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1. POROČILO PREDSEDNICE 

 

 
Skladno z nalogami, opredeljenimi v Statutu Zbornice – Zveze, podajam poročilo 
o opravljenem delu v letu 2017. V poročilu bodo zajeti le najpomembnejši dogodki 
in aktivnosti, ki smo jih izvedli skupaj z najtesnejšimi sodelavci. Še več podrobnosti 
so v nadaljevanju predstavili predsednice oz. predsedniki strokovnih sekcij, 
regijskih strokovnih društev, delovnih skupin in komisij in zaposleni v strokovnih 
službah Zbornice – Zveze.  
V letu 2016 smo načrt dela Zbornice – Zveze za leto 2017 pripravili v okviru šestih 
ciljev, in sicer:  

1. skrb za članstvo (ozaveščanje, prepoznavanje prednosti članstva, 
vključevanje novih, skrb za zveste člane, povezovanje in krepitev 
sodelovanja med regijskimi društvi, strokovnimi sekcijami, zavodi, 
izobraževalnimi institucijami, drugimi), 

2. skrb za razvoj zdravstvene nege in babištva za doseganje varne in 
kakovostne zdravstvene, babiške nege in oskrbe za izvajalce in 
paciente/uporabnike, 

3. skrb za razvoj in krepitev organizacije kot sodobne, samostojne zveze 
strokovnih društev, temelječe na prostovoljnem članstvu z 90-letno tradicijo,  

4. regulacija stroke – javna pooblastila, 
5. sooblikovanje zdravstvene politike in krepitev pomena zdravstvene, 

babiške nege in oskrbe v zdravstvenem in socialnem varstvu v skrbi 
za varno in kakovostno izvajanje zdravstvene, babiške nege in oskrbe ter 
status izvajalcev, 

6. aktivno vključevanje in sodelovanje z mednarodnimi organizacijami.   

Skrb za članstvo  
 
Skrb za članstvo je osnovni gradnik organizacije, ki temelji na prostovoljnem 
članstvu že vseh 90 let od začetkov organiziranega delovanja medicinskih sester 
na Slovenskem v letu 1927. Najpomembnejša vez s članstvom so prave in hitre 
informacije. V ta namen smo v letu 2017 nadgradili informacijski sistem, ki je bil po 
devetih letih neprestanega delovanja že iztrošen in potreben razširitve. Hitrejše 
delovanje sistema pomeni tudi hitrejši dostop do portala in vpogleda v osebni 
portfolio.  
Ob začetku leta smo izdali tudi nove članske izkaznice, ki služijo kot identifikacija, 
hkrati pa so pomemben način registracije člana na strokovnih izobraževanjih in 
drugih dogodkih, ki jih organizirajo tako regijska strokovna društva kot strokovne 
sekcije in delovne skupine Zbornice – Zveze.  
Glasilo Utrip je v letu 2017 zabeležilo 24 let nepretrganega izhajanja. Naklada je 
znova dosegla več kot 15.000 izvodov. Posamezne vsebine iz glasila so bile 
prenesene tudi v mobilni aplikaciji.  
Skladno z načrtom dela smo v letu 2017 začeli ustvarjati tudi e-novice, ki so preko 
e-naslova že dosegle 9.000 članov in članic in katerih branje dosega 60 % vseh 
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naslovnikov. V koraku s časom smo na facebooku ustvarili tudi stran Zbornice – 
Zveze.  
Veliko zahval in pohval članov smo prejeli z odločitvijo, da za zvestobo članstvu 
vsem, ki so dopolnili sedemdeset let starosti in so dolgoletni člani, podarimo knjigo 
stanovskega kolega Jožeta Lavrinca Zgodbe iz domače shrambe. Knjiga je 
nastala iz prispevkov, ki jih Jože pripravlja za sleherno številko glasila že vsaj tri 
leta. Če bo tako nadaljeval, se bo gradiva v kratkem nabralo za še eno knjigo. Vse 
leto so strokovni sodelavci v pisarni odgovarjali na telefonske klice, e-pošto, skrbeli 
za popravke podatkov v registru članstva, ki se še vedno nanašajo predvsem na 
spremembo priimka pretežno naših članic.  
Vseživljenjsko učenje kot največja dodana vrednost, ki se odraža preko vseh 11 
regijskih strokovnih društev, 31 strokovnih sekcij, 7 delovnih skupin in celotnega 
vodstva Zbornice – Zveze, bo predstavljena v naslednjih poglavjih. Veseli nas, da 
se število udeležencev izobraževanj iz leta v leto veča. Tako smo v letu 2015 
zabeležili 18.053 posameznih vpisov v register izobraževanj, leta 2016 že 23.659 
in leta 2017 že 27.883 posameznikov, ki so se udeležili kateregakoli strokovnega 
dogodka.  
Predsednica, podpredsednik, izvršna direktorica in drugi člani UO smo se 
udeleževali vseh pomembnih srečanj, ki so jih pripravila regijska strokovna društva 
in strokovne sekcije ter članstvo seznanjali z aktualnimi dogodki. Povsod smo bili 
sprejeti z odobravanjem zlasti zaradi informacij »iz prve roke«.  
Volilna skupščina Zbornice – Zveze je za drugi mandat polno zaupanje za 
mesto podpredsednika znova predala Jožetu Prestorju. V slovesnem delu 
skupščine sta naziv častni članici Zbornice – Zveze prejeli Irma Kiprijanovič 
in Biserka Marolt Meden. 
Žal se nam je zataknilo pri nedokončanem projektu promocijske mape za dijake in 
študente ter predstavitvene zloženke v slovenskem in angleškem jeziku. Morda 
nam bo v letu 2018 uspelo vzpostaviti tudi twitter. 
Skrb za razvoj zdravstvene in babiške nege ter oskrbe 
Razvoj zdravstvene in babiške nege temelji tudi na pripravi strokovnih gradiv, 
priročnikov, protokolov. Sestava delovne skupine za pripravo nacionalnih 
protokolov se je v letu 2017 nekoliko spremenila, dopolnila. V drugi polovici leta so 
se člani delovne skupine intenzivno srečevali, posledica njihovega dela je tudi 
devet novih protokolov, objavljenih na spletni strani. 
Posebno mesto je pripadlo dokumentu, ki smo ga oblikovali skupaj z Zdravniško 
zbornico Slovenije: »Protokol medpoklicne komunikacije med medicinskimi 
sestrami/babicami in zdravniki v primerih dvoma o naročenih ukrepih«. 
Protokol je potrdil Upravni odbor Zbornice – Zveze ter Razširjeni strokovni kolegij 
za zdravstveno in babiško nego (RSKZBN) pri Ministrstvu za zdravje. Žal nam je, 
da se Zdravniška zbornica ni odločila, da bi dokument z dogovorom sprejeli kot 
skupni dokument na nacionalni ravni. Po zgledu strokovnih organizacij medicinskih 
sester v tujini smo se odločili, da ga samostojno objavimo in priporočimo v uporabo 
v kliničnih okoljih.  
Že leta 2015 je bila na Ministrstvu za zdravje ustanovljena posebna medpoklicna 
skupina za pripravo Protokola kliničnih smernic za porod na domu, v kateri so 
sodelovale tudi diplomirane babice, članice Zbornice – Zveze. Prav ob zaključku 
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leta 2017 je skupina dokument zaključila. Vložek naših strokovnih kolegic ni bil 
zanemarljiv. 
Delovna skupina, ki je bila imenovana leta 2016 pod imenom DS za preoblikovanje 
dokumenta poklicne aktivnosti in kompetence v zdravstveni in babiški negi, je bila 
zagotovo pred velikim izzivom dokument preoblikovati tako, da bo upošteval EFN 
smernice, Direktivo EU 2013/55 in temeljil na izobraževalnih programih srednjega 
in visoko strokovnega izobraževanja, hkrati pa omogočil implementacijo 38. člena 
Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki omogoča priznavanje poklicne kvalifikacije 
diplomirane medicinske sestre za vse s srednjo strokovno izobrazbo, ki v več kot 
50 % svojega delovnega časa izvajajo delo diplomirane medicinske sestre. Delo 
so člani delovne skupine opravili in dokument posredovali v potrditev UO Zbornice 
– Zveze in RSKZBN. 
Po več letih zahtevnega dela je nastal prevod knjige klasifikacija negovalnih 
diagnoz, NANDA International (NANDA-I). S tem je tudi slovenska zdravstvena 
nega stopila v stik z mednarodnim priznanim strokovnim jezikom. Delovna 
skupina, ki je bila pred leti imenovana pod okriljem RSKZN, je opravila zares 
obsežno delo, odločitev UO Zbornice – Zveze, da pomemben priročnik založi in 
izda, pa zagotovo modra odločitev za strokovno organizacijo in njen prispevek k 
razvoju zdravstvene nege v slovenskem prostoru. 
11. kongres zdravstvene in babiške nege Slovenije se je odvijal, tudi v počastitev 
visokega jubileja – 90-letnice organiziranega delovanja medicinskih sester na 
Slovenskem, izjemoma kar tri dni, v času od 27. do 29. novembra 2017. Vabljeni 
predavatelji, ki so nastopili s plenarnimi predavanji, so bili: predsednica 
mednarodne organizacije ICN Annette Kennedy, dr. Paul De Raeve, generalni 
sekretar Evropske zveze združenj medicinskih sester (EFN) in prof. dr. Lesley 
Page, do meseca junija predsedujoča Royal College of Midwives (RCM), Dušica 
Popadić, direktorica Incest Trauma centra – Beograd (ženska srbska nevladna 
organizacija, specializirana za družbene probleme spolnega nasilja) ter dr. Dušica 
Pleterski Rigler, strokovnjakinja za uvajanje varnostne kulture v zdravstvu, 
pooblaščenka za varnost pacientov, zaposlenih in drugih v UKC Ljubljana. 
Kongres je združil več kot 300 aktivnih in pasivnih udeležencev in v treh dneh 
predstavil več kot 80 strokovnih prispevkov in učnih delavnic.  
Strokovna srečanja, ki so jih organizirale strokovne sekcije (89), regijska strokovna 
društva (126), delovne skupine (5) ter strokovne službe Zbornice – zveze (14), so 
pritegnila v skupnem seštevku dogodkov (234) več kot 13.000 izvajalcev 
zdravstvene in babiške nege. Izvedena so bila tudi specialna znanja s področja 
Zdravstvena nega pri motnjah v uriniranju (Sekcija medicinskih sester in 
zdravstvenih tehnikov v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti) in specialna znanja s 
področja sterilizacije za tehnike zdravstvene nege, ki so zaposleni na področju 
sterilizacije v izvedbi Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
sterilizaciji v sodelovanju z UKC Ljubljana.  
Ob začetku projekta CPC+, nadgrajena obravnava pacienta na bolnikovem domu, 
smo sodelujočim medicinskim sestram v okviru projekta norveških finančnih 
mehanizmov obljubili, da bodo pridobljena nova znanja, ki so jih prenesle tudi na 
paciente, formalno verificirale kot specialno znanje. 40 patronažnim medicinskim 
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sestram ZD Ljubljana je bilo v mesecu januarju priznano omenjeno specialno 
znanje.  
Že drugič smo sodelovali tudi v programu 2. mednarodnega sejma sodobne 
medicine. Na svetovni dan zdravja sta regijsko Strokovno društvo medicinskih 
sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja in Sekcija medicinskih sester in 
zdravstvenih tehnikov v psihiatriji pripravila celodnevni strokovni dogodek, 
posvečen ozaveščanju o depresiji, ki je najpogostejši vzrok bolezni in invalidnosti 
po svetu. S tem dogodkom smo podprli kampanjo Svetovne zdravstvene 
organizacije (SZO) Spregovorimo o depresiji, s katero želi SZO doseči, da bi čim 
več ljudi po svetu poiskalo in dobilo ustrezno pomoč. Na dan otvoritve sejma je 
sodelovala tudi Britansko-slovenska gospodarska zbornica, ki je pripravila 
strokovni dogodek s tematiko preprečevanja okužb, povezanih z zdravstvom. 
Zaprosili so nas, če bi pri tem dogodku sodelovali in prispevali svoj delež na okrogli 
mizi. Na okrogli mizi so sodelovali: Clive Spooner, predstavnik podjetja 
Vernacare, Emil Pal, dr. med. in naša stanovska kolegica Marija Kohek, dipl. m. 
s., iz SB Murska Sobota, asist. mag. Božena Kotnik Kevorkijan, dr. med., članica 
Nacionalne komisije za obvladovanje bolnišničnih okužb, David Harper, svetovno 
priznani ekspert za področje legionele, prof. Richard Puleston, predstavnik 
inštituta za javno zdravje iz Anglije ter Rose Gallagher, strokovna sodelavka za 
preprečevanje in obvladovanje okužb, povezanih z zdravstvom pri Royal College 
of Nursing. Okroglo mizo je povezovala predsednica Zbornice – Zveze Monika 
Ažman.  
V okviru Evropskega združenja enterostomalnih terapevtov (ECET), kjer je članica 
vodstva tudi predsednica strokovne Sekcije medicinskih sester v enterostomalni 
terapiji Renata Batas, se je oblikovala raziskovalna skupina, ki bo pripravila 
smernice za označevanje primernega mesta za izpeljavo izločalne stome na 
trebušno steno. Na Zbornici – Zvezi smo gostili predsednico ECET Gabriele 
Kroboth. 
Predsednica Zbornice – Zveze se je udeležila srečanja z organizacijskim odborom 
tečaja ATCN, ki deluje v sklopu Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov v urgenci. Delovno srečanje je bilo pomembno zato, ker so se ga udeležili 
tuji predavatelji, ki so vodili inštruktorski tečaj, in gospod Michael Glenn, ki je z 
našo organizacijo podpisal pogodbo o sodelovanju in na podlagi katere smo tečaj 
ATCN lahko začeli izvajati tudi v Sloveniji. 
Člani uredniškega odbora Obzornika zdravstvene nege, ki je dopolnil 51. leto 
izhajanja, so sledili načrtovanim aktivnostim in izšel je v štirih številkah na 358 
straneh ter predstavil 25 izvirnih znanstvenih in preglednih znanstvenih člankov.  
Nekaterih načrtovanih aktivnosti nam ni uspelo dokončati in se bodo nadaljevale v 
letu 2018. Mednje zagotovo sodi izdaja slovenske publikacije »Manchestrski način 
triaže«, tudi samostojni dokument poklicnih aktivnosti babic že (pre)dolgo čaka na 
svoj izid, stekle so tudi vse priprave za vzpostavitev e-učilnice. Kot vse kaže, do 
podpisa dogovora o medsebojnem sodelovanju med službo patronažne 
zdravstvene nege in Slovenskim društvom hospic ne bo prišlo, ker so se razmere 
v društvu hospic spremenile in MZ nima interesa, da bi še nadalje podeljevali 
koncesijo za izvajanje zdravstvene nege v okviru društev hospic. 
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Skrb za razvoj in krepitev organizacije  
Skrb za razvoj in krepitev organizacije kot sodobne, samostojne zveze strokovnih 
društev, temelječe na prostovoljnem članstvu z 90-letno tradicijo, se je odražal vse 
leto. Že v mesecu januarju smo v glasilu Utrip opozorili na datum 27. 11. 2017, ko 
je bil sklican prvi sestanek 13 pionirk slovenske zdravstvene nege v Ljubljani. V ta 
namen je bil izdelan poseben logotip, ki je spremljal vso klasično in elektronsko 
pošto ter uradne dopise Zbornice – Zveze. Vse leto so se sestajale članice DS za 
ohranjanje zgodovine in pripravljale obsežno publikacijo »Negovanje dediščine 
skozi devet desetletij – organizirano delovanje medicinskih sester na 
Slovenskem«. Knjiga, ki so jo zasnovale in oblikovale stanovske strokovne 
kolegice Irena Keršič, Darinka Klemenc, Marjeta Berkopec, Andreja Mihelič 
Zajec in Zdenka Seničar, je nastala v želji, da organizacija, ki danes združuje več 
kot 15.300 članov, ne le zbere in uredi nekatera pomembna dejstva, dogodke, 
prelomnice v razvoju zdravstvene nege in organizacije same na enem mestu, 
ampak tudi zato, da se na poseben način pokloni pomembnim posameznicam, 
posameznikom in skupnim dosežkom. Obseg preko 300 strani sam po sebi pove, 
da je bilo v pripravo knjige vloženega veliko prostega časa in konkretnega dela s 
področja zbiranja uradnih dokumentov tako v arhivih kot na upravnih enotah po 
posameznih regijah. Slovesnost, ki smo jo ob tem pripravili in katere častni 
pokrovitelj in slavnostni govorec je bil predsednik države gospod Borut Pahor, je 
bila natančno na 90. obletnico prvega sestanka 27. 11. 2017. V Kongresnem 
centru na Brdu pri Kranju je združila več kot 400 udeležencev. Posebni gostje, ki 
so se še odzvali povabilu, so bili: varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, 
ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc, direktor Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije Marjan Sušelj in številni drugi. Posebno mesto na 
slovesnosti je pripadlo tudi nekdanjim predsednicam organizacije, ki smo se jim ob 
tej priložnosti zahvalili s posebno spominsko keramično ploščico v obliki našega 
logotipa – ženske z lučko. Medicinske setre in babice smo bile ves čas, od 
nastanka organizacije do danes, pomemben del pri zagotavljanju zdravstvenega 
varstva v državi. Ob tem visokem in pomembnem jubileju je našo organizacijo 
za njeno delo in poslanstvo z redom za zasluge v predsedniški palači že v 
poletnih dneh odlikoval predsednik Republike Slovenije gospod Borut 
Pahor. Odlikovanje, ki smo ga prejeli, pomeni zahvalo za delo slehernega med 
nami, priznanje vsem, ki so skozi zgodovino gradili na liku, podobi, vrednotah in 
znanju medicinskih sester in babic. Pomeni tudi spodbudo za razvoj zdravstvene 
in babiške nege kot znanstvene discipline za danes in jutri. 
Mednarodni dan babic in mednarodni dan medicinskih sester smo obeležili s 
tradicionalno slovesnostjo v Ljubljani. Babice, matere in družine – partnerji za 
vse življenje je bilo sporočilo babic ob njihovem prazniku, Medicinske sestre: 
vodilni glas za doseganje ciljev trajnostnega razvoja je bilo sporočilo ob 12. 
maju. Slovesnosti se je udeležila tudi ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc. 
Pomembne posameznice, ki so s svojim delom v kliničnih okoljih, na 
izobraževalnem ali raziskovalnem področju pustile svojevrsten pečat, so prejele 
priznanje zlati znak, najvišje priznanje stanovske organizacije. Prejele so ga 
Doroteja Dobrinja, Darja Kramar, Branka Mikluž, Kristina Novak, Alojzija 
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Prestor in Mirjana Rep. Marija Šipec je prejela priznanje Angele Boškin za 
življenjsko delo. 
Statutarne naloge organov, kot so upravni odbor, odbor regijskih strokovnih 
društev in odbor strokovnih sekcij, so se odvijale celo leto. Upravni odbor je v letu 
2017, zasedal na 10 rednih in 7 korespondenčnih sejah in sprejel 189 sklepov, ki 
so vodilo dela v tekočem letu tako za zaposlene v skupnih službah kot izvršilne 
odbore strokovnih sekcij in regijskih strokovnih društev. Skladno z načrtom dela je 
potekalo tudi delo Odbora regijskih strokovnih društev (ORSD) in Odbora 
strokovnih sekcij (OSS). ORSD se je sestal na štirih rednih načrtovanih sejah, prav 
tolikokrat tudi OSS. Dvodnevni posvet funkcionarjev Zbornice – Zveze je potekal 
v Lipici. Udeležilo se ga je 46 najožjih sodelavcev, predsednikov strokovnih sekcij, 
regijskih strokovnih društev in delovnih skupin. Dokončno je bila oblikovana 
Strategija razvoja Zbornice – Zveze za obdobje 2017–2022. 
Posamezne strokovne sekcije so delovno pa tudi slovesno obeležile okrogle 
obletnice delovanja na strokovnem področju. Tako je slavnostna akademija ob 40. 
obletnici delovanja Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
pulmologiji potekala v Rogaški Slatini, 30 let delovanja sta obeležili Sekcija 
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji in Sekcija medicinskih 
sester v enterostomalni terapiji ter 20 let delovanja Sekcija medicinskih sester in 
zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji. Posebno slovesno je bilo tudi na 
štajerskem koncu, kjer je Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih 
tehnikov Maribor obeležilo 70- letnico svojega delovanja. Prav tako kot krovna 
organizacija je 90 let delovanja obeležilo Društvo medicinskih sester, babic in 
zdravstvenih tehnikov Ljubljana.  
Posebno mesto v poročilu zagotovo pripada tudi Sekciji medicinskih sester in 
zdravstvenih tehnikov v zobozdravstvu, ki ji je na pomladno strokovno srečanje v 
Portorožu uspelo privabiti rekordno število udeležencev, kar 240.   
V letu 2017 je UO ustanovil Delovno skupino na področju zdravstvene nege v 
zavodih/centrih za otroke s posebnimi potrebami ter v vzgojno-varstvenih zavodih 
R Slovenije. 
Več kot eno leto so strokovnjaki s področja dialize, patronažne zdravstvene nege 
in socialnega varstva pripravljali temeljna izhodišča za pripravo gradiv, ki so 
podlaga za začetek izvajanja asistirane peritonealne dialize na pacientovem domu 
ali v socialnovarstvenem zavodu. Dokončna dokumentacija je bila posredovana 
na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 
Za izvedbo številnih dejavnosti so bili izrednega pomena tudi naši skupni prostori, 
ki so občasno že premajhni. Prav zaradi priložnosti, da bi lahko strokovna 
srečanja, kjer število udeležencev ne bi presegalo števila 50, izvajali v lastnih 
prostorih, smo v letu 2017 finančni lizing spremenili v kredit in s tem kupili še 100 
m2 prostorov v kleti poslovne stavbe. Prostori bodo urejeni in pripravljeni za 
izvedbo strokovnih dogodkov spomladi 2018. 
V načrt dela smo kot pomemben dejavnik zapisali tudi krepitev pomena Zbornice 
–Zveze v strokovni in laični javnosti skozi medijsko pojavljanje. Ocenjujem, da smo 
skupaj s službo za odnose z javnostjo MA Marketing ta cilj v tem letu zares tudi 
dosegli. Skupaj s predsednicami oz. predsedniki strokovnih sekcij in delovnih 
skupin smo oblikovali 29 sporočil za javnost, predvsem vezanih na obeležitev 
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pomembnih mednarodnih dni. Kar 16-krat so izšle kratke e-novice, ki jih 
posredujemo že na 9.000 zaupanih e-naslovov članov, in konec leta že dosegli 60-
odstotno branost. Najbolj brana so bila obvestila o izobraževalnih dogodkih. Na FB 
strani smo objavili več kot 170 dogodkov in zabeležili preko 2.200 sledilcev. Med 
njimi zavzemajo najvidnejše mesto ženske v starostni skupini 25 do 34 let. To 
pomeni, da smo našli pravi komunikacijski kanal tudi za stik z mladimi.  
Največjo branost so dosegli naslednji prispevki: intervju s predsednico Zbornice – 
Zveze, s kar 15.536 ogledi »Tega je dovolj. Prišli smo do skrajnih meja. Ne gre niti 
več za vprašanje denarja, ampak v zadnjem času samo še za vprašanje preživetja, 
dostojanstva na delovnih mestih, ker pravzaprav izgorevamo iz dneva v dan vse 
bolj,« je v pogovoru za STA opozorila Monika Ažman«, sledil je intervju za revijo 
Viva – 14.681 klikov, intervju za revijo Jana 7.557 klikov, nato zapis dr. Marjana 
Fortuna, Nočno delo »postara« možgane s 7.379 ogledi, 7.131 ogledov je imel 
prispevek Kanala A s predsednico ICN Annette Kennedy. Največ pozornosti smo 
v stiku z mediji namenili osrednjemu dogodku v letu 2017, 11. kongresu 
zdravstvene in babiške nege (ZBN) in obeležitvi 90-letnice organiziranega 
delovanja. Naši nastopi in objave so bile:  
TV Dnevnik, SLO 1 (Dnevnik, SLO 1 – kongres ZBN, Marjeta Berkopec), Odmevi, 
SLO 1 (Igor E. Bergant) – kongres ZBN, Monika Ažman), Svet na Kanalu A – 
kongres ZBN Annette Kennedy in Paul de Raeve), STA (Anja Gorenc, Monika 
Arenc, Dnevnik (Nina Knavs), intervju z Annette Kennedy, Jana (Maja Sodja) – 
intervju z Annette Kennedy, RA Slovenija – (Studio ob 17-ih). Naša PR služba 
ocenjuje, da bo za večjo pojavnost v medijih v prihodnje potrebno še intenzivnejše 
individualno delo z novinarji. 
Svoje delovne obveznosti so sleherni mesec presegli redno zaposleni v pisarni 
Zbornice – Zveze. Podatki govorijo sami zase: sprejeli, odprli, prerazporedili in v 
informacijski sistem vnesli več kot 23.000 pisemskih pošiljk, koliko točno so jih tudi 
odposlali, nam ni niti uspelo prešteti, fotokopirali so na tisoče listov papirja, potrdil, 
skenirali in arhivirali, pripravili več kot 1100 različnih pogodb in več kot 1000 potnih 
nalogov, sprejeli 1220 računov in jih izdali 3447 ter v dvanajstih mesecih vknjižili 
278.885 članarin, položnic in drugih dokumentov. 
 
