pirš, predsednico DMSBZT 
Maribor za člana UO Zbornice - Zveze, ki ga imenuje ORSD, za mandatno 
obdobje 2016 - 2020 javno, z dvigom rok). 
 
Sprejeti so bili naslednji sklepi: 
 
Sklep ORSD 90/ 31 – 2016 
Predsednice RSD za koordinatorja ORSD za mandatno obdobje 2016 – 2020 
soglasno izvolijo Janeza Kramarja, predsednika DMSBZT Velenje. Mandat 
prične z 12. junijem 2016. 
Sklep ORSD 91/ 31 – 2016 
Predsednice/k RSD za člana UO Zbornice – Zveze, ki ga imenuje ORSD, za 
mandatno obdobje 2016 – 2020 soglasno izvolijo Ksenijo Pirš, predsednico 
DMSBZT Maribor. Mandat prične z 12. junijem 2016. 
Sklep ORSD 92/ 31 – 2016 
Predsednice/k RSD soglasno podprejo sofinanciranje članskih izkaznic 
RSD v znesku 1 EUR za posameznega člana, v treh obrokih, do konca leta 
2016. RSD bodo o prispevku in načinu odtegovanja prispevka predhodno 
obveščena. 
Članske izkaznice v prenovljeni podobi ob jubilejnem letu, 90. letnici 
obstoja in delovanja organizacije, ohranijo obstoječe podatke, med njimi 
tudi podatek o regijskem strokovnem društvu. 
 
32. redna seja je potekala v prostorih Zbornice – Zveze 11. 10. 2016. 
Obravnavali smo: poročila s sej UO Zbornice – Zveze, med drugim je 
predsednica Monika Ažman uvodoma pojasnila razloge za podaljšanje 
licenčnega obdobja. Od začetka podeljevanja licenc je bilo vmesno obdobje, v 
katerem je prišlo do prekinitve izdajanja licenc, in sicer od 1. 7. 2008 do 4. 5. 
2009. Prav tako je prišlo do prekinitve izdajanja licenc tudi v obdobju med 7. 5. 
2012 in 6. 12. 2014. V večinskem delu gre za obdobje ministrovanja gospoda 
Gantarja. V tem času se ni vpisovalo licenčnih točk, ker Ministrstvo za zdravje ni 
imelo urejenega informacijskega sistema. Prihajalo je do velikega zaostanka, po 
pregledu obdobja med letom 2012 – 2016 je bilo ugotovljeno, da se je 
izobraževanj samo v letu 2015 udeležilo okrog 9.500 udeležencev in da je 
nevpisanih približno 50.000 individualnih vlog za vpis licenčnih točk. Vpisi v 
register in izdaja licenc za samostojno delo potekajo tekoče, postopek poteka po 
Zakonu o upravnem postopku. Zaradi težko obvladljivih razmer je MZ na predlog 
Zbornice – Zveze podaljšalo licenčno obdobje, tako da se novo licenčno obdobje 
prične s 1. 5. 2017. Takrat postane obvezna vsebina licenčnega obdobja 
Kakovost in varnost v zdravstvu. 
 
V nadaljevanju nas je predsednica seznanila z vsebino sestanka o prenovi 
poklicnega standarda socialno-zdravstveni asistent, o pričakovanjih Zbornice – 
Zveze glede Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki bi v svojem 31. členu omogočil, 
da zdravstveni tehniki po določenimi pogoji pridobijo poklicne kompetence 
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diplomiranih medicinskih sester. Poudari, da bo ključno vlogo moral odigrati 
management. 
 
Nove članske izkaznice bodo izdane do konca leta, projekt izdaje bo brez poštnih 
storitev stal okrog 20.000 EUR. Predsednica se ponovno zahvali društvom, ki 
sofinancirajo projekt v višini 1 eur na člana. 
Zbornica – Zveza je pričela s sodelovanjem z novo PR službo (public relations – 
služba za odnose z javnostjo) in sicer MA marketing. Razlog je želja po 
celovitejšem in aktualnejšem odzivanju na aktualne dogodke. 
Poročilo s srečanja triade WHO, ICN in ICM v Ženevi (Na skupnem srečanju 
ICN, ICM in Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), ki je potekalo med 17. - 
21. majem 2016 v Ženevi, tik pred letno skupščino SZO, je bil predstavljen nov 
dokument Strateške usmeritve za zdravstveno nego in babištvo 2016 - 2020 
(Global strategic directions for strengthening nursing and midwifery 2016-2020). 
Namen tega dokumenta je zagotoviti, da bo delovna sila v zdravstveni negi in 
babištvu učinkovito prispevala k univerzalni dostopnosti do zdravstvenega 
varstva za vse uporabnike zdravstvenih storitev znotraj odzivnih zdravstvenih 
sistemov. V mnogih državah je zdravstvena nega in babištvo največja delovna 
sila v zdravstvu, zato je naložba v te poklice bistvenega pomena. V teh strateških 
usmeritvah so ključne štiri teme: zagotavljanje izobraženih, usposobljenih in 
motiviranih medicinskih sester ter babic, ki se bodo učinkovito odzivale na 
potrebe zdravstvenega sistema na vseh ravneh in v različnih okoljih; optimizacija 
razvojne politike, učinkovito upravljanje in vodenje; skupna prizadevanja za 
povečanje zmogljivosti in potencialov medicinskih sester in babic skozi intra in 
interprofesionalno sodelovanje s partnerji, izobraževanje in stalni strokovni 
razvoj; mobilizacija politične volje za vlaganje v izgradnjo učinkovitega razvoja 
delovne sile na področju zdravstvene nege in babištva, ki temelji na znanstvenih 
dokazih), poročilo z zaključnega srečanja projekta Skupaj za zdravje NIJZ 
(24. maja 2016 je potekalo zaključno srečanje projekta »Za boljše zdravje in 
zmanjšanje neenakosti v zdravju«, ki se ga je udeležilo skoraj 200 strokovnjakov 
iz različnih sektorjev in področij dela. S svojim doprinosom v času trajanja 
projekta so pomembno vplivali na oblikovanje rešitev za boljše zdravje 
prebivalcev Slovenije. Vnaprej opredeljeni projekt »Za boljše zdravje in 
zmanjšanje neenakosti v zdravju« poteka od septembra 2013 do septembra 
2016. Financiranje s strani Norveškega finančnega mehanizma je pripomoglo k 
oblikovanju mnogoterih rešitev na področju preventivnega zdravstvenega varstva 
otrok, mladostnikov in odraslih. V projekt so bile vključene številne organizacije in 
posamezni strokovnjaki s področij zdravstvenega in socialnega varstva, 
zaposlovanja ter mnogoterih drugih, ki so pomagali nadgrajevati obstoječe in 
graditi nove pristope na področju krepitve zdravja, preprečevanja kroničnih 
bolezni in zmanjševanja neenakosti v zdravju. Nove rešitve, ki temeljijo na 
skupnostnem pristopu in večjem sodelovanju deležnikov v procesu, bodo 
nedvomno prispevale k cilju projekta: Zmanjšati kronične nenalezljive bolezni in 
zmanjšati neenakosti v zdravju), sistemske rešitve – predlog MZ (Ministrstvo 
za zdravje je pripravilo predlog novele Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki med 
drugim v slovenski pravni red prenaša določila Direktive 2013/55/EU o 
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priznavanju poklicnih kvalifikacij v delu, ki se nanaša na minimalne pogoje 
usposobljenosti za diplomirane medicinske sestre in diplomirane babice ter druge 
regulirane poklice, za katere velja vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij, 
določila o znanju slovenskega jezika in obveščanja pristojnih organov druge 
države članice EU v primeru odvzema licence. Predlog novele opredeljuje tudi 
priznavanje kompetenc izvajalcem zdravstvene nege s srednjo strokovno 
izobrazbo, ki so v zdravstvenih zavodih zaposleni na delovnih mestih srednje 
medicinske sestre in že vrsto let opravljajo aktivnosti in kompetence diplomirane 
medicinske sestre. Ob prenosu direktive 2005/36/ES v slovenski pravni red 
Zakon o zdravstveni dejavnosti v prehodnih določbah ni uredil statusa zaposlenih 
medicinskih sester s srednjo strokovno izobrazbo z določili glede priznavanja 
oziroma doseganja izpolnjevanja pogojev za nadaljnje izvajanje dejavnosti 
zdravstvene nege. Ministrstvo za zdravje je predlog novele zakona glede 
omenjene problematike usklajevalo s predstavniki stroke zdravstvene nege 
(Zbornico – Zvezo, Razširjenim strokovnim kolegijem za zdravstveno nego in 
Strateškim svetom za zdravstveno in babiško nego pri Ministrstvu za zdravje) ter 
reprezentativnimi sindikati zdravstvene nege. Stroka zdravstvene nege je v 
pogovorih zagovarjala stališče, da je kompetence diplomirane medicinske sestre 
brez opravljenega programa doizobraževanja v skladu s sektorskimi direktivami 
EU mogoče priznati zgolj medicinskim sestram, ki so zaključile poklicno 
izobraževanje po srednješolskem izobraževalnem programu za medicinske 
sestre, v katerega je zadnji vpis potekal šolsko leto 1980/1981 in več let na 
delovnih mestih večino delovnega časa izvajajo aktivnosti in kompetence 
diplomirane medicinske sestre oziroma diplomiranega zdravstvenika. Zdravstveni 
tehniki in tehniki zdravstvene nege, ki so zaključili poklicno izobraževanje po 
srednješolskem izobraževalnem programu za medicinske sestre, v katerega vpis 
je potekal po šolskem letu 1980/1981, pa morajo za priznavanje kompetenc 
diplomirane medicinske sestre opraviti poseben program doizobraževanja 
oziroma morajo pridobiti izobrazbo in s tem poklicno kvalifikacijo diplomirane 
medicinske sestre. Ministrstvo za zdravje je na podlagi dejstva, da slovenska 
zakonodaja ne predvideva posebnih programov doizobraževanja, problematiko 
priznavanja kompetenc zakonsko uredilo v treh skupinah glede na dva ključna 
trenutka (vsebina izobraževalnih programov in obseg praktičnega dela po uvedbi 
usmerjenega izobraževanja - zadnji vpis v šolsko leto 1980/1981 ter vstop 
Slovenije v EU s 1. 5. 2014, ko je v slovenskem pravnem redu že bila 
implementirana evropska direktiva o priznavanju poklicnih kvalifikacij za poklic 
medicinske sestre na način, da se za delovno mesto medicinske sestre zahteva 
visokošolska izobrazba za diplomirano medicinsko sestro. Predlog novele 
omogoča medicinskim sestram s srednjo strokovno izobrazbo, da lahko, ob 
izpolnjevanju v predlogu novele zakona izpolnjenih pogojev, nadaljujejo z 
opravljanjem zgolj tistih aktivnosti in kompetenc diplomirane medicinske sestre, 
ki so jih do sedaj že opravljale. Predlog novele tako ne priznava in ne omogoča 
opravljanja drugih aktivnosti in kompetenc diplomirane medicinske sestre pri 
istem ali drugem delodajalcu. Stroka zdravstvene nege je v pogovorih s 
predstavniki ministrstva in sindikatov vztrajala, da morajo izvajalci zdravstvene 
nege s srednjo strokovno izobrazbo, ki bodo nadaljevali z izvajanjem obstoječih 
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aktivnosti in kompetenc diplomirane medicinske sestre pridobiti ter vzdrževati 
licenco na podlagi dokazil o stalnem strokovnem izpopolnjevanju. Izvajalci 
zdravstvene nege, ki so zaključili poklicno izobraževanje po srednješolskem 
izobraževalnem programu zdravstvena nega, v katerega je vpis potekal od 
vključno šolskega leta 1981/1982 dalje, pa morajo za nadaljnje izvajanje 
aktivnosti in kompetenc diplomirane medicinske sestre v postopku pridobitve 
licence uspešno opraviti poseben preizkus strokovne usposobljenosti oziroma 
morajo pridobiti izobrazbo in s tem poklicno kvalifikacijo diplomirane medicinske 
sestre. Ministrstvo za zdravje je omenjene pripombe v celoti upoštevalo. Predlog 
novele obenem opredeljuje, da Razširjeni strokovni kolegij za zdravstveno nego 
v sodelovanju z Zbornico - Zvezo in s soglasjem ministrstva, pristojnega za 
zdravje, sprejme prenovljene poklicne aktivnosti in kompetence v zdravstveni in 
babiški negi, skladno z direktivami EU, najkasneje v roku 3 mesecev od 
uveljavitve tega zakona. Pomembno vlogo pri prepoznavanju in odločanju, kateri 
izvajalci zdravstvene nege presegajo kompetence, ima management 
zdravstvene nege, saj morajo izvajalci zdravstvene dejavnosti najkasneje v roku 
dveh mesecev od sprejema oziroma določitve prenovljenih poklicnih aktivnosti in 
kompetenc v zdravstveni in babiški negi v aktih o sistemizaciji delovnih mest 
določiti delovna mesta diplomiranih medicinskih sester in delovna mesta tehnikov 
zdravstvene nege. V primeru, da omenjene aktivnosti ne bodo izvedene, predlog 
novela predvideva izrek denarne kazni), poročilo s seje OSS (na 50. seji OSS, 
ki je potekala 2. 6. 2016 ob 15. uri v prostorih Zbornice – Zveze, so bila 
predstavljena dogajanja na Zbornici – Zvezi). Na seji je bilo poudarjeno, da vse 
strokovne sekcije, ki še niso oddale predlogov članov za izvajanje strokovnih 
nadzorov s svetovanjem, to v čim krajšem času pošljejo, ker se bodo pričela 
izpopolnjevanje za izvajanje strokovnih nadzorov. Članom OSS je bil 
predstavljen Razpis za pridobitev sredstev iz sklada za projektno delo in 
publicistično dejavnost ter roki, ki jih morajo upoštevati pri oddaji prijav. Razpis je 
objavljen tudi v Dropboxu. Ob zaključku seje OSS je potekalo izobraževanje o 
publiciranju, ki so ga izvedli predstavniki NUK-a), prenova dokumenta 
Kompetence – imenovanje DS (Zaradi nujne prenove dokumenta o 
kompetencah v ZBN je upravni odbor Zbornice – Zveze imenoval dopolnjeno 
sestavo že obstoječe delovne skupine. Upravni odbor poleg stalnih članov 
Delovne skupine za pripravo kompetenc (izr. prof. dr. Danica Železnik – 
voditeljica, Irena Buček Hajdarević, Jože Prestor) v delovno skupino imenuje 
Moniko Ažman, Anito Prelec, mag. Branka Bregarja oziroma Barbaro Možgan, 
Zdenko Kramar, izr. prof. dr. Brigito Skela Savič, dr. Aleksandro Stjepanović 
Vračar, mag. Sašo Kadivec, Ireno Šumak, Branko Langerholc, Ksenijo Pirš, 
Gabrijelo Valenčič in Robertino Benkovič. Sklep stopi v veljavo takoj), uvajalni 
seminar za presojevalce za strokovne nadzore s svetovanjem (9. junija 2016 
je potekalo izobraževanje o poteku strokovnih nadzorov Zbornice - Zveze. 
Predavanje o pravnih podlagah in predstavitvi Pravilnika o izvajanju strokovnega 
nadzora s svetovanjem v dejavnosti zdravstvene in babiške nega je predstavil 
gospod Vojnovič in opozoril na nekaj pomembnih členov, ki jih je potrebno pri 
izvedbi nadzorov izpolniti. Gradivo - Priporočila in vodila za izvajanje strokovnih 
nadzorov s svetovanjem v zdravstveni in babiški negi so predstavile Irena Buček 
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Hajdarević, Draga Štromajer in Zdenka Kramar),  50 let Društva MSBZT 
Koroške (16. junija 2016 je DMSBZT Koroške organiziralo slavnostno prireditev 
ob 50. letnici delovanja društva. Prireditve so se udeležili: predsednica Zbornice - 
Zveze Monika Ažman, izvršna direktorica Zbornice - Zveze Anita Prelec, Darinka 
Klemenc in predsedniki naslednjih regijskih društev: Janez Kramar, DMSBZT 
Velenje, Alenka Bijol, DMSBZT Gorenjske, mag. Jožica Rešetič, DMSBZT Novo 
mesto in Daniela Mörec, DMSBZT Pomurja. Predsednica Zbornice – Zveze j ob 
koncu prireditve podelila priznanje Zbornice – Zveze predsednici Petri Štigl. Na 
svečani prireditvi je društvo zaslužnim članom podelilo poleg srebrnih znakov tudi 
bronaste znake. Kot častno članico so v društvo s podelitvijo plakete sprejeli 
gospo Marijo Geč, dolgoletno ravnateljico Srednje zdravstvene šole Slovenj 
Gradec), ustanovitev Sekcije za promocijo zdravja in ZV (V Sekciji za 
promocijo zdravja in ZV ter v Sekciji medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov 
v zobozdravstvu obstajajo različna stališča glede področja delovanja Sekcije za 
promocijo zdravja in ZV. Problem je v prenovi programov, kjer se poleg 
zobozdravstvene vzgoje vključuje tudi preventiva glede prehrane, gibanje. A 
zobozdravstvene asistentke nimajo kompetenc za izvajanje teh vsebin. 
Diplomirana medicinska sestra lahko k zobni preventivi doda še posamezne 
preventivne strokovne vsebine), Kakovost in varnost v zdravstvu – obvezne 
vsebine, modul licenca (Pravnik Zbornice – Zveze pojasni, da spremembe 
Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške 
nege prinaša dejstvo, da je sklop izobraževanja  Kakovost in varnost v zdravstvu 
kot  obvezna vsebina zahtevana šele od 1. 5. 2017. Predsednice postavijo 
vprašanje, kaj pomeni to za udeležence preteklih izobraževanj in ali se jim bo to 
upoštevalo kot obvezna vsebina? Gospod Vojnovič odgovori, da Pravilnik tega 
ne dopušča, da sicer bodo pridobili licenčne točke, izobraževanje pa se jim ne bo 
štelo kot izobraževanje iz obveznih vsebin v licenčnem obdobju. Razvije se 
burna debata, predsednice izrazijo ogorčenje, saj se že sedaj morajo zagovarjati 
pred članstvom, češ, da so bili izigrani. Povedo, da naj Zbornica poišče 
konstruktivne rešitve tega problema, saj jih je ravno Zbornica – Zveza spodbujala 
k čimprejšnjemu začetku izobraževanja. Mira Šavora sprašuje, kdo je za to kriv, 
predlaga, da se Zbornica - Zveza opraviči in da se o tej temi razpravlja v širši 
sredini članstva. Pravi, da je bilo udeležencev zelo veliko. V izmenjavi mnenj in 
predlogov je pravnik Zbornice – Zveze predlagal, da se mogoče organizira 
obnova ali nadaljevalni seminar za udeležence predhodnega izobraževanja in se 
jim tako prizna cel sklop. Predsednice RSD so si enotne, da takšno 
izobraževanje prinaša stroške, a vendar ga bodo ponudile brezplačno tistim, ki bi 
lahko bili oškodovani v smislu nepriznavanja ampak šele po tem, ko se Upravni 
odbor Zbornice z zadevo ponovno seznani, predlaga rešitve in uredi razmere na 
konsenzualen način). 
 
 
Sprejeti so bili naslednji sklepi: 
Sklep ORSD 93/32 - 2016 Regijska strokovna društva poiščejo rešitev, da 
svojim članom omogočijo ponovno/nadomestno brezplačno izobraževanje 
na sklopu Kakovost in varnost v zdravstvu. 
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Sklep ORSD 94/32 – 2016 
UO Zbornice – Zveze mora proučiti možnosti za priznavanje že 
opravljenega izobraževanja in predlagati rešitve.  
Sklep ORSD 95/32 – 2016 
Strokovna društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov se 
bodo aktivno vključila v praznovanje mednarodnega dneva MS in babic in v 
aktivnosti, ki bodo potekale ob 90. letnici organiziranega delovanja MS v 
Sloveniji.  
Načrti ORSD za leto 2016 so usmerjeni v krepitev in ohranitev številčnosti 
članstva, krepitev poklicnega in medpoklicnega sodelovanja ter k organiziranju 
obveznih vsebin strokovnega izpopolnjevanja. Del aktivnosti je seveda usmerjen 
k vseživljenjskim aktivnostim in druženju. 
 
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 pripravil: v imenu Odbora regijskih strokovnih društev Janez Kramar, 
koordinator  

 
 

4. POROČILO ODBORA STROKOVNIH SEKCIJ 
 
Odbor strokovnih sekcij (OSS) sestavlja 31 strokovnih sekcij, ki pokrivajo različna 
strokovna področja. Člani OSS so predsedniki sekcij, za koordinacijo, 
povezovanje in usklajevanje pa skrbi koordinator OSS. V letu 2016 je prišlo do 
spremembe števila sekcij, saj je bil na 29. redni skupščini Zbornice – Zveze 
sprejet sklep o ustanovitvi strokovne Sekcije medicinskih sester za promocijo 
zdravja in zdravstveno vzgojo. 
Koordinator dejavnosti strokovnih sekcij: Dejan Doberšek (april 2015 – april 
2019) 
Član upravnega odbora, imenovan s strani OSS: mag. Branko Bregar (junij 
2013 – junij 2017) 
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Člani:   
Nevenka Šestan - predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov v medicini dela (2014 – 2018),  
mag. Branko Bregar - predsednik Sekcije medinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov v psihiatriji (2013 – 2017),  
Irena Šumak - predsednica Sekcije medicinskih sester 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), 
Mateja Pogorelc - predsednica Sekcije medicinskih sester in babic (2016 - 2020), 
Lojzka Prestor - predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov 
v pulmologiji (2013 – 2017), 
Majda Oštir - predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
pediatriji (2015 – 2019), 
Tadeja Bizjak - predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov 
v splošni medicini (2016 – 2020), 
Lucija Grudnik - predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov 
v oftalmologiji (2016 – 2020), 
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), 
Renata Batas - predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov 
v enterostomalni terapiji (2016 – 2020), 
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 (2016 – 2020), 
Nataša Piletič - predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov 
v sterilizaciji (2015 – 2019), 
Nataša Režun- predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov 
v hematologiji (2012 – 2016), 
Vida Bračko - predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
urgenci (2015 – 2019), 
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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 (2013 – 2017),  
Gabrijela Valenčič - predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov v socialnih zavodih (2016 – 2020), 
Tanja Žontar - predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
kardiologiji in angiologiji (2013 – 2017), 
dr. Saša Kadivec - predsednica Sekcije medicinskih sester v managementu 
(2012 – 2017),  
Maja Medvešček Smrekar - predsednica Sekcije medicinskih sester in 
zdravstvenih tehnikov v nevrologiji (2012 – 2017), 
Matjaž Mrhar - Predsednik sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
otorinolaringologiji (2013 – 2018). 
Majda Šmit – Predsednica sekcije medicinskih sester v promociji zdravja in 
zdravstveni vzgoji (2016 – 2020) 
 
V letu 2016 je prišlo do menjave vodstva v štirih strokovnih sekcijah, in sicer je v 
strokovni Sekciji medicinskih sester in babic Anito Prelec zamenjala Mateja 
Pogorelc, v Sekciji medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v oftalmologiji je 
Bernardo Mrzelj zamenjala Lucija Grudnik, v Sekciji medicinskih sester in 
zdravstvenih tehnikov v enterostomalni terapiji je mag. Tamaro Štemberger 
Kolnik zamenjala Renata Batas in v Sekciji medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov v socialnih zavodih je Marjetko Smolinger Galun zamenjala Gabrijela 
Valenčič. 
 
OSS se je v letu 2016 sestajal vsaka dva meseca, skupaj petkrat, kot je določeno 
v Pravilniku o delu strokovnih sekcij.  
Prva seja OSS v letu 2016 je potekala 4 februarja. Predsednica Zbornice – 
Zveze Darinka Klemenc se je vsem zahvalila	   za	   sodelovanje	   pri	   doseganju	   ciljev	  
Zbornice	  –	  Zveze. Najavila je simpozij zdravstvene in babiške nege, ki se je odvijal 
12. maja na Bledu.  
Vsi prisotni so na prvi seji prejeli Kodeks delovanja funkcionarjev Zbornice – 
Zveze.  
 
Druga seja OSS je potekala 7. aprila. Predsednica Zbornice – Zveze Monika 
Ažman je na seji na kratko predstavila vizijo dela v prihodnjem mandatu ter 
izrazila željo po dobrem sodelovanju. Prisotnim so bila podana poročila iz sej 
UO, RSKZN in Strateškega sveta. V zadnji točki pa so bili prisotni seznanjeni s 
spremembami v Dropboxu, kjer lahko dobijo vso potrebno dokumentacijo in 
navodila za vodenje strokovne sekcije. Na seji je bila podana pobuda, da za vse 
publikacije, izdane s strani strokovnih sekcij, za vpis v Cobiss poskrbijo strokovne 
službe Zbornice – Zveze.  
 
Tretja seja OSS je potekala 2. junija 2016. Predsednica Zbornice – Zveze 
Monika Ažman je povzela najaktualnejša dogajanja. V ospredju so bile aktivnosti 
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za prenovo srednješolskega strokovnega izobraževanja zdravstvene nege. Med 
drugo in tretjo sejo OSS je bilo organizirano izobraževanje za predsednike 
strokovnih sekcij na temo raziskovanja v zdravstveni in babiški negi, odzivi 
udeležencev so bili zelo pozitivni in nadaljevanje izobraževanja je potekalo 
usmerjeno v posamezno raziskovalno paradigmo. Prisotni so bili seznanjeni z 
razpisom za pridobitev sredstev iz sklada za projektno delo in publicistično 
dejavnost. Na seji je bilo organizirano predavanje za založnike, ki so ga pripravili 
zaposleni iz Narodne univerzitetne knjižnice Ljubljana.  
	  
Na četrti seji OSS, ki je potekala 6. oktobra, je bilo podano poročilo s srečanja 
funkcionarjev, ki je potekalo na Krvavcu, prisotni so srečanje izjemno pohvalili ter 
bili enotnega mnenja, da funkcionarji to potrebujemo. Na seji so bila prisotnim 
predstavljena aktualna dogajanja na Zbornici – Zvezi, seznanjeni so bili z 
nadaljevanjem izobraževanja za funkcionarje Zbornice – Zveze na temo 
raziskovanja ter bili s strani izvršne direktorice vabljeni na prednovoletno 
srečanje v decembru. Prisotni so bili pozvani k oddaji predlogov za člana UO - 
predstavnika zdravstvenih tehnikov. Na seji je bilo veliko časa namenjenega 
urejanju mandatov predsednikov in predsednic ter članov izvršilnih odborov. Vsi 
prisotni so bili naprošeni, da točne podatke o mandatih pošljejo koordinatorju 
odbora strokovnih sekcij.  
 
Na peti, zadnji seji OSS v letu 2016, ki je potekala 8. decembra, so bili prisotni 
seznanjeni z aktualno problematiko reševanja kadrovskih normativov v 
zdravstveno socialnih zavodih. OSS je podal pobudo na UO, da se pripravijo 
kalkulacije za poplačilo stroškov Zbornici – Zvezi v primeru organizacije 
izobraževanj, ki so brez kotizacije. Iz spletnih strani strokovnih sekcij so bile 
odstranjene telefonske številke predsednikov in predsednic strokovnih sekcij in v 
ta namen pripravljen imenik, ki je bil dodan v Dropbox. Prisotni so bili seznanjeni 
z organizacijo akademije za funkcionarje Zbornice – Zveze, ki bodo obvezna za 
vse.  
 
Na vseh sejah, ki so potekale v letu 2016, smo veliko časa namenili nasvetom za 
boljše in enotno delovanje strokovnih sekcij ter si prizadevali za uspešno 
sodelovanje med strokovnimi sekcijami.  
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 vsem strokovnim sekcijam, ki so 
kandidirale. Čez celotno leto smo spodbujali člane OSS, da pripravijo razpise za 
priznanja na ožjem strokovnem področju strokovnih sekcij, ter se tako zahvalijo 
posameznikom za njihov prispevek k stroki zdravstvene in babiške nege.  
Uskladili smo strokovne dogodke za leto 2017, 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.  
 



Poročilo o delu organov Zbornice –Zveze za leto 2016   

 29 

V letu 2017 bomo nadaljevali aktivnosti, povezane 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 2017 to spodbujali in ohranjali kot prioriteto strokovnih sekcij.  
 
Poročilo pripravil: Dejan Doberšek, koordinator Odbora strokovnih sekcij 
 
 

5. POROČILO IN PROGRAM DELA STATUTARNE KOMISIJE  
 

I. Kratka predstavitev 
 
Statutarna komisija Zbornice – Zveze 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. Mandat članov 
statutarne komisije je 4 leta z možnostjo enkratne ponovitve. Člani izmed sebe 
imenujejo predsednika komisije.  
 
Statutarna komisija deluje v sestavi: Aleksander Jus (mandat 2013/2017, 2 
mandat), Majda Cotič Anderle (mandat 2016/2020, 2 mandat), Stanka Košir 
(mandat 2016/2020, 2 mandat), Jerica Zrimšek (mandat 2013/2017), Suzana 
Majcen Dvoršak (mandat 2016/2020).  
 
V letu 2016 je komisija izvedla eno korespondenčno sejo, v novi sestavi pa se ni 
sestala, saj se na Zbornici – Zvezi v letu 2016 niso pripravljale spremembe 
Statuta oziroma se niso dopolnjevali ali spreminjali drugi pravni akti Zbornice – 
Zveze. 

 

6. POROČILO ČASTNEGA RAZSODIŠČA 

6.1. Častno razsodišče I. stopnje 
 

I. Kratka predstavitev 
Častno razsodišče I. stopnje je eden od organov Zbornice-zveze. Njegova 
sestava ter delovanje so opredeljeni v Statutu Zbornice - Zveze ter Pravilniku o 
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organizaciji in delovanju Častnega razsodišča. Na letni skupščini Zbornice - 
Zveze 23. 3. 2013 so  bile za aktualno mandatno obdobje, ki se sedaj izteka, 
imenovane članice tega organa in sicer: Erika Marin, Jožica Eder, Jožica Peterka 
Novak, Zorica Kardoš ter Darja Ovijač. Na prvi seji v novi sestavi smo sprejele 
sklep, da bo predsedovanje temu organu prevzela Darja Ovijač, podpredsednica 
pa bo Zorica Kardoš.  
 

II. Predstavitev izvedenih aktivnosti 
Častno razsodišče I. stopnje je imelo v letu 2016 tri seje, in sicer 10. februar 
2016, 4. maj 2016 ter 14. september 2016. Dne 30. novembra 2016 je bila 
skupna seja članov Častnega razsodišča prve in druge stopnje. V tem letu se je 
Častno razsodišče I. stopnje v skladu s svojimi (dokaj omejenimi) pristojnostmi 
ukvarjalo s etičnimi presojami ter mnenji. Bilo je tudi pobudnik ter aktivni član 
izdelave dokumenta na temo dolžnega ravnanja v zdravstvenem timu v primeru 
dvoma. Dokument je bil že od svojega začetka predviden kot skupno delo 
Zbornice - Zveze ter Zdravniške zbornice.   
 

III. Program dela za leto 2017 
Pred nami je novo mandatno obdobje. Častno razsodišče prve stopnje bo 
nadaljevalo svoje delo v novi sestavi ter z na novo izbrano predsednico in 
podpredsednico. Tako kot do sedaj se bo ukvarjalo z reševanjem vlog, ki bodo 
prispele. Poleg tega bo skušalo še naprej vsaj občasno objavljati svoje prispevke 
na temo etike v Utripu.   
 
 
Poročilo pripravila: Darja Ovijač, predsednica Častnega razsodišča I. stopnje 
 
 
 
 

7. POROČILO IN PROGRAM NADZORNEGA ODBORA  
 

I. Kratka predstavitev  
 
Nadzorni odbor je organ Zbornice – Zveze, ki deluje v skladu z 38. členom 
Statuta. 
Sestavljajo ga Andrej Fink – predsednik, Marjeta Berkopec, Darja Kramar in 
Emilija Kavaš. Člani imajo mandat od marca 2013 do marca 2017. Do julija 2016 
je bila članica Nadzornega odbora tudi  Gordana Njenjić, s sprejetjem funkcije v 
Upravnem odboru Zbornice – Zveze pa  ji je mandat prenehal.  
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II. Izvedene aktivnosti 
 
V letu 2016 se je Nadzorni odbor sestal na dveh sejah. 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 2016 je Nadzorni odbor 
ugotovil, da je bilo le to opravljeno primerno in korektno, kar je rezultiralo v 
polletnem pozitivnem poslovnem rezultatu v višini 110.430,23. Nadzorni odbor je 
vodstvo Zbornice – Zveze pozval, naj nadaljuje s politiko racionalnega 
poslovanja, ki je pripeljala do pozitivnega poslovnega rezultata. V letu 2016 
nadzorni odbor ni zaznal potreb po sklicu izredne seje. 

 

III. Program dela za leto 2017 
 
V letu 2017 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 
 
 

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

 

I. Kratka predstavitev 
Center SKOR je organizacijska enota Zbornice Zveze, ki deluje od leta 2012. Ima 
svoj pravilnik o delovanju, v katerem so definirane naloge: organizacija 
kongresov in  posvetov s področja zdravstvene in babiške nege, pomoč 
strokovnim sekcijam Zbornice - Zveze, spodbujanje raziskovalnega dela, 
oblikovanje lastnih raziskovalnih projektov, ki se nanašajo na kakovost, varnost 
dela in življenja medicinskih sester in babic  ter na dokazih podprto zdravstveno 
in babiško nego; pokrivanje področja založniške dejavnosti, ureditev in vodenje 
knjižnice, urejanje področja kliničnih specializacij, skrb za poenotenje smernic, 
protokolov za področje zdravstvene in babiške nege v slovenskem prostoru, 
pregled in oblikovanje osnovnih kriterijev za srednješolske,  dodiplomske ter 
podiplomske učne programe za področje zdravstvene in babiške nege. V Centru 
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SKOR deluje skupina strokovnjakov, imenovanih s strani UO Zbornce -Zveze: 
Tamara Štemberger Kolnik, Andreja Kvas, Branko Bregar, Anita Prelec, Darinka 
Klemenc, Suzana Majcen Dvoršak, Nika Škrabl, Ksenija Pirš.  
 

II. Predstavitev izvedenih aktivnosti 
V letu 2016 smo se osredotočili na izvedbo simpozija zdravtvene in babiške 
nege, ki je potekal na Brdu pri Kranju v mesecu maju. Čez leto smo oblikovali 
raziskovalno skupino, ki jo vodi izr. prof. Majda Pahor. Tema raziskovalnega 
projekta je Zaloga znanja v zdravstveni in babiški negi Slovenije. Skupina ima tri 
tematska področja. Izvedli smo tri predavanja za člane odborov strokovnih sekcij 
in strokovnih društev, delujočih pod okriljem Zbornice - Zveze na temo 
raziskovanja in pisanja strokovnih prispevkov. S sekcijo medicinskih sester in  
zdravstvenih tehnikov v nefrologiji, dializi in transplantaciji se oblikuje nova 
skupina za pripravo monografije. 
 

III. Založniška dejavnost 
V okviru simpozija je nastal zbornik prispevkov.  
 

IV. Program dela za leto 2017 
• V mesecu novembru bo izveden tridnevni kongres zdravstvene in babiške 

nege Slovenije. K organizaciji smo že aktivno pristopili. 
• Izpeljava oblikovane raziskave in predstavitev prvih rezultatov. 
• Podpora strokovnim sekcijam in društvom pri oblikovanju raziskovalnih 

dejavnosti.  
 
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  deluje v naslednji sestavi: 
• Saša Matko, predsednica komisije 
• Lilijana Klančnik, podpredsednica komisije 
• Zlatka Napast, članica 
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• Danica Sirk, nadomestna članica 
• Tamara Štemberger Kolnik, nadomestna članica 

Mandatno obdobje: 4 leta, od 7. 5. 2014 do 7. 5. 2018 
 

II. Predstavitev izvedenih aktivnosti 
Komisija za zasebno dejavnost je v letu 2016 izvedla: 

• dve redni seji, 
• šest  korespondenčnih sej.  

 

III. Program dela za leto 2017 
Komisija za zasebno dejavnost si bo tudi v letu 2017 prizadevala še naprej 
korektno obravnavati vloge s pomočjo rednih ali korespondenčnih sej. Vloge 
bodo obravnavane strokovno in po pravilniku o zasebni dejavnosti, na ta način 
bodo podana tudi mnenja tako pozitivna kot negativna.   
 

IV. Druge aktivnosti 
Komisija se že nekaj let srečuje s problematiko, ki se nanaša na zasebno 
dejavnost, predvsem v smislu negativno podanega mnenja. Kandidati namreč 
izberejo delovanje svoje dejavnosti izven mreže in tako zgubljamo nadzor nad 
izvajalci zdravstvene in babiške nege. Želimo si zavarovati obstoječo mrežo in s 
tem njihove uporabnike ter zagotoviti strokovno usposobljene zdravstvene 
delavce tudi v zasebni dejavnosti.  
 