Regulacija stroke – javna pooblastila 
V okviru javnih pooblastil so strokovni sodelavci v celoti dosegli in celo presegli s 
pogodbo Ministrstva za zdravje dogovorjeni obseg dela. Izvedli so 11 sistemskih 
in 41 individualnih strokovnih nadzorov s svetovanjem. Skupno opravili 5.540 
upravnih postopkov in 2.171 licenčnih vrednotenj ter s tem bistveno presegli letni 
program izvajanja nalog za tekoče leto, in sicer so opravili 2.240 upravnih 
postopkov in 1.871 licenčnih vrednotenj več, kot je bilo opredeljenih v pogodbi 
o izvajanju nalog javnega pooblastila. Prav tako sta bili na Ministrstvo za zdravje 
posredovani dve obsežni gradivi za izvedbo prvih dveh kliničnih specializacij s 
področja zdravstvene nege, in sicer Specializacija s področja urgentnih stanj 
in Specializacija s področja obravnave in vodenja pacienta s kronično 
nenalezljivo boleznijo. Sredi leta 2018 poteče triletno obdobje izvajanj nalog 
javnega pooblastila, zato so zaposleni na področju javnih pooblastil že v novembru 
na MZ oddali namero za pripravo razpisa za podaljšanje javnih pooblastil. V 
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predlogu smo zapisali, da želimo naslednje podaljšanje javnega pooblastila za 
obdobje sedem (7) let.  
Izredno delo so tudi v letu 2017 opravili člani DS za licenčno vrednotenje, ki so 
poleg vlog organizatorjev (548) pregledali zares izjemno število individualnih vlog 
(1675). Vzporedno s tem so sestavljali tudi nabor predavateljev za obvezne 
vsebine in pripravljali zbir izobraževanj, katerih vsebina je sorodna, jih medsebojno 
primerjali in poskušali tudi enakovredno vrednotiti. 
Za ustrezno in hitro obravnavo podatkov ter varno hranjenje le teh smo v letu 2017 
nadgradili informacijski sistem in za to uporabili lastna sredstva, ker sredstva, 
pridobljena iz državnega proračuna, ne zadoščajo za vse potrebe. Na spletni strani 
Zbornice – Zveze sta se oblikovala dva nova portala: »Iskalnik izvajalcev 
zdravstvene in babiške nege« in »Stanje licenčnih točk«. Prvi omogoča javen 
dostop in vpogled v register vseh izvajalcev zdravstvene, babiške nege in oskrbe, 
drugi je namenjen izvajalcem – diplomiranim medicinskim 
sestram/zdravstvenikom/babicam, ki lahko neomejeno 24 ur na dan, po predhodni 
registraciji, spremljajo stanje svojih licenčnih točk. 
Sooblikovanje zdravstvene politike in krepitev pomena zdravstvene, babiške 
nege in oskrbe v zdravstvenem in socialnem varstvu  
Kar najmočneje smo si vse leto prizadevali za sodelovanje pri oblikovanju 
zdravstvene in socialne politike v skrbi za varno in kakovostno izvajanje 
zdravstvene, babiške nege in oskrbe ter status izvajalcev. Naši strokovnjaki s 
posameznih področij so natančno pregledali mnoge predloge zakonov. Na vse 
smo podali tudi pripombe in strokovna stališča zdravstvene in babiške nege. 
Mednje sodijo: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pacientovih 
pravicah, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in 
Zakon o dolgotrajni oskrbi.  
Oddali smo pripombe na Strategijo razvoja osnovne zdravstvene dejavnosti v 
Sloveniji do leta 2027 in se vključevali v druge pomembne odločitve, 
pomembne ne samo za zdravstvene delavce in sodelavce, ampak predvsem 
za uporabnike zdravstvenih storitev. Kar največ aktivnosti smo usmerili tudi 
v oblikovanje prehodnih določb Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-K), 
ki v 38. členu po dolgih letih omogoča udejanjanje sistemskih rešitev na področju 
zdravstvene nege.  
Podprli smo sprejem Zakona o dolgotrajni oskrbi na podlagi ocene, da je treba 
na sistemski ravni zagotoviti ustrezen normativni okvir, ki bo postavil uporabnika 
storitve v središče obravnave in vpeljal tak sistem dolgotrajne oskrbe, ki mu bo 
omogočal učinkovito podporo za kakovostno in varno življenje. K predlogu zakona 
so bile posredovane pripombe in dopolnitve. 
Na ministrico za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti dr. Anjo Kopač 
Mrak in ministrico za zdravje Milojko Kolar Celarc je Zbornica – Zveza naslovila 
pobudo za medresorsko usklajevanje v zvezi z uveljavitvijo Zakona o osebni 
asistenci (Uradni list RS, št. 10/17, v nadaljnjem besedilu: ZOA), ki je bil v 
Državnem svetu sprejet 17. 2. 2017, uporabljati pa se bo začel 1. 1. 2019. Poudarili 
smo, da je strokovno nesprejemljivo, da ZOA predvideva, da storitve osebne 
asistence, ki jih lahko izvaja vsaka polnoletna oseba brez ustrezne izobrazbe 
zdravstvene smeri, vključujejo tudi storitve zdravstvene oskrbe npr. čiščenje 
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dihalnih poti, dajanje injekcij, katetrizacija, priprava in dajanje zdravil, ki jo 
izvajajo osebni asistenti, ki nimajo ustrezne strokovne izobrazbe in ne 
strokovne usposobljenosti za izvajanje omenjenih zdravstveno-terapevtskih 
posegov.  
 
Posredovane so bile pripombe k predlogu Pravilnika o dispečerski službi 
zdravstva, Pravilnika o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter 
najdaljših dopustnih čakalnih dobah in Pravilnika o razširjenih strokovnih 
kolegijih, v okviru katerih je Zbornica – Zveza med drugim predlagala, da se 
strokovno delovanje Razširjenega strokovnega kolegija s področja zdravstvene 
nege razširi s področjem babiške nege. 
Zbornica – Zveza se je skupaj z Zdravniško zbornico Slovenije in Združenjem 
zdravstvenih zavodov Slovenije aktivno vključila v Projekt ŠILIH Ministrstva za 
pravosodje, katerega namen je izboljšava v sistemu obravnave zdravniške 
oziroma zdravstvene napake v zdravstvenem sistemu in sistemsko izobraževanje 
in usposabljanje na temo kakovosti, varnosti in pacientovih pravic. 
 
Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport RS smo posredovali mnenje o 
predlogu razpisa za vpis v srednje šole za šolsko leto 2018/2019, izdali 
mnenje o minimalnih pogojih, ki jih mora izpolnjevati diplomirana medinska 
sestra za zaposlitev v referenčni ambulanti družinske medicine in mnenje o 
poklicnih aktivnostih diplomirane medicinske sestre na področju telesne 
dejavnosti. 
Vse pripombe smo argumentirali tudi na sejah v Državnem svetu in v Državnem 
zboru na Odboru za zdravstvo.  
Intenzivno je bilo v prvi polovici leta tudi sodelovanje z državno sekretarko na 
Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport dr. Andrejo Brle Lakota ter s 
Centrom za poklicno izobraževanje, kjer smo skupaj z mag. Barbaro Velkov 
pripravili revizijo poklicnega standarda srednja medicinska sestra. Poklicni 
standard se po novem imenuje zdravstveno socialni asistent in daje temelje za 
pripravo enotnega izobraževalnega programa na ravni srednjega strokovnega 
izobraževanja (V. raven), tehnik zdravstvene nege. V jesenskih mesecih se je 
začela tudi revizija poklicnega standarda na ravni srednjega poklicnega 
izobraževanja za poklic bolničar - negovalec. 
Vodstvo Zbornice – Zveze se zaveda, da je delo z izobraževalnimi ustanovami 
izrednega pomena. Redno smo se udeleževali svečanosti ob podelitvi diplom 
študentom (Maribor, Jesenice, Slovenj Gradec), ob predstavitvah raziskovalnih 
projektov in drugih dogodkih (Jesenice, Izola, Celje), podprli študentsko 
konferenco, ki se je odvijala pod okriljem Fakultete za zdravstvo Angele Boškin in 
prav tako podprli tekmovanje študentov zdravstvene nege iz prve pomoči, ki ga je 
organizirala Fakulteta za vede o zdravju Izola, se družili s predsednikom države 
ob njegovem obisku na ZF v Ljubljani, v okviru projekta Skupaj – spodbujajmo drug 
drugega smo se udeležili znanstvene kavarne v UKC Ljubljana v soorganizaciji s 
FZAB, se družili na slovesnosti Srednje zdravstvene šole v Ljubljani ob njihovi 20-
obletnici izgradnje nove šole ter gostili vse ravnatelje zdravstvenih šol in se 
dogovorili, da jih enkrat letno povabimo na skupno srečanje, kjer jih seznanimo z 



Poročilo o delu organov Zbornice – Zveze za leto 2017   

 10 

načrti dela Zbornice – Zveze v tekočem letu. Udeležili smo se tudi slovesnosti ob 
10. obletnici ustanovitve FZAB na Jesenicah. 
Na povabilo ZF v Ljubljani smo v obdobju od 1. 3. do 31. 7. 2017 kot partner 
sodelovali v projektu e-učenje. Ob tej priložnosti se za zaupanje zahvaljujem Mariji 
Milavec Kapun. 
Predsednica je na povabilo aktiva učiteljic zdravstvene nege obiskala tudi Srednjo 
šolo Zagorje. V druženju z dijaki drugih in tretjih letnikov je predstavila stanovsko 
organizacijo in Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije. Z učiteljicami 
strokovno teoretičnih predmetov in ravnateljico šole si je ogledala šolo in se 
seznanila s potekom pouka na šoli ter načinom vodenja praktičnega pouka v 
kliničnem okolju. V primeru, da smo prejeli prošnjo za sodelovanje na posameznih 
izobraževalnih dogodkih, smo le te tudi finančno podprli in z veseljem prevzeli 
pokroviteljstvo dogodka. 
Predsednica se je redno udeleževala sej Projektnega sveta referenčnih ambulant. 
Le ta bi ob zaključku leta 2017 skladno z načrtom moral prenehati z delovanjem, 
ker naj bi do konca koledarskega leta vse ambulante družinske medicine postale 
»referenčne« oziroma bi omenjeni način dela postal standard dela na primarni 
ravni zdravstvenega varstva. Zaključek projekta je predviden 1. maja 2018.  
Na Ministrstvu za zdravje je potekala dvodnevna delavnica z mednarodno 
udeležbo o nevarnih dogodkih v zdravstvu. Na delavnici so sodelovali predstavniki 
Evropske komisije in strokovnjaki iz Danske, Švedske, Francije, Islandije, Hrvaške 
in Slovenije ter predstavnica Stalnega odbora evropskih zdravnikov (CPME). 
Predstavljene so bile sistemske rešitve spremljanja in izvajanja ukrepov za 
opozorilne nevarne ter druge škodljive dogodke v državah, kjer so na tem področju 
že dosegli vidnejše uspehe. Udeleženci so razpravljali o obstoječih in možnih 
pristopih k izboljšanju obstoječega sistema v Sloveniji ter sprejeli akcijski načrt 
posodobitve sistema. Delavnice se je udeležila izvršna direktorica Anita Prelec. 
Veselili smo se še ene izvolitve, tokrat predstavnika v Državni svet. Za področje 
negospodarske dejavnosti – predstavnika za področje zdravstva je bil že tretjič 
zaporedoma izvoljen naš član mag. Peter Požun.  
Več kot smo načrtovali, smo sodelovali s sindikati, kar ocenjujem kot dobro. 
Predvsem vezano na sprejem ZZDej-K. Podpredsednik se je udeleževal tudi 
sestankov na MZ, katerih glavni pobudnik je bil Sindikat zdravstva in socialnega 
varstva Slovenije, v zvezi s problematiko bolničarjev - negovalcev, zaposlenih v 
socialnovarstvenih zavodih. 
V drugi polovici leta so sindikati začeli zaostrovati pogoje o sprejetju kadrovskih 
standardov in normativov na področju zdravstvene in babiške nege. Modra knjižica 
»Kadrovski standardi in normativi v zdravstveni in babiški negi«, ki smo jo pripravili 
leta 2013, je podlaga za pogajanja sindikatov z vlado. Do uresničitve cilja do konca 
leta ni prišlo, zato so sindikati napovedali stavko. 
Ob zaključku leta sva skupaj s predsednico Sindikata delavcev v zdravstveni negi 
Jelko Mlakar na MZ zahtevali pripravo posebnega Pravilnika o organizaciji službe 
zdravstvene in babiške nege in oskrbe v javnih zdravstvenih zavodih. Ministrica za 
zdravje je imenovala mešano delovno skupino, ki je s pripravo omenjenega 
pravilnika začela in ga zaključila v začetku leta 2018. 
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Ob 85-letnici prvega zdravstvenega doma v Ljubljani in 50-letnici združitve ZD 
Ljubljana v enoten zavod je Zbornica – Zveza prejela visoko priznanje za 
dolgoletno uspešno sodelovanje in povezovanje z Zdravstvenim domom 
Ljubljana. 
 