 
Poročilo pripravila: Saša Matko, predsednica komisije 
                                  
 

9.2. Komisija za dodeljevanje sredstev iz sklada za 
izobraževanje 

 

I. Kratka predstavitev komisije 
 
Komisija za dodeljevanje sredstev iz sklada za izobraževanje je stalno delovno 
telo Zbornice – Zveze, ki prosilcem dodeljuje sredstva iz sklada za 
izobraževanje. Sklad se oblikuje na osnovi razporejanja 5 odstotkov finančnih 
sredstev iz članarine, ki jo plačujejo člani Zbornice - Zveze. Sredstva so 
namenjena za sofinanciranje dodiplomskega in podiplomskega izobraževanja ter 
strokovnega izpopolnjevanja članov.  
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Komisija se sestaja praviloma 1 krat 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 in sklepov UO Zbornice - 
Zveze. Pri odločanju upošteva dosedanje aktivno delo člana ter širši pomen 
udeležbe za področje zdravstvene ali babiške nege. Nepopolne vloge komisija 
zavrne. 
 
Po sklepu UO Zbornice - Zveze za mandatno obdobje 2014 - 2018 komisija 
deluje v sestavi: Andreja Žagar, Ksenija Pirš, Miha Okrožnik, Gordana Njenjić in 
Draga Štromajer. 
 
 

II. Predstavitev izvedenih aktivnosti 

 Izvedba sej komisije v letu 2016: 
- 17. seja - 28. 1.  
- 18. seja - 12. 2.   
- 19. seja - 8. 3.  
- 20. seja - 12. 4.   
- 21. seja - 17. 5.  
- 22. seja - 14. 6.  
- 23. seja - 14. 9 
- 24. seja - 12. 10.  
- 25. seja - 16. 11.  
- 26. seja - 15. 12.   
 

 
V letu 2016 se je komisija sestala na 10 sejah, kjer je obravnavala skupno 283 
vlog. 
 
Komisija je v tem obdobju odobrila skupno 187 vlog za plačilo kotizacij na 
strokovnih izpopolnjevanjih in za sofinancirane dodiplomskega študija in 
podiplomskega študija. 
Komisija je v dopolnitev predlagala 10 vlog. 
Komisija ni odobrila 81 vlog. 
Komisija je na predlog strokovne službe v obravnavo na UO Zbornice – Zveze 
predala 2 vlogi – pritožbi na sklep 25. seje (št. 9, št. 10) za sofinanciranje 
podiplomskega študija.  
 
 
Glede na stanje sklada in določil pravilnika se je komisija na januarski 17. seji  
odločila za  zvišanje zneska za sofinanciranje šolnin iz 400 EUR na 450 EUR.  
 
Vsi prosilci, katerih vloge so bile zavrnjene ali poslane v dopolnitev, so prejeli 
ustrezno obrazložitev.   
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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 komisije 

 
Komisija za priznanja je stalno delovno telo Zbornice – Zveze. Za mandatno 
obdobje 2014 - 2018 je konstituirana pet članska komisija v naslednji sestavi: 
Milena Frankič, predsednica; Nada Sirnik, podpredsednica; Boja Pahor, 
zapisničarka; Anita Prelec, članica; Suzana Majcen Dvoršak, članica. 
Članice komisije za priznanja delujejo v skladu z določbami Pravilnika o 
priznanjih Zbornice – Zveze.  
 
 

II. Predstavitev izvedenih aktivnosti 
 
V letu 2016 so se članice komisije za priznanja sestale na redni seji 6. 4. 2016 po 
zaključenem razpisu za podelitev zlatega znaka Zbornice – Zveze za leto 2016. 
Redna seja je bila namenjena pregledu prispelih vlog za podelitev priznanja zlati 
znak. Prispelo je 13 vlog. Dobitniki priznanja zlati znak za leto 2016 so bili: 
Vladimira Tomšič, Marija Brvar, Barbara Možgan, mag. Jožica Ramšak Pajk, dr. 
Mateja Lorber, Ema Mesarič, Liljana Gaber, Andreja Krajnc, Damjana Polanc, 
Mira Peroša. Nagrado Angele Boškin za življenjsko delo je prejela gospa Maruša 
Šolar. Podelitev priznanj je potekala na slavnostni akademiji ob 12. maju – 
mednarodnem dnevu medicinskih sester in 5. maju – mednarodnem dnevu 
babic.   
 

III. Program dela za leto 2017 
 
V informativnem biltenu UTRIP bo objavljen razpis za podelitev priznanja zlati 
znak in članice komisije za priznanja bodo v letu 2017 delovale skladno z 
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določbami Pravilnika o priznanjih Zbornice – Zveze. Obravnava vlog je olajšana, 
saj morajo predlagatelji posredovati utemeljitve na predpisanem obrazcu.  
 
 
Poročilo pripravila: Milena Frankič, predsednica komisije za priznanja 
 
 

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 1. 1. 2017 
sestavljali: 

• Glavna in odgovorna urednica 
izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, viš. med. ses., univ. dipl. org. (od 2013 dalje)  

• Urednik, izvršni urednik 
viš. pred. dr. Mirko Prosen, dipl. zn., univ. dipl. org. (od 2017 dalje) / pred. 
Andreja Mihelič Zajec (do konca 2016) 

• Urednica, spletna urednica 
Martina Kocbek Gajšt, univ. dipl. bibl., mag. menedž. vseživlj. izobr. (od 2017 
dalje) / doc. dr. Ema Dornik (do konca 2016) 
 
Uredniški odbor: 
- pred. Andreja Mihelič Zajec (do konca 2016), Zdravstvena fakulteta Univerze v 
Ljubljani, Slovenija 
- doc. dr. Ema Dornika (do konca 2016), Institut informacijskih znanosti Maribor, 
Slovenija 
- viš. pred. mag. Branko Bregar, dipl. zn., Psihiatrična klinika Ljubljana, Slovenija  
- doc. dr. Simona Hvalič Touzery, univ. dipl. soc., Fakulteta za zdravstvo Angele 
Boškin, Slovenija 
- dr. Sonja Kalauz, viš. med. ses., prof. defektol., Zdravstveno veleučilište 
Zagreb, Hrvaška  
- viš. pred. Igor Karnjuš, dipl. zn., mag. zdr. neg., Univerza na Primorskem, 
Fakulteta za vede o zdravju, Slovenija 
- asist. Petra Klanjšek, mag. zdr. nege, spec. manag., Univerza v Mariboru, 
Fakulteta za zdravstvene vede, Slovenija 
- mag. Klavdija Kobal Straus, dipl. m. s., spec., Dom upokojencev Idrija, Slovenija 
- Martina Kocbek Gajšt, univ. dipl. bibl., mag. menedž. vseživlj. izobr., Univerza 
na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Slovenija  
- doc. dr. Andreja Kvas, viš. med. ses., prof. zdr. vzg., Univerza v Ljubljani, 
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Zdravstvena fakulteta, Slovenija  
- doc. dr. Mateja Lorber, viš. med. ses., univ. dipl. org., Univerza v Mariboru, 
Fakulteta za zdravstvene vede, Slovenija 
- doc. dr. Miha Lučovnik, dr. med. spec., Univerzitetni klinični center Ljubljana, 
Ginekološka klinika, Slovenija 
- doc. dr. Polona Mivšek, dipl. bab., Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, 
Slovenija 
- Fiona Murphy, PhD, MSN, BN, RGN, NDN, RCNT, PGCE(FE), Associate 
Professor, Swansea University, College of Human & Health Sciences, Velika 
Britanija  
- Alvisa Palese, DNurs, MSN, BCN, RN, Associate Professor Nursing Science 
Udine University, School of Nursing, Italija  
- viš. pred. dr. Mirko Prosen, dipl. zn., univ. dipl. org., Univerza na Primorskem, 
Fakulteta za vede o zdravju, Slovenija  
- izr. prof. dr. Polona Selič, univ. dipl. psih., Univerza v Ljubljani, Medicinska 
fakulteta, Slovenija  
- izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, viš. med. ses., univ. dipl. org., Fakulteta za 
zdravstvo Angele Boškin, Slovenija 
- viš. pred. mag. Tamara Štemberger Kolnik, dipl. m. s., ET, Univerza na 
Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Slovenija 
- Debbie Tolson, PhD, MSc, BSc (Hons), RGN, FRCN, Professor, University 
West of Scotland, School of Health, Nursing and Midwifery, Velika Britanija  
 
Lektorica za slovenščino 
mag. Ana Božič, univ. dipl. slov. in spl. jez. 
  
Lektoriranje angleščine 
mag. Breda Vrhunec, Tina Levec, Zvezda enajst, prevajalska agencija 
 

II. Podatki o izjavah 
Obzornik zdravstvene nege, leto 2016, letnik 50 je izšel v štirih rednih številkah, 
ki so izhajale v enakomernih časovnih obdobjih (marec, junij, september, 
december) na 350 straneh. Avtorji so v letnik 50 prispevali 20 izvirnih 
znanstvenih člankov (1.01 - tipologija COBISS.SI), 1 pregleden znanstveni 
članek (tipol. 1.02), 3 strokovne članke (tipol. 1.04) in 4 uvodnike (tipol. 1.20). 
Bibliografija oz. kazalo (tipol. 1.24) za leto 2016 bo izšla v številki 1 letnika 51 
(2017).  
 
Obzornik zdravstvene nege je imel v prvih dveh številkah naklado 950 izvodov, 
nato v tretji in četrti 900 izvodov. Nadaljuje se že več let prisoten trend upadanja 
števila naročnikov, ki pa v letu 2016 ni bil pomembno večji, kljub temu da so vsi 
članki revije od 2014 naprej prosto dostopni. 
 
Obzornik zdravstvene nege je tiskan na brezkislinskem papirju. 
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III. Razvojna dejavnost in kakovost 
Operativne aktivnosti v 2016: 

• Dopolnili smo Navodila za objavo članka. Navodila zadostujejo 
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;  

• opremo članka smo dopolnili glede na standarde baze Scopus s številko 
4, letnika 50; 

• glede na dopolnitve navodil so bile dopolnjene predloge za pisanje 
člankov; 

• dopolnjevali smo nabor zunanjih recenzentov, preverili publicistično 
aktivnost recenzentov; 

• v treh številkah revij v 2016 smo objavili uvodnik v angleškem jeziku in v 
slovenskem jeziku ter v treh številkah (v eni en članek) revij vsaj dva 
članka v angleškem jeziku ter se s tem povečali možnost dostopa člankov 
mednarodni javnosti in povečali možnosti za pridobitev faktorja vpliva; 

• vsi članki imajo dodeljen doi, ki smo ga prilagodili novim standardom; 
• zaradi prostega dostopa do člankov ni bilo večjega upada naročnikov, 

upad je primerljiv glede na obdobje, ko revija ni imela odprtega dostopa do 
člankov. Z odprtim dostopom strokovni in znanstveni javnosti omogočamo 
dostop do revije, kar je nujno za razvoj znanstvenega in strokovnega 
pisanja v zdravstveni in babiški negi v Sloveniji; 

• uredništvo je tudi v letu 2016 posebej 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;   
• redno smo oddajali zahtevana poročila o porabi sredstev in uresničevanju 

programa dela za ARRS- Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih 
znanstvenih periodičnih publikacij v letih 2015 in 2016; 

• v letu 2016 smo v celoti prešli na e oddajo in vodenje članka preko OJS;  
• pripravili smo navodila za oddajo članka preko OJS in dopolnitev spletne 

strani za e oddajo; 
• posodobitev izjave o avtorstvu z izjavo o financiranju raziskave in 

doprinosa posameznega avtorja pri članku zaradi ponovnega kandidiranja 
za bazo Scopus. 

 

IV. Mednarodna dejavnost 
Revijo smo v letu 2014 dali v dvoletno evalvacijo za pridobitev faktorja vpliva na 
Thomson Reuters, rezultati naj bi bili pridobljeni v prvi četrtini leta 2017. 
Obzornik zdravstvene nege je bil v letu 2016 indeksiran in abstrahiran v  
CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature), ProQuest 
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(ProQuest Online Information Service), Crossref (Digital Object Identifier (DOI) 
Registration Agency), COBIB.SI (Vzajemna bibliografsko-kataložna baza 
podatkov), Biomedicina Slovenica, dLib.si (Digitalna knjižnica Slovenije). 
Voden je na seznamu slovenskih revij, ki so vključene v mednarodne baze 
podatkov iz seznama ARRS.   
 

V. Program dela za leto 2017 
• Izdaja štirih rednih številk; 
• popoln prehod na sprejem in vodenje člankov preko Open Journal System 

tudi na področju lektoriranja in tehničnega urejanja za tisk; 
• 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, uvedba razširjenih abstraktov v angleškem jeziku; 
• 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 kakovostnih člankov; 

• vključevanje/prijava revije v nove mednarodne baze podatkov (Scopus, 
DOAJ); 

• osvežitev/prenova spletne strani revije, s čimer se prilagodi zahtevam za 
vključitev v nove baze podatkov in še bolj približa revijo bralcem; 

• zaradi promocije revije in uveljavljanja bibliografske altmetrike kot kazalca 
branosti člankov/revije se načrtuje vzpostavitev FB in Tweeter profila - 
oglaševanje izdaj in člankov. 

 
Poročilo pripravili: Brigita Skela Savič, Mirko Prosen, Martina Kocbek Gajšt 
 
 
 

10.2. Strokovno informativni bilten Utrip 
 

I. Kratka predstavitev  
Utrip je strokovno informativni bilten Zbornice – Zveze, ki ga prejmejo vse članice 
in člani. Izhaja do 10. v mesecu, devetkrat na leto: januar, februar/marec, april, 
maj, junij/julij, avgust/september, oktober, november, december. Na spletni strani 
Zbornice - Zveze je na voljo praviloma 1. v mesecu. 
Utrip je tudi v letu 2016 objavljal strokovne prispevke, ki so jih pripravljale članice 
in člani Zbornice – Zveze, tako iz dela strokovnih sekcij kot tudi iz strokovnih 
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regijskih društev, iz zdravstvenih, socialnovarstvenih in izobraževalnih institucij. 
Objavili smo vsa pomembna obvestila in informacije iz dela vodstva Zbornice – 
Zveze ter aktualne izjave organizacije za javnost. 
Predstavili smo prejemnice zlatih znakov Zbornice – Zveze in prejemnico 
priznanja za življenjsko delo, prejemnike srebrnih znakov, ki jih podeljujejo 
regijska strokovna društva in 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. 
V kratkih intervjujih »Življenje medicinske sestre« ali »Življenje babice« smo 
predstavljali članice in člane Zbornice – Zveze: Klaro Jakoš, Klavdijo Kobal 
Straus, Rosemarie Franc, Vesno Ratej, Sajo Erens, študentko babištva na 
mednarodni izmenjavi, Zdenko Dovč, Sabino Vihtelič in Ružico Ćoralić. 
V daljših intervjujih smo predstavili: Tilko Kramer, upokojeno babico, po evidenci 
Zbornice – Zveze najstarejšo članico, Mary Henley, šolsko medicinsko sestro, dr. 
Michela Odenta, kirurga in porodničarja, Anito Prelec, izvršno direktorico 
Zbornice – Zveze in Marušo Šolar, dobitnico priznanja Zbornice – Zveze za 
življenjsko delo Angele Boškin. 
V rubriki Vi sprašujete, mi odgovarjamo smo objavljali zanimive in vedno 
aktualne odgovore naše pravne pisarne oziroma pravnika Andreja Vojnoviča.  
Uredniški odbor je do 30. maja 2016 deloval v sestavi: 
Darinka Klemenc – glavna urednica (mandat od leta  2008 po položaju), 
Biserka Marolt Meden –odgovorna urednica (drugi mandat od leta 2008), 
Monika Ažman (mandat od leta 2008 po položaju), 
Irena Keršič (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). 
 
Uredniški odbor, ki ga je potrdil Upravni odbor Zbornice – Zveze na svoji 4. redni 
seji, 13. julija 2016, deluje v sestavi: 
Monika Ažman - glavna urednica (mandat od leta  2016 po položaju), 
Ksenija Pirš, odgovorna urednica (prvi mandat od leta 2016),  
Anita Prelec (mandat od leta 2016 po položaju), 
Irena Keršič, (tretji mandat od leta 2008), 
Tatjana Nendl, (tretji mandat od leta 2008), 
Andreja Krajnc (prvi mandat od leta 2016), 
Suzana Habot (prvi mandat od leta 2016). 
 
V skladu z dogovorom in varčevalnimi ukrepi je imel uredniški odbor Utripa 9 
rednih korespondenčnih sej (pred izidom vsake od devetih številk Utripa), redno 
sejo v prostorih Zbornice – Zveze (14. november 2016). Med člani uredniškega 
odbora so se, glede na vsebinska vprašanja, izmenjevala mnenja, potekali so 
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dogovori tudi po elektronski pošti. Članice uredniškega odbora so se redno 
vključevale v delo in sodelovale pri pripravi Utripa.  
 
 

II. Izvedeni projekti 
Ker v Utripu objavljamo tudi strokovne prispevke, kjer avtor navaja uporabljene 
vire (po navodilih avtorjem za objavo v Obzorniku zdravstvene nege), smo pričeli 
z recenzijo strokovnih prispevkov. Strokovno recenzijo opravlja Anita Prelec. 
Lektoriranje prispevkov, ki ga je v prejšnjem mandatnem obdobju opravljala 
odgovorna urednica, Biserka Marolt Meden v sodelovanju z glavno urednico, 
Darinko Klemenc, nadaljuje Jelica Žalig Grce.  
V letu 2016 je preminil dolgoletni oblikovalec Utripa, Azmir Čvorak. Z njegovim 
delom nadaljuje Tijana Čvorak, oblikovalka Utripa, Starling d. o. o. 
Naslovnice so skozi leto 2016 ponazarjale motive iz narave, sončne vzhode in 
zahode avtorja Janija Nendla.  
Junij/julijska številka je vsebovala rubriko Zlati znak, novembrska številka Utripa 
pa je vsebovala prilogo Načrt aktivnosti in strokovnih izpopolnjevanj v letu 2017.  
Skozi leto smo objavljali razpoložljive (sprejete in potrjene) nacionalne protokole 
aktivnosti zdravstvene in babiške nege. 
V maju smo razpisali nagradni natečaj »Ta svet je nor«. Iskali smo zgodbe z 
delovnega mesta ali prostega časa, ki ga preživljamo s sodelavci. Pričakovali 
smo kaj veselega, zabavnega ali drugačnega. V letu 2016 zgodbe na razpisan 
natečaj nismo prejeli. 
Utrip je v letu 2016 izšel: 
januarja na 74 straneh, 
februarja/marca na 63 straneh, 
aprila na 75 straneh, 
maja na 57 straneh,  
junija/julija na 71 straneh (predstavitev prejemnic zlatih znakov in priznanja za 
življenjsko delo),  
avgusta/septembra na 90 straneh,  
oktobra na 82 straneh, 
novembra na 107 straneh (priloga načrt aktivnosti in strokovnih izpopolnjevanj v 
letu 2017), 
decembra na 62 straneh.  
Dosegli smo naklado v višini 14.850 izvodov. 
Obseg 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, 



Poročilo o delu organov Zbornice –Zveze za leto 2016   

 42 

v letu 2016: 681 strani. 
Še naprej smo si prizadevali za racionalizacijo stroškov in pri tem smo bili 
uspešni.  
Stroški so v letu 2014 znašali 115.278,93 EUR, v letu 2015 112.719,44 EUR, v 
letu 2016 pa 114.432,72. 
 

III. Program dela in cilji za leto 2017 
Uredniški odbor Utripa se je odločil, da tudi v letu 2017 izide 9 številk. 
V letu 2017 ohranimo vse dosedanje rubrike, čeprav prispevkov v nekatere 
avtorji ne prispevajo redno in rubrike niso prisotne v vsaki številki Utripa. V 
rubriko »Živimo zdravo«, kjer objavljamo stalne prispevke s področja prehrane in 
izbire živil Jožeta Lavrinca, kliničnega dietetika, smo uvrstili še nasvete mag. 
Darije Šćepanović, viš. fiziot., ki nas ozaveščajo o možnostih za izboljšanje 
motorično gibalnih zmožnosti in o splošnih, preprostih pristopih za ohranjanje in 
izboljšanje zdravja.  
Ker Zbornica – Zveza v letu 2017 obeležuje pomemben jubilej, 90 let delovanja, 
se je uredniški odbor posebej posvetil tudi področju zgodovine. V novonastali 
rubriki »Iz zgodovine« bodo skozi leto 2017 predstavljeni različni vidiki 
zgodovinskega razvoja organizacije. Vsebine pripravlja Irena Keršič, članica 
uredniškega odbora in vodja Delovne skupine za ohranjanje zgodovine pri 
Zbornici – Zvezi. 
Odločili smo se, da bodo k celostni podobi prispevale tudi naslovnice v letu 2017, 
zato te ponazarjajo zgodovinski oris in poudarjajo 90 let razvoja in delovanja 
Zbornice – Zveze v slovenskem prostoru. 
Pristopili smo k načrtovani oblikovni prenovi glasila, ki ostaja v enakem formatu. 
Izbran je drugačen font črk, ki je nekoliko izboljšal vidljivost, barvna predloga, ki 
se prilagaja tematiki naslovnice in postavitev linij znotraj formata. 
Ostajamo tudi pri tisku na rotaciji, ki je bistveno cenejši.  
 
 
 

IV. Druge aktivnosti 
Trudili smo se za pridobivanje oglasov. Trženje oglasnega prostora so v letu 
2016 opravljali zaposleni v pisarni Zbornice – Zveze, Biserka Meden, odgovorna 
urednica in oblikovalec, gospod Azmir Čvorak. Delo je zahtevno, ker podjetja za 
oglaševanje namenjajo manj sredstev. Stalni vir prihodka so le oglasi Sava 
Turizma d. d. in zdravstvenih ustanov za različna izobraževanja.   
Predhodno uspešno pridobljena pogodba za nagradne križanke s Tosamo (več 
in bolj vredne nagrade za izžrebane članice in člane) ostaja tudi v letu 2017.  
Prihodki od oglaševanja so v letu 2015 znašali 8.160,36 EUR, v letu 2016 pa 
8.764,82 EUR. 
 
Veseli smo, da lahko nadaljujemo z odličnim delom naših predhodnic, ki so nam 
predale Utrip na zavidljivi ravni. Zahvaljujemo se Darinki Klemenc, glavni 
urednici, Biserki Marolt Meden, odgovorni urednici in članicam uredniškega 
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odbora. V letih njihovega delovanja so s profesionalnim delom in pristopom 
prispevale k razvoju biltena in ga uspešno predstavile tudi izven prostora 
strokovne javnosti. Tako je bilten postal zanimiv, tako strokovno vsebinsko kot 
družbeno koristno, kjer so svoje mesto našli tudi številni oglaševalci. Ob tem so 
uspešno uravnovesile prizadevanja za kakovost glasila in stroškovni vidik visokih 
naklad ter številk znotraj posameznih letnikov. 
 
Poročilo pripravila: Biserka Marolt Meden, odgovorna urednica Utripa do 30. 
maja 2016 (urednikovanje z vključno julij/avgustovsko številko), Ksenija Pirš, 
odgovorna urednica od junija 2016, s prvo, avgust/septembrsko številko Utripa  
 
 
 

11. POROČILA IN PROGRAM DELA DELOVNIH SKUPIN 
 

11.1. Delovna skupina za nenasilje v zdravstveni negi 
 

I. Kratka predstavitev 
Člani delovne skupine: Irena Špela Cvetežar – vodja, Urban Bole, Mojca 
Cerkovnik Hvala, Darinka Klemenc, Sonja Kovač, Aljoša Lapanja, Sabina Vihtelič 
in Doroteja Lešnik Mugnaioni- strokovna sodelavka 
 

II. Predstavitev izvedenih aktivnosti 
• Delovni sestanki (1. 6., 7. 9.,  23. 11. 2016);  
• sodelovnaje z nevladnimi oganizacijami ( Društvo SOS in projekt First); 
• objave prispevkov  v Utripu;  
• anketa zdravstveni in socialnih zavodov in izobraževalnih institucij o 

njihovi  opredelitvi za ničelno toleranco do vseh vrst nasilja;  
• organizacija posveta (6. 12. 2016). 

 

III. Založniška dejavnost 
Objave v glasilo Utrip: 

• oktober 2016: Protokol obravnave nasilnih dejanj nad zaposlenimi v 
zdravstveni in babiški negi z uvodnim nagovorom 

• november 2016: Mednarodni dnevi boja proti nasilju nad ženskami  
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IV. Program dela za leto 2017 
Cikel izobraževanj na teme ne-nasilja - teme in termini izobraževanj:  

• 14. 3. 2017 Dinamika nasilja  
• 4. 4. 2017 Trpinčenje na delovnem mestu 
• 23. 5. 2017 Spirala nasilja 
• 6. 6. 2017 - Deeskalacijske tehnike komunikacije 

V jesenskem času se bo cikel izobraževanj nadaljeval s temami nasilja v družini, 
zlorabe otrok, spolnega nadlegovanja na delovnem mestu idr. 

• Izvedba ankete in analiza rezultatov o posnetku stanja v zdravstvenih in 
socialnih zavodih na področju preprečevanja nasilja. Tako bomo lažje 
načrtovali naše aktivnosti v prihodnje, predvsem v smislu strokovne 
podpore zaposlenim v zdravstvu pri oblikovanju politik varnosti in kulture 
nenasilja v njihovih delovnih okoljih.  Analizo ankete bomo objavili v 
Utripu. 

• Poziv Državnemu svetu, da se pripravi posvet na temo nasilja na 
delovnem mestu, saj država nima nacionalnega programa njegovega 
sistemskega preprečevanja in obravnave. Pri pripravi ter izvedbi posveta 
bodo člani DS aktivno sodelovali. 

• Sodelovanje v aktivnostih mednarodnih dni boja proti nasilju nad 
ženskami, od 25. 11 do 10. 12. 2017.  V marcu 2017 bomo pričeli, v 
sodelovanju z NVO, pripravljati letošnje aktivnosti na področju 
preprečevanja nasilja. 

• Priprava projekta izobraževanj za izvajanje intervizijskih skupin v regijskih 
društvih. Načrt je izobraziti vsaj 2 člana iz vsakega regijskega društva za 
vodenje intervizijskih skupin. Izobraževanje za vodenje intervizij bo 
predvidoma vodila supervizorka mag. Mojca Cerkvenik Hvala. 
Usposobljeni vodje intervizij naj bi nato v svojih regijskih društvih 
vzpostavili intervizijske skupine, ki bi bile namenjene psihosocialni 
podpori, pomoči za samopomoč, refleksiji odnosov na delovnem mestu, 
zmanjševanju stresa, dvigu čustvene pismenosti, osebnostni krepitvi. 
Pripravo tega projekta načrtujemo v letu 2017, izvedbo pa v letu 2018.  

 

V. Druge aktivnosti 
Posvet: Nasilje nad ženskami med nosečnostjo,  6. 12. 2016 na Zdravstveni 
fakulteti v Ljubljani, ki so se ga udeležili strokovnjaki in strokovnjakinje, ki delajo v 
zdravstvenem varstvu žensk, študentke babištva in zdravstvene nege ter 
predstavnice organizacij za nudenje psihosocialne pomoči za ženske in otroke -
žrtve nasilja.  
 
Poročilo pripravili: Irena Špela Cvetežar, vodja DS, Doroteja Lešnik Mugnaioni, 
strokovna sodelavka  
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11.2. Stalna delovna skupina za paliativno zdravstveno nego 
(SDSPZN) 

 
 

I. Kratka predstavitev organa 
 

Stalno delovno skupino sestavlja skupina devetih 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 in strokovnjakinja s 
področja duhovne oskrbe: Judita Slak (vodja) in članice: Majda Čauševič, 
Andreja Peternelj, Darja Noč, Hedvika Zimšek, Gabrijela Valenčič, Andreja 
Krajnc, Klelija Štrancar in Doroteja Rebec.  
Cilj delovanja delovne skupine je izobraževanje medicinskih sester in 
zdravstvenih tehnikov ter sodelavcev iz paliativne oskrbe in paliativne 
zdravstvene nege; namen ustanovitve delovne skupine 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 2016 so bile izvedene 4 seje v prostorih Zbornice Zveze, in sicer: 21. 4., 
19. 5., 16. 7. in 29. 9. 10. 1. 2016 je bila izvedena korespondenčna seja na 
pobudo A. Peternelj, članice delovne skupine za paliativno oskrbo pri Ministrstvu 
za zdravje, za predloge glede sprejemljivosti zastavljenih cilje v Akcijskem načrtu 
in ustreznosti časovnice, članice delovne skupine so posredovale predloge. 
 
14. 1. 2016 se je vodja delovne skupine udeležila sestanka o sodelovanju 
Društva hospic in Patronažne službe na Zbornici Zvezi. 
Vodja delovne skupine, članica RSK za paliativno medicino se je udeležila 2 sej 
omenjene RSK v mesecu aprilu in mesecu septembru 2016 in s svojimi predlogi 
sodelovala na 3 korespondenčnih sejah (aprila, julija in septembra 2016). 

 
 

III. Založniška dejavnost 
 

V letu 2016 smo v okviru SDSPZN objavljali v glasilu Zbornice Zveze Utrip (v 2., 
3., 6., 7. in 8. številki Utripa).  
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IV. Program dela za leto 2017 

 
• Organizacija in izvedba izobraževanja za specialna znanja iz 

paliativne zdravstvene nege in paliativne oskrbe (50 ur) za 
medicinske sestre v I. polletju in 120 urnega izobraževanja za 
specialna znanja iz paliativne oskrbe za medicinske sestre v II. 
polletju leta 2017. 

• Izdelava nacionalnega standarda Ustna nega bolnika. 
• 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 z Inštitutom za paliativno 
medicino in oskrbo. 

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

• Izvedba strokovnih izobraževanj s področja paliativne oskrbe in 
aktivna udeležba na strokovnih izobraževanjih doma in v tujini. 

• Objavljanje prispevkov s področja paliativne oskrbe v vsaki številki 
glasila Zbornice Zveze Utrip. 

• Srečanje članic SDSPZN na 4 do 5 sejah v letu 2017. 
• Oblikovanje spletne strani. 

 
V. Druge aktivnosti 

 
Priprava organizacije 50 urnega izobraževanja za specialna znanja s področja 
paliativne oskrbe za medicinske sestre. 
Izvedba delavnice o aromaterapiji 1. 12. 2016 v prostorih Zbornice Zveze. 
Izdelava nacionalnega standarda Oskrba umrlega. 
 
Poročilo pripravila: Judita Slak, vodja delovne skupine 
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11.3. Delovna skupina za ohranjanje zgodovine zdravstvene 
in babiške nege 

 

I. Kratka predstavitev 
 
Irena Keršič, vodja; članice: Marjeta Berkopec, Darinka Klemenc, Andreja Mihelič 
Zajec, Gordana Njenjić, Zdenka Seničar, Majda Šlajmer Japelj, Marjeta Kokoš, 
Jadranka Stričevič, Ljubica Šavnik. Na predlog DS sta bili v skupino imenovani 
še Gordana Njenjić in Andreja Mihelič Zajec. Na svojo željo je bila razrešena 
Marija Miloradovič.  
 

II. Predstavitev izvedenih aktivnosti 
 
Delovna skupina (DS) se je vse leto 2016 pripravljala na obeležitev 90. 
obletnice delovanja medicinskih sester na Slovenskem. Že konec leta 2015 
je bil narejen idejni elaborat – zasnova obeležitve dogodka, in posredovan 
članom Upravnega odbora Zbornice – Zveze. V letu 2016 smo nadgrajevali 
projekt, iskai vire in doreči podrobnosti. 
 
Komuniciranje članic DS je v glavnem potekalo po e pošti in telefonsko. Skupina 
se je sestala enkrat.  
3. marca 2016 je bila v sodelovanju z DMSBZT Gorenjske, Zbornico – Zvezo v 
sodelovanju z DS, Gornjesavskim muzejem in občino Jesenice odkrita 
spominska plošča prvi skrbstveni (medicinski) sestri na Slovenskem Angeli 
Boškin.  
Veliko je bilo narejenega tudi v DMSBZT Maribor (odmeven članek, razstava, 
arhiviranje).  
 

III. Založniška dejavnost 
 

• Priprava publikacij ob 90. obletnici organizacije. 
• Objave v Utripu (intervjuji, drugo). 
• Izjava za javnost 3. marca 2016 ob odkritju spominske plošče Angeli 

Boškin. 
• Prizadevanja za prevod knjige o Angeli Boškin v nemški jezik. 

 

IV. Program dela za leto 2017 
 

• Pretežni del aktivnosti DS bo usmerjen v obeležitev 90. obletnice 
delovanja medicinskih sester na Slovenskem vključno z izdajo publikacije. 

• Nadaljevanje raziskovanja področja zgodovine zdravstvene in babiške 
nege. 

• Prizadevanja za postavitev nacionalnega muzeja. 
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• Oblikovanje predloga za dobitnico nagrade Angele Boškin za življenjsko 
delo za leto 2017. 

• Prevod knjige o Angeli Boškin v nemški jezik. 
• Digitalizacija Babiškega vestnika. 
• Prizadevanja za ohranitev stare babiške šole. 
• Ohranjanje zgodovinskih virov na regijskih strokovnih društvih in 

strokovnih sekcijah. 
• Aktivno celoletno delo z objavami zgodovinskega gradiva v Utripu, 

vključno z naslovnicami.  
 

V. Druge aktivnosti 
 
Iskanje primarnih virov, sodelovanje s sorodniki in drugimi pomembnimi 
posamezniki za področje, ki ga DS pokriva (na terenu). 
Sodelovanje s študenti pri diplomskih nalogah s področja zgodovine. 
 
 
Poročilo pripravila: Irena Keršič, vodja delovne skupine  
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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: Nada Sirnik, mag. Peter Požun in dr. Andreja Kvas 
• Upravni odbor: 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, Teja Menard 
(v letu 2014 zaprosila za razrešitev), Gordana Njenjić, Sabina Osolnik, 
Aleksandra Ostrež, Ruža Pandel Mikuš, Boža Pirkovič, Peter Požun, 
Blanka Pust, Damjan Remškar, Đurđa Sima, Nada Sirnik, Ljubomiro 
Steblovnik po upokojitvi nadomešča Milena Škulj, Ljubica Šavnik, Nika 
Škrabl, Majda Šmit, Marina Velepič, Marija Maja Vidrih, Sabina Vihtelič, 
Andreja Vovk, Jerica Zrimšek in Zlata Živič.  

• Izvršilni odbor: 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.  

• Nadzorni odbor: Saša Kotar – predsednica, Bronislava Kavčič in Irena 
Špela Cvetežar 

• Častno razsodišče: Nika Škrabl. 
 

II. Izvedena strokovna srečanja in projekti 
IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE  
(koordinira doc. dr. Andreja Kvas v sodelovanju z nosilci dejavnosti) 
Izobraževalna dejavnost  
 
SIMPOZIJ  

• 18. 11. 2016 smo izvedli 17. simpozij z mednarodno udeležbo z naslovom 
Odvisnost in problemi v širši družbi. V programskem odboru simpozija so 
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bili Đurđa Sima, doc. dr. Radojka Kobentar, doc. dr. Andreja Kvas, 
Gordana Lokajner, mag. Peter Požun. V organizacijskem odboru pa Nada 
Sirnik, Damjan Remškar, Zlatko Grubešič, Peter Koren, Jerica Zrimšek. 
Na simpoziju so avtorji predstavili različne vrste odvisnosti in zdravljenje 
ter obvladovanje odvisnosti. Poleg domačih strokovnjakov s področja 
zdravstvene in babiške nege, medicine in psihiatrije smo gostili 
subspecilista psihiatrije odvisnosti, prim. dr. Roberta Torre, iz Kliničnega 
centra “Sestre milosrdnice” iz Zagreba ter kolegico Majo Todorović iz 
Klinike za infekcijske in tropske bolezni Kliničnega  centra Srbije. 
Simpozija so se udeležili zaposleni s področja zdravstvene in babiške 
nege, študenti zdravstvene nege in stanovske kolegice iz Hrvaške, 
Republike Srbske in Srbije. V prid širjenja znanja in vsebin s področja 
različnih odvisnosti smo za svoje člane pripravili simpozij brez kotizacije. 
Vsak udeleženec je prejel zbornik z naslovom “Odvisnost in problem v 
širši družbi”. Simpozij je bil predstavljen tudi v nekaterih medijih (časopisih 
in na radiu). 

 
UČNE DELAVNICE  

• V letu 2016 smo nadaljevali z učnimi delavnicami »Tudi beseda je 
zdravilo«. Izvedeni sta bili dve dvodnevni učni delavnici (1. 3. in 2. 3. ter 7. 
6. in 8. 6.) in en enodnevna (4. 10.). Izvajalka učne delavnice je Elite d. o. 
o. (ga. Klara Ramovš).  

• Učenje tujih jezikov: nadaljevali smo s splošnim tečajem angleškega 
jezika z dodatnim specifičnim izrazoslovjem za zdravstveno in babiško 
nego. Izvajalec tečaja angleškega jezika je Linkot d. o. o. Prav tako smo 
nadaljevali z začetnim in nadaljevalnim splošnim tečajem nemškega jezika 
s poudarkom na komunikaciji s pacientom in člani tima. Izvajalec tečaja 
nemškega jezika je jezikovni center Bilingua. Oba tečaja potekata 
interaktivno in v manjših skupinah.  

• 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. Izvedeni sta bili dve delavnici: 17. 3. in 
10.11. 

 
• Duhovna podpora bolniku v času neozdravljive bolezni: prvič smo 7. 3. 

2016 izvedli učno delavnico na temo duhovne podpore bolniku.  Za 
izvedbo učne delavnice smo povabili  dr. Klelijo Štrancar, univ. dipl. teol. 
Glede na to, da se kot izvajalci zdravstvene in babiške nege vsakodnevno 
srečujemo s trpljenjem bolnikov in njihovih svojcev, se pogosto znajdemo 
v stiski, kako se v tej situaciji približati sočloveku. Tako je predavateljica v 
teoretičnem delu učne delavnice predstavila pomen duhovne razsežnosti 
v času neozdravljive bolezni in vloge zdravstvenih delavcev pri 
spremljanju bolnikov in svojcev. V zadnjem delu učne delavnice pa so 
udeleženci s pomočjo različnih vaj individualno poskušali ozavestiti svojo 
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lastno človeškost, ki predstavlja izhodišče razumevanja sočloveka in je 
začetek vsake duhovnosti. 

 
IZOBRAŽEVANJE ZA GLAVNE MEDICINSKE SESTRE ZDRAVSTVENIH IN 
SOCIALNIH ZAVODOV V LJUBLJANSKI REGIJI  

• 7. izobraževalni dan za glavne medicinske sestre zdravstvenih in socialnih 
zavodov v ljubljanski regiji z naslovom “Vrednost učenja skozi 
izobraževanje” je potekal 4. 3. 2016 v Ljubljani. Kot vsa leta do sedaj se je 
izobraževanja udeležilo veliko vodilnih medicinskih sester ljubljanske 
regije. Predstavili smo različne teme s področja izobraževanja. Dotaknili 
smo se voditeljstva in obvladovanja sprememb ključnih dejavnikov uspeha 
v organizaciji. Avtorice s področja društvenega angažiranja so predstavile 
teme, ki so povezale raziskovanje kot spodbujevalec razvoja sodobne 
družbe, prakso ZN kot znanstveno vprašanje, ter pomen vseživljenjskega 
učenja.  

• Klinični popoldnevi (Gordana Lokajner) 
V letu 2016 je bilo od januarja do oktobra  izvedenih osem kliničnih popoldnevov:  
Področja in teme so bile: ravnanje s tveganimi zdravili, spanje in nespečnost, 
komunikacija s pacienti in čustvena inteligenca MS, spanje in nespečnost v 
kliničnem okolju, ZN v interventni radiologiji, izbrane teme onkološke ZN,  izbrane 
teme članov DMSBZT (vabljena predavanja) s strokovnih srečanj v tujini in 
opolnomočenje zaposlenih v ZN za delo in komuniciranje v kriznih situacijah. 
Skupna udeležba članov na vseh osmih srečanjih je bila 250. 
 
OBVEZNE VSEBINE 

• Področje etike   
(pripravila koordinatorica dejavnosti etike: Marina Velepič) 
V letu 2016 je bilo v DMSBZT Ljubljana s področja etike izvedenih 11 seminarjev. 
Seminar z učno delavnico Poklicna etika v zdravstveni in babiški negi je bil 
izveden šest krat, Etika v praksi zdravstvene nege  dvakrat in  Menedžment 
zdravstvene in babiške nege v luči etike enkrat. Vsi našteti seminarji izpolnjujejo 
kriterije oz. obvezne vsebine za pridobitev licence za samostojno delo v poklicu.  
Veliko zanimanje je bilo predvsem za seminar Poklicna etika v zdravstveni in 
babiški negi. Udeležile so se ga diplomirane medicinske sestre, dipl. 
zdravstveniki in višje medicinske sestre, pogrešali pa smo srednji strokovni kader 
zdravstvene nege. Popolnoma zasedena sta bila tudi seminarja Etika v praksi 
zdravstvene nege. Seminar Menedžment zdravstvene in babiške nege v luči 
etike je bil izveden le enkrat. V letu 2016 je bil enkrat samkrat izveden tudi 
seminar etike za osebje v domovih za starejše občane, je pa treba poudariti, da 
se seminarja udeležijo poleg srednjega negovalnega kadra tudi bolničarji. 
Občutek imamo, da  tudi v socialnih zavodih zmanjkuje denarja za izobraževanje, 
saj je to edini seminar etike za bolničarje, ki so temeljni negovalni kader v 
domovih za starejše občane. 
 
Seminar s temami iz dostojanstva je bil izveden prav tako le enkrat, in to v 
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pomladanskem terminu. V želji obogatiti vsebino smo program dopolnili z dvema 
novima vsebinama in predavateljema, filozofom dr. Pribacem in onkologom prof. 
dr. Zwittrom, a je seminar odpadel zaradi premajhnega zanimanja zanj. Zato smo 
se odločili v poznih jesenskih rokih s kratko anketo povprašati kolege in kolegice 
o tem, kaj za njih pomeni profesionalno dostojanstvo. S tem bomo nadaljevali 
tudi v prihodnje in pri predavanjih poklicne etike poskušali doseči zanimanje 
udeležencev za teme iz dostojanstva. 
 
Ob zaključku naj se pohvalimo s tem, da se naših seminarjev etike udeležuje tudi 
večje število kolegic in kolegov iz drugih slovenskih regij. S podano vsebino in s 
predavatelji so izredno zadovoljni, zlasti jim je všeč možnost razprav in aktivnega 
sodelovanja, kar žal pri drugih izvajalcih seminarjev etike, predvsem zaradi 
prevelikega števila udeležencev, ni mogoče. V svoja predavanja predavatelji 
vključujemo vse najbolj aktualne probleme zdravstva in primere in se trudimo, da 
predavanja za udeležence niso dolgočasna. 
 

• Zakonodaja s področja zdravstva  
(Đurđa Sima in  mag. Peter Požun) 
Izobraževanja s področja zakonodaje v zdravstvu so potekala znotraj načrtovanih 
terminov. Predavatelji pri zakonodaji s področja zdravstva so svojo temo 
izpopolnili z aktualnimi novostmi. Kot organizator izobraževanja smo poskrbeli za 
dobro koordinacijo med predavatelji in informiranost članstva. 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 2016 udeležilo 240 udeležencev. 
Predavatelji so se odzivali na aktualne teme. Na izobraževalne termine so se 
prijavljali člani ostalih regijskih društev in ob tem pokazali visoko stopnjo 
zadovoljstva s predstavljenimi temami.  
 

• Temeljni postopki oživljanja  
(Damjan Remškar) 
V letu 2016 je bilo v DMSBZT Ljubljana v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v 
zdravstvu organizirano 10 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 skoraj 300 tečajnikov, ki so uspešno zaključili delavnico 
s preverjanjem znanja. Število inštruktorjev je odvisno od števila tečajnikov, saj 
delavnice potekajo v manjših skupinah (največ 10 udeležencev na inštruktorja) in 
lahko po potrebi organiziramo tudi delavnice z manjšimi skupinami udeležencev. 
Na vsakem tečaju so tečajniki izpolnili anketo o izvedenem izobraževanju in so 
bili z izvedenimi izobraževanji zelo zadovoljni.  
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• Izobraževanja in usposabljanja za bolničarje/ negovalce  
(poročilo o izvedbi pripravila  doc. dr. Radojka Kobentar) 
Društvo je v okviru plana strokovnih aktivnosti za 2016 načrtovalo in delno 
realiziralo program izobraževanj in usposabljanj za bolničarje/negovalce na temo 
temeljnih življenjskih aktivnosti ter celodnevni seminar Demenca – negovanje in 
skrb. 
Namen programa je bil vključevanje poklicnih skupin bolničarjev in negovalcev v 
kontinuirano neformalno usposabljanje in izobraževanje s ciljem posodabljanja 
znanja, nadgradnje in uporabe le-tega pri vsakodnevnem delu s stanovalci, 
uporabniki in pacienti ob doslednem upoštevanju strokovnih kompetenc. 
Sekundarni cilj je bil približevanje društvenih aktivnosti vsem zaposlenim v 
zdravstveni negi in oskrbi in pridobivanje njihovega zaupanja v organizacijo 
Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana. 
Udeleženci so se pozitivno odzvali na organizacijo izobraževalnih dogodkov, 
najbolj pri delavnicah za delo z obolelimi za demenco. Področje demenc je bilo 
dobro obiskano, saj so bolničarji in negovalci zaposleni v socialnovarstvenih 
zavodih, kjer potrebujejo dodatna znanja in veščine za delo z dementnimi 
uporabniki. Delavnice s temeljnimi življenjskimi aktivnostmi so bile večinoma 
odpovedane zaradi premajhnega števila prijav. Poskus združevanja delavnic o 
temeljnih življenjskih aktivnostih v jesenskem času ni dal pričakovanih rezultatov. 
Nekateri udeleženci so se odločali za članstvo v DMSBZT Ljubljana, kar odraža 
pozitivno stališče do društvenih aktivnosti ob oblikovanju poklicne identitete ter 
pridobivanju kompetenc za področje oskrbe. 
Evalvacije izobraževalnih dogodkov so pokazale, da so udeleženci v približno 90 
% zelo motivirani za udeležbo in so zadovoljni z izbranimi vsebinami ter so jih 
ocenili v povprečju s 4,5 točk od 5 možnih. 
V prihodnjem letu bomo nadaljevali z neformalnimi vsebinami za poklicni skupini 
bolničarjev, negovalcev v socialno varstvenih zavodih, jih informirali o prednostih 
članstva ter proaktivno delovali v smislu pridobivanja novih članov.  
 
LETNI PROJEKTI DRUŠTVA 2016  
V letu 2016 je bila pomembna projektna naloga  ozaveščanje članstva o 
pripadnosti, informiranje o izobraževalnih in interesnih dogodkih društva. S 
celovitim pristopom pri organizaciji dogodka, s spremljanjem zadovoljstva 
udeležencev, z izvedbo dogodka na dostopni lokaciji in s skrbjo za dostopnost 
predavateljev in koordinatorjev dogodkov dosegamo  visoko udeležbo in vračanje 
udeležencev na nove dogodke.  
Tako kot vsa leta ostaja pomemben projekt društveni simpozij. Izpeljali smo 17. 
simpozij z naslovom »Odvisnost in problemi v širši družbi«. Pri snovanju 
simpozijske teme in izboru prispevkov smo imeli v mislih temeljni namen, ki naj bi 
zaobjemal: pridobivanje znanja s področij odvisnosti, svetovanja in motivacije 
oseb za zdravljenje; prepoznavanje oseb z odvisniškim vedenjem na primarni 
ravni zdravstvenega varstva; višjo raven razumevanja in sprejemanja oseb s 
kronično bolezensko motnjo odvisnosti; izboljšanje senzibilnosti zaposlenih do 
posebnih skupin z odvisniškim vedenjem; večjo tolerantnost do oseb z recidivom 
bolezni, brez obsojanja; zmanjševanje stigme in izboljšanje odnosa do obolelih 
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oseb; večje vključevanje oseb in članov družine v zdravstveno vzgojne programe 
za zdrav življenjski slog; izmenjavo dobrih praks, multiprofesionalno povezovanje 
in obveščanje javnosti o potrebah po ustrezni obravnavi oseb z motnjami 
odvisnosti. 
Da bi lažje, bolj suvereno in učinkovito izvajali aktivnosti zdravstvene in babiške 
nege pri delu z osebami z odvisniškim vedenjem, smo izbrali multidimenzionalni 
pristop k problemu. Uspešno smo zaključili 17. simpozij, ter spoznali 
heterogenost in kompleksnost pojava v širši družbi z vidika sociologije, 
psihologije, fiziologije, epidemiologije odvisnosti ter součinkovanja različnih 
dejavnikov z ugotavljanjem zdravstvenih in socialnih posledic odvisnosti ob 
potrebni podpori posamezniku za aktivno soodločanje pri doseganju višje 
kakovosti življenja.  
Odmevnost obravnavanega področja je dosegla medije javnega obveščanja in 
informiranja tako da smo z javnimi nastopi kolegic in kolegov promovirali 
zdravstveno in babiško nego kot pomemben sestavni del javnega zdravstvenega 
in socialnega sistema. 
 
MEDNARODNO PRIZNANJE IN SODELOVANJE  
Ohranjali smo in dodatno bogatili mednarodne povezave. Tako je se predsednica 
društva Đurđa Sima z aktivnim prispevkom udeležila simpozija SUZR Beograda. 
Obiska se je aktivno udeležil tudi podpredsednik društva mag. Peter Požun. 
Mag. Peter Požun, Nada Sirnik, Sabina Vihtelič in Branka Langerholc so se 
udeležili kongresa UMSBZT Republike Srpske z aktivni prispevki. 
Vodstvo društva in članica IO Gordana Lokajner se je udeležilo 1. konference 
funkcionarjev HUMS-a in svojim motivacijskim pristopom do delovanja v 
strokovni in profesionalni organizaciji dalo napotek in smernice za oblikovanje 
nalog nosilcev dejavnosti in vodstvu sekcij in strokovnih društev  pri HUMS- u. 
Na 17. simpoziju DMSBZT Ljubljana je članica UO SUZR Beograda Maja 
Todorović pripravila prispevek v kontekstu teme simpozija. 

 
 

III. Založniška dejavnost 
• Ob 17. simpoziju z mednarodno udeležbo smo izdali recenzirani zbornik z 

naslovom Odvisnost in problem v širši družbi, v nakladi 400 izvodov. 
Recenzenti so bili: doc. dr. Andreja Kvas, doc. dr. Radojka Kobentar, 
Đurđa Sima, Gordana Lokajner in mag. Peter Požun. V uredniškem 
odboru so bili: doc. dr. Andreja Kvas, Đurđa Sima, doc. dr. Radojka 
Kobentar, mag. Peter Požun in Gordana Lokajner. Lektorica je bila Mojca 
Hudolin, prevode je opravila Prevajalska agencija Julija in Sara 
Hajdarević. Naslovnico je oblikoval Studio Jager d. o. o., grafično pripravo 
in tiska je izvedla Tiskarna Kalipso d. o. o. Zbornik je namenjen vsem 
zaposlenim v zdravstveni in babiški negi, primeren kot študijsko gradivo za 
študente dodiplomskega in podiplomskega študija zdravstvene nege in 
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babištva. Dosegljiv je tudi na spletni strani društva v pdf obliki. Zbornik je 
bil poslan v vse knjižnice srednjih zdravstvenih šol ter visokih šol in 
fakultet za področje zdravstvene nege po Sloveniji.      

 

IV. Interesne dejavnosti 
KOMPLEMENTARNA DEJAVNOST IN OSEBNOSTNA RAST V ZDRAVSTVENI 
IN BABIŠKI NEGI (Nada Sirnik) 
Planirane aktivnosti s področja komplementarnih metod zdravljenja, naravnega 
zdravilstva in osebnostnega razvoja so potekale skladno z načrtom čez celo 
koledarsko leto 2016. 
Pripravili in izvedli smo 14 dogodkov z obeh področji  in šest delavnic 
planetarnega gonga. 
S področja komplementarne medicine in naravnega zdravilstva je bilo šest 
srečanj.  
 Leto smo začeli z medicinsko astrologijo in astromedicino, kjer smo ugotavljali 
zakaj in kako pride do različnih zdravstvenih problemov. Teodora Erhatič je 
udeležence seznanila z načini osebne ohranitve duha, telesa in uma.   
Ferbarja smo se spoznali s prano in skalar terapijo. Andreja Novak nas je 
seznanila z različnimi vrstami energij in kako te vstopajo v naš sistem, kako se 
povezujemo z njimi in kako jih zavestno uporabiti za dobro življenje doma in v 
službi.    
Na veliko željo članov je Katjuša Reja Mozetič pripravila delavnico izdelave 
naravnega dezodoranta. Poleg praktičnega učenja izdelave dezodoranta smo 
izvedeli številne informacije o antirespirantih in dezodorantih in se seznanili z 
naravnimi sestavinami, ki učinkovito preprečujejo nastanek neprijetnih vonjav. 
Milena Plut Podvršič je na dvodnevni delavnici za duhovno rast naše člane 
seznanila z vsemi tremi nivoji delovanja našega telesa: materialnim, energijskim 
in informacijskim. Spoznali so moč življenjske sile, prepoznavali so sebe in druge 
v drugačni luči za lažje delovanje in prilagajanje okoliščinam.  
Razumevanje različnih življenjskih dogodkov s pomočjo karmične diagnostike je 
junija predstavila Anjuša Dolenc. 
Področje naravnega in komplementarnega zdravilstva smo zaključili s 
predavanjem priznanega strokovnjaka TKM  mag. Petra Papuge, ki je 
podrobneje opisal drugačnost teoretičnih zasnov tradicionalne kitajske medicine 
in ajurvede ter možnosti njunega dopolnjevanja in sodelovanja z uradno 
medicinsko doktrino. Podal je tudi nekaj teoretičnih in praktičnih izhodišč za 
zgodnje prepoznavanje in preprečevanje telesnih ali duševnih odklonov ter 
poudaril pomen redne telesne vadbe in pravilne prehrane. 
Delavnice planetarnega gonga so potekale po letnem planu enkrat mesečno, pod 
vodstvom Zlatke Pražnikar Vrbnjak.   
Skupaj se je srečanj s področja komplementarnega in naravnega zdravilstva 
udeležilo 161 članov. 
Področje osebnostne rasti in razvoja v zdravstveni in babiški negi je pritegnilo 
231 članov na osmih srečanjih. 
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Šola proti bolečini v križu je bila organizirana dvakrat, kot vedno je privabila 
veliko število članov. Marjeta Gomboc jih je seznanila s pravilnim gibanjem in 
obremenjevanjem hrbtenice v vsakdanjem življenju ter vajami za lajšanje in 
preprečevanje bolečin. Udeleženci so pridobili teoretična znanja in so se imeli 
možnost posvetovati o svojih osebnih težavah z lokomotornim aparatom. 
Na strokovnem srečanju o nošenju otrok v nosilkah je predavateljica Urška 
Podvršič, vodja Trageschule za Slovenijo in Hrvaško, poudarila fiziološki in 
psihološki aspekt ter pomen nošenja otok v nosilkah. V praktičnem delu je 
udeležence učila  vezanja nosilk in traku ter kako prepoznati dobro in ustrezno 
nosilko. 
Kaj pomeni sporazumevanje z drugimi ljudmi za uspešno zasebno in poslovno 
življenje nam je aprila predstavila Snežana Janjilovič. Skozi interaktivno 
predavanje smo spoznavali, kako komuniciramo sami in kako to počnejo drugi. 
Nekaj časa je bilo namenjeno tehnikam komuniciranja in empatičnemu 
komuniciranju. 
S tematiko, kako z razumevanjem govorice telesa dosežemo boljše medsebojne 
odnose, smo se seznanili na strokovnem srečanju maja. Predavateljica Helena 
Zajec je osvetlila ozadje govorice telesa, osnove le-te, kako drža in geste vplivajo 
na misli in čustvovanja nas in naših sogovornikov. 
Junija smo se spoznali s terapijo s pomočjo živali. Slišali smo nekaj teoretičnih in 
zgodovinskih osnov tovrstne terapije. Preko igre z živalmi smo na zabaven način 
odkrivali posebnosti in dobre lastnosti terapije s pomočjo živali. 
Kaj je kreativna vizualizacija in kateri so njeni psihosomatski učinki, je  novembra 
predstavila Helena Kristina Halbwachs. Izsledke raziskav o vplivu vizualizacije na 
zdravje in bolezen so prepričali večino udeležencev o uporabnosti te metode za 
izboljšanje zdravja ter  preprečevanje in lajšanje bolezni.  
 Sanela Banović nas je v decembrski ženski večer popeljala s temo »Naučimo se 
imeti radi«. Spoznavali smo pomembnost psihološkega zdravja in zadovoljstva. 
Temeljni namen srečanja je bil sprememba našega odnosa do sebe in do 
različnih situacij s ciljem ohranitve duševnega in telesnega zdravja. Interes in 
obisk je bil izjemen. Srečanje je potekalo v interakciji med predavateljico in 
udeleženci  z obilo pozitivne naravnanosti, ter v prešernem vzdušju. 
Raznolikost ponujenih delavnic in predavanj, zanimive in aktualne tematike ter 
posluh društva za želje in predloge članov je privabilo veliko število udeležencev. 
V letu 2016 je bilo skupaj na obeh področij 392 udeležencev. 
 
JOGA, PILATES IN RAZGIBALNA VADBA (Katja Hribar) 
V letu 2016 so delavnice joge, pilatesa in telesne vadbe ostale na vseh šestih 
lokacija kot doslej. V spomladanskem delu vadbe se jih je udeležilo skupaj 97 
udeleženk, od tega v Trbovljah 16, v Ljubljani 74 in 7 v Idriji. Jesenska sezona 
vadbe se je začela z drugim tednom oktobra. Skupno število udeleženk je 103, 
od tega v Trbovljah 19, v Idriji 6, v Ljubljani 78. 
V septembrski številki glasila Utrip je bil objavljen urnik poteka delavnic joge, 
pilatesa in razgibalnih vaj za obdobje 2016/17. V decembrskem glasilu pa še 
naknadno za pilates. 
Letošnje dogovore za uporabo prostorov smo obnovili v mesecu maju s KIMDPŠ, 
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Očesno in Ginekološko kliniko. Zaradi obnove telovadnice  na Srednji 
zdravstveni šoli  je bil dogovor z njimi obnovljen šele oktobra. Z vadbo v njihovih 
prostorih smo začeli z novembrom.  
Zaradi težav z iskanjem primerne zamenjave učiteljice pilatesa, ki je odšla na 
porodniški dopust, smo z vadbo pričeli šele novembra. V vmesnem času je bila 
vadba nadomeščena z jogo in se je izvajala na drugi lokaciji zaradi obnove 
telovadnice.  
Vadbo joge v Ljubljani vodita Slavka Verovšek in Karmen Hirsch. Od jeseni eno 
skupino vodi koordinatorica Katja Hribar, ki se za ta namen tudi dodatno 
izobražuje. V Trbovljah vadba poteka pod vodstvom Vesne Korbar, v Idriji  pa 
Vesne Paradižnik. Vadbo pilatesa vodi Andreja Zavrl, razgibalne vaje pa 
Apolonija Grum. 
Koordinatorice za posamezne skupine na različnih lokacijah so: za jogo Žana 
Mikloš, Janja Filipovič in Katja Hribar, pilates Božena Beučič Crnić in gibalno 
telesno vadbo Ljubica Šavnik. To zelo pripomore k  usklajeni in uspešni izvedbi 
delavnic ter zadovoljstvu članov, ki se udeležujejo posameznih vadb.  
 
LIKOVNA DEJAVNOST  (Majda Jarem Brunšek) 
V likovni skupini smo  v preteklem letu 2016 izvedle vse zastavljene in planirane 
cilje.  
Likovna dejavnost je potekala, po ustaljenem urniku, enkrat tedensko ob torkih 
popoldan v društvenih prostorih na Poljanski 14 v Ljubljani. Število udeleženk je 
12. Dejavnost poteka pod strokovnim vodstvom Emilije Erbežnik. Enkrat  
mesečno nas z likovno teorijo spoznava Edvard Ilar, področje mozaika in grafike 
nam približuje Andrej Pohleven. 
Na likovno kolonijo smo se odpravile v drugi polovici junija. Prvi dan smo 
ustvarjale v prostorih in okolici Trubarjeve domačije na Rašici. Naslednji dan pa 
se je ustvarjanje preselilo v Kočevje, kjer smo poleg tega obiskale še Kočevski 
muzej in delo kiparja Staneta Jarma.  
V času poletnih počitnic smo ustvarjale miniature, od katerih smo 20 podarile 
upokojenim kolegicam decembra na srečanju letošnjih jubilantk. 
Vsakoletna tradicionalna razstava ob mednarodnem  dnevu medicinskih sester je 
bila maja ponovno v osrednjem razstavnem prostoru UKC Ljubljana. Septembra 
smo  razstavljale v galeriji Skedenj v Trubarjevi domačiji na Rašici pri Velikih 
Laščah. O razstavi in celotnem dogodku je bil objavljen obsežen članek v  
občinskem glasilu Troblja. Tretjo razstavo smo imele oktobra v 
Medgeneracijskem centru DU Idrija. Odprtje razstave  je potekalo  ob 
strokovnem srečanju z naslovom »Spoprijemanje s kronično boleznijo- 
psihosocialne razsežnosti« Ta razstava je bila na ogled in v veselje uporabnikov 
teh prostorov do konca novembra.  Zadnjo razstavo, ki je bila na ogled sredine 
decembra, smo odprli v začetku oktobra v galeriji Salus v Ljubljani. Tudi o tej naši 
razstavi je bil objavljen prispevek v interne m glasilu Salusa.  
Skozi vse leto, v različnih tehnikah  in tematikah,  skladno s letnim časom,  
razstavljamo v izložbenem oknu v društvenih prostorih.  
 
    



Poročilo o delu organov Zbornice –Zveze za leto 2016   

 58 

KLJEKLJARSKA SKUPINA (Irma Kiprijanović) 
Klekljarska  dejavnost pri DMSBZT Ljubljana poteka že od januarja leta 2008.   V 
skupini nas je enajst klekljaric. Učenje in klekljarski izdelki nastajajo na sedežu 
društva vsako sredo od  16.30 do 19.30 pod vodstvo mentorice Vesne Milek 
Recko. Lepo je slišati kleklje, ki jih s spretnimi prsti »premetavamo«,  in pri tem 
nastajajo prave umetnine.  Svoja dela smo razstavljale v Taborjevi galeriji 
Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani ob mednarodnem dnevu 
medicinskih sester.  
V Ljubljani je od 24. do 26. junija 2016 potekal 17. svetovni čipkarski kongres 
OIDFA. Dan pred odprtjem razstave 23. 6. 2016 se nas je 8 klekljaric udeležilo 
»ČIPKE NA ULICI«, kjer smo  na Stritarjevi ulici mimoidočim in tudi številnim 
tujcem prikazali klekljanje v živo. Mimoidoči  so si ogledali, kako nastajajo 
mojstrovine iz  tankih niti pod urnimi prsti. Tega edinstvenega  dogodka se nas je 
udeležilo več kot 9.000  spretnih klekljaric iz 31 držav. Prepoznavnost in 
pripadnost smo izražale z  majicami z logotipom društva, ki smo jih imele na sebi. 
Ponosne smo bile tudi na obisk naše predsednice Đurđe Sima.  
Že tradicionalno smo   leto 2016 zaključile z razstavo, ki je bila odprta v začetku 
decembra in smo svoja dela mesec dni razstavljale  v Knjižici Frana Levstika v 
Velikih Laščah.  
 
IZLETNIŠTVO (Saša Kotar) 
V letu 2016 smo planirali en izlet - Cinque Terre (Italija), ki pa žal ni bil realiziran 
zaradi premajhnega števila prijav.  
 
ŽENSKI PEVSKI ZBOR FLORENCE  (Saša Kotar) 
Ženski pevski zbor (ŽEPZ) FLORENCE je v začetku koledarskega leta 2016, 
kljub okrnjeni zasedbi, sodeloval v akciji ZKD Ljubljana »po Prešernovih 
stopinjah«  in nastopil tudi na reviji »ljubljanski zbori 2016«. 
Planiran program dela in nastopov za leto 2016 (nastop v Reziji, otvoritev 
Likovne razstave članic Likovne sekcije DMSBZT Ljubljana - na Dan medicinskih 
sester v Kliničnem centru in zaključni koncert v atriju Magistrata v sodelovanju s 
Podpeškim oktetom), je od zmanjšane zasedbe zahteval zelo veliko. V 
spomladanskem času so nenačrtovane študijske obveznosti, številne delovne in 
družinskih obveznostih posameznih članic, tudi pomanjkanje »zborovske 
pripadnosti« še zdesetkale udeležbo na vajah. 
Možnost realizacije zastavljenega programa se je tako zelo zmanjšala. Zaradi 
skromne udeležbe je bila odpovedana še Zborovska šola 2016 v Fiesi. V 
jesenskem delu je zbor izgubil še štiri pevke. Daljša odsotnost zborovodje zaradi 
bolezni v oktobru pa je preprečila izvedbo skromnega programa, pripravljenega 
za strokovnem srečanju ob Svetovnem dnevu duševnega zdravja v Idriji. V 
mesecu oktobru je zbor vodila Tina Debevec, planirani božično-novoletni nastop, 
pa zaradi vseh navedenih razlogov, ni bil realiziran.  
V novembru in decembru so bile pevske in zborovodja vaje posvečene predvsem 
»uglaševanju« novo postavljenih glasovnih skupin, veliko časa pa je bilo 
namenjenega tudi promociji zbora z namenom pridobivanja novih članic.   
V letu 2016 je ŽePZ Florence opravil 44 pevskih vaj,  koledarsko leto pa zaključil 
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z obiskom baletne predstave Božična zgodba v ljubljanski operi.  
S prizadevanjem nekaterih članic ter zborovodje smo ob koncu leta aktivno 
članstvo Ženskega pevskega zbora FLORENCE povečali za štiri nove pevke, 
tako da ŽePZ Florence trenutno šteje 21 članic, oz. eno članico več, kot na 
začetku leta.  
 

V. Program dela in cilji za leto 2017 
Program dela društva poteka po sprejetem programu.   
 

VI. Druge aktivnosti 
DELOVANJE ČLANIC IN ČLANOV DRUŠTVA NA PODROČJU IDRIJE  
(Sabina Vihtelič in Andreja Gruden) 
V okviru DMSBZT Ljubljana smo v letu 2016 na Idrijskem izvedli številne 
aktivnosti iz različnih področij delovanja društva. Nadaljevali smo z aktivnostjo 
joge v vsakdanjem življenju, ki jo na našem območju koordinira Sabina Vihtelič.  
Člani društva imajo možnost subvencionirane vadbe pilatesa, ki poteka v DU 
Idrija.  
V okviru izobraževanj je bila v medgeneracijskem centru predstavljena tema 
Izražanje svojih čustev. V mesecu oktobru smo že tradicionalno obeležili Dan 
duševnega zdravja s predavanjem na temo »Spoprijemanje s kronično boleznijo 
– psihosocialne razsežnosti«, ki je bilo tudi tokrat dobro obiskano. Predavanje 
smo popestrili z likovno razstavo članic Likovne sekcije DMSBZT Ljubljana. 
Objavljen je bil prispevek v glasilu Utrip. Sabina Vihtelič je predstavila strokovni 
prispevek z naslovom »Bezbednost pacienta i etičke dileme u psihiatrijskoj nezi«. 
Tema je bila predstavljena na Kongresu zdravstvene nege v Banja Luki.       
Skupaj s Klavdijo Kobal Straus še naprej skrbimo za promocijo društva in širjenje 
članstva na našem območju.  
 
PODRUŽNICA ZASAVJE  
(mag. Boža Pirkovič) 
Na podružnici Zasavje so bile v letu 2016 izvedene naslednje aktivnosti: 
dvodnevni seminar z naslovom Spodbujanje razvoja samozavesti in spoštovanja 
v dveh terminih, 27. februarja in 7. maja 2016. Zaradi velikega interesa in 
približevanja podružnične aktivnosti članicam in članom so izobraževanje s 
področja obveznih vsebin – zakonodaja izpeljali v podružnici 24. 9. 2016. Za 
zaključek koledarskega leta smo pripravili izobraževanje na temo srčnega 
popuščanja. Zanimanje članov za izobraževanje je bilo veliko, predavatelji so 
predstavili izzive in težave, s katerimi se soočajo pacienti s srčnim popuščanjem. 
V planu za leto 2016 je bil tudi enodnevni izlet za člane, vendar je izlet odpadel 
zaradi premalo prijavljenih. Potekal je tudi tečaj angleškega jezika za naše člane. 
Vadba joge se nadaljuje kot do sedaj. Na vseh naših aktivnostih je bil odziv velik, 
tako da so bile predavalnice polno zasedene. 
Še naprej se bomo trudili pod okriljem vodstva DMSBZT Ljubljana za naše člane 
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pri podajanju strokovnih vsebin in tudi vsebin iz osebnostnega razvoja. 
 
ŠPORTNO GIBALNA VADBA  
(Đurđa Sima) 
Delovanje naših članov na področju pohodništva in skrbi za zdravje lahko 
povzamemo v mesečne pohodniške aktivnosti. Januar smo pričeli s hojo po poti 
ob Savi v Ljubljani. Obogatili smo jo s kratkimi pripovedmi našega vodnika Borisa 
Sima o dogodkih in objektih na naši poti, ki imajo zgodovinski pomen. Po 
zaključku pohodniškega druženja smo namenili nekaj trenutkov letnem planu 
pohodov  in okrepčilu v Savljah. Februar smo obeležili z morskim pohodom v 
zaledju Trsta, blaga morska klima nas je zvabila na pohod brez snega. Obiskali 
smo Grmado. V marcu smo obiskali Korado v Goriških Brdih in pohodniški dan 
obogatili še z nekaterimi izletniškimi utrinki v Brdih. April nas je pritegnil s svojim 
planom, da obiščemo Nordijski center v Ratečah, nato smo po zasneženi poti in 
ne prav prijetno utrjenem snegu zavzeli smer proti Tromeji, točka, ki združuje 
Slovenijo, Italijo in Avstrijo. Drugi aprilski pohod smo namenili raziskovanju poti 
po Brkinih. Nekajurna zložna in krožna pot z Ostrožnega Brda in nazaj nas je 
nagradila s prvimi pomladnimi žarki. Čeprav, Brkini imajo svojo mikroklimo, kjer 
se zima dlje zadrži. Maj na poti ob žici je združeval vztrajne in tiste, ki so spomini 
in druženju namenili le nekaj uric. 15 jih je zaključilo hojo z medaljo za 33 km. 
Druga majska aktivnost je povabila pohodnike na vzpon po stari cesti na Ljubelj. 
Nato je sledila več ali manj adrenalinska hoja po soteski Čepe, čez mejo v 
Avstriji. Junija smo pohodniki obiskali otok Krk in razkrili otoška pohodniška 
doživetja našim članom, ki so si poleg hoje privoščili še kopalne užitke.  Prehodili 
smo pot iz Stare Baške do Vele luke in se vrnili na izhodiščno točko. Po 
zaključku pohoda na otoku, smo na Reki obiskali luko Torpedo in objekt 
zgodovinskega pomena ter še nekaj pomembnih secesijskih objektov, ki mesto 
Reko krasi iz časa Avstro–Ogrske. Julij za pohodnike pomeni višek planinskega 
doživetja v visokogorju, zato smo se udeležili pohoda Vogel – Črna prst – 
Stržišče. Pri tem pohodu smo se ponovno prepričali, da posamezniki presegajo z 
željami svoje zmogljivosti. Zato je strani vodje pohoda bilo potrebno izpeljati več 
napora za obvladovanje vsega želenega. Po nekajdnevnem premoru smo se še 
v juliju odpravili na več kot sproščujočo in panoramsko vožnjo od Jesenic, skozi 
Mojstrano, mimo Belopeških jezer do Trbiža, kjer nas je počakal voznik avtobusa 
s prikolico za naša kolesa. Sledil je izlet v Dolomite, ki smo ga načrtovali za 
zadnji vikend v avgustu. Prijetno izbrana družba se je povzpela v treh dneh na 
različne vršace in ob kulisah Dolomitov opazovala rastlinski in živalski svet, ki je 
v teh dneh imel komaj malo miru zaradi znamenitih pohodov domačih planincev v 
času dopusta. September nam je ponudil prijetno jesensko vreme in pohod na 
skoraj najvišji hrvaški vrh skozi sotesko Paklenica, po prenočevanju v zaselku v 
višini 1000 metrov smo brez večjih naporov dosegli naslednji dan Vaganjski vrh 
na skoraj 1700 metrih, s poudarkom, da smo premagali v dveh dneh vso 
nadmorsko višino, saj smo hojo začeli pri morju. Oktober smo namenili 
raziskovanju skrajnjega zahoda Slovenije in ob meji z Italijo obiskali Robidišče z 
različnimi krajšimi in daljšimi pohodi po teh pozabljenih krajih. November nas je 
zvabil na Koroško in nadaljevanje poti kurirjev in vezistov, do bolnišnice na Trški 
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gori do Pavčkove bolnišnice, hoja po svežem snegu nas je ogrela in navdahnila 
še za zadnji pohod v letu 2016. Prešerno vzdušje pohodnikov in združene moči 
dveh planinskih in turističnih animatorjev Borisa in Bože s skrbno pripravljenim 
lokalnim kulturnim programom ter dobro planinsko večerjo naše stanovske 
kolegice Jane smo zaključili pohodniški program v letu 2016.  
Od gibalnih aktivnosti smo se pripravljali in izpeljali še udeležbo na maratonu. Ob 
podpori društva je na  Ljubljanskem maratonu sodelovalo 47 naših članov in 
članic na različnih ciljnih razdaljah. 
 