Aktivno vključevanje in sodelovanje z mednarodnimi organizacijami   
Poleg domačih aktivnosti smo sodelovali tudi v mednarodnem prostoru in se 
udeležili generalne skupščine EFN na Malti in v Bruslju ter svetovnega kongresa 
medicinskih sester v Barceloni. Prav v okviru tega dogodka smo s ponosom v 
zgodovino svoje organizacije zapisali, da je mesto v vodstvu ICN po preteku 
mandata mag. Petra Požuna znova pripadlo Slovenki. Tokrat je bila na to 
pomembno funkcijo za mandatno obdobje 2017–2021 izvoljena izr. prof. dr. 
Brigita Skela Savič, ki je glavna in odgovorna urednica strokovnega časopisa 
Obzornik zdravstvene nege. 
Naša posebna gostja v okviru 11. kongresa zdravstvene in babiške nege 
Slovenije je bila predsednica mednarodne organizacije ICN Annette 
Kennedy. Skupaj s predsednico ICN smo gostili tudi ključne predstavnike 
strokovnih združenj in zbornic iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije in 
Makedonije ter iskali skupne rešitve za zagotavljanje izpolnjevanja pogojev v 
okviru reguliranih poklicev znotraj Evropske unije. 
 
Na povabilo predsednice hrvaškega strokovnega združenja HUMS, kolegice Tanje 
Lupieri, se je 6. kongresa z naslovom »Sestrinstvo brez granica« udeležila tudi 
predsednica Zbornice – Zveze. Na delovnem sestanku skupaj s predsednico 
Hrvatske komore medicinskih sestara Slavo Šepec, predsednico HUMS in 
predsednico sindikata (Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara – 
medicinskih tehničara) Anico Prašnjak so spregovorile o aktualnih vprašanjih o 
regulaciji poklica medicinska sestra in babica ter izvedbi izobraževanja, 
upoštevajoč smernice EFN in Direktivo EU 2005/36 z dopolnitvijo Direktive 
2013/55.  
Izvršna direktorica Anita Prelec se je udeležila letnega srečanja Evropske babiške 
zveze v Madridu in tako zaključila 8-letni mandat v vodstvu EMA. Tema letošnjega 
srečanja je bila Duševno zdravje žensk v perinatalnem obdobju. 58 delegatov iz 
23 držav EU je podprlo sodelovanje v ORAMMA projektu, namenjenem 
oblikovanju strategij, navodil in oblikovanju čim boljših praks za delo z nosečnicami 
in doječimi materami z otroki za delo v begunskih centrih širom Evrope. 
 
Poročilo želim skleniti z iskreno zahvalo vsem, ki ste kakorkoli sodelovali pri 
izvedbi vseh načrtovanih in neštetih drobnih nenačrtovanih nalogah, ki so 
nam jih velikokrat naložili tudi drugi. Prezreti ne smem tudi zaposlenih v 
skupnih službah, ki svoje delo opravljajo z veliko naklonjenostjo in 
poslanstvom, zapisanem zdravstveni in babiški negi. Prepričana sem, da 
smo vse to zmogli izvesti le zato, ker smo medsebojno povezani in čutimo 
veliko odgovornost tako do razvoja zdravstvene nege kot babištva. Zagotovo 
pa vsega tega ne bi mogli ustvariti brez velike zavzetosti in predanosti 
strokovni organizaciji. Hvala vsem. 
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Poročilo so sprejeli člani upravnega odbora na redni seji UO 5. 3. 2018 v sestavi: 
Monika Ažman, Jože Prestor, Anita Prelec, mag. Janez Kramar, Dejan Doberšek, 
Ksenija Pirš, Gordana Njenjić, Nataša Piletič, Irena Potočar in Gordana Lokajner. 
 

 
  

2. POROČILO O DELU STROKOVNIH SLUŽB 

 
Strokovne službe Zbornice – Zveze izvajajo strokovne, organizacijske, 
administrativne, tehnične, računovodske in druge naloge, potrebne za 
uresničevanje programov Zbornice – Zveze in naloge, ki izhajajo iz javnih 
pooblastil. Sodelujejo s številnimi organi Zbornice – Zveze - regijskimi strokovnimi 
društvi, strokovnimi sekcijami, komisijami in delovnimi skupinami, kakor tudi s člani 
in širšo strokovno javnostjo. Pomemben cilj zaposlenih v strokovnih službah je tako 
učinkovito izvajanje zastavljenih nalog ter povezovanje, sodelovanje in 
komuniciranje. Administrativna podpora je ključna za delovanje organizacije in 
izvedbo strokovnih srečanj, učnih delavnic, sestankov delovnih skupin, slavnostnih 
in drugih dogodkov Zbornice – Zveze. V letu 2017 je bil uspešno izveden kongres 
in številne aktivnosti ob 90-. letnici, v katerega so bili vključeni vsi zaposleni. V 
maju 2017 so bile prvič posredovane e – novice na več kot 9000 elektronskih 
naslovov. Tudi urejanje spletne strani in objavljanje aktualnih novic je delo 
strokovnih služb. Uspešno sodelovanje z uredništvi tiskanih publikacij je bilo 
ključno za izdajo vseh publikacij. 
 
Zaposleni v strokovnih službah Zbornice – Zveze delajo v tajništvu, računovodstvu 
in na oddelku članstva ter društvenih aktivnosti Zbornice – Zveze, kjer vodijo 
register članov, register strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj članov Zbornice 
– Zveze, nacionalni register specialnih znanj in izvajajo podporne in druge naloge 
v zvezi z organizacijo strokovnih izobraževanj. 
Del zaposlenih izvaja naloge javnega pooblastila v službi za javna pooblastila in v 
oddelku za register in licence. Omenjene naloge so vezane na naloge podeljenega 
javnega pooblastila in niso del društvenih aktivnosti Zbornice – Zveze. 
 
Delo vseh strokovnih služb vodi izvršna direktorica. 
 
V nadaljevanju so predstavljeni nekateri ključni podatki posameznih oddelkov in 
služb za obdobje 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017. 
 
 
Oddelek članstva in društvenih aktivnosti Zbornice – Zveze 
V letu 2017 je zaznan povečan vpis novih članov, na kar smo izredno ponosni in 
veseli, saj je odraz dolgoletne strategije in dela za pridobivanje članstva. Članice 
in člani lahko dostopajo do svojih podatkov, ki jih vodimo v evidenci članstva, preko 
E - portala.  
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Na dan 31. 12. 2017 je bilo v Zbornico – Zvezo včlanjenih 15.359 članic/ov (Tabela 
1), v letu 2017 smo zaznali tudi povečani vpis novih članov (Tabela 2).  
 
 
Tabela 1: Stanje članstva na 31.12. 2017 
 

 
DRUŠTVA 

Aktivni člani 
 

Upokojeni 
člani 

 

Študenti 
 

Stanje članstva 
– skupno 

A B C D (2017) 

D=A+B+C 

DMSBZT Ljubljana 4540  250 103 4893 

DMSBZT Maribor 1872 54 14 1940 

DMSBZT Celje 1618 50 12 1680 

DMSBZT Gorenjska 1186 92 6 1284 

DMSBZT Koper 878 21 10 909 

DMSBZT Nova Gorica 654 102 16 772 

DMSBZT Novo Mesto 1151 47 41 1239 

DMSBZT Koroške 514 20 1 535 

DMSBZT Velenje 358 6 1 365 

DMSBZT Ptuj 628 9 1 638 

DMSBZT Pomurje 1064 38 2 1104 

SKUPAJ 14463 689 207 15359 

 
 
Tabela 2: Število vpisov in izpisov  v letu 2017 
 
ČLANARINA:  

število vpisov 953 

število izpisov  370 

 
 
Oddelek registra in licenc 
 
V obdobju od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 smo na Zbornici – Zvezi prejeli 2.350 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). V letu 2017 smo rešili tudi vse zaostanke 
neobravnavanih vlog, ki smo jih ob primopredaji dokumentacije prejeli s strani 
Ministrstva za zdravje. Kot je navedeno v preglednici številka 1, smo izdali 1.943 
odločb o vpisu v register, 1.168 odločb o podelitvi prve licence, 186 odločb o izbrisu 
iz registra, 1.332 odločb o podaljšanju licenc ter 911 sklepov, s katerimi smo 
podaljšali licenčno obdobje za eno leto. V obdobju od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 
smo skupno izdali 172 potrdil o dobrem imenu in skupno 131 duplikatov že izdanih 
odločb o vpisu v register ter o podelitvi licence. Na dan 31. 12. 2017 je v registru 
vodenih 25.969 izvajalcev zdravstvene in babiške nege (bolničarji - negovalci, 
medicinske sestre – babice, tehniki zdravstvene nege, višje medicinske sestre, 
diplomirane medicinske sestre, diplomirane babice, profesorice zdravstvene 
vzgoje), ki so jim bile izdane odločbe o vpisu v register. Vsem izvajalkam in 
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izvajalcem smo bili na voljo po elektronski pošti, kjer smo ažurno odgovarjali na 
postavljena vprašanja in obvestila o spremembi osebnih podatkov, tudi preko 
telefonskega komuniciranja in osebno v času uradnih ur. 
 
 
Tabela 3: Število upravnih postopkov 
 

Postopki v obdobju od 1. 1. 2017 do 
31. 12. 2017 

REGISTER LICENCA 

Število prejetih vlog 2.350 

Število izdanih odločb 1.943 1.168 

Število izdanih odločb o podaljšanju licence  1.332 

Število izdanih sklepov o podaljšanju licence  911 

Število odločb o izbrisu iz registra 186 

Število izdanih potrdil o dobrem imenu 124 48 

 
 
V skladu z določili pogodbe o izvajanju in financiranju nalog iz javnega pooblastila 
s področja zdravstvene nege v letu 2017 se je Zbornica – Zveza zavezala, da bo 
opravila najmanj 3.300 upravnih postopkov ter 300 opravljenih vrednotenj vlog za 
licenčne točke. 
 

Na Zbornici - Zvezi ugotavljamo, da smo v celoti izpolnili ter v posameznih 
segmentih celo pomembno presegli v pogodbi z Ministrstvom za zdravje 
opredeljeno število storitev.  
Zbornica – Zveza je v letu 2017 opravila skupno 5.540 upravnih postopkov in 2.171 
licenčnih vrednotenj in s tem bistveno presegla letni program izvajanja nalog 
za tekoče leto, in sicer je opravila 2.240 upravnih postopkov in 1.871 licenčnih 
vrednotenj več, kot je bilo opredeljenih v pogodbi o izvajanju nalog javnega 
pooblastila. 

 
V okviru oddelka registra in licenc poteka tudi licenčno vrednotenje strokovnih 
izobraževanj in izpopolnjevanj. 
 
Vloge - organizatorji 
V obdobju od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 smo na Zbornico – Zvezo prejeli 495 vlog 
za dodelitev licenčnih točk organizatorju izpopolnjevanja. S strani Komisije 
Zbornice – Zveze za oceno ustreznosti stalnega izpopolnjevanja je bilo 
pregledanih in ovrednotenih s sklepi ter licenčnimi točkami 548 vlog. V letu 2017 
smo tako rešili tudi vse zaostanke neobravnavanih vlog, ki smo jih ob primopredaji 
dokumentacije prejeli s strani Ministrstva za zdravje. 
 
Vloge - posamezniki 
V obdobju od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 smo na Zbornico – Zvezo prejeli 1.675 
vlog za dodelitev licenčnih točk posameznikom. S strani Komisije Zbornice – 
Zveze za oceno ustreznosti stalnega izpopolnjevanja je bilo pregledanih in 
ovrednotenih s sklepi ter licenčnimi točkami 1.623 vlog. V letu 2017 smo rešili tudi 
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vse zaostanke neobravnavanih vlog, ki smo jih ob primopredaji dokumentacije 
prejeli s strani Ministrstva za zdravje. 
 
Tabela 4: Poročilo o delu licenčnega vrednotenja  
 

Postopki v obdobju od 1. 1. 2017 do 
31. 12. 2017 

vloge  -
organizatorji 

vloge -
posamezniki 

Prejete vloge 495 1.675 

Pregledane in ovrednotene s sklepi in licenčnimi 
točkami 

548 1.623 

 
 
Vsako leto so redki organizatorji pozvani za dopolnitev vloge, saj po končanem 
izobraževanju na Zbornico - Zvezo niso predložili / poslali seznama s podpisi 
udeležencev. Zaradi tega nekaterim udeležencem izobraževanja še nismo mogli 
vpisati licenčnih točk v register izvajalcev zdravstvene in babiške nege. 
 
Številnim organizatorjem strokovnih srečanj in izvajalcem zdravstvene in babiške 
nege smo bili na voljo vsak delovni dan po elektronski pošti ter v času uradnih ur 
po telefonu, kjer smo ažurno odgovarjali na zastavljena vprašanja. 
 
Komisija za specialna znanja je v sodelovanju z našo pisarno obravnavala in 
ovrednotila 89 vlog za podelitev specialnih znanj. Prav toliko jih je zabeleženih 
tudi v Nacionalnem registru specialnih znanj. Vseh izdanih potrdil za specialna 
znanja v letu 2017 pa je bilo 324. 
 
 
Služba 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 o izvajanju in financiranju nalog iz javnega pooblastila 
s področja zdravstvene nege v letu 2017 se je Zbornica – Zveza zavezala, da bo 
v letu 2017 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. 
Zbornica – Zveza je v letu 2017 izvedla skupno 52 strokovnih nadzorov, in sicer 
11 sistemskih strokovnih nadzorov pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti in 41 
nadzorov pri izvajalcih zdravstvene in babiške nege (zdravstveni delavci). 
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Zbornica – Zveza je na Ministrstvo za zdravje decembra 2017 posredovala predlog 
programa specializacije s področja obravnave in vodenja pacienta s kronično 
nenalezljivo boleznijo in predlog programa specializacije s področja urgentnih 
stanj, v katerem je opredelila vsebino in trajanje posameznih delov specializacije, 
obseg znanja in veščine ter druge zahteve, ki jih mora specializant osvojiti v času 
programa specializacije. Opredelila je kompetence specializantov in vsebino 
teoretičnega ter praktičnega dela specialističnega izpita in predlog sodelovanja pri 
izvedbi specialističnega izpita. 
 
Zbornica – Zveza je Ministrstvu za zdravje v letu 2017 posredovala: 
- predlog novele Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti 

zdravstvene ali babiške nege, 
- predlog Pravilnika o specializacijah izvajalcev v zdravstveni in babiški negi. 
 
Tabela 5: Strokovni nadzori 
 

Število izvedenih strokovnih nadzorov 

 redni izredni 

individualni  40 1 

sistemski  10 1 

 
Tabela 6: Predlog specializacij  
 

  
Programi specializacij na področjih zdravstvene nege 

 
Število predlaganih programov specializacij 

 
                              2 

Prav tako je bil nadgrajen iskalnih izvajalcev v zdravstveni in babiški negi ter 
ponovno omogočen dostop do stanja licenčnih točk. 
 
Poročila pripravila: Anita Prelec v sodelovanju s sodelavci: Bojana Bučar, Mojca 
Čerček Andrej Vojnovič, Urša Bolta, Špela Hočevar, Tonja Bukovec, Anica Tomec 
in Katja Kočevar. 
 

3. POROČILO ODBORA REGIJSKIH STROKOVNIH DRUŠTEV 

 
Odbor regijskih strokovnih društev (v nadaljevanju ORSD) predstavlja organ, ki pri 
Zbornici - Zvezi koordinira skupna prizadevanja pri uresničevanju interesov 
enajstih regijskih strokovnih združenj, izkazanih pri doseganju ciljev in v izvajanju 
nalog skupnega pomena za stroko zdravstvene in babiške nege ter njene 
izvajalce. 
Ob aktualnih dogodkih so regijska strokovna društva (v nadaljevanju RSD) izvajala 
pomembno nalogo združevanja in ohranjanja številnega članstva. S strokovnega, 
poklicno - stanovskega in družbenega vidika, še posebej v okoliščinah aktualnih 
dogajanj na področju zdravstvene in babiške nege v letu 2017, je bila ta vloga 
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neprecenljiva pri informiranju, koordiniranju in usklajenem sodelovanju regij, tako 
z Zbornico - Zvezo kakor tudi pri delovanju zaposlenih v zdravstveni in babiški negi 
v posameznih regijah Slovenije. 
V ORSD smo si tudi v letu 2017 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 regijskih strokovnih društev (RSD) je organizirano sodelovalo ob 
mednarodnih dnevih medicinskih sester in babic na 11. kongresu 
zdravstvene in babiške nege Slovenije v Kongresnem centru Brdo na Brdo pri 
Kranju, 27. – 29. novembra 2017, ki je potekal pod geslom Medicinske sestre in 
babice – ključne za zdravstveni sistem. Več kot 280 udeleženk in udeležencev je 
prisluhnilo mednarodnim plenarnim predavateljem, med drugim predsednici 
Mednarodnega sveta medicinskih sester (ICN) Annette Kennedy, generalnemu 
sekretarju Evropske zveze združenj medicinskih sester (EFN) dr. Paulu de 
Raeveju in prof. dr. Lesley Page, nekdanji predsednici Kraljevega združenja 
babic. Na kongresu je Zbornica – Zveza slavnostno obeležila tudi 90. obletnico 
organiziranega delovanja medicinskih sester na Slovenskem. 