POROČILO O SODELOVANJU SREDNJE ZDRAVSTVENE ŠOLE LJUBLJANA 
IN  DRUŠTVA MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV 
LJUBLJANA ZA ŠOLSKO LETO 2016 
(Branka Lagerholc) 
V šolskem letu 2015/2016 je nosilka dejavnosti dijakom tretjih in četrtih letnikov 
predstavila društvo na splošno ter še posebej izpostavila stanovsko pripadnost, 
poslanstvo, dejavnosti, seminarje, spletno stran društva, število članov in 
včlanjenih dijakov, članarino. Včlanilo se je 11 dijakov, ki so s strani društva 
prejeli USB ključek in odšli tudi na nagradni izlet v Benetke.  
Včlanjene dijakinje so pripravile prispevek o društvu in fotografije z izleta za 
šolsko revijo Feti, prav tako so na dijaški skupnosti pripravile predstavitev društva 
(ppt) in se zahvalile za podarjeni izlet. 
V društvo so se včlanile tudi štiri učiteljice strokovnih predmetov (Aktiv 
zdravstvene nege sem obveščala o delu na društvu (e-pošta in ustno) ter vedno 
skrbela za dobro ime društva, tako na šoli kot tudi izven nje (po mojem mnenju je 
to poleg pridobivanja novih članov najpomembnejša naloga vsakega člana). 
Na šoli sem skrbela za promocijo Zbornice - Zveze in društva – v ta namen 
imamo vitrino, kjer so razstavljena pomembna dela/promocija ter stojalo s 
prijavnicami za društvo. 
 
POROČILO FACEBOOK PROFIL DMSBZTLJ  
www.facebook.com/dmsbztlj  
(Rok Hatze, urednik  FB profila) 
Facebook profil društva je nastal januarja 2013. V letu 2016 je število sledilcev še 
naprej naraščalo, ob koncu leta je bilo 1.583 sledilcev (podatek na dan 31. 12. 
2016). V letu 2016 smo pridobili skoraj 500 novih sledilcev in tako dosegli 
zastavljen cilj naraščanja števila, morda v manj strmi premici kot prejšnje leto, a 
stalno. 
Prikaz rasti sledilcev v letu 2016 
Največ prikazov objav v letu 2016 smo dosegli z objavami družabnih dogodkov 
(izvolitev nove predsednice Zbornice – Zveze v marcu, z obeležitvijo svetovnega 
dneva babištva in svetovnega dneva medicinskih sester, ponovno izvolitvijo 
predsednice in podpredsednice društva, z objavo kratkega pogovora medicinske 
sestre v oddaji Jutranji (v)poklic na Drugem programu Radia Slovenija - Valu 
202, s poročilom s 17. simpozija društva in svečano podelitvijo društvenih 
priznanj). 
Med strokovnimi objavami je bil zelo velik doseg pri objavi mednarodnih dnevov 
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(možganska kap, diabetes, boj proti raku, HIV) in kliničnih popoldnevov. 
Največji doseg - 11.500 ogledov - smo dosegli z objavo aplikacije Žepni vodnik 
za obravnavo nujnih stanj (v podatek so zajeti tako sledilci kot obiskovalci 
profila). To objava so sledilci tudi največkrat delili na svoje osebne profile. 
Največ sledilcev je iz Slovenije (1.502), sledijo Srbija (42), Bosna in Hercegovina 
(7), Hrvaška (7), Makedonija (6), Avstrija (5), Nemčija (4), Črna gora (3), Italija 
(2), Švica (2), Francija (2), Kanada (1) (podatki na dan 31. 12. 2016).  
Največkrat sledilci obiščejo FB profil prek pametnih telefonov, nekoliko manj pa 
prek osebnih računalnikov. Zaradi precej neažurnega osveževanja strani na 
pametnih telefonih določene objave verjetno ne dobijo pričakovanega števila 
všečkov in splošnega dosega, kakršna bi bila pri vpogledih na profil prek 
računalnikov. 
Facebook profil je že uveljavljena informacijska točka društva, katere 
prepoznavnost se je v letu 2016 še okrepila. Postal je dostopnejši, preglednejši in 
prijaznejši za uporabo, kar dokazuje tudi  odziv obiskovalcev – všečkov, srčkov in 
drugih izrazov, s katerimi lahko zgolj znakovno komentirajo objave, je zmeraj 
več. 
V letu 2017 si bomo prizadevali za nadaljnje redno objavljanje 
izobraževanj/dogodkov, povečevanje sledilcev profila, za objavljanje zanimivih 
fotografij z društvenih dogodkov. Teh možnosti v letu 2016 nismo dovolj 
izkoristili. Zato na člane upravnega odbora in predvsem na nosilce posameznih 
dejavnosti, ki najlažje posredujejo kakovostno slikovno gradivo, naslavljam poziv: 
FB stran bo dobro delovala in bo bolj obiskana z vašo aktivno pomočjo. 
Tudi potenciala dvosmerne komunikacije še ne izkoriščamo dovolj, predvsem 
glede komentiranja posameznih objav in evalvacije dogodkov, ki so se jih 
udeležili sami sledilci. Prizadevali si bomo za premik tudi na tem področju.  
 
SPLETNA STRAN DMSBZT LJUBLJANA:  
http://www.drustvo-med-sester-lj.si/  
(Peter Koren) 
Spletno stran je v letu 2016 obiskalo 11.685 obiskovalcev (leta 2014 9.376, leta 
2015 12.980), ki so spletno mesto obiskali 21.831-krat in si skupaj ogledali 
63.379 strani. Povprečno so si pogledali 2,90 strani na obisk. 50.91 % je bilo 
novih obiskovalcev. Največ obiskovalcev v enem dnevu je bilo 14. 12. 2016 
(626). 
96,68 % obiskovalcev je bilo iz Slovenije, sledi Hrvaška s skoraj 1 % 
obiskovalcev. Nadalje sledijo: Srbija in Švica.  Sledijo obiskovalci iz Velike 
Britanije, Makedonije in ZDA s po 0,16 % obiskovalcev ter iz Bosne in 
Hercegovine in Nemčije. 73,33 % obiskovalcev je bilo z območja Ljubljane, sledi 
Maribor, Celje, Kranj in drugi kraji. 
73,76 % obiskovalcev je na splet dostopalo s pomočjo računalnikov, 21,96 % s 
pomočjo telefonov in 4,28 % iz drugih naprav (tablic). 
V letu 2016 so bila na spletni strani objavljena vabila na vse dogodke, dejavnosti, 
prireditve v okviru društva in različna poročila, aktualne novice, pomembna 
obvestila, priznanja ter razna slikovna gradiva. Prenovljene so bile 
predstavitvene vsebine nekaterih dejavnosti in aktualni letni programi dela pri 
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vseh dejavnostih.  
Spletna stran je ažurna in prinaša obiskovalcem celovito predstavitev društva, 
pregled vseh aktivnosti in dejavnosti društva, kontaktne podatke, pravne 
dokumente in strokovne vsebine. 
 
SEKCIJA UPOKOJENIH MEDICINSKIH SESTER  
je svoj progam realizirala v celoti. Opravile so: tri izobaraževanja, teme so bile na 
predlog članic društva in vodstva sekcije; dva krajša izleta po Ljubljani z ogledom 
mestnih znamenitosti in druženjem; štiri celodnevne izlete z zelo pestrim 
programom, eden od njih je bil organiziran izven meja Slovenije in eno srečanje 
na sedežu društva ob izteku leta 2016. Sekcija je v skaldu s pravnimi akti društva 
opravila volitve za predsednico in članice IO za naslednje mandatno obdobje -
2016 do 2020. 
 
 
 
Poročilo pripravila: Đurđa Sima, predsednica društva z nosilci dejavnosti  
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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: Ksenija Pirš, Barbara Donik, Viktorija ŠTIGLIC, Melita 

JAGODIČ, Gordana RUDELIČ, Mojca HENTAK, Mojca DOBNIK, Iris 
ŽIVKO, Jožefa TOMAŽIČ, Simona KRIŽ, Marija HORVAT, Danijela 
PUŠNIK, Anemarija Smonkar, Matjaž Križanec, Nataša Koser, Marija 
Navalinski, Danica SIRK, Branko KOZAR, Jožica EDER, Bojana ZORNIK, 
Tamara LUBI, Zvezdana VRAŽIČ, Suzana DREVENŠEK, Nada 
SENEKOVIČ, Julijana MLASKO, Martina VOVK JOJIČ, Marija FIRBAS, 
Sonja MOK, Valerija KAPUN, Ana MLAKAR, Anton KOŽELJ, Suzana BAH 
(predstavnica študentov), Aleksandra ZEL, Polona SERNC, Matilda 
STEINER, Valentina GORŠAK LOVŠIN, Natalia ABRAMENKO, Svetlana 
ŠARENAC, Alma TROHA,  Stanislava KRAJNC. 

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

• Nadzorni odbor: mag. Andreja Krajnc, predsednica, Ivica Brumec, 
Milena Pišlar, članici 

• Častno razsodišče: izr. prof. dr. Danica Železnik, predsednica, 
Viktorija Štiglic, Ljuba Gergič, Valerija Kapun, članice 

 

II. Izvedena strokovna srečanja in projekti 
STROKOVNA IZPOPOLNJEVANJA NA PODROČJU OBVEZNIH VSEBIN - 
MODUL LICENCA:  

• KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU, strokovni seminar, 12. februar 
2016, Maribor; 

• TPO ZA ZAPOSLENE V ZDRAVSTVENI IN BABIŠKI NEGI, strokovni 
seminar z učnimi delavnicami, v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v 
zdravstvu pri Zbornici – Zvezi, 11. 3., 12. 3., 6. 6., 10. 11., 11. 11.; prostori 
DMSBZT Maribor 

• ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA IN POKLICNA ETIKA, 
strokovni seminar, 6. 5., 1. 12., prostori DMSBZT Maribor 

STROKOVNI KLINIČNI VEČERI 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, Univerzitetni 
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klinični center (UKC) Maribor, Ljubljanska ul. 5, Maribor, vsak tretji četrtek v 
mesecu, od 16.00 do 19.00 (4 pedagoške ure) 

• 21. januar: 
SODOBNI BIOPSIHOSOCIALNI PRISTOPI PRI OBRAVNAVI TEŽJIH 
DUŠEVNIH MOTENJ V SKUPNOSTI, Tim ambulantne skupnostne obravnave 
pacientov (ASPO) na Oddelku za psihiatrijo UKC Maribor;  
SKUPNOSTNA OBRAVNAVA - REALNOST ALI UTOPIJA? prim. Saša Čelan 
Stropnik, dr. med., spec. psih.; 
VLOGA KLINIČNEGA PSIHOLOGA V MULTIDISCIPLINARNEM TIMU 
SKUPNOSTNE PSIHIATRIČNE OBRAVNAVE, asist. mag. Anica Prosnik 
Domjan, univ. dipl. psih., spec. klin. Psihologije; 
NADZOROVANA OBRAVNAVA - ZAKON IN PRAKSA, Marija Zidarič, mag. zdr. 
- soc. manag., dipl. m. s.; 
DELOVNO TERAPEVTSKA OBRAVNAVA DUŠEVNEGA BOLNIKA V 
SKUPNOSTI,  Leonida Krajnc, dipl. del. terapevtka 

• 18. februar:  
SAMOAPLIKACIJA BIOLOŠKIH ZDRAVIL NA DOMU – Z BOLNIKOM Z ROKO 
V ROKI, mag. Meka Koren Krajnc, dr. med., spec. revmatolog, mag. Mojca 
Dobnik, univ. dipl. org. 
REDNI LETNI OBČNI ZBOR DRUŠTVA 

• 17. marec:  
PRIPRAVLJEN SEM NA SPREMEMBO ŽIVLJENJSKEGA SLOGA – KAJ PA TI? 
Pred. Nataša Vidnar, dipl. m. s., univ. dipl. org., Koordinatorica Zdravstveno 
vzgojnega centra Maribor 

• 21. april:  
STRES – NUJA ALI DAVEK NA PRESTIŽ?, Jasna Kordič Lašić, dr. med., spec. 
psihiater; 
S PREHRANO NAD STRES, Mirjam Koler Huzjak, dipl. m. s., spec. klin. 
dietetike, UKC Maribor 

• 19. maj:  
ŠOLA ZA PACIENTE, OBOLELE ZA LUSKAVICO IN NJIHOVE SVOJCE, mag. 
asist. Pij B. Marko, dr. med., spec. dermatovenerolog, Zdenka Špindler, dipl. m. 
s. 

• 9. junij:  
SPREMLJANJE LJUDI, KI ŽIVIJO S PARKINSONOVO BOLEZNIJO, Dejan 
Krajnc, dr. med., Marjetka Ornik Košan, mag. zdr. nege 

• 15. september:  
REFERENČNE AMBULANTE – sedanjost in izzivi v prihodnosti, mag. Jožica 
Eder, dipl. m. s., Zvezdana Vražič, dipl. m. s., spec. klin. dietetike 

• 20. oktober: MOTNJE DIHANJA, asist. mag. Jurij Regvat, dr. med., spec. 
pnevmologije, Marko Bombek, dr.  med., spec. interne medicine, Mateja 
Požarnik, dipl. m. s., Miha Dežman, TZN, Dejan Štumberger, TZN 

• 17. november:  
ZMANJŠEVANJE KONFLIKTOV NA DELOVNEM MESTU, Maja Bizjak, sms, viš. 
soc. del., Svetovalka za promocijo zdravja v ZD dr. Adolfa Drolca Maribor 
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• 15. december: ZDRAVSTVENA NEGA V SOCIALNOVARSTVENIH 
ZAVODIH, tim zdravstvene nege in oskrbe Doma starejših občanov Tezno 

PRESENEČENJE ZA ČLANE DRUŠTVA 
 
STROKOVNI SEMINARJI, UČNE DELAVNICE  
 
Učna delavnica: »KO KONFLIKT POSTANE IGRA – UČINKOVITO REŠEVANJE 
KONFLIKTOV«: 15. januar 2016 (predavalnica ZD dr. Adolfa Drolca Maribor) v 
sodelovanju z Elite d. o. o: prepoznavanje moči za uravnoteženo in skladno 
sodelovanje z drugimi, saj pri komunikaciji lahko najdemo navdih ali razočaranje 
in neuspeh. Razumevanje vedenja drugih in prepoznavanje konfliktov ter iskanje 
učinkovitih poti za izboljšanje odnosov  je podpora razvoju socialnih kompetenc, 
uspešnemu sporazumevanju, suverenemu delovanju in motivaciji zaposlenih v 
zdravstveni in babiški negi. 
MEDNARODNI DAN MEDICINSKIH SESTER/ BABIC 
maj 2016: »Aktivno sodelovanje regije z Zbornico - Zvezo ob mednarodnih 
dnevih babic (5. maj) in medicinskih sester (12. maj)«, na dnevih medicinskih 
sester in babic ter na Simpoziju zdravstvene in babiške nege Slovenije in na 
svečani akademiji (podpora udeležbe regijskih članov na simpoziju Zbornice - 
Zveze s plačilom kotizacij, organiziran prevoz članov na svečano akademijo).  
 

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

zapisom ob izvedbi strokovnih seminarjev. 
• Izdaja strokovne literature v sklopu raziskovalne dejavnosti. 
• Izdaja prenovljene predstavitvene zloženke društva in promocijskega 

materiala. 
• Pričetek aktivnosti na področju zbiranja, vodenja in urejanja strokovne 

literature v regiji, »STROKOVNA KNJIŽNICA«. 
 
 

IV. Interesne dejavnosti 
SKUPINA ZA OHRANJANJE ZGODOVINE V REGIJI 
Skupina za ohranjanje zgodovine v regiji deluje v sestavi: Silva Vuga (vodja 
dejavnosti), Marjeta Kokoš in doc. dr. Jadranka Stričevič. Skupina je v letu 2016 
nadaljevala z zbiranjem zgodovinskih virov v regiji ter sodelovala z delovno 
skupino za ohranjanje zgodovine zdravstvene in babiške nege pri Zbornici – 
Zvezi.  
 
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 



Poročilo o delu organov Zbornice –Zveze za leto 2016   

 67 

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 Zbornec – Zveze ob 
mednarodnih dnevih medicinskih sester in babic ter jesenske strokovne 
ekskurzije društva. 
 
PEVSKI ZBOR »La Vita« (Anemarija Smonkar, koordinatorica dejavnosti): 
- Koncert Klape Komiža z Visa, 1. junij 2016, viteška dvorana gradu v Slovenski 
Bistrici s pevskim zborom društva La Vita. 
- 3. LETNI KONCERT PEVSKEGA ZBORA LA VITA 5. junij 2016, v Hramu 
kulture  Arnolda Tovornika v Selnici ob Dravi z gosti Klapo komiža z Visa, s 
pogostitvijo za člane društva, sorodnike, znance in vabljene goste. 
- JESENSKA EKSKURZIJA S PEVSKIM ZBOROM LA VITA »Podravina in 
Slavonija« 23. - 25. september 2016. Obisk Opće županijske bolnice Vukovar 
(Vukovarske bolnišnice) in muzeja. Zbor je nastopil v vasi Lovas v okviru 
programa ob občinskem prazniku. 
- 18. december 2016: Božični koncert pevskega zbora La Vita 
(za družine, sorodnike, prijatelje in znance, cerkev Marija);  
- 20. december 2016: Božični koncert za paciente v UKC Maribor. 
- Številna gostovanja v regiji in izven. 
 
LIKOVNA SREČANJA (Boža Majcen, koordinatorica dejavnosti): likovna skupina 
društva se je srečevala v prostorih društva; 
 
AKTIVNOSTI NA PODROČJU VSEŽIVLJENJSKEGA IZOBRAŽEVANJA/ 
UČENJE TUJIH JEZIKOV 
- Splošna angleščina za prave začetnike«, letni program,  
- Nadaljevalni tečaj angleščine – srednja raven intermediate)«, letni program. 
 
MEDGENERACIJSKO, MEDREGIJSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE 
Sodelovanje z regijskimi strokovnimi društvi in strokovnimi sekcijami pri Zbornici 
– Zvezi. 
 

V. Program dela in cilji za leto 2017 
Program dela društva za leto 2017 ter Vizija razvoja in program dela društva v 
mandatnem obdobju 2014 - 2018 sta v celoti objavljena na spletni strani društva 
(www.dmsbzt-mb.si). 
 
Kratka predstavitev programa dela za leto 2017: 

• aktivno delo na področju članstva, pridobivanje članov iz vseh okolij, 
• nadaljevanje programa KOMPETENČNEGA CENTRA, nove oblike 
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inovacijskega okolja za kreiranje odličnih storitev in učinkovitega pristopa 
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 iz strokovnega področja, 
promocija strokovnih informacij, informacijska podpora raziskovalni skupini 
in raziskovalcem v regiji (računalniško podprt program delovanja 
strokovne knjižnice), 

• razvoj PROJEKTNEGA VODENJA in PODROČJA PRIDOBIVANJA 
NEPOVRATNIH SREDSTEV, 

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

 
Projekti društva v letu 2017 so usmerjeni na področje strokovnega 
izpopolnjevanja, vseživljenjskega učenja in interesnih dejavnosti v zdravstveni 
negi, babištvu in oskrbi in bodo potekali v sklopu jubilejnegag leta, 70-letnici 
delovanja društva v širši mariborski regiji. 
 

VI. Druge aktivnosti 
MEDNARODNI DAN MEDICINSKIH SESTER/ BABIC 
maj 2016: »Sodelovanje z Zbornico - Zvezo ob mednarodnih dnevih babic (5. 
maj) in medicinskih sester (12. maj)«: Moto ICN 2016: Medicinske sestre – moč 
za spremembe: vpliv na izboljševanje (prožnosti) zdravstvenega sistema, moto 
ICM 2016: Ženske in novorojenčki: srce babištva; 

• podprli smo udeležbo regijskih članov na 15. simpoziju zdravstvene in 
babiške nege Slovenije: "Prožnost zdravstvene in babiške nege skozi 
odgovornost, varnost, kakovost", Bled (četrtek, 12. maj 2016), (plačilo 
kotizacij članom društva), 

• 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 Festivalni dvorani Bled, 
počastitev regijskih članic, prejemnic priznanja Zlati znak, Andreje Krajnc 
in dr. Mateje Lorber; 

 
Na področju promocije prostovoljnega, stanovskega povezovanja znotraj regije, v 
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regijskem strokovnem društvu in širše, v Zbornici – Zvezi ter vloge in pomena 
dela zaposlenih, dijakov, študentov in upokojenih v zdravstveni in babiški negi, 
smo na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru na uvodnem 
seminarju ob pričetku študijskega leta nagovorili študente zdravstvene nege, jim 
predstavili delovanje društva ter jih povabili k članstvu, 3. oktober 2016, FZV UM. 
 
PREDNOVOLETNO SREČANJE ČLANOV V REGIJI, SVEČANA SLOVESNOST 
S PODELTIVIJO NAJVIŠJIH PRIZNANJ DRUŠTVA, SREBRNI ZNAK IN 
ČASTNA ČLANICA DRUŠTVA za leto 2016: 
prejemnice priznanj Srebrni znak:  
Marija Drašković, Marija Firbas, Gordana Rudelič, Negovalni tim ginekoloških 
oddelkov in ambulant Klinike za ginekologijo in perinatologijo UKC Maribor, 
Negovalni tim Oddelka za nalezljive bolezni in vročinska stanja UKC Maribor; 
Prejemnica naziva častna članica društva: Anotnija Katrina Ivanuša; 
Kulturni program, svečana pogostitev in večerno druženje ob glasbi, 25. 
november 2016, 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, 13. december 2016. 
 
DOKONČANJE OPREME IN INVESTICIJ V DELOVNO POSLOVNE 
PROSTORE DRUŠTVA (centralno ogrevanje, menjava parketov, ureditev arhiva 
društva - arhivske omare, kuhinja z opremo. 
 
 
Poročilo pripravili: Ksenija Pirš, predsednica društva, in Upravni odbor društva 
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12.3. Društvo MSBZT Celje 
 

I. Kratka predstavitev regijskega strokovnega društva 
Organi društva: 

• Predsednica:   Tomislava Kordiš 
• Podpredsednica: Petra Auser Štefančič 
• Tajnik: Petra Markovič 
• Blagajnik: Daliborka Novakovič 
• Izvršilni odbor:   Simona Strajnar, SB Celje, Zdenka Oblak, SB Celje, 

Simon Rožič, ZD Slovenske Konjice, Apolonija Filipšek, SB Celje, Zdenka 
Salobir, SZŠ Celje, Marjana Skale, ZD Šmarje, Martina Klobčar, Dom 
starejših Šentjur, Gabrijela Črnelič, ZD Brežice, Jana Petelinšek, ZD Celje, 
Marinka Krašovec, upokojenka. 

• 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.  
• Komisija za sredstva: Kordiš Tomica, Skale Marjana, Auser Štefanič 

Petra, Cimerman Kac Rebeka 
Organi društva imajo mandat 2016 - 2020 

Izvedba sej društva v letu 2016: volilni občni zbor 17. 3.,  redna seja 14. 4. in 
10.5.  
 

II. Izvedena strokovna srečanja in projekti 
• Sodelovanje z Zbornico - Zvezo ob mednarodnem dnevu babic (5. maj) in 

medicinskih sester (12. maj) 2016. Srečanja na Bledu ob mednarodnem 
dnevu  se je udeležilo 50 članov, organizirali smo prevoz za naše člane na 
slavnostno proslavo 

Strokovni popoldnevi društva so potekali skozi vse leto s sodelovanjem 
članov društva in ob pomoči Srednje zdravstvene šole Celje, ki nam vseskozi 
omogoča uporabo prostorov, ker društvo le teh še nima. Strokovni popoldnevi 
društva so namenjeni podajanju že obstoječih znanj, njihovem 
izpopolnjevanju in posodabljanju. 
• Slemenšek Marjana; PSIHOLOŠKA PODPORA PRI PACIENTKI Z 

MALIGNIM OBOLENJEM, 21. 1. 2016; Srednja zdravstvena šola, 34 
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udeleženih 
• Milena Pavlič Nikolič- APLIKACIJA BIOLOŠKIH ZDRAVIL in Ana Dobnik- 

UPARABA BIORESONANCE IN IMUNSKI SISTEM«,  
• 18. 2. 2016, 45 udeleženih 

• Matej Mažič,  NUJNA STANJA V PEDIATRIJI,  20. 4. 2016, 17 udeleženih. 
• Matej Mažič, PREPOZNAVA KRITIČNO BOLNEGA OTROKA, 17. 3. 2016, 

83 udeleženih 
•  Marta Jug in Brkić Emina, OBRAVNAVA PACIENTA Z GASTROSTOMO IN 

TRAHEOSTOMO  14. 4. 2016, 31 udeleženih 
• PREDSTAVITEV SMERNIC IN UPORABA SAMOINJEKTORJA 

ADRENALINA PRI OBRAVNAVI OTROKA IN MLADOSTNIKA Z 
ANAFILAKSIJO, predavala sta  Andreja Doberšek,  in  Peter Černezel,  26. 5. 
2016, 40 udeleženih 

• VLOGA MEDICINSKE SESTRE PRI OBRAVNAVI PACIENTA S KRONIČNO 
BOLEČINO IN FAKTORJI VPLIVA KAKOVOSTNE OBRAVNAVE PRI 
ZDRAVLJENJU KRONIČNE BOLEČINE, predal je Viki Kotar, udeleženih 45 

 
STROKOVNA IZPOPOLNJEVANJA NA PODROČJU OBVEZNIH VSEBIN - 
MODUL  LICENCA: 

• POKLICNA ETIKA V PRAKSI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE, 17. 2. 
2016, izr. prof. dr. Danica Železnik, udeleženih 26 

• POKLICNA ETIKA V PRAKSI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE 
predavala sta izr. prof. dr. Danica Železnik in asis. mag. Iztok Štefanec, 7. 
11. 2016, udeleženih 70 

• TPO 9. 2. 2016, sekcija reševalcev, Branko Kešpert, 13 udeleženih. 
• TPO 13. 12.  2016, sekcija reševalcev, Branko Kešpert, SZŠ Celje, 8 

udeleženih  
 

• V sodelovanju z Splošno bolnišnico Celje, smo izvedli  17. strokovno 
srečanje, 9. 10. 2016, , 160 udeleženih. Ob tem smo izdali zbornik s cip. 

 

III. Založniška dejavnost 
Prispevki članov v informativnem glasilu Utrip. 
Finančno smo sodelovali pri izdaji zbornika Visoke zdravstvene šole Celje ob 
Evropski študentski konferenci Celje, 23. 11. – 27. 11. 2016 

 

IV. Interesne dejavnosti 
• Izvajanje jezikovnih tečajev angleščine in nemščine. 
• Sekcija za pohodništvo uspešno deluje že četrto leto. Cilje za leto 2016 

smo izvedli po planu: Velika Planina, Kopitnik, Gora Oljka, Srebotnik, 
Donačka Gora, Kocbekov dom na Korošici,  Oljševa, Uršlja gora. 
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Žerdonarjeva pot- tradicionalen  zaključek pohodne sezone.  Vodi in 
spodbuja naša članica IO Jana Petelinšek. Pohodi so bili organizirani 
vsako zadnjo soboto v mesecu, oziroma po dogovoru.  
Udeležili smo se pohoda na Sedmera Jezera pod vodstvom Ludvika 
Stoparja, ki že tradicionalno vodi pohodništvo na Sedmera jezera naše 
člane letos se je pohoda udeležilo veliko število članov in sicer 70. 
Prispevek o pohodu smo objavili v Utrip 

• Izleti: 28. 5. 2016, slovenska obala in Šavrinsko gričevje, 3 - 5. 6. 2016 
Šarganska osmica. Oktobra smo bili na Tirolskem, kjer smo si ogledali 
ambulanto dr. Gruberja iz nadaljevanke. Martinovanje pa smo imeli 5. 11. 
2016, ko smo si ogledali Vilenico in Novo Gorico. 

• Tekaška ekipa je uspešno zaključila že četrto tekaško sezono in se je v 
letu 2016 povečala in šteje 23  aktivnih članov. Tudi v letu 2016 smo 
bili aktivno prisotni na vseh pomembnejših tekaških prireditvah  v Sloveniji, 
pa tudi v tujini. Na tekaške dogodke  smo se prijavljali tako posamično kot 
tudi ekipno. V letu 2016 smo se udeležili naslednjih tekov oziroma 
maratonov: Istrski maraton, Radenci, DM-tek, Konjiški maraton, 
Ljubljanski maraton, Logarska dolina, Tek štirih mostov, Barbarin štafetni 
tek, Maraton Palmanova. Tudi letos smo se pridružili za tek. 
društvu Radost -TAO Ptuj -v sodelovanju  AAD Slov. 

• Vokalna skupina Cvet je v letu 2016 nadaljevala v nekoliko okrnjeni 
zasedbi, saj pevki, ki sta zaključili porodniški dopust, nista našli časa za 
sodelovanje.  

 Umetniško vodenje skupine je zaupano Špeli Kasesnik. Nastopi v letu 2016: 16. 
1. – Laško, 18. 5. in 20. 5. Narodni dom Celje. 
 

V. Program dela in cilji za leto 2017 
JANUAR 

• Z novim letom ponovno začnemo mesečne pohode  
• Tečaj angleškega jezika 
• Tečaj nemškega jezika 
• »Strokovni popoldnevi«, 19. 1. 2017 
• Potopisi naših članov  četrtek 19. 1. 2017 
• TPO, 10. 1. 2017,  
• Občni zbor društva  

FEBRUAR  

• »Strokovni popoldnevi», 16. 2. 2017, Obravnava otroka in mladostnika z 
vročinskimi krči ali epileptičnim napadom, delavnica; aplikacija stresolida 
in epistatusa. 

• Potopisi naših članov  četrtek 16. 2. 2017 
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• Planinski pohod zadnjo soboto v mesecu. 

MAREC 

•  »Strokovni popoldnevi«, 23. 3. 2017 
• Potopisi naših članov  23. 3. 2017  
• TPO, 7. 3. 2017 
• Ob začetku tekaške sezone bodo tudi letos naše maratonke sodelovale na 

različnih maratonskih tekih.  
• Planinski pohod zadnjo soboto v mesecu 

APRIL 

•  »Strokovni popoldnevi«, 13. 4. 2017 
• Potopisi naših članov, 13. 4. 2017 
• Planinski pohod zadnjo soboto v mesecu 
• Enodnevni izlet, ogled mesta Ljubljane pod strokovnim vodstvom 

MAJ 

• 17. 5. 2016 Svečana prireditev ob 12. maju mednarodnem dnevu 
medicinskih sester in babic s podelitvijo Srebrnih znakov in zahval  

• »Varnost in kakovost«, obvezne vsebine 
•  »Strokovni popoldnevi«, 18. 5. 2017 
• Potopisi naših članov, 18. 5. 2017 
•  Enodnevni izlet za upokojene sestre in ostale člane društva, 20. 5. 2017. 
• Planinski pohod zadnjo soboto v mesecu.  

JUNIJ 

• Tridnevni izlet prvi vikend v juniju za vse člane in članice društva -  
raziskovanje  zahodnega dela Madžarske in Slavonije.  

JULIJ 

• Pohod med Triglavskimi jezeri, 12., 13., ali 14. 7. - po dogovoru  

SEPTEMBER 

• Večdnevno potovanje članov društva  
• »Strokovni popoldnevi«, 21. 9. 2017 
• Potopisi naših članov,  21. 9. 2017  
• Planinski pohod zadnjo soboto v mesecu  
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OKTOBER 

• 17. strokovno srečanje medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov 
Celje in Splošne bolnice Celje  

•  »TPO, 10. 10. 2017, 
• Strokovni popoldnevi«, 19. 10. 2017 
• Potopisi naših članov, 19. 10. 2017 
• Planinski pohod zadnjo soboto v mesecu  
• Tridnevni izlet za članice in člane DMSBZT Celje  

NOVEMBER 

• »Strokovni popoldnevi«, 23. 11. 2017 
• Potopisi naših članov  23. 11. 2017 
• Planinski pohod zadnjo soboto v mesecu 
• Etika in zakonodaja, obvezne vsebine  

 DECEMBER 

• TPO, 12. 12. 2017 
• Opera ali balet za zaključek leta, z avtobusnim prevozom 
• Pogostitev in predstava za  naše upokojene  članice in člane društva   
• Novoletno presenečenje za otroke članov društva  
• Zaključni pohod naših članic in članov v okolico Celja 

V letu 2017 načrtujemo še nekaj predstav in muzikalov. 
 

VI. Druge aktivnosti 
17. 5. smo ob Mednarodnem dnevu  babic in Mednarodnem dnevu medicinskih 
sester podelili »Srebrne zanke« regijskega društva Špes Julijanu, Mileni Gudalo 
in Timu zdravstvene nege Nevrološkega  oddelka Splošne bolnice Celje. 
Zahvalili smo se tudi Srednji zdravstveni šoli Celje, ki je z veliko volje in 
nesebične pomoči pomagala društvu pri izvedbi strokovnih srečanj in drugih 
aktivnostih.  
 
Poročilo o delu društva je potrdil Izvršni odbor društva, na svoji  redni  seji 
društva 26. 12. 2016.   
 
 
 
Poročilo pripravila: Tomislava Kordiš, predsednica društva 
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12.4. Društvo MSBZT Gorenjske 
 
 

I. Kratka predstavitev regijskega strokovnega društva 
Društvo je v letu 2016 obeležilo 60 let svojega aktivnega in ustvarjalnega 
delovanja. Strokovni namen 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 
• 3. 2. 2016 Ali smo med zidovi zdravstvenih ustanov res varni? 

• 3. 3. 2016  Odkritje spominske plošče Angeli Boškin in strokovno 
srečanje Učinkovito upravljanje s časom, 90 udeležencev 

• 23. 3. 2016 Tako se spominjam svojih začetkov 

• 5. 4. 2016 Klinični večer s študenti in diplomanti Fakultete za zdravstvo 
Jesenic 

• 14. 6. 2016  Kakovost in varnost v zdravstvu, 62 udeležencev 

• 28. 11. 2016   izobraževanje Temeljni postopki oživljanja z vključenim 
AED 

 

III. Založniška dejavnost 
• Učinkovito upravljanje s časom, zbornik predavanj strokovnega srečanja, 

CIP da 
• Kakovost in varnost v zdravstvu, zbornik predavanj strokovnega 
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srečanja, CIP da 

• UTRIP, januar 2016: Srebrni znak DMSBZT Gorenjske 2015 (str. 49), 
Nina Trifoni 

• UTRIP, februar 2016. Prednovoletno srečanje upokojenih članic 
DMSBZT Gorenjske 2015 (str. 37), Bonton pri mizi: letnik XXIV, številka 
1,  februar 2016, Jana Zupan 

• UTRIP, februar 2016: Božični izlet Pravljica v okrašenem Mozartovem 
mestu Salzburg DMSBZT Gorenjske 2015, Zorica Panić 

• UTRIP, april 2016: Odkritje spominske plošče Angeli Boškin , Alenka 
Bijol. 

• UTRIP, maj 2016: Klinični večer z DMSBZT Gorenjske, Alenka Bijol 

• UTRIP, maj 2016: Tako se spominjamo svojih začetkov, Jana Lavtižar 

• UTRIP, junij/julij 2016: Kultura oblačenja, Sandra Jerebic in Alenka Bijol. 
 