Regijska strokovna društva so tudi: 

 

- podprla udeležbo članov na Kongresu s plačili kotizacij glede na interes 
članstva in možnosti posameznega RSD, 

- koordinirala 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 udeležile vse 
predsednice/ k 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 (90. obletnica delovanja DMSBZT Ljubljana 17. 11. 2017. 
Spodbujali smo delovanje regijskih strokovnih društev na področju razvoja 
strokovnih vsebin ter interesnih dejavnosti (kakovost življenja zaposlenih v 
zdravstveni in babiški negi), o čemer zgovorno pričajo poročila regijskih 
strokovnih društev. 
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RSD smo tudi v letu 2017 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 2017 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 2017, 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 sprejet 
Pravilnik o strokovnih izpopolnjevanjih in izobraževanjih z dnem 4. 8. 2017, 
ki natančno določa obvezne vsebine tudi za zdravstvene tehnike in 
bolničarje, smo v društvih namenili posebno pozornost obveščanju naših 
sodelavcev. 
 

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 2017 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 30. redne Skupščine Zbornice – Zveze in v regijah še 
naprej gojila vzpostavljen način regijskih postopkov v pripravah na 
Skupščino. Regijska strokovna društva so pravočasno in v skladu s 
postopki posredovala vse potrebne podatke o poslancih Skupščine, da je le 
ta lahko potekala nemoteno. 
 
Med drugim smo se RSD udeležila Izobraževalnega dneva funkcionarjev 
Zbornice – Zveze (15. – 16. september 2017) v  Lipici, kjer smo aktivno 
sodelovali pri naslednjih temah: 

- Strategije Zbornice – Zveze in zgodovinski oris organizacije, 

- Prvi steber organizacije, regijska strokovna društva in ORSD, 



Poročilo o delu organov Zbornice – Zveze za leto 2017   

 19 

- Drugi steber organizacije, strokovne sekcije in OSS,  

- Tretji steber organizacije, javna pooblastila  

- Komisije in delovne skupine ZZ 

- Kaj nudimo članom? 

 

V letu 2017 smo se sestali na štirih rednih sejah, ki so potekale na sedežu Zbornice 

– Zveze. 

Na 33. redni seji ORSD 24. januarja smo obravnavali priprave na skupščino 
Zbornice – Zveze, priprave na svečano proslavo ob mednarodnem dnevu 
medicinskih sester in babic in se seznanili s predvidenim programom ob 
praznovanju 90 let organiziranega delovanja medicinskih sester v Sloveniji. Prav 
tako smo predlagali kandidate za Nadzorni odbor in Statutarno komisijo Zbornice 
- Zveze. Seznanili smo se tudi z delom RSKZN. 
 
Na 34. redni seji ORSD 18. aprila smo med drugim obravnavali poročilo o 
delovanju Zbornice - Zveze med januarjem in marcem 2017, dorekli zadnje 
priprave na skupščino Zbornice – Zveze, aktualne dogodke v društvih in poročila 
delovnih teles Zbornice – Zveze. Predsednica Zbornice – Zveze je med drugim 
poudarila pomen srečanj vodstva Zbornice - Zveze s članstvom in upravnimi odbori 
regijskih strokovnih društev in s pomenom ozaveščanja funkcionarjev o nalogah in 
procesih organizacije. 
 
Na 35. redni seji ORSD 21. junija smo obravnavali poročilo s sestanka UO 
Zbornice - Zveze, med drugim tudi o poteku dogovorjenih priprav na praznovanje 
90 let organiziranega delovanja medicinskih sester v Sloveniji s svečano 
akademijo ter kongres zdravstvene in babiške nege na Brdu med 27. do 29. 11. 
2017 pod motom Medicinske sestre in babice – ključne za zdravstveni sistem.   
 
Na 36. redni seji ORSD 18. oktobra je predsednica Zbornice – Zveze med drugim 
predstavila polletno finančno poročilo. Seznanili smo se s sejo Odbora za 
zdravstvo z dne 1. 9. 2017 ter sestankom s Sindikatom delavcev v ZN z dne 8. 9. 
2017. Kot zelo konstruktivno smo ovrednotili srečanje funkcionarjev Zbornice – 
Zveze, ki je bilo organizirano v Lipici. Sprejet je bil sklep, da društva finančno 
podprejo Zbornico - Zvezo pri informacijski tehnologiji za potrebe portala članov.  
Seznanili smo se tudi z novo sprejetim Zakon o zdravstveni dejavnosti in s tem, da 
Zbornica - Zveza pospešeno pripravlja Kompetence, kar ji narekuje zakon.  
 
Načrti ORSD za leto 2018 so usmerjeni v krepitev in ohranitev številčnosti 
članstva, krepitev poklicnega in medpoklicnega sodelovanja ter k organiziranju 
izobraževanj iz obveznih vsebin strokovnih izpopolnjevanj. Del aktivnosti je seveda 
usmerjen k vseživljenjskim aktivnostim in druženju. 
 
S svojim delom v RSD, ob rednih zaposlitvah v kliničnih in drugih okoljih, v sredinah 
naših timov ljudi, entuziastov, prostovoljcev, ki verjamemo v svoje delo in 
poslanstvo, ustvarjamo največjo dodano vrednost na področju interesnih 
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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.  
Koordinator dejavnosti strokovnih sekcij: Dejan Doberšek (april 2015 – april 
2019) 
Član upravnega odbora, imenovan s strani OSS: Nataša Piletič (junij 2017 – 
junij 2021) 
Člani:   

 Nevenka Šestan - predsednica sekcije medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov v medicini dela (2014 – 2018),  

 Darko Loncnar - predsednik sekcije medinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov v psihiatriji (2017 – 2021),  

 Irena Šumak - predsednica sekcije medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov v vzgoji in izobraževanju (2017 – 2021), 

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

 Andreja Krajnc - predsednica sekcije medinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov v patronažni dejavnosti (2017 – 2021),  

 Tatjana Požarnik - predsednica sekcija medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov v operativni dejavnosti (2013 – 2018), 

 Mateja Pogorelc - predsednica sekcije medicinskih sester in babic (2016 - 
2020), 

 Maruša Ahačič - predsednica sekcije medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov v pulmologiji (2017 – 2021), 

 Majda Oštir - predsednica sekcije medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov v pediatriji (2015 – 2019), 
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 Tadeja Bizjak - predsednica sekcije medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov v družinski 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), 

 Bojana Hočevar Posavec - predsednica sekcije medicinskih sester in 
zdravstvenih tehnikov v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti (2017 – 2021), 

 Gordana Marinček Garić - predsednica sekcije medicinskih sester in 
zdravstvenih tehnikov v onkologiji (2014 – 2018), 

 Renata Batas - predsednica sekcije medicinskih sester v enterostomalni 
terapiji (2016 – 2020), 

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

 Ana Koroša - predsednica sekcije medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov v nefrologiji, dializi in transplantaciji (2017 – 2021), 

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

 Danijel Andoljšek - predsednik sekcije reševalcev v zdravstvu (2017 – 
2021), 

 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 (2017 – 2021), 

 Vida Bračko - predsednica sekcije medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov v urgenci (2015 – 2019), 

 Mojca Vreček - predsednica sekcije medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov v dermatovenerologiji (2014 – 2018),  

 Veronika Jagodic Bašič - predsednica sekcije medicinskih sester in 
zdravstvenih tehnikov na internistično-infektološkem področju (2017 – 
2021),  

 Gabrijela Valenčič - predsednica sekcije medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov v socialnih zavodih (2016 – 2020), 

 Irena Trampuž - predsednica sekcije medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov v kardiologiji in angiologiji (2017 – 2021), 

 Saša Kadivec - predsednica sekcije medicinskih sester v management 
(2017 – 2021),  

 Maja Medvešček Smrekar - predsednica sekcije medicinskih sester in 
zdravstvenih tehnikov v nevrologiji (2017 – 2021), 

 Matjaž Mrhar - predsednik sekcije medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov v otorinolaringologiji (2014 – 2018). 

 Majda Šmit – predsednica sekcije medicinskih sester v promociji zdravja in 
zdravstveni vzgoji (2016 – 2020) 
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V letu 2017 je 12 strokovnih sekcij izvedlo volitve predsednika/ce in članov IO, do 
menjave vodstva pa je prišlo v sedmih strokovnih sekcijah. Menjave so se zgodile 
v strokovni sekciji medicnskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji, kjer je 
mag. Branka Bregarja zamenjal Darko Loncnar, predsednico sekcije medinskih 
sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti Martino Horvat je 
zamenjala Andreja Krajnc, predsednico sekcije medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov v pulmologiji Lojzko Prestor je zamenjala Maruša Ahačič, predsednico 
sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v rehabilitaciji in zdraviliški 
dejavnosti Veroniko Vidmar je zamenjala Bojana Hočevar Posavec, predsednico 
sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nefrologiji, dializi in 
transplantaciji Mirjano Rep je zamenjala Ana Koroša, predsednika sekcije 
reševalcev v zdravstvu Darka Čandra je zamenjal Danijel Andoljšek in 
predsednico sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in 
angiologiji Tanjo Žontar pa je zamenjala Irena Trampuž.  
 
OSS se je v letu 2017 sestajal vsaka dva meseca, skupaj petkrat, kot je določeno 
v Pravilniku o delu strokovnih sekcij.  
 
Prva seja OSS v letu 2017 je potekala 2. februarja. Predsednica Zbornice - Zveze 
je povedala, da smo v javnem in političnem prostoru vse bolj vidni, podala 
informacijo, da je na MZ ustanovljen direktorat za dolgotrajno oskrbo. Podano je 
bilo prvo odzivno poročilo s strani kliničnih okolij glede strokovnih nadzorov s 
svetovanjem: obravnavana so bila izobraževanja, organizirana brez kotizacije. 
Prisotni so prejeli navodila za pripravo prvega almanaha za leto 2016.  
 
Druga seja OSS je potekala 6. aprila. Na seji je bilo podano poročilo z volilne 
skupščine Zbornice - Zveze, ki je potekala v mesecu marcu, ponovno je bil za 
funkcijo podpredsednika Zbornice – Zveze izvoljen Jože Prestor. Prisotni so prejeli 
informacijo o prvi izvedbi akademije za funkcionarje Zbornice – Zveze. Sprejet je 
bil sklep za prijavo za člana Upravnega odbora s strani strokovnih sekcij.  
 
Na tretji seji OSS, ki je potekala 8. junija, so bili člani OSS seznanjeni z razpisom 
za pridobitev sredstev iz sklada za projektno delo in publicistično dejavnost. 
Predsednica Zbornice – Zveze je podala poročilo s slovesnosti ob 12. maju ter o 
udeležbi na ICN kongresu v Barceloni. V tem času se je DS za nacionalne 
protokole reformirala, koordinatorica znotraj skupne Lojzka Prestor je na seji 
podala nove usmeritve za nadaljnje delo priprave nacionalnih protokolov. Na seji 
so bile izvedene volitve za člana Upravnega odbora, izvoljena je bila Nataša 
Piletič. Prisotni so sprejeli sklep, da vsaka strokovna sekcija ob 90-letnici plača 
eno kotizacijo. 
 
Na četrti seji OSS, ki je potekala 5. oktobra, je predsednica Zbornice – Zveze 
podala poročilo z vikenda funkcionarjev, ki se je bil organiziran v Lipici, in prisotne 
seznanila s prihajajočim kongresom v mesecu novembru. Izvršna direktorica je 
predstavila polletno finančno poročilo. Prisotnim je bilo podano poročilo komisije 
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za podelitev sredstev iz sklada za projektno delo in publicistično dejavnost, vse 
strokovne sekcije, ki so vloge poslale, so prejele povrnjena sredstva za izdajo 
publikacij v letu 2016. Podana so bila navodila za imenovanju v državni svet 
skladno s Pravilnikom. S strani izvršne direktorice pa je bila dana pobuda za 
pomoč pro bono ambulantam z zbiranjem higienskih pripomočkov na sedežu 
Zbornice – Zveze.  
 
Na zadnji seji v letu 2017, ki je potekala 7. decembra, so bili prisotni seznanjeni s 
poročilom s kongresa, ki je potekal v mesecu novembru, predstavljen je bil sklep 
upravnega odbora, da bodo nacionalni protokoli v t. i. javni razpravi v Dropboxu. 
Beseda je tekla o kliničnih specializacijah, ki se pripravljajo, in prisotni so bili 
seznanjeni s pravilno dikcijo zapisa o višini kotizacije. Prisotni so sprejeli sklep, da 
se pri pripravi izobraževanj spoštujejo druge strokovne sekcije in se jih pri 
vsebinah, ki jih pokrivajo, povabi k sodelovanju.  
 
Na vseh sejah, ki so potekale v letu 2017, 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 vloge oddale, ter porabljena vsa sredstva, ki so bila 
namenjena. Čez celo leto smo spodbujali člane OSS, da pripravijo razpise za 
priznanja na ožjem strokovnem področju strokovnih sekcij ter se tako zahvalijo 
posameznikom za njihov prispevek stroki zdravstvene in babiške nege.  
Uskladili smo strokovne dogodke za leto 2018, ki jih organizirajo strokovne sekcije, 
pripravljali plane dela in finančne načrte. Sodelovali smo v različnih delovnih 
skupinah Zbornice – Zveze ter zastopali interese strokovnih sekcij. Pri vodenju 
strokovnih sekcij smo bili uspešni.  
 
V letu 2018 bomo nadaljevali z aktivnostmi, povezanimi s poenotenjem dela v 
strokovnih sekcijah, spodbujali k razvoju stroke na posameznih strokovnih 
področjih ter skrbeli za uspešno poslovanje strokovnih sekcij.  
Nadaljevali bomo s pripravo nacionalnih protokolov ter pri tem spodbujali 
sodelovanje strokovnih sekcij. Najpomembnejše poslanstvo strokovnih sekcij je 
razvoj stroke, raziskovanje in strokovno delo, zato bomo tudi v letu 2018 to 
spodbujali in ohranjali kot prednost strokovnih sekcij.  
.  
Poročilo pripravil: Dejan Doberšek, koordinator Odbora strokovnih sekcija 
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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: Majda Cotič Anderle (mandat 2016/2020, 2 
mandat), Stanka Košir (mandat 2016/2020, 2 mandat), Jerica Zrimšek (mandat 
2017/2021, 2. mandat), Suzana Majcen Dvoršak (mandat 2016/2020, 1. mandat),  
Marija Zrim (mandat 2017/2021, 1. mandat). 

Komisija se ni sestala, saj se na Zbornici – Zvezi v letu 2017 niso pripravljale 
spremembe Statuta oziroma se niso dopolnjevali ali spreminjali drugi pravni akti 
Zbornice – Zveze. 
 
Poročilo pripravila: Majda Cotič Anderle 
 

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 in delovanje so opredeljeni v Statutu Zbornice - Zveze ter v Pravilniku o 
organizaciji in delovanju Častnega razsodišča. Na volilni skupščini Zbornice – 
Zveze 25. 3. 2017 so bile imenovane članice: mag. Jožica Eder (2. mandat),  mag. 
Darja Ovijač (2. mandat), Zorica Kardoš (2. mandat), dr. Jožica Peterka Novak (2. 
mandat), asist. Tita Stanek – Zidarič (1. mandat). 
Na 1. seji v novi sestavi je bila za predsednico soglasno imenovana mag. Jožica 
Eder, za namestnico pa Tita Stanek – Zidarič. 

II. Predstavitev izvedenih aktivnosti 

V letu  2017 je imelo Častno razsodišče I. stopnje pet sej -19. 6., 13. 9., 18. 
10., 15. 11. in 13. 12. V mesecu avgustu smo s korespondenčno aktivnostjo 
sodelovale pri pripravi izjave Zbornice - Zveze ob svetovnem dnevu 
humanitarnosti, v mesecu novembru smo podali mnenje k predlogu  Zakona o 
dolgotrajni oskrbi in se vključili v razpravo o Zakonu o zdravstveni dejavnosti, v 
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mesecu decembru smo podali  pripombe na Pravilnik o sestavi, nalogah, 
pristojnostih in načinu dela Komisije RS za medicinsko etiko. 

III. Program dela za leto 2018 

Priprava strokovnih člankov za Utrip, v katerih se bomo dotaknili aktualnosti, 
perečih situacij in tematike, s katerimi se v svojih okoljih srečujejo medicinske 
sestre – reagiranje v primeru dvoma, moralna avtonomija medicinskih sester, 
etične dileme medicinskih sester na vodstvenih položajih, vprašanje evtanazije, 
etične dileme ob odločitvi za darovanje krvi proti plačilu, odnos pacientov do 
sodobnega videza oz. zunanje podobe medicinskih sester. 

 
Poročilo pripravila: mag. Jožica Eder, 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, Irena Istenič, Darja Kramar, Boštjan Viher 

in Sabina Vihtelič. Člani imajo mandat od marca 2017 do marca 2021.   

 

II. Izvedene aktivnosti 
V letu 2017 se je Nadzorni odbor sestal na dveh rednih sejah in eni izredni seji. 

Nadzorni odbor je obravnaval vse finančne dokumente skladno z zakonodajo in 

temu primerno sprejel sklepe. Na podlagi pregleda poslovanja Zbornice – Zveze v 

prvi polovici leta 2017 je Nadzorni odbor ugotovil, da je bilo le to ne glede na 

ugotovljeni presežek odhodkov nad prihodki v višini 42.011,29 € opravljeno 

primerno in korektno. Nadzorni odbor je izvedel izredno seje zaradi pričakovanega 

negativnega poslovnega rezultata v letu 2017 in naložil vodstvu Zbornice – Zveze, 

da za leto 2018 pripravi  finančni načrt, ki bo vključeval ukrepe za sanacijo 

presežkov odhodkov nad prihodki iz leta 2017. 

III. Program dela za leto 2018 
 
V letu 2018 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  
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8. NACIONALNI CENTER ZA STROKOVNI, KARIERNI IN 
OSEBNOSTNI RAZVOJ MEDICINSKIH SESTER IN BABIC 
(CENTER SKOR) 

 

I. Kratka predstavitev 

Osnovni namen Centra SKOR  je razvoj zdravstvene in babiške nege kot 
strokovne, avtonomne, humane, učinkovite, varne, pacientom in izvajalcem 
prijazne znanstvene discipline zdravstvene in babiške nege  v slovenskem 
prostoru. V letu 2017 smo se sodelujoči v Centru SKOR kot razširjeni tim 
osredotočili na raziskovalno dejavnost. Oblikovali smo široko raziskovalno 
skupino, ki je zasnovala raziskovalni projekt na temo “Znanje za zdravstveno 
nego”. 
 

II. Predstavitev izvedenih aktivnosti 
Raziskovalna skupina se je razdelila na štiri tematska področja: duhovna 
oskrba, zdravstvena nega v institucijah, skupnostna zdravstvena nega ter 
izobraževanje v zdravstveni negi. Vse štiri raziskovalne ekipe so opravile veliko 
delo. Do konca leta je zbranih kar nekaj podatkov. En članek je že oddan v 
recenzijo revije OZN. Drugi še nastajajo. Sodelovali smo pri organizaciji 11. 
kongresa zdravstvene in babiške nege 

III. Založniška dejavnost 

 
Koordinacija priprave zbornika 11. kongresa zdravstvene in babiške nege. 

 

IV. Program dela za leto 2018 

V letu 2018 načrtujemo nadaljevanje raziskave na področju znanja za 
zdravstveno nego, v načrtu so vsaj še trije članki. 
Sodelovali bomo pri pripravi in izvedbi simpozija zdravstvene in babiške nege. 

 
Poročilo pripravila: mag. Tamara Štemberger Kolnik, vodja Centra SKOR  
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9. POROČILA IN PROGRAM DELA KOMISIJ 

 

9.1. Komisija za zasebno dejavnost 

I. Kratka predstavitev 

Redne članice komisije so: 

 Saša Matko, predsednica 

 Lilijana Klančnik, podpredsednica 

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

 

II. Predstavitev izvedenih aktivnosti 

 
Izvedeni sta bili dve redni seji na sedežu Zbornice - Zveze: 16. 3. 2017 in  5. 6. 
2017, kjer je komisija za zasebno dejavnost opravila razgovore s kandidatkami 
in ustrezno podala mnenja. 
 
Na šestih korespondenčnih sejah (16. 1., 24. 8., 11. 9., 13. 10., 15.11.2017, 28. 
11. 2017) je komisija s pomočjo posredovane dokumentacije podala mnenja 
vsem kandidatkam in občinam, ki so zaprosili za mnenje. 
 
 

III. Program dela za leto 2018 

 

Komisija za zasebno dejavnost si bo močno prizadevala in skrbno podajala 
mnenja o izvajanju zasebne dejavnosti izvajalk in mnenja o pridobitvi koncesije 
za področje zasebne dejavnosti. Vse vloge bodo natančno pregledane in temu 
bodo ustrezna podana tudi mnenja. Tako kandidatkam ali kandidatom kot tudi 
občinam, ki zaprosijo za odobritev koncesije. Še vedno je problematika zelo 
obsežna, trg zaposlovanja na področju zasebnosti pa močno oblegan. Zato so 
razgovori in pregled vlog pomemben dejavnik za večji nadzor nad učinkovito 
zasebno dejavnostjo izvajalcev zdravstvene in babiške nege. 
 
 

Poročilo pripravila: Saša Matko, predsednica komisije 
                                  
 



Poročilo o delu organov Zbornice – Zveze za leto 2017   

 28 

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.  
 
Komisija se sestaja praviloma enkrat mesečno oziroma najmanj desetkrat letno. 
Obravnava vse vloge, ki prispejo v tajništvo Zbornice - Zveze sedem dni pred 
zasedanjem. Pri obravnavi vlog komisija upošteva določbe Pravilnika o koriščenju 
sredstev iz sklada za izobraževanje in sklepe UO Zbornice – Zveze. Pri odločanju 
upošteva dosedanje aktivno delo člana ter širši pomen udeležbe za področje 
zdravstvene ali babiške nege. Nepopolne vloge komisija zavrne. 
 

 IZVEDBA SEJ KOMISIJE: 

 18. 1. 2017 – 27. seja 

 14. 2. 2017 – 28. seja 

 14. 3. 2017 – 29. seja 

 11. 4. 2017 – 30. seja 

 22. 5. 2017 – 31. seja 

 14. 6. 2017 – 32. seja 

 12. 9. 2017 – 33. seja 

 10. 10. 2017 – 34. seja 

 14. 11. 2017 – 35. seja 

 12. 12. 2017 – 36. seja 
 
V letu 2017 se je komisija sestala na 10 sejah, kjer je obravnavala skupno 375 
vlog. Komisija je v tem obdobju odobrila skupno 271 vlog za plačilo kotizacij na 
strokovnih izpopolnjevanjih in za sofinancirane dodiplomskega študija in 
podiplomskega študija. V dopolnitev je predlagala 18 vlog. Komisija ni odobrila 79 
vlog. Vsi prosilci, katerih vloge so bile zavrnjene ali poslane v dopolnitev, so prejeli 
ustrezno obrazložitev. Vloge prosilcev s priloženo dokumentacijo in originali 
zapisnikov komisije so arhivirani in dostopni na sedežu Zbornice – Zveze.  
  
Člani komisije se zavedamo, da je dodeljevanje sredstev občutljivo področje. Svojo 
nalogo opravljamo odgovorno, kar se da ažurno in v skladu s sprejetimi pravili, ki 
vsem članom stanovske organizacije zagotavljajo enakopravno obravnavo.  
 
Poročilo pripravil: Miha Okrožnik, predsednik komisije 
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9.3. Komisija za priznanja 

I. Kratka predstavitev komisije 
Komisija za priznanja je stalno delovno telo Zbornice – Zveze. Člani komisije za 
mandatno obdobje 2017 – 2021 so: Boja Pahor (2. mandat), Nada Sirnik (2. 
mandat), Marina Čok, Aleksandra Skornšek in Renata Nahtigal - sklep 14. seje 
Upravnega odbora Zbornice – Zveze z dne 12. 7. 2017. Članice komisije za 
priznanja delujejo v skladu z določbami Pravilnika o priznanjih Zbornice – Zveze.  
 

II. Predstavitev izvedenih aktivnosti 

V letu 2017 so se članice komisije za priznanja sestale dne 5. aprila še v prejšnji 
sestavi: Milena Frankič, predsednica; Nada Sirnik, podpredsednica; Boja Pahor, 
zapisničarka; Anita Prelec, članica; Suzana Majcen Dvoršak, članica. 
Obravnavale so predloge za podelitev priznanja Zlati znak Zbornice – Zveze v 
letu 2017. Prispelo je 15 vlog. Dobitniki priznanja zlati znak za leto 2017 so bili: 
Kristina Novak, Branka Mikluž, Alojzija Prestor, Mirjana Rep, Doroteja Dobrinja, 
Darja Kramar. Nagrado Angele Boškin za življenjsko delo je prejela Marija Šipec. 
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 2018 
 
Članice komisije za priznanja bodo v letu 2018 delovale v novi sestavi skladno z 
določbami Pravilnika o priznanjih Zbornice – Zveze.  
 
Poročilo pripravila: Milena Frankič, predsednica komisije  
 
 

10. POROČILA IN PROGRAM DELA UREDNIŠTEV 

 

10.1. Strokovno znanstveni časopis Obzornik zdravstvene 
nege 

 

I. Kratka predstavitev 
Uredniški odbor (UrO) Obzornika zdravstvene nege so na dan 31. 12. 2017 
sestavljali: 
Glavna in odgovorna urednica (od 2013 dalje) 
izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, viš. med. ses., univ. dipl. org., znan. svet.  
Urednik, izvršni urednik (od 2017 dalje) 
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doc. dr. Mirko Prosen, dipl. zn., univ. dipl. org.  
Urednica, spletna urednica (od 2017 dalje) 
Martina Kocbek Gajšt, univ. dipl. bibl., mag. menedž. vseživlj. izobr.  
Uredniški odbor: 
- 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 (št. 1−3; odstopila) 
- 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, 
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  
- doc. 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 (št. 1−4, odstopila) 
- izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, viš. med. ses., univ. dipl. org., znan. svet., 
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, lekt. mag. 
Nina Bostič Bishop 
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II. Podatki o izdajah 

Obzornik zdravstvene nege, leto 2017, letnik 51 je izšel v štirih rednih številkah, 
ki so izhajale v enakomernih časovnih obdobjih (marec, junij, september, 
december) na 358 straneh. Avtorji so v letnik 51 prispevali 16 izvirnih 
znanstvenih člankov (1.01 - tipologija COBISS.SI), 4 pregledne znanstvene 
članke (tipol. 1.02) in 4 uvodnike (tipol. 1.20). Bibliografija oz. kazalo (tipol. 1.24) 
za leto 2017 je izšlo v številki 4 letnika 51 (2017).  
 
Obzornik zdravstvene nege je imel v prvi številki naklado 820 izvodov, v drugi 
številki 760, v tretji številki 1045 in nato v četrti 750 izvodov. Nadaljuje se že več 
let prisoten trend upadanja števila naročnikov, ki pa v letu 2017 ni bil pomembno 
večji, kljub temu, da so vsi članki revije od 2014 naprej prosto dostopni. 
 

Obzornik zdravstvene nege je tiskan na brezkislinskem papirju. 

 

III. Razvojna dejavnost in kakovost 

Operativne aktivnosti v 2017: 
- Pred izdajo letnika 51 smo posodobili Navodila za objavo članka, ki so skladna 
s standardi znanstvenega pisanja in s priporočili Web of Science (WOS). 
Navodila dopuščajo še veliko prostora za dvig zahtevnosti znanstvenega 
pisanja, vendar se glede na znanje o publiciranju med strokovnjaki zdravstvene 
in babiške nege, za to nismo odločili;  
- Opremo članka smo dopolnili glede na standarde baze Scopus s številko 4, 
letnika 50 in le to upoštevali tudi v letniku 51; 
- Vsak članek od leta 2017 naprej vključuje naslednje dodatne elemente: 
nasprotje interesov, financiranje raziskovanja, etika raziskovanja, konflikt 
interesov;  
- Glede na posodobitve navodil so bile dopolnjene predloge za pisanje člankov; 
- Dopolnjevali smo nabor zunanjih recenzentov in za vsakega novega 
recenzenta preverili njegovo publicistično aktivnost; 
- Revijo razvijamo v smeri dvojezičnosti, kar nam zagotavlja mednarodno 
prisotnost objavljenih člankov in s tem možnosti citiranja izsledkov objavljenih 
člankov. Skupno smo v letu 2017 objavili 6 člankov in 3 uvodnike v angleškem 
jeziku;  
- Vsi članki imajo dodeljen DOI, ki smo ga prilagodili novim standardom; 
- 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 2017 posebej velik pomen dalo metodološki strukturi 
in ustreznosti članka glede na uvrščeno tipologijo;  
- Vsi članki imajo dve slepi recenziji in dve uredniški recenziji, s čemer želimo 
povečali kakovost člankov, ki je še vedno velik problem revije;   
- Anketiranje uporabnikov bo izpeljano na novi spletni strani, saj dosedanja v 
letu 2017 ni bila aktivna oz. ni bilo možno urejati zadev s strani uredništva.  
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- Prijava na ARRS razpise ni bila mogoča, ker je Zbornica-Zveza urejala status 
društva, ki deluje na področju raziskovalnega dela, kar je v letu 2016 postal pogoj 
za prijavo na razpise ARRS za sofinanciranje revije izdajanja domačih 
znanstvenih periodičnih publikacij; 
- Izvedli smo evalviranje sistema OJS, v katerem od 2016 sprejemamo in vodimo 
članke ter komuniciramo z avtorji in podali predlog za posodobitve sistema OJS, 
ki so bile izveden konec 2017 in začetek 2018;  
- Posodabljali 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. 
- Zaradi promocije revije in uveljavljanja bibliografske altmetrike kot kazalca 
branosti člankov/revije se je vzpostavil Linkedin in Twitter profil revije - 
oglaševanje izdaj in člankov. 

 

IV. Mednarodna dejavnost 
Revijo smo v letu 2014 dali v dvoletno evalvacijo za pridobitev faktorja vpliva na 
Thomson Reuters. Rezultat evalvacije smo prejeli v mesecu juniju 2017. Žal nismo 
bili uspešni, komentarji evalvacije so opozorili na sledeče pomanjkljivosti revije: 

1) Revija ni mednarodno uveljavljena tako na področju avtorjev, ki pišejo 
članke, kot na področju uredniškega odbora.  

2) Revija ima le nekaj citatov, prav tako v regiji že obstaja nekaj kakovostnih 
revij, ki jih Obzornik zdravstvene nege ne dosega.  

 
Opozorjeni smo bili na probleme, katerih se tudi sami zavedamo. Dejstvo je, da 
revija nima dotoka mednarodnih člankov, oziroma le ti “pridejo” v revijo, ko 
posamezne avtorje povabimo zaradi osebnega poznanstva. Ti avtorji ne objavijo 
svojih aktualnih del, ker ne bodo dosegli citiranosti zaradi neprepoznavnosti revije.  
Prav tako ima OZN premajhen dotok člankov in je zavrnitev članku na ravni do 
10%, gre za članke, ki nimajo potenciala za izboljšanje ali avtorji odklonijo 
usmeritve uredništva, da članek dopolnijo.   
 
Obzornik zdravstvene nege je bil v letu 2017 indeksiran in abstrahiran v  
CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature), ProQuest 
(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 bil na seznamu slovenskih revij, ki so vključene v mednarodne baze 
podatkov iz seznama ARRS. Konec leta je bil OZN indeksiran v novi bazi ERIH 
PLUS. V januarju 2018 smo bili uvrščeni v bazo DOAJ.  

V. Program dela za leto 2018 
- Izdaja štirih rednih številk; 
- Uporaba nove posodobljene verzije Open Journal System, uporaba OJS tudi na 
področju lektoriranja in tehničnega urejanja za tisk; 
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- Ureditev spletne strani revije, obstoječa stran ima tehnične pomanjkljivosti; 
- Razširitev uredniškega odbora z novimi člani iz tujine; 
- 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 abstrakov v angleškem jeziku; 
- Nenehno krepiti verodostojnost revije: vključitev tujcev v recenzije, kritična 
presoja znanstvenega doprinosa pri člankih 1.01, 1.02, ponovni premislek o 
tipologiji 1.04;  
- 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 mednardne baze podatkov (predvsem Scopus 
kot eno izmed najbolj pomembnih baz); 
- Osvežitev spletne strani revije, s čimer se prilagodi zahtevam za vključitev v nove 
baze podatkov in še bolj približa revijo bralcem; 
- objava vsakega izida revije v “newsletter”, ki ga izdaja Zbornica – Zveza 
- priprava e-letaka (flyer) v angleščini za promocijo revije v mednarodnem okolju 
- priporočamo ponatis označevalcev knjig (bookmark) ali drugih podobnih 
promocijskih materialov za promocijo revije na konferencah 
 
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 2017 objavljal strokovne prispevke, ki so jih pripravljale članice 
in člani Zbornice – Zveze, tako iz dela strokovnih sekcij kot tudi iz strokovnih 
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. 
Vseh devet številk so pospremili bogati uvodniki »Staremu letu v slovo in novemu 
naproti (Monika Ažman, predsednica Zbornice – Zveze), Spremembe v zdravstvu 
so potrebne in postajajo resničnost (mag. Peter Požun, državni svetnik, 
predstavnik za področje zdravstva), S 30. redno volilno skupščino Zbornice – 
Zveze smo dokončno potegnili črto pod leto 2016 (Monika Ažman), Mednarodna 
dneva babic in medicinskih sester (uredniški odbor), Nagovor predsednice 
Zbornice – Zveze Monike Ažman na slavnostni akademiji ob 12. maju, Slovenija 
ostaja v upravnem odboru Mednarodnega sveta medicinskih sester (ICN), s 
predstavitvijo dotedanjega člana upravnega odbora ICN, mag. Petra Požuna ter 
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novoizvoljene izr. prof. dr. Brigite Skele Savič, Zbornica – Zveza ob 90. obletnici 
delovanja prejela visoko državno odlikovanje (Monika Ažman), Prispevek prevoda 
Negovalnih diagnoz NANDA-I k zdravstveni negi v slovenskem prostoru (mag. 
Maja Klančnik Gruden, Andreja Mihelič Zajec, Tamara Lubi), 90 let organiziranega 
delovanja medicinskih sester na Slovenskem, s prejemnicami jubilejnih priznanj, 
Monika Ažman z dosedanjimi predsednicami Zbornice – Zveze, Vero Grbec, 
Marijo Šipec, Aljo Fazarinc, Marijo Miloradović, Ladi Škerbinek, Nano Domajnko, 
Veroniko Pretnar Kunstek, Dr. Bojano Filej in Darinko Klemenc«. 
V letu 2017 smo praznovali 90 let organiziranega delovanja medicinskih sester na 
Slovenskem, zato smo obeležju visokega jubileja posebno pozornost posvečali 
tudi v strokovno informativnem glasilu UTRIP. Vpogled v delovanje strokovne 
organizacije smo predstavili v devetih številkah glasila, v rubriki »Iz zgodovine«. 
Avtorica rubrike je bila Irena Keršič, vodja Delovne skupine za ohranjanje 
zgodovine zdravstvene in babiške nege pri Zbornici – Zvezi. Vsebina rubrike se je 
tematsko navezovala na naslovnico posamezne številke: »90 let organiziranega 
delovanja medicinskih sester v Sloveniji, Predsednice strokovne organizacije, 
Zgodovina razvoja delovne obleke – uniforme medicinskih sester, Priznanja 
strokovne organizacije danes in pot do priznanja, 40. obletnica smrti Angele 
Boškin, Zgodovina babištva na Slovenskem (Marjana Adamič, Gordana Njenjić), 
Že 50 let babice (Tilka Kramer, upokojena babica), 100-letnica rojstva Cite 
Lovrenčič Bole, Delovna skupina za ohranjanje zgodovine ZBN pri DMSBZT MB 
2011 –2017, Pravilnik o delu medicinskih sester iz leta 1954, Zdravstveni dom 
Lukovica imenovan po medicinski sestri«. 
Skozi jubiejno leto smo v Utripu spremljali tudi posebno nagradno igro Zbornice – 
Zveze in Avtohiše Kranj, ki se je sklenila na 11. kongresu zdravstvene in babiške 
nege Slovenije, posvečenem obeležju jubileja. Izžrebana nagrajenka, Alenka 
Milošič s Ptuja je tako v enoletno uporabo prejela novi Citroen C3, z zavarovanjem, 
servisom ter sezonsko opremo pnevmatik.  
Predstavili smo prejemnice zlatih znakov Zbornice – Zveze za leto 2017, Dorotejo 
Dobrinja, mag. Darjo Kramar, Branko Mikluž, Kristino Novak, Alojzijo Prestor, 
Mirjano Rep in prejemnico priznanja za življenjsko delo, Marijo Šipec, 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. V rubriki Vi sprašujete, mi odgovarjamo smo objavljali zanimive in vedno 
aktualne odgovore naše pravne pisarne oziroma pravnika Andreja Vojnoviča.  
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, Ido Miličevič, Marjetko Bešić, 
Mileno Osolnik, Andrejo Klinc, Saro Gregori in Cassandro Kralj. 
V daljših intervjujih smo predstavili Ireno Potočar, novo izvoljeno predstavnico 
medicinskih sester/zdravstvenih tehnikov/tehnikov zdravstvene nege v upravnem 
odboru Zbornice – Zveze, Milojko Kolar Celarc, ministrico za zdravje, mag. Jožico 
Eder, predsednico Častnega razsodišča I. stopnje pri Zbornici – Zvezi, Luka 
Garina, direktorja Avtohiše Kranj, Sandro Turnšek, direktorico Mlekarne Krepko, 
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Natašo Piletič, novo izvoljeno članico upravnega odbora Zbornice – Zveze, ki 
poleg koordinatorja dejavnosti strokovnih sekcij v upravnem odboru predstavlja 
strokovne sekcije ter red. prof. dr. (Republika Finska) Danico Železnik. 
V rubriki »Živimo zdravo«, avtorja Jožeta Lavrinca, ki je s strokovnimi prispevki s 
področja zdrave prehrane še naprej obveščal o najnovejših spoznanjih s tega 
področja, se je pridružila mag. Darija Ščepanović, z nasveti za ohranjanje zdravja 
z gibanjem in s področja ergonomije ter nekateri drugi oglaševalci izdelkov, 
namenjenih krepitvi zdravja. 
 