IV. Interesne dejavnosti 
Na strokovnem izletu na Sicilijo smo spoznavali znamenitosti ter se v jesenskem 
času še naužili toplega sonca. 
V jesenskem času so nas o izdelovanju naravne kozmetike, bolje rečeno 
Babičina kozmetika, podučili strokovni sodelavci Biotehniškega centra Naklo. 
Svoje zdravje smo krepili na planinskem pohodu v Karnijske Alpe - Gartnerkofel/ 
Krniške skale ter dvodnevnem pohodu v Dolomitih. 
Pridobili smo nova znanja na delavnici Kulture oblačenja z Leo Pisani. 
Športni duh in svoja telesa smo oblikovali z različnimi rekreacijskimi aktivnostmi, 
kot na primer s pilatesom, jogo in visoko intenzivno vadbo. Dvakrat nam je 
ponagajalo vreme, zato smo morali odpovedati tečaj nordijske hoje in pohod na 
Nanos. 
Z vsako leto večjo udeležbo in dolžino pretečenih kilometrov smo nastopili 
ponovno na Ljubljanskem maratonu. 
Tudi letos smo omogočili kulturna udejstvovanja: 8 abonmajskih vstopnic v 
gledališčih Toneta Čufarja Jesenice in Prešernovem Gledališču Kranj. 
Zaradi vremena smo morali odpovedati tečaj nordijskega teka 
 

V. Program dela in cilji za leto 2017 
Januar:              21. 1. Tečaj teka na smučeh v Ratečah ali na Pokljuki 
26. 1. Klinični večer: Paliativna ZN in oskrba 
Februar: 
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16. 2. Prava čajanka s predavanji o čaju, Bled, Hotel Astoria 
Marec: 
2. 3. Občni zbor s strokovnim izobraževanjem Bled, Hotel Astoria 
April: 
6. 4.  Klinični večer s študenti Fakultete za zdravstvo Jesenice 
20. 4.  Strokovna ekskurzija 
Maj: 
Udeležba na Slovesnosti ob 12. maju, mednarodnem dnevu medicinskih sester 

in 5. maju, mednarodnem dnevu babic. 
18. 5. Strokovno izobraževanje iz obveznih vsebin – Etika in zakonodaja v 

praksi zdravstvene in babiške nege (z meddruštvenim 
sodelovanjem) 

25. 5. Ustvarjalna delavnica 
Junij: 
Izlet upokojenih medicinskih sester – točen kraj in datum javljen naknadno 
10. 6. Planinski pohod 
September:   
7. 9. Tečaj digitalne fotografije 
Planinski pohod v Dolomite 
21. 9.  Klinični večer Patronažno varstvo in problemi na terenu 
Oktober: 
19. 10. Strokovno izobraževanje iz obveznih vsebin v sodelovanju s Sekcijo 

reševalcev v zdravstvu TPO z uporabo AED oz. Kakovost in 
varnost v zdravstvu 

28. 10. Planinski pohod 
sodelovanje na Ljubljanskem maratonu z  meddruštvenim delovanjem 
November:     
9. 11. Ustvarjalna delavnica 
December:   
2. 12. Svečanost društva ob zaključku leta ter podelitev priznanj »Srebrni 

znak«       
- prednovoletno srečanje upokojenih članic Društva 
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V letu 2017 bo organizirano: 
- Tečaj tujega jezika 
- Tečaj uporabe programa power point 
- Učne delavnice: Retorika in način predavanja, kako napisati dober prispevek 
- 8 abonmajskih kart za gledališke predstave, od januarja do aprila ter oktobra 
do decembra 
- Športne aktivnosti: pilates, rekreacija, joga 
- Tečaj country plesa 
Želimo si še naprej dobro sodelovati na vseh nivojih delovanja Zbornice – 
Zveze. 
 

VI. Druge aktivnosti 
V mesecu marcu smo odkrili spominsko ploščo Angeli Boškin v prostorih 
kasarne na Stari Savi na Jesenicah. Še v istem mesecu smo organizirali 
čajanko Tako se spominjam svojih začetkov, kjer je tekla beseda o zgodovini 
delovanja medicinskih sester, ki so orale ledino na področju babištva in 
zdravstvene nege. 

• V maju smo na svečani proslavi obeležili mednarodni dan medicinskih 
sester. 

• Organizirali smo predavanje iz obveznih vsebin Kakovost in varnost v 

zdravstvu. 

• Organizirali smo tečaj TPO za upokojene članice. 

Skupaj z upokojenimi medicinskimi sestrami smo imeli priložnost ogleda Doma 
Petrovo Brdo in ob obeležitvi 60. obletnice delovanja Društva tudi obiskali grob 
Angele Boškin. 
Leto smo 26. 11. 2016 zaključili s slovesnostjo ob 60 obletnici delovanja: 
podelili smo štiri srebrne znake, naziv častnega  člana, izdajo zbornika ob 60. 
obletnici delovanja društva, podelitvijo priznanj vsem dosedanjim predsednicam 
gorenjskega društva, priznanje najstarejši članici društva in Zbornice – Zveze ter 
zahvalo Zavarovalnici Triglav – območni enoti Kranj za dolgoletno domovanje 
društva. 
V zadnji dneh leta smo imeli z upokojenimi članicami Društva prednovoletno 
srečanje s strokovnim predavanjem. 
AKTIVNOSTI OB DNEVIH MEDICINSKIH SESTER IN BABIC: 
Intervju ob mednarodnem dnevu babic in medicinskih sester na Radiu Triglav.  
3. 3. 2016 smo imeli na rednem letnem občnem zboru društva volitve 
poslancev. 
 
Poročilo pripravila: Alenka Bijol, predsednica društva 
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12.5. Društvo MSBZT Novo Mesto 
 

I. Kratka predstavitev regijskega strokovnega društva 
Organi društva: 

• Predsednica:   mag. Jožica Rešetič 
• Podpredsednica: Berkopec Marjeta       
• Izvršilni odbor:   Bergant Natalija, Blažič Marta, Brodarič Mira, Čoralić 

Ružica, Gantar Marta, Gloria Šepec, Janežič Karmen, za izobraževanje, 
Jerič Mira, Lavrič Marjana, Markelić Milanka, Martinčič Marjeta, za 
pohodništvo, Novak Kristina, Parapot Marica, Saje Mojca, Starc Jana, 
Špilek Barbara, Vajovič Valentina, Vipavec Mahmutović Alenka 

• Nadzorni odbor: Gorenc Metoda, Grill Renata, Kavšek Marta, Kolin 
Bojana, Verdnik Zvonka 

• Častno razsodišče: Bančov Marta, Curhalek Vlasta, Piškur Alenka, 
Račič Marija, Seničar Zdenka   

 

II. Izvedena strokovna srečanja in projekti 
V letu 2016 smo organizirali  15 strokovnih srečanj.  

• 21. in 22. januarja smo imeli 8. Dneve Marije Tomšič z naslovom: 
"Kakovost zdravstvenih storitev"  (220 udeležencev). Srečanje je potekalo 
v prostorih KKC Dolenjske Toplice. 

• 2. 3. je v Novem mestu potekal seminar z naslovom »Zdravstvena nega 
porodnice«, kjer so nam kolegice porodniškega oddelka predstavile 
novosti na področju obravnave in zdravstvene nege porodnice. Ob tem 
smo izvedli tudi redni letni občni zbor, ki so se ga udeležili 103 udeleženci. 

• 9. 3. smo imeli na Otočcu predavanje o diabetesu in sodobnem 
zdravljenju diabetične retinopatije. Udeležba je bila 103 udeleženci. 

• Ob dnevu zdravja smo 12. 4. izvedli seminar Zdravljenje urinske 
inkontinence, kjer smo predstavili sodobne in konservativne metode 
zdravljenja. Prisotnih je bilo 48 udeležencev.  

• 5. 4. in 20. 4. smo v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu izvedli 
seminar obvezne vsebine za licenčno obdobje temeljnih postopkov 
oživljanja, ki smo ga ponovili  v dveh delavnicah tudi v jesenskem terminu 
26. 10. in 3. 11. Vsega skupaj se je teh delavnic udeležilo 114 
udeležencev. 

• Ob dnevu medicinskih sester smo 9. 5. pripravili praznovanje na Fakulteti 
za zdravstvene vede v Novem mestu in ga združili s seminarjem "Česa 
nas niso naučili v šoli”, na srečanju je bilo prisotnih 75 članov.  

• Ob dnevu celiakije smo skupaj z Društvom Celiac 25.5. pripravili seminar 
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z naslovom "Celiakija - življenje brez glutena". Srečanja se je udeležilo 61 
članov. 

• 1. 6. smo izvedli volilni občni zbor in izvolili predsednico ter člane IO 
društva. Ob tem smo pripravili seminar o atrijski fibrilaciji. Na srečanju je 
bilo 78 udeležencev. 

• 27. 10. smo poslušali predavanje o transfuzijski dejavnosti in novostih na 
tem področju. Predavanja se je udeležilo 48 udeležencev.  

• 24. 11. so nam predavatelji predstavili dejavnost urgentnega centra Novo 
mesto; 72 udeležencev.  

• 7. 12. predavanje z naslovom Tanka črta odgovornosti, predavanja se je 
udeležilo 70 udeležencev. 

V sodelovanju z ZD Novo mesto in sekcijo reševalcev smo pripravili in izpeljali 
seminar 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. Kakovost in varnost v operacijski zdravstveni negi in 

praznovanje 40-letnice organiziranega delovanja operacijskih medicinskih 
sester. Utrip, januar 2016 

• Berkopec  M. Srebrni znak DMSBZT Novo mesto. Utrip, januar 2016 
• Berkopec M. 8. Dnevi Marije Tomšič – Kakovost zdravstvenih storitev. 

Utrip, april 2016 
• Berkopec M. Redni letni občni zbor in strokovno srečanje DMSBZT Novo 

mesto. Utrip, april 2016 
• Berkopec M. Varnostna kultura – zapleti, ki nam pretijo, maj 2016 
• Berkopec M. Česa nas niso naučili v šoli. Utrip, junij 2016 
• Berkopec M. Novo/staro vodstvo v DMSBZT Novo mesto. Utrip, 

avgust/september 2016 
• Berkopec M. Varna in kakovostna preskrba s krvjo, Utrip, december 2016  
• Berkopec M.  40 let organiziranega delovanja operacijskih medicinskih 

sester, Vizita 68, januar 2016 
 

IV. Interesne dejavnosti 
Pohodniška sekcija je v letu 2016 pod vodstvom Marjete Martinčič pripravila in 
izvedla pet pohodov, in sicer 6. 4. k Sveti Trojici nad Pivko, 11. 5. v Kočevje na 
Mestni Vrh in grad, 8. 6. na Črmošnjice in po poti Divjega potoka, 7. 9. na 
Pokljuko in Debelo peč, 5. 10. do doma na Kofcah in po planšarijah, 22. 11. pa 
smo se udeležili pohoda od Rateč do tromeje. Izvedli smo vse planirane pohode, 
ki so med delavnikom. Na pohodu je od 25 - 30 udeležencev. 
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V. Program dela in cilji za leto 2017 
V letu 2017 bo še vedno naša največja skrb organizacija in izvedba strokovnih 
izobraževanj.  
Izvedli bomo 9. dneve Marije Tomšič z naslovom "Razkorak med teorijo in 
prakso". Seminar  bo potekal 20. 1. 2017 v Dolenjskih Toplicah. V februarju 
bomo nadaljevali z novostmi na področju fotografije v oftalmologiji. Februarja 
bomo izvedli tudi redni letni občni zbor, izvolili poslance za skupščino in ob tem 
predstavili predavanje o zdravljenju in vodenju pacientov na antikoagulantni 
terapiji. Marca bomo organizirali seminarje iz obveznih vsebin za licenčno 
obdobje, in sicer TPO.  
Aprila bomo predstavili nacionalne poklicne kvalifikacije in ponovili še eno 
delavnico TPO. 
Maja bomo pripravili praznovanje ob mednarodnem dnevu babic in medicinskih 
sester ter ob tem izvedli tudi predavanje na temo osebne rasti. 
Septembra bomo predstavili delovanje in vlogo medicinskih sester v varstveno 
delovnem centru ter predavanje obveznih vsebin o kakovosti v zdravstveni negi 
ter etiki in zakonodaji. Oktobra bomo obravnavali varno rokovanje z zdravili in 
izvedli delavnico TPO, ki bo ponovljena še enkrat v novembru, ko bo 
predstavljeno tudi delo patronažne dejavnosti. Leto bomo zaključili z družabnim 
prednovoletnim srečanjem, ki bo 15. 12. 2017 na Prepihu, kjer bomo podelili 
srebrne znake društva. Še naprej si bomo prizadevali za napredek in uveljavitev 
zdravstvene nege, kajti vsi se zavedamo, da smo samo skupaj 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 pri 
organizaciji praznovanja 90-letnice organiziranega delovanja medicinskih sester  
ter predstavitvi zgodovine delovanja društev. 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 lokalno okolje. 
Organizirali bomo strokovno ekskurzijo v Srbijo 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 7 pohodov in sicer: Machova pot, Lom – Kostanjevica, na 
Ratitovec, pohod po grebenu Košute (2 dni), Prisojnik, pohod v neznano. 
Izletniška dejavnost načrtuje strokovno ekskurzijo v Srbijo in en enodenvni izlet, 
katerega pot še ni znana. 
 

VI. Druge aktivnosti 
Udeležili smo se vseh sej ORSDja in na njih tudi aktivno sodelovali. 
Naša članica je članica nacionalne komisije za visokošolsko izobraževanje – 
NAKVIS. Naše članice so habilitirane kot predavateljice na Fakulteti za 
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zdravstvene vede Novo mesto ter usposobljene za mentorje dijakom in 
študentom, ki prihajajo na klinične vaje v delovna okolja. 
2. 3. 2016 smo izvedli redni letni občni zbor društva in izvolili poslance za 
skupščino. 1. 6. 2016 pa smo izvedli tudi volilni občni zbor in izvolili predsednico 
ter člane izvršnega odbora društva.  
Udeležili smo se simpozija zdravstvene in babiške nege Slovenije. 
9. 5. 2016 smo v Novem mestu 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, ob svojem 
prazniku pa so se predstavile tudi babice in pripravile stojnico s predstavitvijo 
dejavnosti.  
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. Obeležili smo dan diabetesa, 
astme in veliko sodelovali pri promociji nacionalnih programov SVIT, ZORA in 
DORA. 
05. 12. 2016 smo v SB Novo mesto pripravili srečanje za prostovoljce in njihove 
mentorje, ki delujejo v naši bolnišnici in jih skromno obdarili. 
Leto smo zaključili s prednovoletnih srečanjem 22. decembra na Prepihu. Srebrni 
znak društva smo podelili letos štirim zaslužnim kolegicam iz regije. Spomnili pa 
smo se tudi tistih, ki so v letu 2016 odšli v zaslužen pokoj.  
Kolegice iz primarne dejavnosti so aktivno sodelovale pri tečajih prve pomoči za 
voznike, gasilce in na krožkih prve pomoči v osnovnih šolah, 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, sodelovale so 
tudi na regijskem tekmovanju ekip NMP. Nekaj kolegic je predsednic regijskih 
odborov Rdečega križa, nekatere aktivno sodelujejo kot članice v regijskih 
odborih. Naše članice sodelujejo tudi kot predavateljice na fakultetah in srednjih 
šolah ter v lokalnem okolju, kjer so predstavljale delo medicinskih sester v 
referenčnih ambulantah, nekatere preventivne dejavnosti in ukrepe ob arterijski 
hipertenziji, promocijo zdravega načina življenja zaposlenih v zdravstvu. 
Nekatere kolegice so tudi v letu 2016 sodelovale pri oskrbi in varstvu beguncev v 
begunskih centrih ter v skupinah za samopomoč v DSO Krško. 
Ves čas sodelujemo z lokalnimi organizacijami, društvi, občinami, šolami, vrtci in 
Fakulteto za zdravstvene vede Novo mesto. 
Društvo na svoji spletni strani člane sproti obvešča o društvenem delovanju in 
vseh aktivnostih. O vseh dejavnostih Društva  so tudi v lanskem letu poročali vsi 
lokalni in tudi drugi mediji (Dolenjski list, Vaš kanal, radio Krka, Dnevnik). Prav 
tako so lokalni mediji obveščali širšo javnost o podelitvi najvišjih društvenih 
priznanj.  
 
 
Poročilo pripravila: Karmen Janežič, vodja izobraževanja 
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12.6. Društvo MSBZT Nova Gorica  
 
 

I. Kratka predstavitev regijskega strokovnega društva 
Organi društva: 

• Predsednica:   Damjana Polanc 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 
• 15. 4. 2016: Kakovost in varnost v zdravstvu 
• 21. 5. 2016: Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED  
• 15.10. 206: Etika in zakonodaja 
• 9. 11. 2016: Tanka črta odgovornosti   

 

III. Založniška dejavnost 
UTRIP: Januarski pohod v Društvu MSBZT Nova Gorica; Strokovna ekskurzija, 
Obisk muzeja Florence Nightingale v Londonu; Pohod na Bevkov vrh; Strokovna 
ekskurzija v Dolenjske Toplice in pohod po Rapalski meji 
PRIMORSKE NOVICE: Medicinska sestra je »človek in pol«; Medicinski sestri, 
za kateri je poklic njun  način življenja 

 

IV. Interesne dejavnosti 
• 16. 1. 2016 Pohod skozi nedrja Tolminsko - Bohinjskih gora 
• 7. 5. 2016 pohod na Bevkov vrh  
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• 28. 8. 2016 pohod po Rapalski meji 
• 1. do 4. 4. 2016  Strokovna ekskurzija v muzej Florence Nightingale v 

Londonu  
• 3. 6. 2016 strokovna ekskurzija Dolenjske Toplice 
• 3. 6. 2016  in 10. 6. 2016 delavnica Medicinska astrologija 

 

V. Program dela in cilji za leto 2017 
Strokovna izpopolnjevanja: 

• Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED, Nova Gorica, 21.1.2017 
• Kakovost in varnost v zdravstvu, Nova Gorica,  26. 5. 2017 
• Paliativna oskrba, Tolmin, 6.10. 2017 
• Krajše delavnice 

Druženja: 
• Občni zbor društva, Vrtojba, 23. 2. 2017 
• Strokovna ekskurzija, Bajina Bašta (Srbija). Ogled Zdravstvenega doma v 

s predavanjem o dispanzerskem delu na primarni ravni v Srbiji, od 1. 6. 
2017 do 4. 6. 2017  

• Prednovoletno srečanje, 25. 11. 2017 
• Večkrat letno druženje v skupinah, ki delujejo v našem društvu 

Pohodi: 
• Dva  pohoda 

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

druge seje, vezane na delovanje društva  
• Aktivno vključevanje v naloge in dejavnosti Zbornice - Zveze 
• Aktivno sodelovanje z ostalimi društvi in strokovnimi sekcijami 

 

VI. Druge aktivnosti 
• Udeležba članov na slovesnosti ob mednarodnem dnevu medicinskih 

sester na Bledu; 
• občni zbor društva; 
• redne seje izvršnega odbora društva;  
• korespondenčne seje IO; 
• redna seja nadzornega odbora društva; 
• seje komisije za izobraževanje; 
• prednovoletno srečanje društva; 
• aktivno vključevanje v naloge in dejavnosti Zbornice - Zveze in aktivno 

sodelovanje z drugimi društvi in strokovnimi sekcijami: seje ORDS, 
srečanje funkcionarjev Zbornice - Zveze. 

 
Poročilo pripravila: Damjana Polanc, predsednica društva  
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12.7. Društvo MSBZT Ptuj - Ormož 
 
 

I. Kratka predstavitev regijskega strokovnega društva 
Organi društva: 

• Predsednica:   Tanja Ribič Vidovič (marec 2014 - 2018)  
• Podpredsednica: Nevenka Rosić (marec 2014 - 2018) 
• Izvršilni odbor:   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, Marta Hanžekovič, Albina Šimenko 
• Častno razsodišče: Romana Nedog, Simona Petrovič, Lirija 

Zemljarič,  Nina Miklašič, Dušanka Zadravec 
 

II. Izvedena strokovna srečanja in projekti 
• 20. 1. 2016 KINESTEZIJA Z UČNIMI DELAVNICAMI, 26 udeležencev 
• 13. 2. 2016 KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU (modul obvezne  

                 vsebine), 134 udeležencev 
• 5. 3. 2016   TPO Z AED (modul obvezne vsebine), 53 udeležencev 
• 20. 4. 2016 KINESTEZIJA Z UČNIMI DELAVNICAMI, 26 udeležencev 
• 26. 5. 2016 BOLEZNI DIHAL Z UČNIMI DELAVNICAMI, 76 udeležencev 
• 23. 9. 2016 KRONIČNA RANA - CELOSTNA OBRAVNAVA BOLNIKOV S    

                 KRONIČNIMI RANAMI (z mednarodno udeležbo), 135 udeležencev 
• 5. 11. 2016 Z BOLJŠO KOMUNIKACIJO DO BOLJŠIH MEDSEBOJNIH   

                 ODNOSOV 103 udeleženci 
 

III. Založniška dejavnost 
• Kako skrbeti za duševno zdravje  
• Planinski pohod društva po Golteh 
• Potepanje po Gorenjski 
• Skrb za duševno zdravje 
• Celostna obravnava bolnikov s kroničnimi ranami 

 

IV. Interesne dejavnosti 
• Marec - Gledališka predstava (komedija) Svetniki 
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• Maj - Slavnostna akademija – Bled 
           Aktivnosti v regiji, za promocijo zdravstvene in babiške nege v  
           organizaciji DMSBZT Ptuj-Ormož in obeležitev dneva medicinskih 
           sester in babic 

• Junij - Planinski izlet na Golte (69 udeležencev). 
• September - Izlet V dolinah tihih (51 udeležencev). 
• December -  Zaključek leta v Hotelu Roškar (105 udeležencev). 

 

V. Program dela in cilji za leto 2017 
Na 3. redni seji 12. 10. 2016 DMSBZT Ptuj - Ormož je predsedstvo društva 
sprejelo program dela za leto 2017. Programi strokovnih srečanj so namenjeni 
zaposlenim v zdravstveni in babiški negi in so usklajeni s priporočenimi 
vsebinami. 
 
STROKOVNA IZOBRAŽEVANJA 

• 11. 2. 2017 Koagulacija in hemostaza pri ortopedskih bolnikih 
• 3. 3. 2017 Kinestezija za vse zaposlene v zdravstveni negi z učnimi 

delavnicami 
• 31. 3. 2017 Preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb 
• 22. 9. 2017 Kronična rana – mednarodni simpozij 
• 21. 10. 2017 Posebnosti v zdravstveni negi bolnikov z motnjami v 

duševnem  razvoju 
• 17. 11. 2017 Obvladovanje nasilja in PVU protokol 

 
Društvo bo o dodatnih izpopolnjevanjih obveznih vsebin – modul licenca: 
»KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU, TPO, ZAKONODAJA S 
PODROČJA ZDRAVSTVA IN POKLICNA ETIKA«, obveščal sprotno na svojih 
spletnih straneh. 
 
OSTALE AKTIVNOSTI  

• Sodelovanje z Zbornico - Zvezo ob mednarodnem dnevu medicinskih 
sester (12. maj) in babic (5. maj)  

• Sodelovanje z Zbornico - Zvezo ob obeležitvi 90-letnice 
• 8. 5. - 12. 5. 2017 Aktivnosti v regiji za promocijo zdravstvene in babiške  

     nege 
• 26. 5. 2017 Slavnostna podelitev srebrnih znakov in priznanj društva  

KULTURNE DEJAVNOSTI 
• 10. 3. 2017 gledališka predstava 

IZLETNIŠTVO 
• 3. 6. 2017 planinski izlet na Menino planino 

ZAKLJUČEK LETA 
• 1. 12 . 2017 Zaključek leta v Hotelu Roška 
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VI. Druge aktivnosti 
• Sodelovali na redni skupščini Zbornice - Zveze meseca marca 
• Predsednica se je udeležila sej ORDS-a ter izobraževanj Zbornice – 

Zveze 
• Imeli smo 3 redne seje predsedstva. Obravnavali smo aktualno       
•     problematiko 
• Imeli smo redni občni zbor 13. 2. 2016. 

 
 
Poročilo pripravila: Tanja Ribič Vidovič, predsednica društva 
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12.8. Društvo MSBZT Koper  
 

Kratka preds Associazone infermiere, 
ostetriche e infermieri professionali di Capodistria 

I. Predstavitev regijskega strokovnega društva 
Organi društva: 

• Predsednica:  Doroteja Dobrinja, mandatno obdobje 14. 5. 2013 do 14. 5. 
2017 

• Podpredsednica:mag. Mira Šavora, mandatno obdobje 14. 5. 2013 do 
14. 5. 2017 

• 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 
• 21. 3. 2016 je potekalo strokovno izobraževanje na temo Kakovost in 

varnost v zdravstvu. Udeležilo se ga je 113 udeležencev. 
• 19. 11. 2016 je v Valdoltri potekalo strokovno izobraževanje Zakonodaja s 

področja zdravstva in poklicna etika. Udeležilo se ga je 123 slušateljev. 

 
III. Interesne dejavnosti 
• 20. 5. 2016 je v Portorožu potekala slovesnost ob Mednarodnem dnevu 

medicinskih sester in babic s podelitvijo Srebrnih znakov. 
• 10. do 12. 7. 2016 je potekal izlet s strokovno ekskurzijo - ogled 

Kliničnega centra Split. 
• 11. in 12. 11. 2016 smo izvedli izlet in strokovno ekskurzijo v Medjimurje z 

ogledom bolnišnice v Čakovcu. 
• 9. 12. 2016 je potekala slovesnost ob zaključku leta s podelitvijo zahval za 
življenjsko delo kolegicam, ki so zaključile svojo poklicno pot. 
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IV. Program dela in cilji za leto 2017 
• TPO za zaposlene v zdravstveni in babiški negi, februar 2017, Izola 
• Osebnostna in strokovna rast zaposlenih v zdravstveni negi, Redni občni 

zbor društva, marec 2017, Valdoltra 
• Kakovost in varnost v zdravstvu, november 2017, Valdoltra 
• Slovesnost ob mednarodnem dnevu medicinskih sester in babic s 

podelitvijo najvišjih priznanj SDMSBZT Koper Srebrnih znakov, maj 2017, 
Portorož 

• Slovesnost ob zaključku leta s podelitvijo jubilejnih priznanj SDMSBZT 
Koper za leto 2016, december 2017, Portorož  

 

V. Druge aktivnosti 
V letu 2016 smo pričeli s projektom posodobitve spletne strani društva. 
Udeležili smo se strokovnega simpozija ter svečane akademije ob Mednarodnem 
dnevu medicinskih sester in babic na Bledu. 
 
 
Poročilo pripravila: Doroteja Dobrinja, predsednica v sodelovanju s članicami 
UO društva 
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12.9. Društvo MSBZT Velenje 
 
 

I. Kratka predstavitev regijskega strokovnega društva 
Organi društva: 

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

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

 

II. Izvedena strokovna srečanja in projekti 
• 28. 1. 2016: Tuberkuloza – preteklost? Moramo sploh še vedeti kaj o njej? 
• 25. 2. 2016: Motnje dihanja med spanjem  
• 9. 3. 2016: Občni zbor in gledališka predstava  
• 18. 5. 2016: Če imunski sistem deluje preveč  
• 9. 11. 2016: Terapevtska zvočna kopel 
• 22. 11. 2016: Zakaj zbolimo? 

 
Članom društva smo sofinanancirali obvezne vsebine, ki so jih organizirala ostala 
društva. 
 

III. Založniška dejavnost 
Predstavitev društva v Almanahu Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in 
Občine Šmartno ob Paki. 
 

IV. Interesne dejavnosti 
V letu 2016 jih zaradi premajhnega števila prijavljenih nismo organizirali. 
 

V. Program dela in cilji za leto 2017 
• Januar 2017– Joga kot pomoč pri ohranjanju zdravja; 

           Prepoznava in ukrepanje pri zastrupitvah; 
• Februar 2017 – Mobing na delovnem mestu (kdaj, kako); 
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• Marec 2017 –  Etične in moralne dimenzije v zdravstveni negi ter 
zakonodaja v zdravstvu; 
Obvladovanje bolečine;  

• April 2017 –  Patronažna dejavnost; 
• Maj 2017 – Svečana proslava ob mednarodnem dnevu medicinskih 

sester;  
• Junij 2017 – Kakovost in varnost v zdravstvu; 
• September 2017 – Stres, tihi ubijalec sodobnega človeka; 
• Oktober 2017 – Izlet društva; 
• November 2017 Temeljni postopki oživljanja z avtomatskim defibrilatorjem  
• (modul licenca – obvezne vsebine); 
• 90 let organiziranega delovanja Zveze društev medicinskih sester 

Slovenije – Zbornice – Zveze; 
• December 2017  – Kulturna predstava ali strokovno predavanje; 

tradicionalno prednovoletno druženje članov društva. 
 
AKTIVNOSTI NA PODROČJU VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA  

• Tečaj standardnih plesov 
• Delavnica sodobnih kuharskih tehnik 
• Planinski pohod  
• Smučarski dan društva 
• Enodnevno potepanje po Sloveniji 

 

VI. Druge aktivnosti 
• 12. 5. 2016 Svečana akademija Zbornice – Zveze, Bled 
• 6. 10. - 9. 10. 2016 Izlet članov društva - Šarganska osmica, Zlatibor in 

Nacionalni park Tara 
• 10. 12. 2016 Prednovoletno srečanje in gledališka predstava 

 
 
Poročilo pripravil: Janez Kramar, predsednik društva 
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12.10. Društvo MSBZT Pomurja  
 
 

I. Kratka predstavitev regijskega strokovnega društva 
Organi društva: 

• Predsednica:   Daniela Mörec 
• Podpredsednica: Dragica Jošar 
• 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 
• učna delavnica – EFT metoda - tehnike doseganja čustvene svobode  - 

28. 1. 2016,   21 udeležencev; 
• pomurski dan za obvladovanje sladkorne bolezni; 9.  multidisciplinarna 

izobraževalna šola za strokovno  javnost - 9. 3. 2016,125 udeležencev; 
• kožni tumorji in vpliv sončenja - 31. 3. 2016, 58 udeležencev;  
• zdravstvena nega na internem oddelku SB  M. Sobota  - 4. 4. 2016,  

     59 udeležencev;     
• depresija in vloga medicinske sestre - 2. 6. 2016, 65 udeležencev;  

    
• glavkom in suho oko: 10. multidisciplinarna šola za strokovno javnost, 15. 

6. 2016, 87 udeležencev;  
• 7. Pomurski simpozij o kronični rani - KR in pacientove pravice, 21. 10. 

2016, 167 udeležencev; 
• konferenca DMSBZT Pomurja - Položaj medicinskih sester v družbi ,  

         4. 12. 2016,  82  udeležencev; 
• podelitev srebrnih znakov in pohval, 20. maj 2016 v Hotelu Vivat M. 

Toplice  
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III. Založniška dejavnost 
Izdali smo  zbornik na CD-ju o 1. konferenci društva z naslovom "Položaj 
medicinskih sester v družbi " in 7. Pomurski simpozij o kronični rani - KR in 
pacientove pravice v sodelovanju s SB MS.   
 

IV. Interesne dejavnosti 
• ekskurzije:  Logarska dolina  z obiskom Doma starejših v Gornjem Gradu, 

11. 6. 2016 in predbožična v Opatijo in Reko - predstavitev bolnišnice, 
3.12. 2016; 

• gledališka skupina je pripravila komedijo z naslovom: "Tragedija, da je že 
komedija", predstava za člane društva, 150 prisotnih; 

• gledališka skupina je donirala 250 € družini za preživetje; 
• Vokalna skupina Žarek je nastopa na vseh naših dogodkih in tudi širše; 
• udeležba na kolesarskem maratonu KD Beltinci; 
• udeležba na Maratonu treh src v Radencih; 
• srečanje upokojenih medicinskih sester, november 2016, 105 prisotnih.  

 

V. Program dela in cilji za leto 2017 
JANUAR: 

• EFT – tapkanje, učna delavnica, NIJZ; M. Sobota 
• ZN ginekoloških pacientk  

FEBRUAR 
• Strokovno srečanje s predstavitvijo ZN – abdominalna krg.  
• Medosebni odnosi 

MAREC 
• Zdravstvena zakonodaja v luči ZN in etične in moralne dimenzije v 

zdravstveni in babiški negi – Vivat, Moravske Toplice 
• ZN urološkega bolnika - inkontinenca 

APRIL 
• Supervizija v zdravstveni negi – Vivat, M. Toplice- Klara Ramovš  
• Delo s stanovalci na varovanem odd. Dom Lukavci 

MAJ 
• Strokovno srečanje s kulturnim programom ob 12. maju na lokalni ravni 

JUNIJ 
• Depresija in vloga medicinskih sester pri obravnavi pacienta z depresijo, 

Vivat, M. Toplice- delavnice 
• Obvladovanje okužb, povezanih z zdravstvom 

SEPTEMBER 
• Prehrana starostnika in problem obstipacije 
• Etični problemi in dileme pri delu z umirajočim – DS Ljutomer 

OKTOBER 
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• 8. Pomurski simpozij o kronični rani   
• Kakovost in varnost v zdravstvu – Vivat, Moravske Toplice 

NOVEMBER 
• Status medicinskih sester v družbi, s predstavitvijo rezultatov raziskave, 

Vivat, M. Toplice 
• Oskrba starostnika z demenco 

 
EKSKURZIJE  

• Enodnevna ekskurzija – Dolenjska- Šmarješke Toplice ali bolnišnica - april 
• Predbožična ekskurzija – december 

 OBČNI ZBOR – 24. 2. 2017- Vivat, M. Toplice 
 
REKREACIJA 

• na Goričko z ogledom vulkanjie pri Gradu na Goričkem - september; 
• maraton treh src Radenci - maj; 
• kolesarski maraton – september; 
• vzpon na stolp v Lendavskih Goricah – Kulturna dvorana v  Lendavi - maj; 
• kopanje v Hotelu Vivat , Moravske Toplice; 
• planinski pohod; 
• plesni tečaj. 

 
KULTURNE DEJAVNOSTI  

• Koncert vokalne skupine Žarek. Skupina ima vaje vsak torek 2 uri;  
• ogled gledališke predstave ali koncerta – 8. marec; 
• ogled kulturnega dogodka - Lendava; 
• ogled predstave Ljubiteljske gledališke skupine DMSBZT Pomurja. 

 
SREČANJA 

• udeležba na osrednjem slovenskem srečanju ob mednarodnem dnevu 
medicinskih sester- 12. maj;  

• srečanje upokojenih medicinskih sester – november; 
• skupine za samopomoč in osebnostno rast – vse leto;  
• koncert pevskih zborov in vokalnih skupin  DMSBZT MB, CE in Pomurja; 
• udeležba na Kongresu zdravstvene in babiške nege, 27., 28., 29. 

novembra 2017 in  90. obletnice Zbornice - Zveze. 
 
RAZISKOVALNA SKUPINA  

• Raziskava o statusu medicinskih sester v družbi  
 
Vključevanje DMSBZT v lokalno okolje 
 
TEČAJI TUJIH JEZIKOV  

• Začetni in nadaljevalni tečaj angleškega in nemškega jezika – če bo dovolj 
prijav 
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ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST 

• Sodelovanje pri izdaji zbornika ob 8. Pomurskem simpoziju o kronični rani  
• Zornik s strokovnega izobraževanja o okužbah      

 

VI. Druge aktivnosti 
Udeležba na 1. Menarodnem sejmu sodobne medicine v G. Radgoni od 14. 4. - 
16. 4. 2016 
 
 
Poročilo pripravila: Daniela Mörec 
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12.11. Društvo MSBZT Koroške  
 
 
 

I. Kratka predstavitev 
Organi društva:  

• Predsednica: ŠTIGL Petra  
• Podpredsednica: ZEMLJIČ Bojana 
• Blagajničarka: PUR Kristina 
• Tajnica: HORVAT Aleksandra Saša 
• Upravni odbor: LADINEK Danica, VIDOVIČ Matej, VIDERMAN Bojana, 

MLINAR Andreja, ŠTERN Bojana, TOPLER Majda, VETTER Tina, 
HOVNIK MARKOTA Tanja, RUDL Urška, GLIEBE Tatjana, JAVORNIK 
Nada, ROGELŠEK Klavdija, REJAK Mateja 

• Nadzorni odbor: Marijana Plaznik, predsednica in člani: Manojlovič Nada, 
Kuhelnik Milena, Krenker Katarina, Verčko Helena, 

• Razsodišče: Dalja Pečovnik, predsednica in člani: Trebičnik Andreja, 
Božič Marjanca, Ileršič Kac Marija, Spanžel Jana 

Sekcija upokojenih medicinskih sester: Helena Verčko, predsednica. 
Komisija za priznanja: Bojana Zemjič, predsednica in člani: Katjuša Mravljak, 
Nada Javornik, Matej Vidovič, Bojana Štern, Andreja Kušter. 
Komisija za dodeljevanje sredstev iz sklada za izobraževanje: Tanja Hovnik 
Markota, predsednica in člani: Majda Topler, Bojana Zemljič, Dalija Pečovnik, 
Bojana Viderman, Marjanca Božič, Milena Kuhelnik 
Pohodniška sekcija: Zofka Frank, predsednica. 
 
Mandatno obdobje:  od 8. 12. 2015 do 8. 12. 2019 
 
Upravni odbor Društva se je sestal na rednih sejah  25. 1., 21. 3., 11. 5., 6. 6., 5. 
9., 13. 10. 2016. 
 
UO Društva je na prvi seji sprejel dopolnjen in prenovljen Pravilnik o volitvah in 
imenovanju poslancev Zbornice - Zveze, ki predstavljajo SDMSBZT Koroške. 
 
Zbor članov je potekal dne, 17. 2. 2016 v Slovenj Gradcu. 
 
Na več sejah se je sestajal organizacijski, programski in uredniški odbor za 
pripravo aktivnosti ob 50-letnici društva. 
 