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), do avgusta 2017, 

 Andreja Krajnc (prvi mandat od leta 2016), 

 Suzana Habot (prvi mandat od leta 2016), 

 Marjeta Berkopec (prvi mandat), od avgusta 2017. 
 
V skladu z dogovorom je imel uredniški odbor Utripa 9 rednih korespondenčnih sej 
(pred izidom vsake od devetih številk Utripa) ter redni seji v prostorih Zbornice – 
Zveze (20. marec, 14. november 2017). Med člani uredniškega odbora so se, 
glede na vsebinska vprašanja, izmenjevala mnenja, potekali so dogovori tudi po 
elektronski pošti. Članice uredniškega odbora so se redno in vključevale v delo in 
aktivno sodelovale pri pripravi Utripa z avtorskimi prispevki.  
 

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 
nadaljevali z recenzijo strokovnih prispevkov. Strokovno recenzijo opravlja Anita 
Prelec. Objavili smo prispele strokovne prispevke članov ter nekaterih drugih 
avtorjev (NIJZ, MZ idr.), ki so bili vsebinsko aktualni in koristni ter v podporo 
strokovnim prizadevanjem zaposlenih v poklicih zdravstvene in babiške nege. Zato 
se je število strokovnih prispevkov v letu 2017 povečalo. Z lektoriranjem 
prispevkov nadaljuje Jelica Žalig Grce. Utrip skozi vse leto oblikuje Tijana Čvorak, 
Starling d. o. o. V novonastali rubriki »Iz zgodovine« so bili skozi leto 2017 
predstavljeni različni vidiki zgodovinskega razvoja organizacije. Vsebine je 
pripravljala Irena Keršič, članica uredniškega odbora in vodja Delovne skupine za 
ohranjanje zgodovine pri Zbornici – Zvezi. Naslovnice so se skozi leto 2017 
navezovale na vsebine iz rubrike »Iz zgodovine«, v maju se je naslovnica nanašala 
na mednarodna dneva babic in medicinskih sester, v juniju smo se osredotočili na 
dobitnike najvišjih priznanj organizacije, zlati znak ter prejemnico priznanja za 
življenjsko delo, v oktobru smo na naslovnici predstavili visoko državno 
odlikovanje, red za zasluge, ki ga je Zbornici – Zvezi poklonil predsednik Republike 
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Slovenije Borut Pahor, decembrsko številko, ki zaključuje bogato jubilejno leto pa 
je na pot pospremila naslovnica s prejemnicami jubilejnih priznanj, dosedanjimi 
predsednicami Zbornice – Zveze. 
Junij/julijska številka je vsebovala rubriko Zlati znak, novembrska številka Utripa 
pa je vsebovala prilogo Načrt aktivnosti in strokovnih izpopolnjevanj v letu 2018.  
Skozi leto smo objavljali razpoložljive (sprejete in potrjene) nacionalne protokole 
aktivnosti zdravstvene in babiške nege, v skladu s sklepom uredniškega odbora 
se objavijo naslovi aktivnosti zdravstvene nege ter povezava mesta spletne strani 
Zbornice – Zveze, kjer so objavljeni v celoti. 
V letu 2017 smo uspešno zaključili nagradni natečaj »Narobe svet«. Nagrajena 
zgodba je izpoved reševalca Roberta Sabola, ki je prejel vikend paket v Grand 
hotelu Sava Rogaška Slatina. 
Uredniški odbor je v sodelovanju z Biserko Marolt Meden pripravil zgodovinski 
pregled razvoja Utripa, »UTRIP, strokovno informativni bilten Zbornice 
zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih 
sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije skozi čas« ter ga posredoval v 
objavo v jubilejni zbornik Zbornice – Zveze: »Negovanje dediščine skozi devet 
desetletij – organizirano delovanje medicinskih sester na Slovenskem«. 
Utrip je v letu 2017 izšel: 

 januarja na 103 straneh,  

 februarja/marca na 86 straneh,  

 aprila na 107 straneh,  

 maja na 115 straneh,  

 junija/julija na 113 straneh (predstavitev prejemnic zlatih znakov in 
priznanja za življenjsko delo),  

 avgusta/septembra na 130 straneh,  

 oktobra na 91 straneh,  

 novembra na 106 straneh (priloga načrt aktivnosti in strokovnih 
izpopolnjevanj v letu 2018), 

 decembra na 82 straneh.  
Dosegli smo naklado v višini 15.050 izvodov (leto 2017: 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, 

 v letu 2016: 681 strani, 

 v letu 2017: 933 strani. 
V jubilejnem letu smo obstoječim, bogatim rubrikam dodali mnoge nove vsebine, 
in si ob tem še naprej prizadevali za racionalizacijo izdatkov.  
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III. Program dela in cilji za leto 2018 

Uredniški odbor Utripa se je odločil, da tudi v letu 2017 izide 9 številk. V letu 2017 
zato 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.  
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, čemur je skozi vse leto sledila bogata 
vsebina rubrike »Iz zgodovine«. 
Ker Utrip v letu 2018 obeležuje 25 let izhajanja, načrtujemo celovito prenovo 
našega glasila. V želji, da Utrip ostane še naprej tako bran in spremljan, bomo 
članice in člane Zbornice – Zveze povabili k sodelovanju pri njegovem nadaljnjem 
razvoju. Na spletni strani www.zbornica-zveza.si bomo objavili anketni vprašalnik 
o UTRIPU. V letu 2018 bomo založniško-informativni dejavnosti Zbornice – Zveze 
posvetili celovit zgodovinski pregled. Ostajamo pri tisku na rotaciji, ki je bistveno 
cenejši.  
 

IV. Druge aktivnosti 

Nadaljevali smo s pridobivanjem oglasov. Trženje oglasnega prostora so v letu 
2017 opravljali zaposleni v pisarni Zbornice – Zveze, Anita Prelec, izvršna 
direktorica ter Petra Garin, komunikacijska svetovalka. Uspešno nadaljujemo 
sodelovanje z dosedanjimi oglaševalci (Tosama d. o. o., Sava Turizem, d. d., dr. 
Gorkič, pritegnili pa smo tudi druge (Hotel Sava Rogaška d. o. o., Avtohiša Kranj, 
Mlekarna Krepko d. o. o. in drugi). Občasni vir prihodka so tudi objave različnih 
izobraževanj zdravstvenih ustanov. 
Predhodno uspešno pridobljena pogodba za nagradne križanke s Tosamo (več in 
bolj vredne nagrade za izžrebane članice in člane) ostaja tudi v letu 2018.  
Veseli smo, da lahko nadaljujemo z odličnim delom naših predhodnic, ki so nam 
predale Utrip na zavidljivi ravni. Zahvaljujemo se vsem dosedanjim glavnim in 
odgovornim urednicam ter članicam uredniških odborov. 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 koristen, kjer so svoje mesto našli 
tudi številni oglaševalci. Ob tem vseskozi uspešno uravnovešamo prizadevanja za 
kakovost glasila in stroškovni vidik visokih naklad ter številk znotraj posameznih 
letnikov. Ponosni in veseli obhajamo jubilej, 25 let izhajanja Utripa Zbornice – 
Zveze. 
 

Poročilo pripravila: Ksenija Pirš, odgovorna urednica 
 



Poročilo o delu organov Zbornice – Zveze za leto 2017   

 38 

11. POROČILA IN PROGRAM DELA DELOVNIH SKUPIN 

 

11.1. Delovna skupina za nenasilje v zdravstveni negi 

 

I. Kratka predstavitev 

Irena Špela Cvetežar, vodja; člani: Urban Bole, Aljoša Lapanja, Darinka Klemenc, 
Sonja Kovač, Vesna Sekelj Rangus in zunanji strokovni sodelavki Dora Lešnik 
Mugnaioni, dr. Mojca Cerkovnik Hvala.  
 

II. Predstavitev izvedenih aktivnosti 

V letu 2017 smo izvedli pet sestankov (5. 1., 14. 2., 6. 6., 5. 9.,  10. 10.). 
Trikrat smo se udeležili sestankov na Zdravniški zbornici v skupini za obravnavo 
nasilja v zdravstvu. Po tretjem sestanku smo odstopili od sodelovanja.   
 

 

III. Založniška dejavnost 

Objave v glasilu Utrip:  

 Cikel izobraževanj - nasilje na delovnem mestu, Doroteja Lešnik 
Mugnaioni, Irena Špela Cvetežar 

 Anketa o stanju na področju preprečevanja nasilja, Doroteja Lešnik 
Mugnaioni, Irena Špela Cvetežar 

 Kako prepoznati mobing na delovnem mestu in kako ukrepati? Doroteja 
Lešnik Mugnaioni 

 Mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami – spregovorimo o 
spolnem nadlegovanju in nasilju tudi zaposleni v zdravstveni in babiški 
negi 

 Na Festivalu za tretje življenjsko obdobje smo združili moči Zveza 
društev upokojencev Slovenije in Zbornica – Zveza, Darinka Klemenc. 

 

IV. Program dela za leto 2018 

Oblikovanje politike/izjave o ničelni toleranci do nasilja, ki bi jo nato objavili v 
Utripu, posredovali strokovnim sekcijam in regijskim strokovnim društvom, 
zdravstvenim, socialno-varstvenim zavodom in vzgojno-izobraževalnim 
zavodom; 
Pregled protokolov za preprečevanje in obravnavo nasilja, njihova dopolnitev ter 
posredovanje DS za protokole pri Zbornici - Zvezi, priprave za objavo vsebin s 
področja ne/nasilja na delovnih mestih v zborniku, predvidoma ob 20. obletnici 
delovanja DS (2020); 
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Organiziranje izobraževanj in koordinacija med izvajalci izobraževanj ter 
zainteresiranimi zavodi, regijskimi strokovnimi društvi, strokovnimi sekcijami. 

V. Druge aktivnosti 

 Televizijski prispevek: Darinka Klemenc je sodelovala v prispevku Nasilje 
nad starejšimi v oddaji Tednik  (11. 12. 2017);  

 Pisno svetovanje prijavitelju nasilja, ki je zaposlen v zdravstvenem domu 

 Preoblikovanje Protokola ob zaznavi nasilja nad starejšo osebo 

 Podan predlog vodstvu Zbornice - Zveze, da bi bila spletna stran DS na 
bolje dostopna, saj je veliko zanimanje za vsebine tudi s strani strokovne in 
splošne javnosti 

 Podan predlog Zbornici - Zvezi, da posreduje pobudo Državnemu svetu v 
zvezi z obravnavo problematike trpinčenja v Sloveniji (22. 2. 2017). 

 
IZVEDENI STROKOVNI DOGODKI: 
Na sedežu Zbornice -Zveze smo organizirali in izvedli licencirana izobraževanja 
od 15.15 -18.00 ure 

 14. marec 2017 dr. Mojca Cerkovnik Hvala: Psihodinamika nasilja 

 4. april 2017 Doroteja Lešnik Mugnaioni: Trpinčenje na delovnem mestu 

 23. maj 2017 dr. Mojca Cerkovnik Hvala: Spirala nasilja 

 6. junij 2017 Urban Bole, Aljoša Lapanja: Deeskalacijske tehnike 

 24. oktober 2017 Alenka Karlin: Soočanje z nasiljem na delovnem mestu – 
kako poskrbeti zase 

 14. november 2017 Dr. Sonja Robnik:  (Ne) razumljeni ne?! Spolno 
nadlegovanje na delovnem mestu. 

 
Aktivna udeležba:   

 Izkušnje delovne skupine za nenasilje v zdravstveni negi s 
preprečevanjem nasilja na delovnem mestu, Doroteja Lešnik Mugnaioni, 
Monika Ažman, Irena Špela Cvetežar; organizator: Visoka zdravstvena 
šola v Celju, 19. 4. 2017 

 Delovanje zaposlenih v zdravstveni negi na področju obravnave nasilja na 
delovnem mestu v Sloveniji, Irena Špela Cvetežar, Darinka Klemenc, 
Monika Ažman; organizator: Udruženje medicinskih sestara, tehničara i 
babica Republike Srpske, Banja Luka, Kozara 8. 6.- 11. 6. 2017. 

Sodelovanje na drugih dogodkih:  

 Festival za tretje življenjsko obdobje, Cankarjev dom, Ljubljana (26. 
9 do 28. 9. 2017) – na stojnici ZDUS-a smo ozaveščali obiskovalce 
festivala o problematiki nasilja nad starejšimi. Delili smo tudi 
»Protokol ob zaznavi nasilja nad starejšo osebo« (Cvetežar, 
Klemenc, Pretnar Kunstek, Sekelj Rangus) 

 11. kongres zdravstvene in babiške nege Slovenije, Kongresni 
center Brdo   

 
Poročilo pripravila: Irena Špela Cvetežar, vodja delovne skupine 
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11.2. Stalna delovna skupina za paliativno zdravstveno nego  

 

I. Kratka predstavitev organa 

Stalno delovno skupino za paliativno zdravstveno nego sestavlja skupina osmih 
strokovnjakinj s področja paliativne zdravstvene nege, ki delujejo v paliativni 
zdravstveni negi na primarnem, sekundarnem in terciarnem nivoju, v socialnih 
zavodih in v izobraževalnih ustanovah ter v Slovenskem društvu hospic in 
strokovnjakinja s področja duhovne oskrbe: Judita Slak (vodja) in članice: Majda 
Čaušević, Andreja Peternelj, Hedvika Zimšek, Gabrijela Valenčič, Andreja Krajnc, 
Klelija Štrancar in Doroteja Rebec, do oktobra 2017 je bila članica tudi Darja Noč, 
a je iz osebnih razlogov iz delovne skupine izstopila.  
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 2017 je bilo izvedenih pet sej v prostorih Zbornice - Zveze, in sicer: 9. 2., 6. 
4., 25. 5., 7. 9. in 7. 12. 2017. 
Pet članic delovne skupine se je na povabilo organizatorja aktivno s predavanjem 
udeležilo 2. kongresa paliativne oskrbe  v Slavonskem Brodu 5. in 6. maja 2017. 
12. oktobra 2017 je delovna skupina za DMSBT Gorenjske organizirala enodnevno 
strokovno izobraževanje.  
26. oktobra 2017 se je vodja delovne skupine kot aktivna predavateljica udeležila  
strokovnega posveta Razmišljanja ob iztekanju življenja s predavanjem Vloga in 
pogled medicinske sestre v paliativni oskrbi. 
12. decembra 2017 je SDSPZN izvedla delavnico Duhovnost in duhovna oskrba 
bolnikov in njihovih svojcev  na Zbornici - Zvezi. 

 

III. Založniška dejavnost 

Članice SDSPZN smo objavile članke v glasilu Utrip, v januarski, avgust/ 
septembrski, oktobrski in decembrski številki. 
 

IV. Program dela za leto 2018 

V letu 2018 bo delovna skupina: 
• izvedla 120-urno izobraževanje za specialna znanja iz paliativne oskrbe 

za medicinske sestre; 
• izdelala bo nacionalni standard Ustna nega bolnika; 
• interdisciplinarno se bo povezovala z ostalimi organizacijami za 

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

• izvedla strokovna izobraževanja in delavnice s področja paliativne 
oskrbe in aktivno sodelovala na strokovnih izobraževanjih doma in v 
tujini; 

• članice bodo nudile strokovno svetovanje pri oblikovanju strokovnih 
izobraževanj s področja paliativne zdravstvene nege in paliativne 
oskrbe; 

• objavljala prispevke s področja paliativne oskrbe v vsaki številki glasila 
Utrip. 

• srečanje članic na štirih do petih sejah v letu 2018. 
 
V. Druge aktivnosti 
14. oktober 2017 za dan paliativne in hospic oskrbe, zato je delovna skupina  
pripravila izjavo za javnost. 
Novembra 2017 je SDSPZN sodelovala pri komentiranju Zakona o dolgotrajni 
oskrbi. 27. november 2017 se je vodja delovne skupine udeležila srečanja o 
dolgotrajni oskrbi na NIJZ. 
 
 
Poročilo pripravila: Judita Slak, vodja delovne skupine 

 
 

11.3. Delovna skupina za ohranjanje zgodovine zdravstvene 
in babiške nege 

 

I. Kratka predstavitev 
Delovna skupina za ohranjanje zgodovine zdravstvene in babiške nege 

 Vodja delovne skupine: Irena Keršič 

 Članice (po sklepu 4. seje UO Zbornice – Zveze z dne 13. 7. 2016): Marjeta 
Berkopec, Darinka Klemenc, Marjeta Kokoš, Andreja Mihelič Zajec, 
Gordana Njenjić, Zdenka Seničar, doc. dr. Jadranka Stričević, Ljubica 
Šavnik, dr. Majda Šlajmer Japelj, Silva Vuga. 

 

II. Predstavitev izvedenih aktivnosti 
Delovni sestanki: 24. 1., 3. 4., 13. 6., 21. 8. (članice delovne skupine – urednice), 
4. 12. 2017. Skozi vse leto je zaradi obeležja 90-letnice strokovne organizacije 
potekalo intenzivno delo: korespondenca in usklajevanja po telefonu, e - pošti in 
osebno.  
 

III. Založniška dejavnost 
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Objave v glasilu Utrip: celostna podoba informativnega glasila v letu 2017, objava 
prispevkov s področja zgodovine zdravstvene nege v vsaki številki Utripa. 
Intervju za objavo v Slovenski družinski reviji Zarja (Keršič): Obletnica smrti 
Angele Boškin. 
Knjiga Negovanje dediščine skozi devet desetletij – organizirano delovanje 
medicinskih sester na Slovenskem, izšla 27. 11. 2017 (ob slavnostni akademiji 
na Brdu pri Kranju jo je prejel vsak udeleženec. 

IV. Druge aktivnosti  

 Pridobljeni so podatki o nastanku, imenovanjih in preimenovanjih 
strokovne organizacije. 

 Pridobljeni so izvorni dokumenti organizacije v Arhivih R Slovenije in 
drugih arhivih. 

 Pridobljeni so podatki - žigi strokovne organizacije. 

 Pridobljeni so podatki o predsednicah strokovne organizacije in 
predsednicah (Slovenkah) v Zvezi društev medicinskih sester Jugoslavije. 

 Pridobljene so fotografije iz Muzeja novejše zgodovine Ljubljana za arhiv 
Zbornice – Zveze. 

 Ob 100-letnici rojstva Cite Bole, ki je bilo obeleženo z razstavo v 
Sodražici, je pridobljeno dokumentarno gradivo in opravljen nakup knjige 
Prekomorke – zadnjega izvoda za knjižnico Zbornice – Zveze (obisk 
razstave Keršič, Klemenc). 

 Fototeka in digitalizacija dokumentarnega in slikovnega gradiva za 
arhiv Zbornice – Zveze. 

 Pridobljeni so film in izvorne fotografije za arhiv Angele Boškin. 

 Pridobljena je zaščita imena Angele Boškin kot blagovne znamke. 

 Zbrano je gradivo Marije Miloradović, Marije Šipec, Majde Gorše, 
Maruše Šolar.  

 Pridobljeno je soglasje za prevod knjige Andreje Korenčan Življenje in 
delo Angele Boškin v nemški jezik. 

 Opravljen je veliki intervju z Marijo Šipec – dobitnico Priznanja Angele 
Boškin za življenjsko delo v letu 2017. 

 V okviru delovnih skupin in/ali posameznikov regijskih strokovnih 
društev je potekalo: arhiviranje, iskanje primarnih virov, pravilno 
poimenovanje fotografij, objava prispevkov. 

 Vzporedno delovanje: sodelovanje pri celostni podobi strokovne 
organizacije v jubilejnem letu. 

 

V. Program dela za leto 2018 

 Predstavitev posameznih medicinskih sester in babic (intervjuji, gradivo, 
arhiviranje). 

 Ustanovitev baze podatkov s področja zgodovine. 

 Digitalizacija Babiškega vestnika. 

 Priprava in izdaja publikacij, vezanih na 100. obletnico poklica medicinske 
sestre na Slovenskem v letu 2019. 
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 Priprava fototeke in filmoteke za potrebe zgodovine. 

 Oblikovanje spletnih strani delovne skupine. 

 Spodbujanje dodiplomskih in podiplomskih del s področja zgodovine. 

 Spodbujanje arhiviranja na regijskem in nacionalnem nivoju. 

 Pobuda za vključitev profesionalnega strokovnjaka s področja zgodovine v 
delovno skupino. 

 Spremljanje in nabava strokovne literature s področja zgodovine, ogled 
enega od muzejev s področja zgodovine v EU. 

 Oblikovanje pobude za vključitev področja zgodovine zdravstvene nege v 
kurikulume  srednjih zdravstvenih šol in zdravstvenih fakultet. 

 Zbiranje in ureditev seznama vseh dobitnikov priznanj Zbornice –Zveze. 

 Predstavitve in promocija knjige Negovanje dediščine skozi devet 
desetletij – organizirano delovanje medicinskih sester na Slovenskem. 

 Drugo. 
 
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 

 Podpredsednika: mag. Peter Požun – podpredsednik za splošne zadeve, 
Gordana Lokajner, podpredsednica za izobraževanje, raziskovanje in 
publicistično dejavnost  

 Upravni odbor v mandatu 2017 – 2021: 

Branko Bregar, Irena Buček Hajdarević, Majda Čaušević, Nataša Čermelj, 
Dejan Dobršek, Sonja Dobrovc, Zlatko Grubešić, Andreja Gruden, Rok Hatze, 
Katja Hribar, Majda Jarem Brunšek, Andreja Jesenovec, dr. Radojka Kobentar, 
Marija Olga Koblar, Katarina Kočnar, Peter Koren, Saša Kotar, dr. Andreja 
Kvas, Gordana Lokajner, Lucija Matič, Edita Meden, Gordana Njenjić, dr. Ruža 
Pandel Mikuš, mag. Boža Pirkovič, Helena Plaznik, mag. Peter Požun, Erika 
Predalič, Bernarda Prosenc, Blanka Pust, Damjan Remškar, Đurđa Sima, 
Nada Sirnik, Ana Strauch, Petra Šest Pleško, Marina Velepič, Marija Maja 
Vidrih, Sabina Vihtelič, Andreja Vovk in Jerica Zrimšek.  

 Izvršilni odbor: Đurđa Sima, mag. Peter Požun, Nada Sirnik, Gordana 
Lokajner, Maja- Marija Vidrih, Marina Velepič, Peter Koren, Damjan 
Remškar, Jerica Zrimšek, Sabina Vihtelič, Irena Buček Hajdarević, dr. 
Andreja Kvas. 

 Nadzorni odbor: Saša Kotar – predsednica, mag. Boža Pirkovič- članica, 
Gordana Njenjić – članica 

 Častno razsodišče: dr. Radojka Kobentar 

 

II. Izvedena strokovna srečanja in projekti 

 

Januar   

19. 1. 2017 Kako biti bolj profesionalni  odnosu s težavnimi bolniki v procesu zdravstvene 
obravnave 
 

21. 1. 2017 3. MOTIVACIJSKI DAN STRUNJAN – DIALOG – GIBALO SPREMEMB MED ZAPOSLENIMI – UO 
DMSBZT LJUBLJANA  
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26. 1. 2017 Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege 

27. 1. 2017 Podati kritiko in ohraniti odnose – mit ali realnost 

30. 1. 2017 Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED 

Februar  

6. 2. 2017 Strokovno srečanje in predavanje  sekcije upokojenih med. sester:  »BOLEČINA«  

10. 2. 2017 Šola proti bolečini v križu 

13. 2. 2017 Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED 

16. 2. 2017 Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege 

17. 2. 2017 Zakonodaja s področja zdravstva.  

18. 2. 2017 Inteligentna čustva. Izobraževanje je bilo v Trbovljah (dva termina – nadaljevanje) 

Marec  

10. 3. 2017 Strokovno srečanje glavnih medicinskih sester zdravstvenih in socialnih zavodov 

14. 3. 2017 Strokovno srečanje in predavanje sekcije upokojenih medicinskih sester: 
»Sladkorna bolezen« 

16. 3. 2017 Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege 

17. 3. 2017 Opolnomočenje zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu 

27. 3. 2017 Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED 

30. 3. 2017 Poklicna etika v domovih za starejše občane  

April  

3. 4. 2017 Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED  

3. 4. 2017 Sekcija upokojenih med. sester – strokovno srečanje »URI SOČA in ogled 
kompleksa Žale«  

6. 4. 2017  Opolnomočenje zaposlenih v zdravstveni negi za delo in komunikacijo v kriznih 
situacijah, Idrija 

6. 4. 2017 Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege 

7. 4. 2017 Zakonodaja s področja zdravstva 

10. 4. 2017 Prehranjevanje in pitje. Spanje in počitek starostnikov 

13. 4. 2017  Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege  

18. 4. 2017 Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED 

20. 4. 2017 Obravnava pacienta s povišanim krvnim tlakom 

22. 4. 2017 Inteligentna čustva; izobraževanje je bilo v Trbovljah 

Maj  

4. 5. 2017 Kakovost in varnost v zdravstvu – obvladovanje z zdravstvom povezanih okužb 

11. 5. 2017  Klinično popoldne: Obravnava pacienta z odvisnostjo od alkohola.  

29. 5. 2017 Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED 

Junij  

8. 6. 2017 Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege  

9. 6. 2017 Šola proti bolečini v križu 

19. 6. 2017 Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED.  

September  

16. 9. 2017  Poklicna tika v praksi zdravstvene in babiške nege – ZD Trbovlje 

19. 9. 2017 Ohranjajmo zdravje in krepimo telo 

22. 9. 2017 Šola proti bolečini v križu 

25. 9. 2017 Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED 

28. 9. 2017 Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege 

28. 9. 2017 Obravnava pacientov na centru za klinično toksilogijo in farmakologijo  

30. 9. 2017 Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED 

Oktober  

05. 10. 2017 Sek. upok. med. ses. predavanje: RAK NI SMRT 
 

06. in 07. 10. 2017 Dvodnevna delavnica: Energijski sistem človeka  
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10.-11.10.2017 Tudi beseda je zdravilo 

12. 10. 2017 Komunikacija v zdravstvu, Idrija 

13. 10. 2017 Zakonodaja s področja zdravstva  

16. 10. 2017 Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED 

20. 10. 2017 Opolnomočenje zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu 

26. 10. 2017 Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege 

26. 10. 2016 Obravnava pacientov  z nujnimi stanji na ORL področju   

November  

09. 11. 2017  Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege 

10. in 11. 11.2017 Postanite gospodar svojega časa in svojega življenja 

17. 11. 2017 18. simpozij z mednarodno udeležbo – DIMENZIJE DOSTOJANSTVA. 

17. 11. 2017 Slavnostna akademija – obeležitev 90 let delovanja medicinskih sester v Ljubljani 
regiji.  

23. 11. 2017 Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege 

28. 11. 2017 Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED  

30. 11. 2017  Kakovost in varnost v zdravstvu – obvladovanje z zdravstvom povezanih okužb. 
Predavanje na OI v Ljubljani  

30. 11. 2017 Obravnava pacienta z odvisnostjo od alkohola 

December  

01.12. 2017 Zakon oddaja s področja zdravstva 

01.12. 2017 90 – let organiziranega delovanja medicinskih sester v SLO, Trbovlje 

04. 12. 2017 Srečanje jubilantk 70 in 80 let sekcije upokojenih medicinskih sester 
 

07. 12. 2017  Poklicna etika v praksi zdrav. in babiške nege 

07. 12. 2017 Kakovost in varnost v zdravstvu – obvladovanje z zdravstvom povezanih okužb, 
Idrija 

08. 12. 2017 Decembrski ženski večer – sproščena in primerna podoba za lažjo komunikacijo 

18. 12. 2017  Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED.  

 
Letni projekti društvenega delovanja 2017 
 
Osnova za letno rdečo  nit delovanja  je bila obeležitev 90 let pričetkov organiziranega 
delovanja v ljubljanski regiji.  
S slavnostno akademijo je društvo zaokrožilo dejavnosti ob 90. obletnici delovanja. Ob 
zaključku leta so pripravili dva pomembna dogodka: slavnostno akademijo in 18. simpozij z 
naslovom Dimenzije dostojanstva o kulturi dostojanstva v zdravstveni negi. 
18. simpozij Dimenzije dostojanstva z mednarodno udeležbo je bil posvečen kulturi 
dostojanstva v zdravstveni negi. Domači in tuji strokovnjaki so osvetlili teme, kot so človeško 
dostojanstvo, človekove in bolnikove pravice, spoštovanje dostojanstva bolnikov ter 
zagotavljanje dostojanstva v odnosu med medicinsko sestro in bolnikom. 
»Dostojanstvo predstavlja najpomembnejši osnovni element zadovoljstva in dobrega počutja 
vsakega izmed nas. V zdravstveni negi zajema ta koncept splošno človeško vrednoto, ki ni 
odvisna od spola, rase, socialnega ali ekonomskega statusa, politične opredeljenosti ali 
funkcionalne prizadetosti,« je izpostavila Đurđa Sima, predsednica društva. »Pacienti to 
potrebo zadovoljujejo prek odgovornega izvajanja dejavnosti zdravstvene nege. Pomembni 
vidiki dostojanstva v zdravstveni negi zajemajo spoštovanje, individualno obravnavo, 
vključenost v odločanje in zasebnost.« 
 
Zgodovinska nit in kratek povzetek obeleževanja:  
 27. novembra 1927 je bila ustanovljena Organizacija absolventk Šole za sestre pri Zavodu 
za zdravstveno zaščito mater in dece. Trinajst t. i. zaščitnih sester, ki so ustanovile 
organizacijo, se je namreč zavedalo, da sta za boljšo uveljavitev in prepoznavnost novega 
poklica potrebni organizirano delovanje in povezovanje. Ta organizacija danes velja za 



Poročilo o delu organov Zbornice – Zveze za leto 2017   

 47 

predhodnico tako ljubljanskega društva kot tudi Zbornice zdravstvene in babiške nege 
Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov 
Slovenije.  
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana je v letu 2017  
organiziralo številne dejavnosti, s katerimi je obeležilo 90. obletnico organiziranega delovanja. 
Med drugim je julija organiziralo tridnevni pohod na Kredarico in Triglav, ki se ga je udeležilo 
skoraj 40 pohodnic in pohodnikov, vse  dejavnosti društva pa so bile obarvane v slogu 
obeležitve 90 let delovanja in ustvarjanja poklicne skupine medicinskih sester. Praznovanje 
obletnice se je zaključilo s slavnostno akademijo s častnimi gosti, prejemniki osebnih priznanj 
in predstavniki ustanov, ki so prejeli zahvalne listine za dolgoletno ustvarjalno sodelovanje na 
področju poklica zdravstvene in babiške nege v ljubljanski regiji. 
 
Priznanja Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 
Na simpoziju so bili podeljeni tudi letošnji srebrni znaki, priznanja društva posameznikom in 
skupinam za dolgoletno uspešno sodelovanje. Prejemnice priznanj za aktivno delo v društvu 
so Majda Jarem Brunšek, Dragica Vtič, Francka Poberaj Marija Adamič.  
Med zaslužne podporne člane društva smo imenovali še: Tanjo Lupieri, predsednico Hrvatske 
udruge medicisnkih sestara ter Živano Vuković Kostić, predsednico Udruženja medicisnkih 
sestara, babica i tehničara Republike Srpske. Za častnega člana društva smo imenovali 
Slavico Erčić, predsednico Saveza udruženja zdravstvenih radnika Beograda.  
 
Medijska aktivnost in angažiranje članov za pridobivanje medijske pozornosti o poklicni 
skupini izvajalcev zdravstvene in babiške nege na ljubljanskem področju delovanja je bilo v 
letu 2017 izjemno aktivno in plodno. Rezultat tega je nastop predsednice in podpredsednice 
za področje izobraževanja, raziskovanja in publiciranja skupaj s predsednico in izvršno 
direktorico Zbornice - Zveze v radijski oddaji 1. programa Radia Slovenija »Studio ob 17 – 
tih«. O pohodu ljubljanskih  medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov na Triglav  je 
poročal časopis Jana in ZIB.   
 
Mednarodno sodelovanje 
Obisk različnih mednarodnih dogodkov, pogosto ali skoraj vedno z aktivno udeležbo vseh 
naših udeležencev, kaže na to, da ljubljansko društvo, poleg bogatih društvenih aktivnosti za 
člane skrbi tudi za povezovanje v širši regiji ter svojimi aktivnimi prispevki na različnih področjih 
krepi strokovno rast in razvoj tako lastnih članov kot tudi članov mednarodnih združenj. Med 
naštetimi posebej poudarjamo aktivno sodelovanje na simpoziju SUZR Beograda, nato na 
simpoziju UMSBT Republike Srpske, kot tudi na kongresu HUMS s številno aktivno udeležbo 
kolegic in kolegov iz matičnega društva. Udeležba na kongresu ICN v Barceloni je posebej 
obeležila zaključek dveh mandatov podpredsednika društva za splošne zadeve mag. Petra 
Požuna, kot člana direktorskega zbora pri mednarodnem združenju medicinskih sester – ICN. 
Ob zaključku je prejel priznanje in zahvalo vodstva ICN za svoj prispevek k razvoju in 
delovanju stroke skozi mednarodno povezovanje. V letih njegovega delovanja smo bili člani 
vodstva društva deležnih različnih srečanj s kolegicami in kolegi, ki na svetovni sceni 
zdravstvene nege predstavljajo pomembne osebnosti, a so v stikih z nami izžarevali 
nepristranskost in dostopnost, kar nas je posebej navduševalo. Ob tem smo ponovno osvežili 
znanje in zavedanje o pomembnosti našega poslanstva po vseh meridijanih zemeljske oble. 
Čutili smo povezanost zdravstvene nege na svetovni ravni.   
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III. Založniška dejavnost 

 V letu 2017 sta Radojka Kobentar, Zoran Kusič objavila izvirni znanstveni 
članek za v OZN z naslovom: Uživanje alkohola med starostniki v 
domačem okolju, objava znanstvenega članka v Obz Zdr N, junij 2017. 
Zahvala članom in kolegicam za sodelovanje. 