II. Predstavitev izvedenih aktivnosti 
Redno smo se vključevali v vse aktivnosti Zbornice – Zveze.  
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V letu 2016 smo na spletnih straneh društva objavili vsa aktualna dogajanja v 
društvu. Člane smo dodatno, z informacijami na spletnih straneh društva, 
seznanjali s strokovnimi dogodki krovne organizacije Zbornice - Zveze. 
S plačili kotizacij smo finančno podprli udeležbo članov društva na strokovnih 
izobraževanjih.  
Prisotni smo bili v medijih (občinska glasila Koroških občin, lokalna TV in radio). 
Objavili smo članke v reviji Utrip, v lokalnem časopisu Viharnik. 
Organizirali in izvedli smo tradicionalno prednovoletno srečanje članic Sekcije 
upokojenk pri SDMSBZT Koroške. 
Pohodniška sekcija kljub trudu posameznih članov UO ni zaživela zaradi 
premajhnega zanimanja članov. Društvo je pristopilo k oblikovanju novih 
interesnih dejavnosti. Izražena je bila želja članov po kulturnem udejstvovanju, 
npr. obisk kulturnih, glasbenih, gledaliških prireditev.  
Organizirali in izvedli smo predstavitvene stojnice društva in medijsko podprte 
akcije promocije zdravja s svetovanjem za zdravje za občane v občinah Koroške 
regije: v občini Dravograd v mesecu marcu, v občinah Mislinja in Slovenj Gradec 
v juniju, v občini Mežica v juniju, v občini Prevalje (kjer smo bili vabljeni gostje) na 
jubilejnih Jesenskih srečanjih v septembru, v Libeličah v septembru. 
Aktivno smo sodelovali z Zbornico - Zvezo ob mednarodnih dnevih babic (5. maj) 
in medicinskih sester (12. maj). Organizirali in finančno smo podprli prevoz in 
udeležbo članov z društva na osrednji svečanosti Zbornice - Zveze na Bledu. 
 
 

III. Založniška dejavnost 
Društvo je izdalo  MONOGRAFIJO ob 50-letnici delovanja z naslovom: 
"STROKOVNO DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH 
TEHNIKOV KOROŠKE - 50 LET V ČASU IN PROSTORU"  
V njej smo na pregleden način prikazali društveno dogajanje skozi čas in delo 
številnih medicinskih sester, ki so prispevale k razvoju in uveljavitvi društva ter 
stroke ZBN v koroški regiji in širše. Uredniški odbor: Aleksandra Saša Horvat, 
Bojana Zemljič, Petra Štigl. 
Monografijo so prejeli vsi aktivni člani Društva, gostje in župani koroških občin. 
 

IV. Program dela za leto 2017 
Društvo načrtuje strokovna izobraževanja: 

• Marec: Demenca. Predavanje bo združeno z ogledom Doma za starejše  
občane Zimzelen Topolšica 

• april: Patronažne med. sestre in dojenje ter Stališča in znanje 
zdravstvenih delavcev o paliativni oskrbi 

• september: Bolnišnične okužbe; kako s pacientom v domačem okolju, v 
zdravstvenih domovih, v domovih starejših občanov 

• november: Poenotena uporaba terminologije v zdravstveni in babiški negi 
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Sklic Zbora članov v marcu 2017. 
Predstavitev Društva ob mednarodnih dnevih babic (5. maj) in medicinskih sester 
(12. maj). Društvo bo organiziralo prevoz za članice/člane na nacionalno 
svečanost. 
V mesecu juniju bo organiziran izlet za članice/člane društva. 
 
Poročilo pripravili: Aleksandra Saša Horvat, tajnica društva, Petra Štigl 
predsednica društva 
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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 
Člani izvršilnega odbora: 

• Predsednica:  Nevenka Šestan  
• Podpredsednica: Vera Oblak  
• Člani: Bernarda Đogić, Mateja Čagran, Barbara Terbovc, Darja Magnik, 

Karla Pučko Zemljič, Jasna Horvat,  
 

Vsi imajo mandat od 12. 9. 2014 do 12. 9. 2018. 
 

II. Izvedena strokovna srečanja 
30. 9. 2016 smo izvedli strokovno izobraževanje na temo » Reševanje konfliktov 
in obvladovanje stresa na delovnem mestu«. Izobraževanja se je  udeležilo 
veliko naših članov in članic in prav tako je bila visoka udeležba članic iz drugih 
strokovnih sekcij, različnih poklicnih skupin. Teme, ki smo jih izbrali, so bile 
aktualne, zanimive in zelo poučne za naše nadaljnje delo. Po končanem 
teoretičnem delu so sledile vaje sprostitvenih tehnik, ki jih je vodil dipl. 
fizioterapevt. Strokovno srečanje smo zaključili s pohodom od Portoroža do 
Pirana. Zadovoljstvo in vzdušje med udeleženci je bilo izjemno, tako smo bili 
deležni pohval za vsebino, organizacijo, lokacijo, skratka celotno izvedbo 
strokovnega srečanja. 
 

III. Založniška dejavnost 
Ob strokovnem srečanju smo izdali zbornik z naslovom " Reševanje konfliktov in 
obvladovanje stresa na delovnem mestu." 
 

IV. Druga strokovna dejavnost 
Članice izvršilnega odbora strokovne sekcije smo pripravile večino protokolov, 
dopolnjujemo in usklajujemo jih z drugimi sorodnimi strokovnimi sekcijami glede 
poenotenja pri vsebini in nosilcih protokolov.  
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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), ki aktivno sodeluje v delovni skupini za izobraževanje. 
 
 

VI. Program dela in cilji za leto 2017 
• Izvedba enodnevnega ali dvodnevnega strokovnega izobraževanja iz 

našega področja, 
• objava večine standardov in postopkov ZN za naše področje, 
• izvedba dveh različni izobraževanji v obliki delavnic v okviru Zbornice – 

Zveze, 
• delovanje v evropskem združenju medicinskih sester FOHNEU v medicini 

dela, 
• izvedba specializacije za VMS in DMS iz področja MDPŠ, 
• dokončna izvedba programa s področja vidnih funkcij, 
• sodelovanje v evropskem združenju FOHNEU pri vsebinah, ki se 

obravnavajo na delovnih srečanjih (izobraževanje, sodelovanje v 
evropskih projektih, sodelovanje v organih EU in drugo, aktivno 
sodelovanje pri 6. Mednarodnem kongresu), 

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

• dokončna izdelava protokolov za naše strokovno področje,  
• izvedba učnih delavnic - izvedba delavnice na temo "Poškodbe 

zdravstvenih delavcev z ostrimi predmeti"  
 
 

VII. Druge aktivnosti 
Skupinska vadba joge, ki se jo nekatere članice naše strokovne sekcije redno 
udeležujejo, poteka na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa, 
vsak ponedeljek popoldne. 
 
Poročilo pripravila: dr. Nevenka Šestan, predsednica strokovne sekcije 
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13.2. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
psihiatriji 

 

 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 
Člani izvršilnega odbora: 

• Predsednik:   mag. Branko Bregar 
• Podpredsednik: Darko Loncnar 
• Člani:   Viktorija Štiglic, Barbara Možgan, Urška Poček, Aljoša 

Lapanja, Vesna Krof, Anja Mivšek in Petra Kodrič. 
 

II. Izvedena strokovna srečanja 
V letu 2016 je sekcija uspešno organizirala tri večja strokovna srečanja in dve 
manjši, ki so bila zelo dobro obiskana. Prvo strokovno srečanje je bilo uspešno in 
že tradicionalno nadaljevanje strokovnih vsebin s področja Svetovalnih in 
motivacijskih tehnik IV. del, ki se je 10. in 11. marca 2016 odvijalo v Rogaški 
Slatini. Številna 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. Drugo strokovno srečanje 
z naslovom Nasilje, obvladovanje nasilja in prisilni ukrepi v zdravstvu (posebni 
varovalni ukrepi) – delo v delavnicah - je bilo organizirano v sodelovanju s 
Psihiatrično bolnišnico Vojnik dne 26. 5. 2016. Praktično delo v delavnicah se je 
pokazalo kot zelo zanimivo in uporabno za izboljševanje dela v kliničnem okolju. 
Na strokovnem srečanju je bila izražena želja po nadaljevanju podobnih 
izobraževanj tudi v prihodnje. Zadnje strokovno srečanje je bilo organizirano ob 
mednarodnem dnevu duševnega zdravja 10. 10. 2016 v sodelovanju s 
Psihiatrično bolnišnico Ormož z naslovom Kakovost in varnost zdravstvene 
obravnave pacienta z duševno motnjo v zdravstvenih ustanovah. Obravnavane 
vsebine so se znova pokazale kot element kontinuiranega izobraževanja, ki 
pomembno prispeva k večji varnosti in kakovosti zdravstvene obravnave. Ob 
strokovnem srečanju v PB Ormož je Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov v psihiatriji  podelila tudi priznanje za delo na ožjem strokovnem 
področju, in sicer ga je prejela gospa Dragica Križanec z oddelka za psihiatrijo, 
UKC Maribor. 
Dve manjši strokovni srečanji z naslovom Kdo ali kaj nas dela izgorele? je sekcija 
izvedla v soorganizaciji s PB Vojnik 12. 9. 2016 in 24. 10. 2016.  
 

III. Založniška dejavnost 
V letu 2016 je Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji  ob 
strokovnih srečanjih izdala tri zbornike, od tega en zbornik izvlečkov – delovno 
gradivo in dva zbornika prispevkov brez recenzije. 
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IV. Druga strokovna dejavnost 
• Sekcija je v letu 2016 skupaj z Univerzitetno psihiatrično kliniko v Ljubljani 

in Fakulteto za zdravstvo Jesenice pridobila pozitivno oceno NAKVIS-a za 
program usposabljanja iz psihiatrične zdravstvene nege. Program naj bi 
veljal kot osnova za RAZVOJ SPECIALIZACIJE, ki jo IO sekcije podpira. 

• Z delom je zaključila Delovna skupina za področje PVU v psihiatriji, ki je 
izdelala Poročilo o delu delovne skupine s priporočili in predlog 
nacionalnega protokola z naslovom Posebni varovalni ukrep - telesno 
oviranje s pasovi ter predlog nacionalnega protokola z naslovom Omejitev 
gibanja znotraj enega prostora, ki bosta sprejeta na 1. seji IO sekcije v 
marcu 2017.  

• IO Sekcije je v letu 2016 sprejel nacionalni protokol z naslovom 
Obravnava pacienta, ki je samomorilno ogrožen. 

• IO Sekcije je oblikoval ponudbo izobraževalnega programa za izvedbo 
delavnic iz obravnave pacienta z nasilnim vedenjem, ki je v okviru 
Zbornice - Zveze namenjen širši strokovni javnosti.  

• Članica IO sekcije Barbara Možgan je bila na predlog sekcije izbrana za 
dobitnico zlatega znaka Zbornice - Zveze za leto 2016. 

 

V. Mednarodna dejavnost 
• Predstavniki sekcije mag. Branko Bregar, asist. dr. Jožica Peterka Novak 

in Stanka Blagojević so na povabilo, aktivno s predavanjem, sodelovali na 
kongresu Udruženja psihiatrijskih sestara i tehničara » Laza Lazarević« v 
Srbiji 9. 10. in 10. 10. 2016. 

• 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 2017 
V letu 2017 bo sekcija organizirala tri strokovna srečanja: 

• SVETOVALNE IN MOTIVACIJSKE TEHNIKE V. del, 13. in 14. april 2017, 
Rogaška Slatina 

• ZDRAVSTVENA NEGA ŽENSKE S TEŽAVAMI NA PODROČJU                    
DUŠEVNEGA ZDRAVJA V RODNEM OBDOBJU, 23. maj 2017  

• ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI PACIENTOV IN ZAPOSLENIH V 
ZDRAVSTVENI OBRAVNAVI NA PODROČJU PSIHIATRIJE, 10. oktober 
2017, soorganizator: Psihiatrična bolnišnica Idrija ali UKC Maribor, 
Oddelek za psihiatrijo 
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Sekcija bo v letu 2017 izdelala naslednje  nacionalne protokole: 
1. NP za obravnavo pacienta s psihozo (PB Vojnik) 
2. NP za pomoč pri zagotavljanju varnosti (PB Idrija) 
3. NP za stalen nadzor v gibanju (UPK Ljubljana) 
4. NP za diskretni nadzor (UPK Ljubljana) 
 
Sekcija  bo v letu 2017 v okviru imenovane Delovne skupine za specialna znanja 
iz zdravstvene nege na področju psihiatrije za zaposlene v zdravstveni negi s 
srednješolsko poklicno izobrazbo oblikovala izobraževalni program za pridobitev 
specialnih znanj iz zdravstvene nege na področju psihiatrije.  
 

VII. Druge aktivnosti 
Leto 2017 je volilno leto, saj obstoječim članom IO in predsedniku poteče 
mandat. Pred sekcijo so tako novi izzivi, ki jih bodo novo izvoljeni člani IO in 
predsednik/-ica zasledovali v naslednjem štiriletnem obdobju. 
 
 
 
Poročilo pripravil: mag. Branko Bregar v sodelovanju z Aljošem Lapanjo in 
Darkom Loncnarjem 
 
 

13.3. Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju

 
I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 

Člani izvršilnega odbora: 
• Predsednica:   Irena Šumak 
• Podpredsednica: Darinka Babič 
• Člani:   Danica Artnak, Barbara Kegl, Jasna Kolar, Nataša 

Leban, Ana Podhostnik, Saša Šabjan, Marija Tomažič  
 

II. Izvedena strokovna srečanja 
Vloga medicinske sestre pri pacientih s srčno - žilnimi in rakastimi obolenji, 4. 3. 
2016, strokovni seminar z učnimi delavnicami. 
 



Poročilo o delu organov Zbornice –Zveze za leto 2016   

 104 

III. Založniška dejavnost 
• Izdaja zbornika v e obliki, dosegljivo na spletni strani Zbornice - Zveze: 

Vloga medicinske sestre pri pacientih s srčno-žilnimi in rakastimi obolenji 
• Dva prispevka s strokovnega srečanja v Utripu: Vloga medicinske sestre 

pri pacientih s srčno-žilnimi in rakastimi obolenji, objavljeno meseca aprila 
2016; V znanju je moč - posredujmo in izmenjujmo si ga, objavljeno 
oktobra 2016 

• Objava strokovnih člankov in strokovnega gradiva (strokovna knjiga, 
brošure …) v okviru izobraževalnih institucij zdravstvene nege, objavljenih 
v Cobiss -u.  

 

IV. Druga strokovna dejavnost 
• Aktivno sodelovanje z izobraževalnimi institucijami v programu  

zdravstvene skrbi za kakovostno in poenoteno izobraževanje:  
7. 6. 2016 – razširjena seja (prisotni člani aktivov srednjih zdravstvenih 
šol, EFN smernice, prenova poklicnega standarda) in 
5. 7. 2016 - razširjena seja (prisotni člani kateder visokih zdravstvenih šol, 
EFN smernice). 

• Aktivno sodelovanje članov sekcije v pripravi poklicnega standarda 
zdravstvena nega. 

• Aktivno sodelovanje članov sekcije pri pripravi poklicnih aktivnosti in 
kompetenc. 

• Sodelovanje na seminarjih in aktivnostih v okviru Zbornice - Zveze. 
• Aktivno sodelovanje s predstavitvijo sekcije in promocijo Zbornice - Zveze  

dijakom in študentom v programih zdravstvene nege. 
 

V. Mednarodna dejavnost 
• Aktivna udeležba članov sekcije na mednarodnih in znanstvenih 

konferencah s področja zdravstvene nege doma in v tujini. 
• Sodelovanje z medicinskimi sestrami s Hravške: Svjeučitališče Sjever 

Varaždin, Odjel za biomedicinske znanosti, Studij sestrinstva (obisk 
članov sekcije v Varaždinu 27. 5. 2016 in obisk predavateljev 
Sveučitališča Sjever v Sloveniji - 5. 7. 2016). 

 

VI. Program dela in cilji za leto 2017 
• V aprilu 2017 bomo izvedli dvodnevni strokovni seminar, namenjen 

medicinskim sestram v izobraževanju in ostalim zainteresiranim 
medicinskim sestram, 21. in 22. 4. 2017. 

• Volitve predsednika in članov izvršilnega odbora Sekcije medicinskih 
sester v vzgoji in izobraževanju za obdobje 2017 - 2021. 
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• Konec avgusta bomo organizirali enodnevno srečanje medicinskih sester, 
zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. Namen je seznanjanje s problemi v 
izobraževanju za poklice v zdravstveni negi in skrb za duhovno in 
pedagoško rast učiteljev in predavateljev zdravstvene nege, poenotenje 
poučevanja učnih vsebin iz zdravstvene nege. 

• Učitelji in predavatelji zdravstvene nege, dijaki ter študenti bomo 
sodelovali z zdravstvenimi in socialnimi zavodi, izobraževalnimi 
institucijami, nevladnimi organizacijami na različnih zdravstveno vzgojnih 
prireditvah. 

• Dijake in študente bomo seznanili z Zbornico - Zvezo in regijskimi 
strokovnimi društvi ter jih učili pripadnosti stroki zdravstvene nege in 
Zbornici - Zvezi. Skrbeli bomo za pridobivanje novih članov. 

• Organizirali bomo izobraževanje za mentorje kliničnih vaj in praktičnega 
pouka zdravstvenih in socialnih zavodov. 

 
 

VII. Druge aktivnosti 
Aktivno se bomovključevali v aktivnosti Zbornice - Zveze in sodelovali na 
mednarodnih strokovnih srečanjih in druženjih izobraževalnih institucij 
zdravstvene nege.  
 
 
Poročilo pripravila: Irena Šumak, predsednica sekcije  
 

 

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  
• Podpredsednica: Asja Jaklič  
• Člani: Sabina Kračun - anestezija  

Brigita Erbežnik Zdravković – anestezija, Sonja Trafela – anestezija, 
Biserka Lipovšek - intenzivna terapija, Lejla Lampret – transfuziologija, 
Vojka Krobat - transfuziologija (vsi mandat 15. 2. 2013 - 15. 2. 2017) Maja 
Draksler - transfuziologija -  2. 10. 2015 - 2. 10. 2019 
 

V letu 2016 smo imeli: 4. redne seje IO in delovnih skupin, 1 sejo DS za 
transfuziologijo, 4 korespondenčne seje IO, 5 sej DS za izobraževanje. 
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II. Izvedena strokovna srečanja 
Enodnevni strokovni seminar Mehanska ventilacija 7. 12. 2016 - Ljubljana 
 

III. Založniška dejavnost 
49. Strokovni seminar: Anesteziologija, intenzivna terapija, transfuziologija - 
skupaj za bolnika, Rogaška Slatina  
 

IV. Druga strokovna dejavnost 
Udeležili smo se delavnic uporabe ultrazvoka za medicinske sestre, ki so se 
odvijale v Cankarjevem domu, namen udeležbe je bil seznanitev z uporabo UZ 
pri žilnih pristopih, ki bo tudi osrednja tema dvodnevnega seminarja v letu 2017.  
 

V. Mednarodna dejavnost 
Sekcija je včlanjena v 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 pripravlja, 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, reannimacijo intenzivno 
terapijo in transfuizijo (HDMSARIST) ter združenjem intenzivne terapije, 
anestezije Republike Srbije (UINARS). Sekcija strokovno sodeluje tudi z 
združenjem anestezijskih medicinskih sester v Bosni in Hercegovini (UAUBIH), 
združenjem medicinskih sester v intenzivnih terapijah Bosne in Hercegovine 
(UMSTIMBIH).    
Na njihovo povabilo smo se aktivno udeleževali njihovih seminarjev.  
 

VI. Program dela in cilji za leto 2017 
• V letu 2017 bomo izvedli 4 strokovna srečanja. Dvodnevni strokovni 

seminar ter 3 enodnevne seminarje.  
• Udeležba na Evropskem kongresu EfCCNa, ki bo potekal v Belfastu 

februarja leta 2017.  
• Aktivno sodelovanje z združenji in društvi, s katerimi že več let strokovno 

sodelujemo.  
• Priprava vsaj treh nacionalnih protokolov.  
• V okviru delovne skupine za bolečino na nacionalni ravni delovati na 
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področju obvladovanja bolečine.  
V letu 2017 bodo potekale volitve članov IO strokovne sekcije.   
 

VII. Druge aktivnosti 
V letu 2016 je bila imenovana nova Koordinatorica DS za anesteziologijo Brigita 
Erbežnik Zdravković.  
 
 
Poročilo pripravil: Dejan Doberšek, predsednik sekcije  
 
 
 

 

13.5. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
patronažni dejavnosti 

 
 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 
Člani izvršilnega odbora: 

• Predsednica:   Martina Horvat, 5. 11. 2013 - 5. 11. 2017  
• Tajnik: mag. Andreja Krajnc; imenovana za obdobje 2013 - 2017 
• Člani:   mag. Jožica Ramšak Pajk, ZD Ljubljana; Aleksandra 

Jančič, ZD dr. Adolfa Drolca Maribor; Marija Belovič, ZD Slovenj Gradec; 
Alenka Lončarevič, ZD Celje; Alenka Rostohar, ZD Jesenice; Tatjana 
Kastelic, ZD Sežana; Mira Peroša, UD Koper;  Andreja Šenica, ZD Novo 
mesto; vse 5. 11. 2013 - 5. 11. 2017 

• Stalno vabljena: Klavdija Kastelic ZZPMS 
• Nadomestne članice izvršilnega odbora: Tatjana Hanov, ZD Ljubljana; 

Andreja Vrtovec, ZD dr. Adolfa Drolca Maribor; Andreja Šavc, ZD Slovenj 
Gradec; Albina Šučurović, ZD Velenje, Vesna Kovačevič, ZD Tržič;  
Andreja Ljubič, ZD Postojna; Ornela Trebovc, ZD Koper;  Darja Brudar, 
ZD Novo mesto. 

Sestali smo se na dveh rednih sejah in izvedli tri korespondenčne seje IO 
sekcije. 
 

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

obravnavo na pacientovem domu: Zdravstvena nega pacienta po 
možganski kapi, Zdravstvena nega pacienta z demenco v domačem 
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okolju, Izboljševanje varnosti pacientov ter Zmanjševanje poklicnega 
izgorevanja, 12. in 13. 10. Zreče 

• IX. redni posvet vodij patronažnih služb s strokovnimi vsebinami,  8. 12., 
Brezovica 

 

III. Založniška dejavnost 
• Priporočila obravnave pacientov v patronažnem varstvu za diplomirane 

medicinske sestre (pomlad 2016) 
• Zbornik Timsko delo in medsebojno sodelovanje - izziv za kakovostno 

zdravstveno obravnavo na pacientovem domu: Zdravstvena nega 
pacienta po možganski kapi, Zdravstvena nega pacienta z demenco v 
domačem okolju, Izboljševanje varnosti pacientov ter Zmanjševanje 
poklicnega izgorevanja (v pripravi)  

 

IV. Druga strokovna dejavnost 
Analizirali smo podatke o opravljenih storitvah in pripravljali izhodišča za 
nadaljnje ukrepe z željo dokončne ureditve financiranja področja patronažne 
dejavnosti. Redno smo se udeleževali sej OSS ter drugih aktivnosti v okviru 
Zbornice – Zveze in širše. Aktivno,  s prispevkom Neprekinjeno zagotavljanje 
patronažnega varstva, smo sodelovali  na 15. simpoziju zdravstvene in babiške 
nege Prožnost zdravstvene in babiške nege skozi odgovornost, varnost, 
kakovost, ki ga je ob mednarodnem dnevu medicinskih sester organizirala 
Zbornica – Zveza. Aktivnosti, povezane z obveščanjem o porodih in rojstvih, ki 
smo jih v letu 2013 že skoraj zaključili (pripravljene so vse strokovne podlage), še 
vedno niso dokončane zaradi zastoja na sistemski ravni. Nadaljevali smo s 
sodelovanjem v projektu NIJZ »Za boljše zdravje in zmanjšanje neenakosti v 
zdravju v Sloveniji«, s krajšim nazivom »Skupaj za zdravje«, katerega cilj je, med 
drugim, tudi prenova preventivnih programov na primarni ravni zdravstvene 
dejavnosti in se je zaključil v septembru. Aktivno smo sodelovali pri pripravi 
Nacionalne strategije razvoja osnovne zdravstvene dejavnosti do leta 2025 in v 
Delovni skupini za sistemsko ureditev dolgotrajne oskrbe, ki deluje na Ministrstvu 
za zdravje. Sodelovali smo pri oblikovanju odgovorov na vprašanja, ki jih 
zaposleni v patronažnem varstvu naslavljajo na Zbornico – Zvezo in sproti 
odgovarjali na tista, naslovljena neposredno na nas. V glasilu Utrip smo objavili 
prispevek  Prednosti, slabosti, ovire in nove priložnosti za zdravstveno nego v 
patronažnem varstvu, ki je nastal na podlagi analize stanja v stroki in smo ga 
predstavili tudi na sestanku na Ministrstvu za zdravje, decembra leta 2015 ter 
prispevek Patronažne medicinske sestre so v paliativni oskrbi nepogrešljive, 
Izzivi v patronažnem varstvu Pripravili smo osnutek priporočila za sodelovanje s 
slovenskim društvom Hospic.  
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V. Program dela in cilji za leto 2017 
Kot del Zbornice – Zveze, ki je sodobno, odlično nacionalno strokovno združenje 
in ki soustvarja boljšo prihodnost za medicinske sestre, babice in zdravstvene 
tehnike v okolju svojega delovanja, bomo sledili njeni viziji in vrednotam. 
Izobraževanje in razvoj stroke bosta tudi v prihodnje osrednji del naših aktivnosti. 
Pomembna naloga je razvoj klinične specializacije na področju patronažne 
zdravstvene nege. Aktivno bomo sodelovali pri realizaciji nadgradnje 
patronažnega varstva, predvideni v Predlogu Resolucije o nacionalnem planu  
zdravstvenega varstva 2015 – 2025 »Skupaj za družbo zdravja«. Spodbujali 
bomo članice sekcije k študiju na drugi in tretji bolonjski stopnji, kar bo omogočilo 
tudi razvoj kliničnega raziskovanja in na dokazih podprte prakse zdravstvene 
nege v patronažnem varstvu. Želimo imeti vplivno vlogo v sodobni družbi, okrepiti 
našo vlogo v lokalni skupnosti in enakopravno vključevanje v oblikovanje 
zakonodaje v državi, še posebej Zakona o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za 
dolgotrajno oskrbo. Želimo pripraviti tudi informacijsko zloženko (spletno vsebino) 
o patronažnem varstvu skupaj s pregledno mrežo izvajalcev in njihovih naslovov. 
Oblikovali bomo Strategijo razvoja patronažnega varstva do leta 2025. Krepili in 
razvijali bomo mednarodno sodelovanje in vključevanje v združenja primerljivih 
profilov medicinskih sester v tujini. Povezovali se bomo z drugimi strokovnimi 
sekcijami in društvi ter z združenji, ki povezujejo naše sodelavce v zdravstvenem 
timu, z željo zagotoviti celostno in kakovostno obravnavo posameznika, družine 
in lokalne skupnosti. Medicinske sestre in zdravstveni tehniki v patronažni 
dejavnosti se bomo aktivno vključevali   v kreiranje in razvoj delovanja 
strokovnega združenja. 
 Samostojno organizirana strokovna srečanja: 

• Timsko delo in medsebojno sodelovanje - izziv za kakovostno zdravstveno 
obravnavo na pacientovem domu: sladkorna bolezen, dejavniki tveganja 
za KNB, atopijski dermatitis, nasilje nad zaposlenimi v patronažnem 
varstvu idr.  

Dogodek:  
• Varnost v cestnem prometu – obnovitveni tečaj 
• Patronažno varstvo skozi čas  
• 10. Redni posvet vodij patronažnih služb.  

Publicistična dejavnost: 
• Priprava zbornika Patronažno varstvo skozi čas 
• Priprava zbornika strokovnega srečanja z recenzijo 

 
 
 
Poročilo pripravila: Martina Horvat, predsednica sekcije 
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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 

     

 
 

II. Izvedena strokovna srečanja 
• 15. 4. 2016 Varnostna kultura - zapleti in odkloni, ki nam pretijo, Bled 
• 11. - 12. 11. 2016 En tim, ena rešitev, Ptuj 

 

III. Založniška dejavnost 
• April 2016 - Zbornik Varnostna kultura - zapleti in odkloni, ki nam pretijo 
• November 2016 - Zbornik En tim, ena rešitev 

 

IV. Mednarodna dejavnost 
Udeležba članice IO na delovnem sestanku EORNA borda. 
 

V. Program dela in cilji za leto 2017 
• Organizacija strokovnega srečanja Učinkovit prenos znanja, veščin in 

kompetenc v operacijski zdravstveni negi (november 2017) 
• Udeležba na 8. EORNA  kongresu maja 2017 v Grčiji 
• Posodobitev obstoječe literature 
• Izdelava nacionalnih protokolov 
• Organizacija delavnic 
• Povezovanje z Zbornico - Zvezo in ostalimi strokovnimi sekcijami 
• Izvedba sej IO in delovnih sestankov 
• Načrtovanje organizacije in izvedbe EORNA kongresa v Sloveniji po letu 

2022 
 

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

   

 
 
 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 
Člani izvršilnega odbora: 

• Predsednica:   Mateja Pogorelc 
• Podpredsednica: Irena Maguša 
• Člani:   Renata Nahtigal, Anže Čeh, Marija Adamič, Angelca 

Petaci Cimperman, Metka Damiš, Karolina Kovač, Gordana Njenjić 
 

II. Izvedena strokovna srečanja 
• Simplified strategies in the age of simplified techniques of cesareans, 11. - 

13. 3. 2016, Ljubljana 
• Zdravje žensk in babištvo, 22. 4. 2016, Radenci 
• Žalovanje ob neuspeli nosečnosti in pravni postopki, 21. 10. 2016, Slovenj 

Gradec 
 

III. Založniška dejavnost 
• Zbornik predavanj Zdravje žensk in babištvo; CIP – da 
• Zbornik predavanj Žalovanje ob neuspeli nosečnosti in pravni postopki; 

CIP – da 
Objavljeni članki  v glasilu Utrip: 

• Babice in študenti babištva – združeni ob 5. maju – mednarodnem dnevu 
babic (Petročnik, Prelec) 

• Strokovno srečanje zdravje žensk in babištvo v Radencih (Kovač) 
• Življenje babice (intervju z Rosemarie Franc) 
• 90 let od ustanovitve babiškega društva do danes (Nahtigal, Prelec) 
• Žalovanje ob neuspeli nosečnosti in pravni postopki (S. Harnik) 

 

IV. Druga strokovna dejavnost 
Pravočasno objavljen razpis in uspešno izvedene volitve na strokovnem srečanju 
v Sl. Gradcu, izvoljena predsednica sekcije in 8 članov ožjega IO. 
 

V. Mednarodna dejavnost 
Udeležba na sejah EMA, Udeležba na strokovnem srečanju Primalje Hrvaška 
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VI. Program dela in cilji za leto 2017 
• Organizacija strokovnega srečanja v aprilu in oktobru 2017 
• Udeležba na ICM kongresu 
• Udeležba na sejah EMA 
• Udeležba na kongresu babic v Republiki Srbiji 
• Izdelava nacionalnih protokolov 
• Organizacija delavnic 

Povezovanje z Zbornico - Zvezo in ostalimi strokovnimi sekcijami, izvedba sej IO 
in delovnih sestankov. 
 
 

VII. Druge aktivnosti 
Srečanje babic na Prešernovem trgu, odprtje teka študentov babištva Tečem za 
babico, Aktivnosti po porodnišnicah v Sloveniji (dnevi odprtih vrat), Sodelovanje 
na mednarodni študentski konferenci v Ljubljani, izjava za javnost, nastopi v 
medijih (radio, televizija, dnevni časopis) in strokovna svetovanja. 
 
 
Poročilo pripravila: Gordana Njenjić 

 

13.8. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
pulmologiji  

 
 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 
Člani izvršilnega odbora: 

• Predsednica:   Lojzka Prestor; dipl. m. s., 
Univerzitetna klinika Golnik,  predsednica - drugi mandat, član tretji 
mandat  

• Podpredsednica: Natalija Vičar; dipl. m. s., SB Murska Sobota, 
podpredsednica - tretji mandat 

• Člani: Aleksandra Filipič, dipl. m. s., UKC Maribor - pulmološki oddelek - 
tretji mandat; Marjana Bratkovič, dipl. m. s., Univerzitetna klinika Golnik - 
četrti mandat; Mateja Čas, ZT,  Bolnišnica Topolšica - drugi mandat;     
Stanka Lukšič; dipl. m. s., SB Novo mesto - drugi mandat; Šida Smotlak 
Narančik, viš. med. ses., Bolnišnica Sežana - drugi mandat; Vladimir 
Kodrič, dipl. zn., ZD Maribor – pljučni dispanzer - drugi mandat; Metka 
Žitnik Šircelj, dipl. m. s., ZD Ljubljana – referenčna ambulanta - prvi 
mandat 
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V letu 2016 smo organizirali tri seje IO sekcije, in sicer 22. marca v sklopu 
seminarja v Zrečah, 16. septembra in 10. novembra na sedežu Zbornice - Zveze 
v Ljubljani.  
 
Zaradi nemotenega dela sekcije je bilo izpeljanih deset korespondenčnih sej. 
Prva 21. januarja, druga 28. januarja, tretja 24. marca, četrta 12. maja, peta 23. 
junija, šesta 22. avgusta, sedma 25. avgusta, osma in deveta 16. oktobra in 
deseta 20. oktobra 2016. 
 

II. Izvedena strokovna srečanja 
• Astma in kronična obstruktivna pljučna bolezen, 8. – 9. 04. 2016, Terme 

Zreče  
• Spirometrija, 24. november 2016, Zbornica - Zveza, Ljubljana      

 

III. Založniška dejavnost 
• V sklopu seminarja je bil natisnjen zbornik predavanj z naslovom ASTMA 

IN KRONIČNA OBSTRUKTIVNA PLJUČNA BOLEZEN  v nakladi 150 
izvodov, ki so bili katalogizirani pri NUK (CIP) in imeli pridobljeno ISBN 
kodo. Zbornik je bil strokovno recenziran 

• V junijski številki Utripa je bilo objavljeno poročilo o seminarju sekcije, ki je 
potekal od 8. - 9. aprila v Zrečah 

• V novembrski številki Utripa pa je bil objavljen prispevek ob dnevu KOPB 
z naslovom 16. november dan KOPB (kronična obstruktivna pljučna 
bolezen) 

 

IV. Druga strokovna dejavnost 
Na spletni strani Zbornice - Zveze je bil v letu 2016 objavljen nacionalni protokoI 
PEF.   
 

V. Program dela in cilji za leto 2017 
V letu 2017 bomo organizirali dvodnevni seminar, na katerem bomo proslavili 40. 
obletnico delovanja  sekcije. V sklopu seminarja bomo izvedli volitve novih članov 
IO sekcije. Nova predsednica bo po volitvah predstavila plan dela sekcije v 
novem mandatnem obdobju. 
 
 

VI. Druge aktivnosti 
• Člani IO sekcije so med letom večkrat sodelovali z Univerzitetno kliniko za 
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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. 

 
 
Poročilo pripravila: Lojzka Prestor, predsednica sekcije  
 
 
 

13.9. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
pediatriji  

 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 
Člani izvršilnega odbora: 
• Predsednica:  Majda Oštir, 2015 - 2019 
• Podpredsednica: Ivanka Limonšek, 2015 - 2019 
• Člani: Matjana Koren Golja, Jasmina Kamenčič, Anica Vogel, Andreja 

Doberšek, Gabrijela Gabor, Gordana Rožman, Andreja Ljubič; 2015-2019 
V letu 2016 smo izvedli 1 sejo IO. 
 
 

II. Izvedena strokovna srečanja 
• Nujna stanja v pediatriji – vloga medicinske sestre, Rimske Toplice, 14. - 

15. 10. 2016 
• Kakovost in varnost v pediatriji  - proces izboljševanja kakovostne in varne 

zdravstvene nege v pediatriji, Ljubljana, 16. 6. 2016 
 
 

III. Založniška dejavnost 
• Nujna stanja v pediatriji – vloga medicinske sestre, zbornik predavanj, 

oktober 2016 
• Vodič za starše: Pomagati otroku zmanjšati strah in bolečino med 

zdravstvenim posegom, v sodelovanju Sekcije medicinskih sester in 
zdravstvenih tehnikov v pediatriji Slovenskega  zdravniškega društva, 
Združenja za pediatrijo, marec 2016 
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IV. Druga strokovna dejavnost 
V sklopu sekcije deluje skupina za izdelavo nacionalnega protokola Merjenje 
temperature pri otroku. V pripravi. Rok izvedbe maj 2017.  
 
 

V. Mednarodna dejavnost 
Sekcija je članica Pediatric nursing associattions of Europe (PNAE). Mednarodna 
dejavnost v letu 2016 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 2017 
V letu 2017 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 2017  ponovno zadali: poenotenje standardov na področju 
zdravstvene nege v pediatriji, 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  

 
 
 

13.10. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
splošni medicini  

 
 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 
Člani izvršilnega odbora: 

• Predsednica:  Tadeja Bizjak, mandat II 7. 12. 2016 - 6. 12. 2020     
• Podpredsednica: Jožica Eder, mandat III 7. 12. 2016 - 6. 12. 2020      
• Člani: Eva Koren, mandat II 7. 12. 2016 - 6. 12. 2020; Darinka Petrič, 

 mandat II 7. 12. 2016 - 6. 12. 2020; Božena Istenič, mandat II 2013 
- 18. 4.2017; Nataša Medved, mandat I: 2013 - 18. 4.2017; Mira Brodarič, 
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mandat I 2013 - 18. 4.2017; Metka Žitnik, mandat I 2013 - 18. 4.2017; 
       Barbara Bukovnik, mandat I 2014 - 6. 10.2018 
 
Izvedenih je bilo 8 sej IO sekcije, od tega ena korespondenčno. 

II. Izvedena strokovna srečanja 
• Empatija, komunikacija in čustveni odziv v odnosu medicinska sestra in 

pacient, 18. 3. 2016, Celje, Hotel Celeia 
• Ishemična bolezen srca, 17. 11. 2016, Ljubljana, Dvorana Krka v 

soorganizaciji s Sekcijo MS in ZT v kardiologiji ter Sekcijo MS v promociji 
zdravja in zdravstveni vzgoji 

 

III. Založniška dejavnost 
• Empatija, komunikacija in čustveni odziv v odnosu medicinska sestra in 

pacient, Zbornik prispevkov, Celje, 2016. CIP - da 
• Zloženka: Referenčna ambulanta 
• Plakat: Referenčna ambulanta      

 

IV. Druga strokovna dejavnost 
Aktualnosti v osnovni zdravstveni dejavnosti, posvet za pomočnice/ke direktorja 
za zdravstveno nego/glavne/odgovorne medicinske sestre zavodov v 
primarnem zdravstvenem varstvu, 6. 4. 2016  Ljubljana, ZD Ljubljana - Center 
      
 

V. Mednarodna dejavnost 
Udeležba članice IO sekcije Metke Žitnik na rednem srečanju EFPC (European 
Forum for Primary Care) v Rigi.      
 
 

VI. Program dela in cilji za leto 2017 
Program: 
Samostojno organizirana strokovna srečanja: 

• Bolnik s KOPB, arterijsko hipertenzijo in sladkorno boleznijo v RADM, 
Gibanje in osteoporoza, prostata, tehnike sproščanja, 10. in 11. 3. 2017, 
Portorož 

• Triaža in urgentna stanja v ambulanti družinske medicine, 6. 10. 2017, 
Ljubljana    

• Ishemična bolezen srca, 2. 2. 2017 ali 24. 11. 2017, Ljubljana. 
Sodelovanje pri organizaciji srečanj:        

• 43. srečanje timov družinske medicine, 19. in 20. maj 2017, Ljubljana        
• Majhnov dan – Celjski dan družinske medicine, november 2017, Celje  

1. Ostali dogodki strokovne sekcije:  
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• Srečanje odgovornih (glavnih) medicinskih sester primarnega 
zdravstvenega varstva, 5. 4. 2017, Ljubljana 

• Mednarodni dan medicinskih sester, 12. 5. 2017, različni kraji po Sloveniji
  

Cilji:  
• organizacija strokovnih izobraževanj za ciljno populacijo MS in ZT v 

družinski/splošni medicini in širše, 
• povezovanje sekcije z organizatorji izobraževanja s področja družinske 

medicine in skupna organizacija strokovnih srečanj za time družinske 
medicine, 

• promocija timskega dela v družinski medicini, 
• promocija aktivnosti referenčnih ambulant družinske medicine, 
• sodelovanje v mednarodnih strokovnih združenjih s področja 

splošne/družinske medicine.     
 

Druge aktivnosti 
Sodelovanje v aktivnostih Zbornice - Zveze v podpori razvoju primarnega 
zdravstvenega varstva, aktivno vključevanje v dejavnosti MZ, NIJZ in drugih v 
razvoju ambulant družinske medicine, predvsem dela referenčnih ambulant.      
 
 
Poročilo pripravila:  Tadeja Bizjak, predsednica sekcije 
   
 
 

 

13.11. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
oftalmologiji  

 
 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 
Člani izvršilnega odbora: 

• Predsednica:   Lucija Grudnik (1. 4. 2016 - 31. 3. 2020) I. mandat 
• Člani:   Saša Mohar ( 1. 4. 2016 - 31. 3. 2020) III. mandat;   

Andreja Udovč (1. 4. 2016 - 31. 3. 2020) II. mandat; Andreja Marolt (1. 4. 
2016 - 31. 3. 2020) II. mandat; Marta Blažič (1. 4. 2016 - 31. 3. 2020) IV. 
mandat; Valentina Fric (1. 4. 2016 - 31. 3. 2020) II. mandat; Alenka 
Poštrak (1. 4. 2016 - 31. 3. 2020) III. mandat; Breda Kojc (1. 4. 2016 - 31. 
3. 2020) II. mandat; Helena Stupan ( 1. 4. 2016 - 31. 3. 2020) I. mandat 

 



Poročilo o delu organov Zbornice –Zveze za leto 2016   

 118 

Člani IO smo se v letu 2016 sestali trikrat (18. 2., 6. 9. in 15. 12. v Ljubljani). 
Trikrat smo aktualne teme reševali s korespondenčnimi sejami (4. 2., 19. 4., 12. 
7.).  
 

II. Izvedena strokovna srečanja 
• Novosti v oftalmološki zdravstveni negi in oftalmologiji - 18. 3. 2016, 

Ljubljana 
• 11. slovenski oftalmološki kongres z mednarodno udeležbo - program za 

medicinske sestre - 10. 6. 2016, Portorož 
 

III. Založniška dejavnost 
• Zbornik - Novosti v oftalmološki zdravstveni negi in oftalmologiji, CIP 
• Utrip (april 2016) - Novosti v oftalmološki zdravstveni negi in oftalmologiji - 

poročilo o strokovnem srečanju. 
• Utrip (avg./sept. 2016) - 11. slovenski oftalmološki kongres - program za 

medicinske sestre. 
• Utrip (november 2016) - Simpozij Društva oftalmoloških MS in ZT 

Hrvaške: Diagnostični postopki v oftalmologiji - poročilo o udeležbi na 
simpoziju 

 

IV. Mednarodna dejavnost 
Aktivna udeležba na 8. simpoziju Društva oftalmoloških medicinskih 
sestara/tehničara Hrvatskev Poreču. 
 

V. Program dela in cilji za leto 2017 
V letu 2017 načrtujemo eno strokovno srečanje z naslovom Glavkom - skriti tat 
vida. Srečanje bo 19. 5. 2017 na Otočcu. Pripraviti želimo nacionalni protokol z 
naslovom -  Spiranje očesa po kemični poškodbi. Aktivno se bomo udeležili 9. 
simpozija Društva oftalmoloških medicinskih sestara/tehničara Hrvatske v Opatiji. 
Udeležili se bomo letnega srečanja Evropskega združenja oftalmoloških 
medicinskih sester in tehnikov (ESONT) v okviru kongresa ESCRS. Še naprej 
želimo izobraževati zaposlene v oftalmološki zdravstveni negi, sodelovati z 
očesnimi oddelki vseh regijskih bolnišnic in obeh UKC-jev. 
 
 
 
Poročilo pripravila: Lucija Grudnik, predsednica sekcije 
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13.12. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
kirurgiji  

 

 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 
Člani izvršilnega odbora: 

• Predsednica: Lidija Fošnarič; I. mandat 21. 3. 2011 - 27. 3. 2015; II. 
mandat 27. 3. 2015 – 27. 3. 2019.  

• 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,  zaposlena 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 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); Gordana Mirt, zaposlena v Splošni bolnišnici Brežice.  
(predstavnica spodnjeposavske regije, kirurški oddelek SB Brežice) 

Mandat članov IO je 14. 3. 2014 - 14. 3. 2018.  
 
Redna seja IO in delovni sestanek na temo kirurških protokolov kongresni center 
Terme Zreče, 20. 5. 2016; redna seja IO in delovni sestanek na temo plana 
strokovne sekcije za leto 2017, 4. 11. 2016, Ljubjana. 

 

II. Izvedena strokovna srečanja 
• Dvodnevni seminar: Na dokazih podprta kirurška zdravstvena nega – 

priložnost za varno in učinkovito obravnavo kirurškega pacienta,  20. in 
21. maja 2016 v Kongresnem centru Terme Zreče 

• Strokovni posvet vodilnih medicinskih sester  – koordinatorjev  kirurške 
zdravstvene nege  16. 12. 2016 
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III. Založniška dejavnost 
Zbornik z recenzijo Na dokazih podprta kirurška zdravstvena nega – priložnost 
za varno in učinkovito obravnavo kirurškega pacienta v nakladi 150 izvodov. 
 
 

IV. Druga strokovna dejavnost 
• Oblikovanje in priprava specialnega znanja - meritev perfuzijskih tlakov in 

določitev gleženjskega indeksa (v sodelovanju sekcijo v kardiologiji in 
angiologiji). 

• Oblikovanje protokola oskrba kirurške rane. 
 

V. Program dela in cilji za leto 2017 
Pridobivanje sponzorskih sredstev in organizacija: 

• dvodnevnega seminarja: Na pacienta osredotočena kirurška zdravstvena 
nega - pomen povezovanja in sodelovanja kirurških strok, 5. in 6. maj 
2017, Kongresni center Thermana Laško 

• 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 

• Strokovni posvet vodilnih medicinskih sester - koordinatork kirurške 
zdravstvene nege, november/december 2017 

 
 

VI. Druge aktivnosti 
Delovanje na področju strokovne terminologije.  
 
 
Poročilo pripravila: Lidija Fošnarič, predsednica sekcije 
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13.13. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti 

  
 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 
Člani izvršilnega odbora: 

• Predsednica: Veronika Vidmar 
• Podpredsednica: Romana  Petkovšek – Gregorin  
• Tajnica: Hočevar Posavec Bojana. 
• Člani: Katja Hribar, Melita Belej, Mirjam Salobir; vsi mandat 2013 - 

2017 
 

V letu 2016 smo izvedli tri redne seje IO - 14. 4.,  8. 9., 14. 12. in  štiri 
korespondenčne. 
 
 

II. Izvedena strokovna srečanja 
• Zapleti in pristopi v rehabilitacijski zdravstveni negi, Topolšica, 10. 3. 

2016,  strokovni seminar z mednarodno udeležbo. 
• Zdravstvena nega pacienta z motnjami uriniranja  -  100 urno 

izobraževanje za pridobitev specialnih znanj, (inkontinenca, retenca urina, 
katetrizacija moškega). Teoretični del je potekal v Mariboru, praktični pa 
po učnih bazah: 
1. učna baza – Univerzitetni klinični center Maribor – Klinični oddelek za 

urologijo 
2. učna baza – Univerzitetni klinični center Maribor – Klinični oddelek za 

ginekologijo 
3. učna baza – Splošna bolnišnica Slovenj Gradec  
4. učna baza –Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – 

Soča 
Izobraževanje smo organizirali skupaj s sekcijo medicinskih sester v 
enterostomalni terapiji 

 
III. Založniška dejavnost 

• Zbornik predavanje z recenzijo: ZAPLETI IN PRISTOPI V 
REHABILITACIJSKI ZDRAVSTVENI NEGI, Topolšica 10. 3. 2016, CIP – 
616-083:615.82/84(082) 

• Ob izobraževanju za pridobitev specialnih znanj pa smo pripravili študijsko 
literaturo (prispevke vseh predavateljev), ki so jo prejeli vsi udeleženci in 
je služila za pripravo na pisni preizkus znanja. 
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IV. Druga strokovna dejavnost 

Delovna skupina za pripravo protokolov opravlja še zadnje usklajevanja  za 
nacionalni protokol: katetrizacija  ženske. V delu pa je tudi protokol: katetrizacija 
moškega. 
 
 

V. Mednarodna dejavnost 
Na našem strokovnem srečanju v Topolšici je sodelovala tudi kolegica iz Klinike 
za rehabilitacijo »Dr. Miroslav Zotović«, iz Beograda. Prispevek so pripravile tudi 
kolegice iz Kliničnega centra Zagreb, vendar se srečanja zaradi nepredvidenih 
dogodkov niso mogle udeležiti. 
 
 

VI. Program dela in cilji za leto 2017 
• Strokovno srečanje Neprekinjena zdravstvena nega – ključ do 

pacientovega napredka,  20. 4. 2017 
• Ponovitev izobraževanja za pridobitev specialnih znanj s področja 

zdravstvene nege pacienta z motnjami uriniranja,  marec 2017 
Leto 2017 je tudi volilno leto. Prizadevamo si, da bi v naše vrste pridobili nove 
članice iz različnih delovnih okolij in različnih regij, da bi delo, ki smo ga začeli, 
lahko nadaljevali z novimi močmi. 
Poročilo so potrdile članice IO, na korespondenčni  seji, ki je potekala od 7. do 
10. 2. 2017 
 
 
Poročilo pripravila:   Veronika Vidmar, predsednica sekcije 

 

13.14. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
onkologiji 

 
 
 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 
Člani izvršilnega odbora: 

• Predsednica: Gordana Marinček Garić, 1. mandat 16.1.2014  – 
16.1.2018  

• Člani: Snežana Umičević  (1. mandat 16. 1. 2014 – 16. 1. 2018), Peter 
Koren (4. mandat 16. 1. 2014 – 16. 1. 2018), Zvonka Kastelic (1. mandat 
16. 1. 2014 – 16. 1. 2018), Damjan Slakan (1. mandat 16. 1. 2014 – 16. 1. 
2018), Vesna Hamzić (1. mandat 16. 1. 2014 – 16. 1. 2018) 

V letu 2016 smo izvedli 5 rednih in 9 korespondenčnih sej IO. 
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II. Izvedena strokovna srečanja 
43. strokovni seminar z naslovom »AKTUALNO! Onkološke teme in dileme«, 8. 
in 9. aprila 2016 na Otočcu 
  
 

III. Založniška dejavnost 
Izdaja recenziranega zbornika predavanj s strokovnega seminarja z naslovom 
»AKTUALNO! Onkološke teme in dileme« 
 
 

IV. Druga strokovna dejavnost 
Sodelovanje z Onkolškim inštitutom Ljubljana pri izvedbi delavnic v sklopu  
mednarodnega projekta »Nadzor nad tobakom – aktivna vloga medicinskih 
sester«. Delavnici sta potekali 27. in 28. maja 2016 na Onkološkem inštitutu 
Ljubljana.  
 

V. Mednarodna dejavnost 
Članstvo v mednarodnem  združenju EONS (European oncology nursing society) 
in aktivno sodelovanje z njimi. 
 

VI. Program dela in cilji za leto 2017 
• Praznovanje 30-letnice obstoja strokovne sekcije in ob tem jubileju 

organizacija in izvedba slavnostnega 44. strokovnega seminarja z 
naslovom "Onkološka zdravstvena nega včeraj, danes, jutri", ki bo potekal 

           21. in 22. aprila 2017 na Otočcu; 
• izdaja recenziranega zbornika predavanj s 44. strokovnega seminarja z 

naslovom "Onkološka zdravstvena nega včeraj, danes, jutri"; 
• priprave na 45. strokovni seminar (izvedba v letu 2018); 
• objava razpisa za volitve predsednika/ce in članov/ic izvršnega odbora 

sekcije;  
• organizacija in izvedba učne delavnice z naslovom » Pomoč pri odvajanju 

od kajenja«, predvidoma v jesenskem terminu; 
• sodelovanje z drugimi zdravstvenimi ustanovami na primarni in sekundarni 

ravni; 
• multidisciplinarno povezovanje in sodelovanje; 
• sodelovanje z drugimi strokovnimi sekcijami v slovenskem prostoru; 
• mednarodno sodelovanje z EONS; 
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• pridobivanje novih znanj in izkušenj in prenos le teh v širši slovenski 
prostor (udeležbe na strokovnih seminarjih in kongresih v Sloveniji in 
tujini). 

 
 
Poročilo pripravila: Gordana Marinček Garić, predsednica sekcije 
 
 
 

13.15. Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji 
 
 
 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 
Člani izvršilnega odbora: 

• Predsednica:   Renata Batas, dipl. m. s., ET 
(mandat 2016 - 2020) 

• Podpredsednica: Ines Prodan, dipl. m. s., ET   (mandat 2016 - 2020) 
• Člani:   Dragica Jošar, dipl. m. s., ET; Vanja Vilar, viš. med. 

ses., ET; Robertina Benkovič, dipl. m. s., ET in Mojca Pfajfar, dipl. m. s., 
ET (vsi mandat  2016 - 2020)  

• Predstavnici ET za tujino: Suzana Majcen Dvoršak (mednarodni delegat), 
Renata Batas (evropski delegat, članica odbora ECET) 

V letu 2016 smo imeli 6 sestankov IO in 5 korespondenčnih sej. 
 

II. Izvedena strokovna srečanja 
• 3. in 4. marec 2016: "Holistična obravnava pacientov v enterostomalni 

terapiji - od preventive do urgentnih stanj", Laško                                          
• sodelovanje s Sekcijo med. sester in zdrav. tehnikov v rehabilitaciji in  

     zdraviliški dejavnosti pri izvedbi izobraževanja za pridobitev specialnih znanj s  
     področja zdravstvene nege pacientov z motnjami v uriniranju (marec 2016 -  
     junij 2016)                                                                                                                   

• letno srečanje enterostomalnih terapevtk s strokovnim programom: "IZ  
     PRAKSE ZA PRAKSO" v Ljubljani 
 

III. Založniška dejavnost 
• Zbornik predavanj z lektoriranjem, recenzijo in CIP - Kataložnim zapisom:  

     "Holistična obravnava pacienta v enterostomalni terapiji - od preventive do  
     urgentnih stanj" - elektronska oblika   

• Zbornik predavanj z lektoriranjem, recenzijo in CIP - Kataložnim zapisom: 
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"IZ PRAKSE ZA PRAKSO" v elektronski obliki in na USB -ključkih          
 

IV. Druga strokovna dejavnost 
• Sodelovanje v komisiji za predpisovanje medicinsko tehničnih 

pripomočkov za nego in oskrbo stome pri ZZZS;                                                                                  
• priprava dokumenta "Kompetence ET"; 
• priprava dokumenta za priznanje Enterostomalne terapije kot 

specializacije pri Ministrstvu za zdravje; 
• odziv na dokument o predpisovanju medicinsko tehničnih pripomočkov za  

inkontinenco, ki je bil na spletu v javni razpravi. 
 

V. Mednarodna dejavnost 
• Aktivna udeležba na 21. svetovnem kongresu enterostomalnih terapevtov 

v Cape Townu, Južna Afrika (2 aktivni udeležbi); 
• aktivna udeležba na 26. kongresu EWMA (European Wound Management  
• Association) v Bremnu, Nemčija; 
• aktivno delovanje v ECET - Evropskem združenju enterostomalnih  

terapevtov (ECET - European Council of Enterostomal Therapists); 
Sekcija sodeluje s svetovnim združenjem enterostomalnih terapevtov (WCET - 
World Council of Enterostomal Therapists) in z evropskim združenjem 
enterostomalnih terapevtov (ECET - European Council of Enterostomal 
Therapists). Povezujemo se tudi z združenjem medicinskih sester v 
enterostomalni terapiji Srbije. 
 

VI. Program dela in cilji za leto 2017 
• V letu 2017 načrtujemo v spomladanskem času izvesti eno ali več učnih  

delavnic na temo zdravstvene nege in oskrbe stom; 
• v jesenskem času načrtujemo dvodnevno strokovno srečanje  združeno  

z letnim srečanjem enterostomalnih terapevtov in obeleženjem 30. 
obletnice delovanja sekcije. Do takrat planiramo dokončanje dokumenta 
"Kompetence ET" in izdajo v pisni obliki; 

• pregled in dokončna izdelava Nacionalnih protokolov za nefrostomo in  
• cistostomo; 

Cilji delovanja sekcije so skrb za razvoj stroke, oblikovanje standardov in 
nacionalnih protokolov s področja enterostomalne terapije in sodelovanje s 
strokovnjaki  tako doma kot v tujini.   
 

VII. Druge aktivnosti 
• V marcu 2017 planiramo sodelovanje s Sekcijo medicinskih sester in  
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zdravstvenih tehnikov v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti pri izvedbi  
izobraževanja za pridobitev specialnih znanj s področja zdravstvene nege  
pacientov z motnjami v uriniranju; 

• v maju 2017 se bo predsednica sekcije aktivno  udeležila EWMA kongresa 
v Amsterdamu, Nizozemska; 

• v juniju 2017 se bo predsednica sekcije aktivno udeležila ECET kongresa 
v Berlinu, Nemčija. 

 
 
Poročilo pripravila: Renata Batas, predsednica sekcije 

 

13.16. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
endokrinologiji 

 
 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 
Člani izvršilnega odbora: 

• Predsednica:   Jana  Klavs (2015 - 2019)  
• Člani:   Zdenka Tratnjek (2001 - 2017), Marija Škafar (2004 - 

2017), Silvija Skrivarnik (20015 - 2019), Vanja Kosmina Novak (2001 - 
2017), Barbara Žargaj (2001 - 2017), Andreja Žnidaršič (2010 - 2018) in 
Ana Gianini (2010 - 2018) 

 
 

II. Izvedena strokovna srečanja 
• Osvežitveno izobraževanje za time v ref. ambulanti družinske medicine, 

20. - 21. 4. 2016 
• Štirje osnovni moduli o sladkorni bolezni tipa 2 za ref. ambulante 
• 3. redno jesensko srečanje - 5. Endokrinološki kongres zdravstvene nege 

 

III. Založniška dejavnost 
Zbornik 5. Endokrinološkega kongresa zdravstvene nege ISBN 978-961-273-
141-0 
(dostopen v web obliki - zavihek Sekcij in Cobiss) 
 

IV. Druga strokovna dejavnost 
• Sodelovanje v projektu Laični svetovalec - Zveza društev sladkornih 
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bolnikov 
• Sodelovanje pri projektu Lekarniška oskrba - principi edukacije in zdrav 
življenjski slog 

• Sodelovanje pri pripravi Smernic za klinično obravnavo slad. bolezni tipa 2 
• Priprava video posnetka z izobraževalno vsebino "Presejalni test 

diabetičnega stopala" 
• Sodelovanje pri pripravi gradiv projekta Skupaj za zdravje (trije priročniki 

za vodenje skupine v Centrih za krepitev zdravja)  
 

V. Mednarodna dejavnost 
Sodelovanje s hrvaškimi kolegi s področja endokrinologije. Za področje 
izobraževanje edukacijskih vsebin "Conversation map" ima sekcija članico, ki 
predstavlja mentorja - trenerja za balkansko regijo. Izobraževanje je bilo že 
izvedeno za potrebe Hrvaške ter Bosne in Hercegovine. 
 

VI. Program dela in cilji za leto 2017 
• 2. - 3. 2. 2017 – “Sladki februar” - osvežitveno in nadgraditveno 

izobraževanje za time v referenčni ambulanti družinske medicine 
• Jesen 2017 - modul za nadgradnjo kompetenc diplomirane medicinske 

sestre edukatorke v mentorico in supervizorko za potrebe primarnega 
nivoja zdravstvene dejavnosti (N2 - N3) 

• 20. - 21. 10. 2017 - redno letno izobraževanje za člane sekcije in druge 
zainteresirane udeležence 

• Prenova Kurikuluma edukacije, priprava podpornega gradiva za bolnike 
(podpora učnim uram kurikuluma) 

• Implementacija Smernic za klinično obravnavo sladkorne bolezni tipa 2  
 

VII. Druge aktivnosti 
Sekcija aktivno sodeluje v projektu izvajanja osnovnih modulov za potrebe 
medicinskih sester v referenčnih ambulantah družinske medicine. Sekcija aktivno 
sodeluje v projektu EkoSmart - projekt MOL, izboljšati oskrbo kroničnih bolnikov 
s pomočjo telemedicine. Sekcija skrbi, bedi, odgovarja na vprašanja, povezana z 
oskrbo endokrinološkega bolnika. Skrbi za razvoj in implementacijo vsebin, ki so 
pomembne za delo z osebo, ki ima sladkorno bolezen. Povezujemo se z ostalimi 
strokovnimi sekcijami glede na potrebe in možnosti.  
 
 
Poročilo pripravila: Jana Klavs, predsednica sekcije 
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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 Parapot 
• Člani:   Boža Pirkovič, Cvetka Likar, Doroteja Žnidarko, 

Darijan Marič, Mateja Perko, Sabina Eberl                                              
• Člani razširjenega izvršilnega odbora: Ana Hostnik (zastopnica otroške 

dialize in transplantacije Ljubljana), Andreja Kuhar (DC Ptuj) Sonja 
Pečolar (DC Slovenj Gradec) 

• Key member v Evropskem združenju medicinskih sester s področja 
nefrologije, dialize in transplantacije - EDTNA/ERCA (zastopnica za 
Slovenijo) Sonja Pečolar  

 

II. Izvedena strokovna srečanja 
Leto 2016 je bilo za sekcijo leto velikih projektov. Največji dosežek je 
organizacija in izvedba 1. kongresa nefrološke zdravstvene nege v Portorožu, na 
katerem smo skušali zajeti celotno strokovno področje delovanja medicinske 
sestre ter spregovoriti o kakovosti in predvsem o varni obravnavi pacienta. 
Rdeča nit kongresa je bila »Implementacija kakovostne in varne zdravstvene 
nege pri pacientu z boleznijo ledvic«.  
Poleg tega smo tekom leta izvedli naslednja izobraževanja: Šola transplantacije 
za medicinske sestre/zdravstvenike, priprava in vodenje pacienta pred/po 
transplantaciji ledvice v Dolenjskih Toplicah, Varovanje ožilja pri pacientih s 
končno ledvično odpovedjo v Murski Soboti. Sodelovali smo pri organizaciji 
strokovnega srečanja - Za dobro ledvic – izobraževanje bolnika s kronično 
ledvično odpovedjo v Ljubljani in pri 30. obletnici zdravljenja s hemodializo v SB 
Trbovlje.  
      
 

III. Založniška dejavnost 
Prevedli smo strokovni priročnik Žilni pristop, punkcija in oskrba. Priročnik, ki ga 
je izdala mednarodna strokovna komisija, predstavlja najboljše prakse za nego in 
oskrbo žilnih pristopov. Opredeljuje prakse punktiranja na osnovi najnovejših 
kliničnih ugotovitev ter podaja priporočila za punkcijo in oskrbo AVF. 
 
Izdali smo še:  



Poročilo o delu organov Zbornice –Zveze za leto 2016   

 129 

• zdravstveno vzgojno brošuro z recenzijo: Varovanje ožilja zgornjih okončin 
in krepitev mišičnih črpalk; 

• Zbornik: Srčno žilne bolezni in ledvična hipertenzija pri bolnikih s kronično 
ledvično odpovedjo ter vloga ZN/2015; 

• Zbornik prispevkov z recenzijo: 1. kongres nefrološke zdravstvene nege - 
Implementacija kakovostne in varne zdravstvene nege; 

• Zbornik: Varovanje ožilja pri pacientih s končno ledvično odpovedjo in 
reševanje zapletov (v pripravi); 

• skripto: Šola transplantacije za medicinske sestre/zdravstvenike, priprava 
in vodenje pacienta pred/po transplantaciji ledvice. 

 

IV. Druga strokovna dejavnost 
• Vključili smo se v nacionalni projekt Asistirane peritonealne dialize in v ta 

namen izdelali »Protokol umestitve zdravljenja pacientov z asistirano 
peritonealno dializo s kronično ledvično odpovedjo«, ki predstavlja klinično 
pot obravnave pacienta. Projekt smo v obliki posterja predstavili na 
evropskem kongresu EDTNA/ERCA v Španiji. Poster je bil visoko ocenjen 
in od 200 sodelujočih uvrščen med 8 najboljših.  

• Sodelovali smo na 4. kongresu klinične prehrane, na katerem smo dobili 
mednarodno potrditev z objavo izvlečka v online reviji "Clinical Nutrition 
ESPEN". Iskrene čestitke v imenu Sekcije medicinskih sester in 
zdravstvenih tehnikov v nefrologiji, dializi in transplantaciji Heleni Žulič in 
Vlasti Malnarič Marentič za objavo izvlečka in predano delo ter 
raziskovanje na področju prehrane pacienta z boleznijo ledvic in v 
nadomestnem zdravljenju.  

• Posebno mesto zavzema projekt »Specialna znanja s področja 
peritonealne dialize«. Komisija za specialna znanja je program 
izobraževanja odobrila. Vpisan je v Nacionalni register specialnih znanj v 
dejavnosti zdravstvene in babiške nege pod št.: SZO-2016-002-002. 
Izvedba izobraževanja je načrtovana v aprilu 2017.  

• Delovna skupina za izdelavo Nacionalnih protokolov (NP) uspešno 
pripravlja NP na področju zdravljenja s hemodializo. Izdelali smo in dali v 
presojo: NP zbadanja AVF, NP odstranitve igel za hemodializo in oskrbo 
vbodnega mesta AVF ter NP menjave osrednjega venskega katetra (OVK) 
za hemodializo po žici.  

 

V. Mednarodna dejavnost 
Sodelovanje na mednarodnem področju bomo nadaljevali z aktivnim 
udejstvovanjem na kongresih mednarodnega združenja medicinskih sester s 
področja nefrologije, dialize in transplantacije (EDTNA/ERCA). Na kongresu v 
Valenciji, v Španiji, je bilo v letu 2016 predstavljenih osem posterjev iz Slovenije. 
Sodelovanje v letu 2017 bomo razširili na publicističnem področju s prevajanjem 
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strokovnih člankov EDTNA/ERCA ter njihovimi objavami na spletni strani 
strokovne sekcije. Tovrstno sodelovanje nam odpira možnost objave lastnih 
strokovnih člankov na portalu e-knjižnice EDTNA/ERCA.   
 

VI. Program dela in cilji za leto 2017 
Naša vizija je v skladu z vizijo Zbornice - Zveze. Do sedaj smo naše zastavljene 
cilje v veliki meri realizirali. Aktivnosti bodo še naprej usmerjene v pripravo NP, 
prevoda tuje strokovne literature, strokovnih člankov EDTNA/ERCA in ustvarjanje 
lastne literature za mlade generacije medicinskih sester. 
V letu 2017 Sekcija obeležuje 30. obletnico delovanja. Ob tej priložnosti 
načrtujemo izdajo Monografije razvoja zdravstvene nege v nadomestnem 
zdravljenju pri kronični ledvični odpovedi v Sloveniji.  
V program dela strokovne sekcije za leto 2017  so pod samostojno organizacijo 
strokovnih srečanj planirani naslednji dogodki: 

• slavnostna akademija ob 30. obletnici delovanja sekcije v nefrologiji, dializi 
in transplantaciji;  

• Značilnosti in priprava dializnih membran v nadomestnem zdravljenju in  
prava izbira; 

• teoretično in klinično usposabljanje za pridobitev specialnih znanj na 
področju peritonealne dialize; 

• Okužbe in ukrepi pri pacientih z akutno in končno ledvično odpovedjo 
(izolacija, vrste kužnih odpadkov glede na prenos in ravnanje s kužnimi 
odpadki);  

• v sodelovanju s Slovenskim nefrološkim društvom – Slovenskim 
zdravniškim društvom smo planirali izvedbo izobraževanja na temo: Za 
dobro ledvic – izobraževanje bolnikov s kronično ledvično boleznijo ter 
izvedbo delavnice  Prehrana ledvičnih in dializnih bolnikov v sodelovanju z 
dializnim centrom Novo mesto in Društvom ledvičnih in dializnih bolnikov 
Krško.  

 

VII. Druge aktivnosti 
Delo članov izvršilnega odbora in predsednice sekcije ves čas poteka z 
usklajevanjem in soglašanjem. Tako je v letu 2016 bilo sklicanih 12 
korespondenčnih in 3 seje izvršilnega odbora, kar govori o enotnosti, 
medsebojnem spoštovanju in kompatibilnem pozitivnem razmišljanju. 
Delo bomo nadaljevali na področju nacionalnih protokolov in uresničevanju 
nerealiziranih projektov iz preteklega leta, in sicer je to izdelava priročnika za 
opravljanje internega izpita na oddelku za hemodializo in izdaja knjižice 
Terapevtska telovadba v nadomestnem zdravljenju. Naše aktivnosti bodo še 
naprej usmerjene v sodelovanje z drugimi strokovnimi sekcijami in društvi. Na 
preventivnem področju v okviru svetovnega dneva ledvic bodo naše aktivnosti  
usmerjene v ozaveščanje otrok in ostalega prebivalstva glede pomena zdravja 
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ledvic in zdravega načina življenja. 
  
Sklep 1/17 korespondenčne seje se glasi:  
Člani izvršilnega odbora sekcije se strinjajo z vsebino letnega poročila za 2016.  
 
 
 
Poročilo pripravila: Mirjana Rep, predsednica sekcije  

 
 

13.18. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
endoskopiji  

 
 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 
Člani izvršilnega odbora: 

• Predsednica:   Tatjana Gjergek, mandat 17. 4. 2015 - 17. 4. 2019 
• Podpredsednica: Lučka Kočevar, mandat 8. 6. 2013 - 8. 6. 2017 
• Člani:   Marija Petrinec Primožič, Bojana Baričič, Rosanda 

Drufovka, Nika Nahtigal, Jasna Korak, Milena Kaplar (vsi mandat 8. 6. 
2013 - 8. 6. 2017)                                                                                

V letu 2016 smo imeli 3 redne seje in 4 korespondenčne seje IO. 
 

II. Izvedena strokovna srečanja 
• Dvodnevni letni strokovni seminar  "Znanje v sodobni endoskopiji", 

Rogaška Slatina, 6. - 7. maj 2016  
• Učna delavnica "Mikrobiološki nadzor v endoskopiji", 24. oktober 2016 v 

Ljubljani 
 

III. Založniška dejavnost 
Zbornik predavanj  strokovnega seminarja "Znanje v sodobni endoskopiji" 
 

IV. Druga strokovna dejavnost 
V sodelovanju z Inštitutom za mikrobiologijo in imunologijo, NAKOBO, 
strokovnjaki s področja bolnišnične higiene pripravljamo protokol za 
mikrobiološko vzorčenje v endoskopiji. Planiramo oddajo protokola v roku dveh 
mesecev. 
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V. Mednarodna dejavnost 
Člani se aktivno in pasivno udeležujejo mednarodnih konferenc. Sodelujemo tudi 
v delovnih skupinah, ki delujejo v okviru evropskega združenja (ESGENA - 
Educational working group) in tudi v mednarodnih raziskavah s področja 
endoskopske dejavnosti.  
 
 

VI. Program dela in cilji za leto 2017 
V letu 2017 bomo izvedli dvodnevni strokovni seminar, kamor bomo povabili tudi 
tuje predavatelje. Planiramo izvesti serijo učnih delavnic s področja endoskopske 
dejavnosti z vsebinami, ki jih mora obvladovati endoskopska MS (reprocesiranje, 
polipektomija, zaustavljanje krvavitev) in učne delavnice za ravnanje s perkutano 
gastrostomo, namenjene vsem, ki oskrbujejo tovrstne paciente v bolnišnicah, 
socialnih zavodih in patronažnem zdravstvenem varstvu. 
V delo sekcije se bodo vključile tudi kolegice, ki delajo na področju 
gastroenterologije z bolniki s KVČB (kronična vnetna črevesna bolezen). 
 

VII. Druge aktivnosti 
V letu 2017 poteče mandat članom IO, zato bomo na letnem seminarju izvedli 
volitve. Poleg strokovne delovne skupine za pripravo protokolov bomo ustanovili 
tudi delovno skupino za koordinacijo dela MS v KVČB ambulantah. 
 
 
Poročilo pripravila: Tatjana Gjergek, predsednica sekcije  

 

13.19. Sekcija reševalcev v zdravstvu 
 
 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 
Člani izvršilnega odbora: 

• Predsednik:   Darko Čander (2013 - 2017) 
• Podpredsednik: Jože Prestor (2013 - 2017) 
• Člani:   Danijel Andoljšek, Boštjan Turza, Nastja Belcer 

Premrl, Tanja Doljak, Matej Bončina, Tomaž Kavzer, David Drčar       
Mandat članov IO: 2013 - 2017 

Izvedene seje v l. 2016: 47. redna seja 14. 4., korespondenčne seje: K 57-1. 3., 
K 58 - 19. 8., K 59 - 19. 9., K 60 - 14. 10., K61 - 17. 11. 2016.   
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II. Izvedena strokovna srečanja 
• Oskrba dihalne poti in umetna ventilacija v predbolnišničnem okolju, 4. 

februar 2016, Center URSZR, Pekre pri Mariboru  
• Interpretacija EKG zapisa v predbolnišničnem okolju, 18. marec 2016, 

Dom sv. Jožef, Celje 
• Strokovno srečanje sodnikov in organizatorjev  X. strokovno 

izobraževalnega tekmovanja ekip iz nujne medicinske pomoči, 14. april 
2016, Terme Zreče 

• Ogrožen otrok na terenu ali spremembe sistema NMP? Kaj za reševalce 
predstavlja večji izziv (stisko), 15. in 16. april 2016, Terme Zreče 

• Strokovno srečanje sodnikov, 21. september 2016, Rogla 
• X. strokovno izobraževalno tekmovanje ekip nujne medicinske pomoči, 22. 

- 24. september 2016, Rogla 
• Interpretacija EKG zapisa v predbolnišničnem okolju, 11. november  2016, 

Dom sv. Jožef Celje 
 

III. Založniška dejavnost 
ZNANJA, VEŠČINE IN KOMPETENCE REŠEVALCEV, Zbornik predavanj 
CIP:  616-083.98(082)                  ISBN 978-961-93179-8-3       
 

IV. Druga strokovna dejavnost 
• Sodelovanje s slovenskim zdravniškim društvom - sekcijo MRMI / UZVN. 

Udeležba inštruktorjev na tečaju MRMI (odziv zdravstva ob velikih 
nesrečah), Novo mesto, 21. - 23. januar 2016 

• Sodelovanje s SZUM in Sekcijo MS in ZT v urgenci, 9. - 11. junij 2016, 
Portorož, 23. Mednarodni simpozij o urgentni medicini  

• Tečaji TPO z AED, samostojno in v sodelovanju z regijskimi društvi 
 

V. Mednarodna dejavnost 
• Andrej Fink: član mednarodnega  uredniškega odbora revije JEMS 
• Člani sekcije - licencirani inštruktorji na Hrvaškem po sporazumu Zbornice 

Zveze  s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu.       
 

VI. Program dela in cilji za leto 2017 
Vizija ostaja strokovnost in doseganje odličnosti na področju znanja in 
organiziranja dejavnosti. 
Usmeritve sekcije so predvsem pravočasno odzivanje na spremembe in 
prilagajanje razmeram v zdravstvu. Glavni dolgoročni cilj je  ohranitev 
organiziranosti v sedanji obliki in krepitev povezav na področij dejavnosti NMP in 
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ostalih pordočjih v zdravstveni negi. 
Glavni cilji za leto 2017 so realizacija zastavljenih projektov izobraževanj, 
sodelovanje pri aktivnostih Zbornice - Zveze in nadaljnje  sodelovanje z 
Ministrstvom za zdravje na področju zdravstvene reforme (področje NMP)  ter 
nadzora sistema.  
Prav tako planiramo razvoj novih učnih delavnic s področja oskrbe kritično 
bolnega - poškodovanega otroka in poroda.  
Glede na to, da je leto 2017 volilno leto za IO in predsednika Sekcije, smo že 
pristopili k aktivnemu obveščanju stroke in k iskanju potencialnih kadrov, ki bodo 
udejanjali začrtano politiko Zbornice - Zveze in sekcije.  
Sekcija bo tudi aktivno sodelovala pri pripravi programa specializacije, saj je le ta 
v dejavnosti urgentne  ZN nujna za doseganje kakovostnih standardov oskrbe. 
 

VII. Druge aktivnosti 
XII. tradicionalni veleslalom reševalcev, Rogla, 13. januar 2016 
 
 
Poročilo pripravil: Darko Čander, predsednik sekcije 

 

13.20. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
zobozdravstvu  

 
 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 
Člani izvršilnega odbora: 

• Predsednica:   Marina Čok,  
• Podpredsednica: Damjana Grubar 
• Člani:   Andrejka Turk, Loti Hreščak, Maja Koudila, Irena     
Šumer, Vanja Kovačič, Manuela Kaloh in Sanda Šifkovič 

Vsi imajo mandat 8. 4. 2016 - 7. 4. 2020 
 
Prejšnji IO sekcije je imel 3 redne seje in 2. korespondenčni seji, sedanji IO pa je 
izvedel 3 redne seje.  

 
 

II. Izvedena strokovna srečanja 
• Strokovno srečanje izvajalk zobozdravstvene vzgoje in preventive, 

Kamnik, 10. marec  
• Strokovni seminar Kakovostna zdravstvena nega v zobozdravstvu - Ustna 
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votlina, Rimske Terme, 8. in 9. april  
• Strokovni seminar Z nasmehom za nasmeh,  Kranjska Gora, 14. oktober  

 

III. Založniška dejavnost 
• Zbornik 24. strokovnega seminarja, 8. in 9. aprila 2016 
• Utrip št. 5:  članek Kakovostna zdravstvena nega v zobozdravstvu - Ustna 

votlina  
 
 

IV. Druga strokovna dejavnost 
• Nacionalna protokola: Priprava pacienta na stomatološki pregled - oddan 

komisiji in Priprava zobne ordinacije - oddan komisiji 
• Specialna znanja zobozdravstvene vzgoje in preventive - v pripravi - 

potekajo dogovori s predavatelji  
 

V. Mednarodna dejavnost 
Mednarodno sodelovanje s predstavnico Lino Gassner Kanters, dipl. ustni   
higienik iz Švedske. 14. oktobra je bila gost ter predavateljica na strokovnem 
seminarju, predstavila je zobozdravstveno dejavnost na Švedskem.     
 
 

VI. Program dela in cilji za leto 2017 
• 10. marec - 2. srečanje izvajalcev zobozdravstvene vzgoje in preventive; 
• 7. in 8. april - IZZIVI V ZOBOZDRAVSTVU;  
• maja - strokovna ekskurzija na Švedsko, jeseni - delavnica Ustno zdravje;  
• redne seje IO in redna srečanja DS za zobozdravstvene vzgoje in 

preventive, zadolžitve s strani Zbornice - Zveze, skrb za uspešno 
delovanje sekcije; 

• nadaljevali bomo s pripravo NP, okrepili mednarodno sodelovanje; 
• specialna znanja za zobozdravstveno vzgojo in preventivo; 
• specialna znanja za zobne asistentke; 
• umestitev v izobraževalni sistem šolanje za zobne asistentke;  
• aktivno sodelovanje s stomatološko, pedontološko drugimi sekcijami, 

ZZZS, NIJZ, MZ IN ZZZ. Sodelovanje pri pripravi strateških dokumentov v 
zdravstveni negi za področje zobozdravstva.       

 
 
Poročilo pripravila: Marina Čok, predsednica sekcije  
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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, Darja Kukovič, Edija Bavdaž, Dragan 

Drobnjak 
 

II. Izvedena strokovna srečanja 
31. 3. do 1. 4. 2017: Tisoč težav in ena rešitev, Terme Zreče 
 

III. Založniška dejavnost 
Zbornik predavanj strokovnega srečanja Tisoč težav in ena rešitev 
 

IV. Druga strokovna dejavnost 
Priprava nacionalnega protokola, priprava programa izobraževanja za pridobitev 
specialnih znanj v sterilizaciji za SMS/ZT. 
 

V. Mednarodna dejavnost 
Članstvo v svetovnem združenju za sterilizacijo (WFHSS) 
 

VI. Program dela in cilji za leto 2017 
• Izdelati vsaj dva nacionalna protokola; 
• organizirati dvodnevno strokovno srečanje; 
• udeležba na svetovnem kongresu 2017 vsaj treh članov IO; 
• v sodelovanju z UKC LJ in Zbornico - Zvezo izpeljati izobraževanje za 

SMS/ZT – specialna znanja. 
 

VII. Druge aktivnosti 
Želimo slediti stroki in uvajati novosti s področja sterilizacije v slovenskem 
prostoru. Stremimo k enotnemu strokovnemu pristopu v vseh sterilizacijah, kar je 
dolgotrajen proces. Trudili se bomo ohranjati strokovna srečanja s področja 
sterilizacije. 
Poročilo pripravila: Nataša Piletič, predsednica sekcije 
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13.22. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
hematologiji  

 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 
Člani izvršilnega odbora: 

• Predsednica:   Nataša Janevski, 1. 5. 2012 - 1. 5. 2016 
• Podpredsednik: Boštjan Jovan, 19. 10. 2013 - 19. 10. 2017 
• Člani:   Marjanca Rožič,  Meta Ražman,  Milena Drnovšek, 

Stanko Rovtar, (vsi mandat 19. 10. 2013 - 19. 10. 2017), Irena Krivec, 5. 
4. 2014 - 5. 4. 2018 

V letu 2016 je bilo izvedenih  pet korespondenčni sej in dve redni seji IO. 
 

II. Izvedena strokovna srečanja 
• 5. slovenski kongres medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov v 

hemato-onkologiji, 8. in 9. april 2016, Zdravilišče Laško 
• Prehrana pri hematološkem bolniku, 7. in 8. oktober 2016, Terme Olimia 

 

III. Založniška dejavnost 
Izdana zbornika ob izvedbi strokovnih srečanj: 

• 5. slovenski kongres medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov v 
hemato-onkologiji  

• Prehrana pri hematološkem bolniku  
 

IV. Mednarodna dejavnost 
Udeležba na EBMT-ju Nurses Group International Study Day, 14. 10. 2016, 
Gothenburg, Švedska. 
 

V. Program dela in cilji za leto 2017 
Tekoče usmeritve in cilj za leto 2017 je uspešno izpeljano strokovno srečanje v 
aprilu in oktobru 2017. 
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 Režun, predsednica sekcije 
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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 od 15. 10. 2015 do 15. 10. 
2019)  

• Podpredsednica: Nada Macura Višić (mandat od 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) 

Izvedli smo devet sestankov IO in strokovnih svetovalcev: 19. 1., 4. 3., 12. 4., 19. 
5., 16. 6., 28. 7., 22. 9., 18. 10., 23. 11., in šest  korespondenčnih sej (8. 1, 10. 
5., 1. 8.-3x, 30. 11.).  
Sekcija pokriva široko področje  urgentne zdravstvene nege. 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 oz. 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 Manchestrskega triažnega sistema, 29. – 30. 1., 
Moravske Toplice; 18. – 19. 3., Ljubljana; 15. – 17. 9. 2016, Otočec 

• Prepoznava življenjsko ogroženega pacienta in reanimacija: 11. marec 
           in 13. 5.2016, Izola 

• 23. mednarodni simpozij o urgentni medicini: 9. – 10. 6. 2016 (v 
     sodelovanju s SZUM in Sekcijo reševalcev), Portorož  
4.  Tečaj dodatnih postopkov ZN pri obravnavi  ogroženega poškodovanca  
     (ATCN): 8. - 10. 9. 2016,  Sežana 
4.  Urgentni pacient – izziv za zdravstveni sistem, 27. – 28. 10. 2016, Terme               
Čatež                   
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III. Založniška dejavnost 
• Zbornik predavanj »Urgentni pacient – izziv za zdravstveni sistem« 

(strokovni seminar, CIP zapis) 
• Zbornik  predavanj »Prepoznava življenjsko ogroženega pacienta in  

    reanimacija 2016« 
• Strokovni članki v zborniku »Urgentna medicina – izbrana poglavja 2016« 
• Članki v Utripu 
• Izjave za javnost 

 

IV. Druga strokovna dejavnost 
• Zbornica - Zveza oz. sekcija je marca 2016 podpisala Sporazum o 

sodelovanju (Memorandum of understanding) z Michael Glenn-om, 
predsednikom Society of Trauma Nurses in vodjem ATCN za vpeljavo 
tečajev izven Združenih držav Amerike in z dr. Romanom Koširjem, 
predsednikom  Zdravniškega društva ATLS Slovenija. Na podlagi 
sklenjenega sporazuma je Zbornica – Zveza pridobila licenco za 
organiziranje strokovnega izpopolnjevanja  za izvajanje tečaja »Advanced 
Trauma Care for Nurses (ATCN)« v Sloveniji. V okviru priprav na tečaj v 
Sloveniji sta se dve inštruktorski kandidatki udeležili ATCN tečaja v Švici 
(10. - 14. 2. 16) in Franciji (27. - 30. 6. 16). 

• Aktivno sodelovanje na "3. kongresu hitne medicine s međunarodnim  
           sudjelovanjem" (21. – 23. 4., Vodice, Hrvaška)  

• Inštruktorji MTS so v sodelovanju z MZ pripravili in sodelovali na "Posvetu 
o triaži", Brdo, 9. 6. 2016 

• Inštruktorji MTS so v sodelovanju z MZ novembra 2016 izvedli 
posvetovalne obiske v vseh desetih urgentnih centrih. 

• Mirsada Osmani in Robert Vrtič sta se udeležila mednarodnega 
inštruktorskega tečaja Manchester triage system (MTS) in pridobila naslov 
inštruktorja MTS (Manchester, 4. 11. 2016)  

 

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. V okviru te 
skupine sodeluje v evropskem projektu MICE (Multicultural Care in 
European Intensive Care Units, srečanje delovne skupine v Rzeczow-u na 
Poljskem od 2. - 4. 11. 2016). Udeležil se je rednih sestankov izvršilnega 
odbora in skupaj s Sekcijo MS in ZT v anesteziologiji, intenzivni terapiji in 
transfuziologiji organiziral jesenski sestanek v Ljubljani (Pariz, 17. - 19. 3. 
2016,  Ljubljana, 7. - 9. 10. 2016). 

• World Federation of Critical Care Nursing (WFCCN), predstavnica Vida 
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Bračko aktivno sodeluje v odboru združenja. 
• European Society of Emergency Nurses (EuSEN). Sekcija je ustanovna 

           in aktivna članica združenja. Na kongresu EuSEM-a (EuropeanSociety for  
           Emergency Medicine) na Dunaju, 9.-12. 10. 16  je EuSEN pripravil 
           enodnevni program in letno skupščino, ki sta se je udeležili Majda  Cotič     
Anderle in Vida Bračko. 
 

VI. Program dela in cilji za leto 2017 
• Priprava letnega dvodnevnega strokovnega seminarja.  
• Organizacija strokovnega srečanja iz obveznih vsebin s področja 

oživljanja.  
• Izvajanje izobraževanja v okviru Triaže v sistemu nujnemedicinske pomoči 

v Republiki Sloveniji - Tečaja triaže po načelih Manchesterskega triažnega 
           sistema in praktičnih vaj v delovnih okoljih ter dokončanje prevoda in tisk     
3. izdaje knjige»Emergency triage«. 

• Promocija urgentne zdravstvene nege kot tudi timskega dela v okviru  
           sodelovanja na 24. mednarodnem simpoziju o urgentni medicini v 
Prortorožu. 

• Izvedba inštruktorskega in osnovnega tečaja dodatnih postopkov ZN pri 
obravnavi ogroženega poškodovanca (ATCN) in prevod ter tisk učbenika  
ATCN. 

• Delovanje v okviru že uveljavljenih mednarodnih povezav  EfCCNe, 
WFCCN in EuSEN in sodelovanje s Society of Trauma Nurses. 

• 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 centrih oz. enotah na 
različnih nivojih in v različnih okoljih, ter z organizacijo izobraževanj.  
 

VII. Druge aktivnosti 
• Na kongresu Zbornice – Zveze ob mednarodnem dnevu medicinskih 

sester  je članica IO in vodja internistične strokovne skupine pri sekciji 
Maruša Brvar prejela Zlati Znak. 

• Priznanje za dosežke na ožjem strokovnem področju je prejel Drago 
Satošek, član IO. 

 
Poročilo potrdil IO Sekcije 12. 1. 2017 (Sklep 3/01-2017) 
 
 
Poročilo pripravila: Vida Bračko, predsednica sekcije 
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13.24. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
dermatovenerologiji 

 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 
Člani izvršilnega odbora: 
• Predsednikca: Vreček Mojca  
• Podpredsednica: Muri Simona  
• Člani: Liljana Kralj, Zdenka Špindler, Nevenka Verboten, Martina Zupančič, 

Liljana Paradiž  
Vsi imajo mandat 2014 – 2018. 
 
V letu 2016 je bila izvedena ena  seja IO. 

 
 

II. Izvedena strokovna srečanja 
Strokovna ekskurzija – Wittlinger Lymphedem Clinic, 16. -17. 12.2016, 
Walchsee, Avstrija 
 
 

III. Program dela in cilji za leto 2017 
Izvedba plana strokovnih izobraževanj, srečanj: 

• Šola povijanja  
• Sodelovanje na Kongresu ZN 
• Strokovno srečanje v okviru Dermatoloških dni 

 
 
Poročilo pripravila: Mojca Vreček, predsednica sekcije 
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13.25. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov 
na internistično infektološkem področju 

 
 
 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 
Člani izvršilnega odbora: 

• Predsednica:   Veronika Jagodic Bašič, 18. 4. 2013 - 18. 4. 2017 
• Podpredsednica: Mateja Tramte,  
• Člani:   Tanja Hovnik Makota, Irena Kotnik,  Milena Prosen,                      

Tea Šmon,  Jolanda Munuh, Janja Skopec; mandat članov IO je 18. 4. 
2013 - 18. 4. 2017  

 

II. Izvedena strokovna srečanja 
Kontinuirana zdravstvena nega ter povezava med različnimi nivoji zdravstvenega 
varstva, 4. marec 2016, Slovenj Gradec 
 

III. Založniška dejavnost 
Zbornik predavanj "Kontinuirana zdravstvena nega ter povezava med različnimi 
nivoji zdravstvenega varstva" 
 

IV. Druga strokovna dejavnost 
V obravnavo smo poslali tri protokole: 

• zdravstvena vzgoja pacienta za podkožno samoaplikacijo biološkega 
zdravila; 

• izvajanje higiene rok po metodologiji 5 trenutkov za higieno rok; 
• opazovanje doslednosti izvajanja higiene rok. 

 

V. Mednarodna dejavnost 
Smo v postopku vključitve v sestrsko združenje EULAR (strokovno evropsko 
združenje na področju revmatologije). 
 
 

VI. Program dela in cilji za leto 2017 
• 16. 3. 2017 pripravljamo strokovno srečanje na  Otočcu na temo Strokovni 

in organizacijski izzivi sezonskih okužb; 
• izvedba volitev predsednika/ce sekcije in članov IO sekcije; 
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• sodelovanje z drugimi sekcijami, priprava novih protokolov, prenova 
spletne strani sekcije. 

 
 
Poročilo pripravila: Veronika Jagodic Bašič, predsednica sekcije 
                                   

13.26. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
socialnih zavodih 

 
 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 
Člani izvršilnega odbora: 

• Predsednica:   Gabrijela Valenčič- mandat od 21. 
4. 2016 - 21. 4. 2020, 1 mandat 

• Člani: Klavdija Kobal Straus - mandat od 15. 4.2014 - 15. 4. 2018; Marija 
Bartolj - mandat od 21. 4. 2016 - 21. 4. 2020; Frančiška Pinoza - mandat 
od 15. 4. 2014- 15. 4. 2018; Nada Hercan - mandat od 15. 4. 2014 - 15. 4. 
2018; Inge Mesarec - mandat od 21. 4. 2016 - 21. 4. 2020; Jana Korinšek 
- mandat od 21. 4. 2016 - 21. 4. 2020 

Izvedli smo  devet korespondenčnih sej IO in pet rednih sej IO. 
 

 

II. Izvedena strokovna srečanja 
• 37. strokovno srečanje z naslovom: Aktivnosti zdravstvene nege in 

oskrbe,  21. 4. 2016 v Ljubljani 
• Kongres gerontološke zdravstvene nege in oskrbe: Živeti življenje v varni 

starosti, 5 in 6. 12. 2016, z obeležitvijo 20. obletnice ustanovitve in 
delovanja sekcije 

• Izvedba delavnice z naslovom: Terapevtsko hranjenje, 31. 5. 2016 v DU 
Brežice v organizaciji članice Frančiške Pinoza 

 
 

III. Založniška dejavnost 
• Aktivnosti zdravstvene nege in oskrbe: zbornik predavanj, Zbornica 

zdravstvene nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in 
zdravstvenih tehnikov Slovenije, Strokovna sekcija medicinskih sester in 
zdravstvenih tehnikov v socialnih zavodih, 37. strokovno srečanje, 
Ljubljana, 21. april 2016; [urednici Klavdija Kobal Straus, Gabrijela 
Valenčič] 
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• Živeti življenje v varni starosti: zbornik predavanj, 2. Kongres gerontološke 
zdravstvene nege in oskrbe, Bernardin, 5. in 6. december 2016:(urednica 
Klavdija Kobal Straus) 

 
 

IV. Druga strokovna dejavnost 
• 7. 3. 2016 smo v sodelovanju z Zbornico - Zvezo organizirali posvet z 

naslovom: Odgovornost, varnost in medpoklicono sodelovanje v socialno 
varstvenem zavodu 

• Aktivno sodelovanje v delovnih skupinah: delovna skupina za paliativno 
zdravstveno nego pri Zbornici - Zvezi, delovna skupina za paliativno 
oskrbo pri Ministrstvu za zdravje, delovna skupina za revizijo poklicnega 
standarda srednja medicinska sestra, delovna skupina za dolgotrajno 
oskrbo pri  Ministrstvu za zdravje, delovna skupina za peritonealno dializo 

• Srečanje s predstavniki Skupnosti socialnih zavodov 
• Srečanje s predstavniki ZZZS - peritonealna dializa 
• Priprava izjave za javnost ob svetovnem dnevu invalidov  
• Izvedba volitev za predsednico in članice IO 
• Sodelovanje v strokovnih nadzorih v socialnih zavodih 
• Priprava odgovorov na strokovna vprašanja s področja dela 

 

V. Mednarodna dejavnost 
Po sklepu IO sekcije št. 4-2016/02 RS in sklepu Upravnega odbora Zbornice -  
Zveze so se   članice IO:  Klavdija Kobal Straus, Frančiška Pinoza in Gabrijela 
Valenčič udeležile 5. Evropskega kongresa zdravstvene nege v Rotterdamu, ki je 
potekal od 4. 10. 2016 do 7. 10. 2016. 
 
 

VI. Program dela in cilji za leto 2017 
• Organizacija dveh strokovnih srečanj z izdajo zbornikov predavanj; 
• organizacija štirih delavnic po različnih regijah; 
• sodelovanje v strokovnih nadzorih v socialnih zavodih; 
• organizacija srečanja vodij zdravstvene nege v socialnih zavodih. 

 
Aktivnosti bodo usmerjene v doseganje naslednjih  ciljev: 

• razvoj stroke in menagmenta zdravstvene nege in oskrbe v socialnih 
zavodih, aktivnosti proti ukinjanju vodij zdravstvene nege in oskrbe oz 
namestnic zdravstvene nege in oskrbe, 

• izobraževanje in seznanjanje članov z aktualnimi vsebinami, 
• izvajanje aktivnosti za spremembo kadrovskih standardov in normativov v 
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socialnih zavodih, 
• izvajanje aktivnosti za spremembo meril za kategorizacijo zdravstvene 

nege in oskrbe. 
 
 

VII. Druge aktivnosti 
Aktivno sodelovanje v delovnih skupinah, kjer se obravnava problematika s 
področja zdravstvene nege in oskrbe v socialnih zavodih. 
 
 
Poročilo pripravila: Gabrijela Valenčič, predsednica sekcije 
 

 

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

 
 
 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 
Člani izvršilnega odbora: 

• Predsednica:   Tanja Žontar, predsednica (Univerzitetna klinika za 
pljučne bolezni in alergijo Golnik) 

• Podpredsednica: Irena Trampuš podpredsednica (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).  

V sekciji smo zaradi lažjega delovanja imenovali koordinatorico za 
sodelovanje s tujino Urško Hvala (UKC Ljubljana, Klinični oddelek za žilne 
bolezni) in strokovno sodelavko za področje zdravstvene nege in zdravstvene 
vzgoje kardiološkega in angiološkega bolnika dr. Andrejo Kvas (Zdravstvena 
fakulteta Ljubljana, Oddelek za zdravstveno nego).  

 

II. Izvedena strokovna srečanja 
• 27. 5. 2016 smo v Šmarjeških Toplicah uspešno organizirali strokovno 



Poročilo o delu organov Zbornice –Zveze za leto 2016   

 146 

srečanje z naslovom Atrijska fibrilacija, žensko srce, prirojene srčne 
napake. 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.  

• 2. 4. 2016 smo v Slovenj Gradcu organizirali strokovno srečanje 
Obravnava bolnika v ambulanti za srčno popuščanje (Zdravljenje bolnikov 
z napredovalim srčnim popuščanjem). 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 2016 večkrat izvedli 
modul Arterijska hipertenzija, izobraževanje za diplomirane medicinske 
sestre/diplomirane zdravstvenike v referenčnih ambulantah.  

• Ishemična bolezen srca je bila rdeča nit strokovnega srečanja, ki je 
potekalo 17. 11. v Ljubljani, in smo ga organizirali v sodelovanju s Sekcijo 
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v splošni medicini in Sekcijo 
medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji. Namenjeno je 
bilo predvsem medicinskim sestram, ki delujejo v zdravstvenih timih 
referenčnih ambulant družinske medicine 

 
 

III. Založniška dejavnost 
• Ob strokovnem srečanju v maju smo izdali zbornik prispevkov z recenzijo 

in CIP zapisom Atrijska fibrilacija, žensko srce, prirojene srčne napake. 
• Z zamudo smo izdali tudi zbornik prispevkov brez recenzije Bolnik z 

miokardnim infarktom.   
V Utripu smo objavili: 

• Obravnava bolnika v ambulanti za srčno popuščanje, Majda Kladnik, 
Maja Rakuša (maj 2016) 

• Strokovno srečanje MS in ZT v kardiologiji in angiologiji, Antonija 
Gazvoda (avgust 2016),  
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IV. Druga strokovna dejavnost 
V septembru so kolegice iz sekcije (Susy Cotič, Darja Lakner, Katja Janša 
Trontelj, Tanja Štraus, Tanja Žontar) aktivno sodelovale pri izvedbi Šole 
obremenitvenega testiranja, ki je potekala v Mariboru, s prispevki Vloga 
medicinske sestre/zdravstvenika pri obremenitvenem testiranju in priprava 
bolnika ter Priprava, čiščenje in vzdrževanje pripomočkov in aparatur pri 
obremenitvenem testiranju. 
 

V. Mednarodna dejavnost 
Na povabilo kolegic iz Hrvaške smo se v Zagrebu od 3. do 6. 11. 2016 udeležili 
6. kongresa združenja kardioloških medicinskih sester Hrvaške z mednarodno 
udeležbo. Na srečanju so aktivno sodelovale: Vesna Mežnar iz UKC Ljubljana s 
prispevkom Zdravstvena nega bolnika pri perkutani balonski dilataciji aortne 
zaklopke v katetrskem laboratoriju, Urška Osredkar prav tako iz UKC Ljubljana s 
prispevkom Vodenje  bolnika s srčnim popuščanjem v ambulanti s strani 
medicinske sestre in Mateja Podergajs in SB Celje s prispevkom Ocena 
zdravstvene pismenosti – temelj zdravstveno-vzgojnega dela bolnikov koronarno 
boleznijo.  
 
 

VI. Program dela in cilji za leto 2017 
V letu 2017 načrtujemo organizacijo dvodnevnega strokovnega srečanja 26. in 
27. maja v Šmarjeških Toplicah, kjer bodo glavne teme: kardiološki bolnik in 
pridružene bolezni. Na srečanju bomo izvedli tudi volitve za predsednika/co 
sekcije in člane IO, ker se v novembru 2017 izteče mandat sedanjim članom IO 
in predsednici sekcije. 
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 
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nege kardiološkega bolnika. 
 V okviru Zbornice – Zveze želimo biti aktivno vključeni pri reševanju aktualnih 
problemov in zastopati vse kolegice in kolege, ki delujejo na področju, ki ga 
pokriva naša sekcija. 
 
Poročilo pripravila: Tanja Žontar, predsednica sekcije  
 

 

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. 

II. Izvedena strokovna srečanja 
 

• Učna delavnica Kategorizacija zahtevnosti zdravstvene nege (KZZN) in 
planiranje kadra, 21. 1. 2016, Ljubljana in 1. 6. 2016, Valdoltra 

• Strokovno srečanje Odgovornost za spremembe, 26. 5. 2016, Ljubljana 
 

III. Založniška dejavnost 
 
CIP	   -‐	   Kataložni	   zapis	   o	   publikaciji	   Narodna	   in	   univerzitetna	   knjižnica,	   Ljubljana	   616-‐
083(082)	   ODGOVORNOST	   managementa	   za	   spremembe	   [Elektronski	   vir]:	   strokovno	  
srečanje,	  Ljubljana,	  M	  hotel,	  26.	  maj	  2016	  :	  zbornik	  prispevkov	  z	  recenzijo	  /	  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]	  	  
	  

IV. Mednarodna dejavnost 
 
Mag. Boris Miha Kaučič je od 2012 član generalnega komiteja Evropskega 
združevanja direktorjev zdravstvene nege (ENDA) 
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V. Program dela in cilji za leto 2017 
 
V 2017 je planirano izvajanje delavnic kategorizacija zahtevnosti bolnišnične ZN 
in izvedba strokovnega srečanja Priložnosti	  na	  področju	  managementa	  v	  zdravstveni	  
negi	  	  	  (25.	  5.	  2017).	  	  
V okviru delovanja Zbornice Zveze se želimo dejavno vključiti v projekte (E – 
dokumentacija na področju ZN v Sloveniji) in želimo biti aktivno vključeni v 
reševanje aktualnih problemov na strokovnem področju, ki ga sekcija pokriva.   
Podrobnosti glede plana dela bomo dogovorili na srečanju novega IO 13. 2. 
2017. 
 

VI. Druge aktivnosti 
 
Člani Sekcije  v managementu smo bili 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 svetovanjem pri Ministrstvu za zdravje (Kadivec, 
Lokajner, Vidnar), članica Strateškega sveta za zdravstveno nego pri Ministrstvu 
za zdravje (Kadivec).  
 
Poročilo pripravila: Saša Kadivec, predsednica sekcije 
 

 

13.29. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
nevrologiji 

 
 
 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 
Člani izvršilnega odbora: 

• Predsednikca:   mag. Maja Medvešček Smrekar 
• Podpredsednica: Helena Tušar 
• Člani:   Lidija Ocepek, Stanka Habjanič, Renata Orosel, Irma 

Kumer 
 

 

II. Izvedena strokovna srečanja 
3. marca smo izvedli strokovno srečanje v Topolšici z naslovom Možgani - srce 
življenja 
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III. Založniška dejavnost 
Na strokovnem srečanju smo izdali zbornik, ki je bil le lektoriran in nismo 
zaprosili za CIP. 
 

IV. Program dela in cilji za leto 2017 
20.1.2017 bomo organizirali strokovno srečanje v sodelovanju z Združenjem 
nevrologov Slovenije SZD in Univerzitetnim kliničnim centrom Ljubljana z   
naslovom 1. mednarodni simpozij iz vaskularne nevrologije in izvedli volitve 
predsednika/ ce in članov IO. Ob tej priliki bomo izdali tudi učbenik za medicinske 
sestre z naslovom Zdravstvena nega v žilni nevrologiji I. 
  
Udeležili se bomo ICN Congressa 2017 v Barceloni (27. 5.- 1. 6. 2016). 
 
Načrtujemo aktivno udeležbo na 11. kongresu zdravstvene in babiške nege 
Slovenije 2017 (27. do 29. 11. 2017) z motom: medicinske setre in babice- 
ključne za zdravstveni sistem. 
 

V. Druge aktivnosti 
Korespondenčne seje med člani IO sekcije, predlog spremembe znaka naše 
strokovne sekcije. 
 
 
Poročilo pripravila: Maja Medvešček Smrekar, predsednica sekcije 
 

	  

13.30. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
otorinolaringologiji 

 
 
 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 
Člani izvršilnega odbora: 

• Predsednik:    Matjaž Mrhar,   mandat od 24. 5. 2014 do 2018     
• Člani:    Danica Lukšič (24. 5. 2014 – 2018), Marjanca 
But, Nataša Veren, Breda Ponikvar, Dunja Gornjak, Andreja Trdin, Alisa 
Salihović (vsi zgoraj navedeni mandat) in Sonja Krajnik  (22. 4. 2016 do 
2020)    
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II. Izvedena strokovna srečanja 

VI. strokovno izobraževanje : Celostna obravnava pacienti z obolenji nosu, 
Moravske Toplice,  22. 4. 2016  
 

II.  Založniška dejavnost 

   Izdaja zbornika ob srečanju – recenziran in lektoriran   
 

III. Druga strokovna dejavnost 

 V pripravi protokol aplikacija kapljic v nos   
 

IV. Program dela in cilji za leto 2017 

  V letu 2017 nameravamo izpeljati strokovno srečanje in nadaljevati s pisanji 
protokolov  ter organizirati strokovno ekskurzijo.    
 
 
 
Poročilo pripravil:    Matjaž Mrhar, predsednik sekcije     
 

 

13.31. Sekcija medicinskih sester v promociji zdravja in 
zdravstveni vzgoji 

 
 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 
Člani izvršilnega odbora: 

• Predsednica:   Majda Šmit  (17. 6. 2016 - 17. 6. 2020)  
• Podpredsednica: Sanja Vrbovšek (17. 6. 2016 - 17. 6. 2020)  
• Člani:   Boštjan Viher - tajnik sekcije; Tadeja Bizjak, Andreja 

Kvas, Svetovalki strateških  odločitev delovanja sekcije; Sandra Gaber 
Flegar, Mirna Nemanič, Ksenja Noč, Renata Škrget 

 
Vsi člani imajo mandat od 17. 6. 2016 do 17. 6. 2020 
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V letu 2016 je bilo pet  sestankov (od 7. 4. do 6. 6.) sekcije v ustanavljanju - 
iniciativni odbor sekcije, 17. 6.  volitve in štirje sestanki Izvršilnega odbora . 
 

II. Izvedena strokovna srečanja 
• Zdravstvena vzgoja - kje smo? - 17. 6. 2016, Ljubljana 
• Temeljni postopki oživljanja in nujna stanja - učna delavnica za izvajalce 

ZV v OŠ (2. steber), 8. 11. 2016, Ljubljana 
• Ishemična bolezen srca, 17. 11. 2016, Ljubljana; soorganizator srečanja s 

Sekcijo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in 
angiologiji in Sekcijo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v splošni 
medicini 

 
 

III. Založniška dejavnost 
Utrip oktober: 

• Zdravstvena vzgoja- kje smo? 
• Rožnati oktober – svetovni mesec boja proti raku dojk 

Utrip november: 
• 2016 World Cancer Congress: Nadzor nad rakom 

 
 

IV. Druga strokovna dejavnost 
Izvedba učnih delavnic za druge poklicne skupine: 

• Pregledujem si dojke - potrjujem si zdravje - pet učnih delavnic za 
zaposlene na Ministrstvu za notranje zadeve in Policijskih postajah 
Ljubljana, Kranj, Novo mesto, Maribor - (10. 10., 26. 10., 14. 11., 21. 11., 
28. 11. 2016)  

NIJZ: 
• Sodelovanje s predstavniki področja zdravstvene vzgoje glede 

spremembe Aneksa 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2016- 
Priloga ZD ZAS II/a v zvezi z izvajanjem zdravstvene vzgoje 

• Priprava učnih delavnic za izvajalce zdravstvene vzgoje  predšolskih 
otrok v vrtcih v okviru primarnega zdravstvenega varstva z naslovi: 
"Umijmo si roke, Kaj se skriva na rokah, Ostanimo zdravi in Z malo dejanj 
veliko zdravja" 

MZ: 
• Iztočnice za nacionalno strategijo razvoja osnovne zdravstvene dejavnosti 

do leta 2025 za področje zdravstvene vzgoje 
• Stališče glede sodelovanja med zdravstvenimi domovi in izobraževalnimi 

institucijami v zvezi s pripravo in izvedbo sistematičnih pregledov 
osnovnošolskih in srednješolskih otrok ter mladine 
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V. Mednarodna dejavnost 

• Sodelovanje predsednice sekcije v programskem odboru  19. 
mednarodne Biennial School Nurses International konference, ki bo  
24. - 28. 7. 2017, San Francisco. 

• Aktivni udeležbi s predavanjema  dveh članic IO sekcije, na 
konferenci v San Franciscu. 

 
 

VI. Program dela in cilji za leto 2017 
• Temeljni postopki oživljanja in nujna stanja -učna delavnica za izvajalce 

ZV v OŠ (2. steber),  Ljubljana, 22. 3. 2017 
• Nadgradnja in razvoj preventive - kaj prinaša, Portorož, 9. 6. 2017 
• Izkušnje, preventiva po šolah, vrtcih - izziv za naprej?, Ljubljana, 9. 11. 

2016 
CILJI: 
Priprava kompetenčnega profila za izvajalce zdravstvene vzgoje. 
Sodelovanje z drugimi strokovnimi sekcijami, društvi-brez konkurenčnosti. 
Izvedba delavnic, predavanj za druge poklicne skupine. 
 
 
Poročilo pripravila: Majda Šmit, predsednica sekcije 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
 
 

 