 Gordana Lokajner, Radojka Kobentar, Đurđa Sima so začele s pripravami 
na objavo prispevka: »Analiza stališč udeležencev do neformalnih 
izobraževanj, namenjenih zaposlenim v zdravstveni in socialni oskrbi v 
organizaciji Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov 
Ljubljana, Slovenija«, članek bo pripravljen za objavo v letu 2018. 

 1. 10. – 15. 11. 2017 – je potekalo oblikovanje plakata o izobraževanju, 
raziskovanju in založništvu za obdobje 2008 - 2017- avtorice so bile 
Marina Velepič, Radojka Kobentar, Andreja Kvas, Olga Koblar, Đurđa 
Sima ter Gordana Lokajner. 

 Ob pripravi slavnostne akademije smo zaobjeli nekatere pomembne 
zgodovinske mejnike v knjižico, ki smo  jo tako tudi poimenovali »Nekateri 
zgodovinski mejniki 90 let delovanja (1927 – 2017) – V skrbi za ranjene 
in bolne«, avtorica prispevkov je Đurđa Sima. Pomoč pri zbiranju gradiva 
in idejo za grafično podobo publikacije je prispeval Boris Sima. V 
uredniškem odboru sta svoj delež opravili dr. Radojka Kobentar in 
Gordana Lokajner.  

 V poglavjih pod interesnimi aktivnostmi je zaslediti še dve pomembni 
publikaciji, »Dober dan življenje« - likovno in tekstualno bogato publikacijo 
na temo rojstva in odraščanja ter poster interesnih aktivnosti.  
    

 

IV. Interesne dejavnosti 
 
Komplementarno in naravno zdravilstvo v zdravstveni in babiški negi (Nada 
Sirnik) 
Srečanja s področja komplementarne medicine in naravnega zdravilstva smo imeli 
marca, aprila, oktobra in novembra. Planirane delavnice zvočne kopeli s 
planetarnim gongom niso bile izvedene zaradi bolezni izvajalke. Poskusili smo jih 
nadomestiti z delavnicami zvočne kopeli s himalajskimi skledami, ki pa niso 
vzbudile velikega zanimanja. 
Prvo srečanje s področja komplementarne dejavnosti je bilo izvedeno marca - 
spoznavali smo tehnologijo samozdravljenja skozi nam lastne mehanizme. 
Srečanje je vodila Mirjana Šafran Blažič.  
Na dvodnevni delavnici za duhovno rast je Milena Plut Podvršič govorila o 
metamorfni metodi za notranjo transformacijo energijskih vzorcev in podpiranja 
procesov samozdravljenja. Udeleženci so skozi praktične vaje spoznavali 
refleksne cone hrbtenice na stopalih, rokah in glavi.  
Na drugi dvodnevni delavnici oktobra pa je Milena Plut Podvršič udeležence 
seznanjala z energijskim sistemom človeka. Na željo članstva smo se ponovno 
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pogovarjali o poteku meridijanov, posameznih točkah na njih ter možnosti 
zdravljenja in vpliva na psihofizično počutje. 
Z osnovami ajurvede, njenih značilnostih in njenega koncepta obravnave bolezni 
je Karmen Hirsh seznanjala člane na zadnjem srečanju s področja 
komplementarne dejavnosti meseca novembra. 
Srečanj s področja komplementarnega in naravnega zdravilstva se je udeležilo 
108 članov. 
 
Osebnostna rast in razvoj v zdravstveni in babiški negi (Nada Sirnik) 
Vsebine za krepitev in širitev osebnega in poklicnega razvoja ter tudi strokovna 
izobraževanja in usposabljanja za lažje spoprijemanje s pastmi in težavami 
sodobnega časa so pritegnila precejšnje število članov. V letu 2017 se je tovrstnih 
srečanj udeležilo 194 članov. 
S tematiko kako podati kritiko, sporočiti slabo novico ali spoprijeti se s težavami v 
komunikaciji smo se srečali že na začetku leta 2017. Predavateljica Helena Zajec 
nas je seznanila z načini dajanja povratne informacije svojcem in sodelavcem, 
dajanjem prave pohvale in modela učinkovitega podajanja nestrinjanja in 
konstruktivne kritike.  
Izobraževanja z naslovom »Šola proti bolečini v križu« so bila organizirana in 
izvedena februarja, junija in septembra. Srečanja so postala stalnica, saj še vedno 
privabijo veliko število članov. Udeleženci teh srečanj so se z Marjeto Gomboc 
posvetovali tudi o svojih osebnih težavah z lokomotornim aparatom. Prav tako so 
pridobili teoretična znanja in se seznanili s pravilnim gibanjem in obremenjevanjem 
hrbtenice v vsakdanjem življenju ter vajami za lajšanje in preprečevanje bolečin. 
Maja je bilo izvedeno srečanje z naslovom »Lepota življenja v srednjih letih«. 
Naslov je pritegnil veliko število udeležencev, ki so pridobili zelo uporabna znanja 
o suhosti očesne sluznice, pomenu gibanja, ki naj bo gibalo življenja, telesnih in 
hormonskih spremembah v srednjih letih ter ohranjanju psihološkega zdravja. Na 
tem srečanju smo sodelovali s Petrom Kiralyem, Borisom Simo in Sanelo Banović. 
Ob podpori društva je na Ljubljanskem maratonu sodelovalo 47 naših članov in 
članic na različnih ciljnih razdaljah. 
Novembra na  dvodnevnem srečanju z naslovom »Postanite gospodar svojega 
časa in življenja« nas je predavateljica Helena Zajec učila postavljanja osebnih in 
poslovnih ciljev. Seznanjali smo se s psihologijo upravljanja časa in različnimi 
mentalnimi sistemi strukturiranja časa. Vse skupaj je bilo izpeljano skozi praktične 
vaje in individualno delo na sebi. 
Leto smo zaključili z decembrskim ženskim večerom skozi katerega nas je 
popeljala Lea Pisani. Pripravila nam je predavanje z naslovom »sproščena in 
primerna podoba za lažjo komunikacijo« Spoznavali smo ravni oblačenja, ki se 
najpogosteje uporabljajo, in primernost oblek za posamezne priložnosti. Srečanje 
je potekalo v interakciji med predavateljico in udeleženci. 
Zanimive in aktualne tematike, raznolikost ponujenih delavnic in predavanj ter 
posluh društva za želje in predloge članov so privabili veliko število udeležencev. 
V letu 2017 je bilo teh 302 skupno na obeh področjih. 
 
Joga, pilates in razgibalna vadba (Katja Hribar) 



Poročilo o delu organov Zbornice – Zveze za leto 2017   

 50 

V letu 2017 so delavnice joge, pilatesa in telesne vadbe potekale na šestih 
lokacijah, v spomladanskem delu vadbe so se jih udeleževale skupaj 103 
udeleženke, od tega v Trbovljah 19, v Ljubljani 78 in 6 v Idriji. 
 
Likovna dejavnost (Majda Jarem Brunšek) 
Organizirali in realizirali smo tri likovne razstave. Praznovanje 20 obletnice selitve 
v nove prostore Srednje zdravstvene šole smo aprila obogatile z razstavo del vseh 
naših članic. Maja smo imeli že tradicionalno razstavo v avli Univerzitetnega 
kliničnega centra Ljubljana, ob 12. maju - mednarodnem dnevu medicinskih sester. 
Tretjo likovno razstavo smo izpeljali v novembru na povabilo Zdravniške zbornice 
v njihovih prostorih. 
 

   Klekljarska skupina (Irma Kiprijanović) 
Učenje in klekljarski izdelki nastajajo na sedežu društva vsako sredo od  16.30 do 
19.30 pod vodstvo mentorice Vesne Milek Recko. V skupini je enajst klekljaric, od 
teh jih pet vztraja od samega začetka. S spretnimi prsti kljekljarice ustvarjamo 
prave umetnine, velikokrat tudi po napornem delovniku. Zato je veselje še večje, 
ko je izdelek že viden. Dela smo razstavljale v Taborjevi galeriji Univerzitetnega 
kliničnega centra v Ljubljani ob mednarodnem dnevu medicinskih sester maja 
2017. Za obeležitev 90 let organiziranega delovanja medicinskih sester v 
Ljubljanski regiji smo sklekljale logotip oziroma zapis, iz katerega so razvidna leta 
delovanja, skrajšan naziv društva in regija.  
 
Izletništvo (Saša Kotar) 
V letu 2017 smo planirali en izlet v Gardaland (Italija) ali destinacija po izbiri 
članstva. Vendar interesa, predlogov in želja članstva ni bilo. Manjši interes 
članstva za organizirane izlete je lahko tudi zaradi združitve nekaterih izletniških 
destinacij s pohodništvom. Na zadovoljstvo članov/ic, je program pohodništva 
prilagojen tudi tistim, ki se pohoda ne bi udeležili. Skoraj vsak pohod, ki ga 
organizira DMSBZT Ljubljana vsebuje elemente izletništva (različni ogledi, 
znamenitosti krajev, kulturne in zgodovinske znamenitosti).  Omogočeni so tudi 
samostojni ogledi znotraj časa, ki ga drugi namenijo pohodu. 
 
Ženski pevski zbor Florence (Karlo Ahačič) 
V prvi polovici leta 2017 se je Ženski pevski zbor Florence številčno okrepil, a se 
je izkazalo, da bo faza vključevanja novink daljša od predvidene. Aktivno jedro 
zbora še vedno ostaja skromno. Temu primerno planiran program in dejavnosti v 
prvem polletju 2017 so bile v celoti realizirane 
 
Gibalno športna vadba (Đurđa Sima) 
Leto 2017 je med pohodniki vzbujalo veliko izjemnih pohodniških pričakovanj glede 
na napovedi za letno dogajanje. Začelo se je s tradicionalnim pohodom na poti ob 
Savi v Ljubljani. Na zaključku pohoda so pohodniki prejeli prve informacije o 
napovedih o pohodu na Triglav, kar je sprožilo ogromno pripravljalno akcijo v 
koordinaciji med izvajalci pohodniške dejavnosti Đurđe In Borisa Sime, Gorske 
reševalne službe Jesenice, policijskim sindikatom Slovenije in ostalimi akterji v 
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tridnevnem dogodku. Ob tem so nemoteno potekale vse ostale pohodniške 
dejavnosti. Skupaj je bilo 11 pohodniških in eno kolesarsko dogajanje. Vsako 
pohodniško dogajanje je prineslo več kot učinkovito gibanje, vzpon, osvojene 
vrhove, osebne trofeje, občasno utrujene noge in vedno veliko pohodniškega 
veselja in sreče. Vzponi po Dolomitih, pohodniško potepanje, vključno z zgodnjim 
nočnim odhodom na otok Vis, je zbralo ustaljeno pohodniško ekipo. Kulminacijo 
pohodniškega programa je predstavljal tridnevni pohod s Pokljuke na Vodnikovo 
kočo, nato na Kredarico, vrh Triglava in nato sestop v dolino Krme do Kovinarske 
koče. Dogodek se je v dolini zaključil z manjšo slovesnostjo, ko je predsednica 
vsem udeležencem pohoda podelila miniaturni Aljažev stolp. Sama je prejela od 
pohodnikov knjigo Jakob Aljaž in Triglav v zahvalo za pogum in vso finančno 
podporo društva, ki ga je pripravila in vodila skupaj s člani vodstva društva za 
izvedbo tega organizacijsko zahtevnega projekta. Sledila je torta in ducat osebnih 
ganljivih spominov pohodnic. Poleg vzpona so se vrstila različna dogajanja. Tone 
Posavec, izkušen reševalec in predavatelj, je bil deležen pohval vseh udeležencev, 
demonstriral nam je metode prve pomoči v gorah in različnih podobnih življenjskih 
situacijah. Ko se je vreme ustalilo, so se megle razkadile, oblake je pregnalo sonce 
za kratek čas, je na vzletišču pristal helikopter, znak, da rešujemo ponesrečence 
tudi v gorah, tudi to je bil scenarij društva. Zelo skrbna napoved dežurnega 
meteroolga na Kredarici in povezanost z oskrbnikom koče na Kredarici je 
omogočila še to akcijo. Proti zaključku pohodniške sezone smo izpeljali tridnevni 
pohod po Visu z raziskovalnim programom po otoku, kej so ostanki vojaških in za 
takratne čase strateških obrambnih točk otoka Visa. Ni manjkalo sonca, kopanja 
in druženja. Ostali pohodi so pustili učinkovito pohodniško sled ljubljanskega 
društva na pohodnike. Vse pohode, kot do sedaj, je pripravil in vodil Boris Sima. 
Je idejni vodja in realizator celotnega projekta Triglav 2017, v sodelovanju z 
drugimi pomembnimi deležniki. 
 

V. Program dela in cilji za leto 2018 

V programu dela in ciljih za leto 2018 bo društvo sledilo zastavljenemu 
društvenemu programu. 

 
 

Poročilo pripravila: Đurđa Sima, predsednica društva z nosilci dejavnosti  
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12.2. Društvo MSBZT Maribor 

 
 

I. Kratka predstavitev regijskega strokovnega 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: Red. Prof. Dr. Danica Železnik, predsednica, Viktorija 
Štiglic, Ljuba Gergič, Valerija Kapun, članice 

 Komisija za dodeljevanje sredstev za strokovna izpopolnjevanja: 
Danijela Pušnik, predsednica, Julijana Mlasko, Marija Firbas, Barbara 
Donik, članice. 

 Komisija za priznanja: Milena Frankič, predsednica, Ladislava Kovačič, 
Doc. Dr. Jadranka Stričevič, Jožica Tomažič, Ana Mlakar, članice. 

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

II. Izvedena strokovna srečanja in projekti 
 

Strokovna izpopolnjevanja na področju obveznih vsebin - modul licenca:  

 TPO za zaposlene v zdravstveni in babiški negi, strokovni seminar z 
učnimi delavnicami, v sodelovanju s sekcijo reševalcev v zdravstvu pri 
Zbornici - Zvezi: 
10. marec 2017, 11. marec 2017, 1. junij 2017, 9. november 2017, 10. 
november 2017. 
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 Poklicna etika in zakonodaja s področja zdravstva, strokovni seminar z 
učnimi delavnicami: 
14. april 2017, 24. november 2017. 

 

 Kakovost in varnost v zdravstvu, strokovni seminar: 
26. maj 2017, 20. oktober 2017, 17. november 2017. 

 
Enodnevni strokovni seminarji 

 Ergonomija - kdo se bo komu prilagodil, strokovno izpopolnjevanje z učno 
delavnico, 6.  4. 2017; 

 Oskrba venske valvule v zunaj bolnišničnem okolju (izmenjava strokovnih 
znanj in spretnosti za izboljšanje veščin: nastavitev, odstranitev, 
spremljanje in oskrba): 6. 5. 2017, 6. 6. 2017, 7. 11. 2017, 21. 11. 2017; 

 Obravnava pacientov, ki so v procesu obravnave težavni (strokovno 
izpopolnjevanje z učno delavnico, v sodelovanju s sekcijo medicinskih 
sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji pri zbornici - zvezi): 4. 5. 2017; 

 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, prostori 
DMSBZT Maribor.  
19. januar: Za boljše zdravje otrok; 
16. februar: Predstavitev oddelka za onkologijo UKC Maribor; 
16. marec: Prehrana starostnika; 
20. april: Doživljanje vloge medicinske sestre s stališča posvojitelja, 6 
področij v porodni sobi za boljšo porodno prakso, šivanje epiziotomijske 
rane in manjših raztrganin presredka – v prihodnosti domena babic?  
18. maj: Črevesne izločalne stome; 
21. september: Obravnava težavnih pacientov - deeskalacijske tehnike; 
19. oktober: Obravnava bolnika s sladkorno boleznijo v različnih okoljih 
zdravstvenega varstva; 
16. november: Zdravljenje s specifično imunoterapijo pri različnih 
alergijah; 
21. december: Prehrana in gibanje skozi zrelo obdobje. 

 

 Aktivnosti na področju vseživljenjskega izobraževanja/učenje tujih 
jezikov 
Splošna angleščina za prave začetnike«/letni program, nadaljevalni tečaj 
angleščine – srednja raven intermediate)«/letni program 

 Ob mednarodnem dnevu žena in materinskem dnevu smo članicam 

poklonili gledališko predstavo Društva medicinskih sester, babic in 

zdravstvenih tehnikov Pomurja »Tragedija, da je že komedija« (petek, 24. 

marec 2017). 

 Ob mednarodnem dnevu babic, 5. maju in mednarodnem dnevu 

medicinskih sester, 12. maju, smo organizirali motivacijsko predavanje 
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»retorika v visokih petah« o vlogi žensk pri vzpostavljanju in ohranjanju 
dobre medsebojne komunikacije v delovnem ter razstavo skupine za 
ohranjanje zgodovine v regiji, ki deluje v okviru društva in aktivno sodeluje 
pri zbornici – zvezi, tokrat s predstavitvijo Pogledi v zgodovino ZBN: 
delovno oblačilo medicinskih sester nekoč«, avtoric Silve Vuga, Marjete 
Kokoš in dr. Jadranke Stričević. 

 70. obletnica delovanja DMSBZT Maribor, petek, 2. junija 2017, dvorana 

Union, Maribor. Visokemu jubileju smo posvetili 4. letni koncert pevskega 

zbora društva la vita s pihalnim orkestrom slovenske policije. Na srečanju 

smo podelili zahvalne listine društva vsem zavodom v regiji, svečano 

pogostili člane, prebivalce mesta in vabljene goste ter priredili večerno 

druženje. Zahvalne listine so prejeli Srednja zdravstvena in kozmetična 

šola Maribor, Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, ZD dr. 
Adolfa Drolca Maribor, ZD Slovenska Bistrica, ZD Lenart, Univerzitetni 
klinični center Maribor, Dom upokojencev Danice Vogrinec, Dom Dr. 
Jožeta Potrča Poljčane, Sončni dom, Dom starejših občanov Tezno, Dom 
starejših Idila, Zavod Hrastovec, Slovensko društvo Hospic, Območna 
enota Maribor. Zahvalo za podporo pri delovanju društva, za sodelovanje 
pri strokovnih in drugih dogodkih društva pa je prejela tudi Slovenska 
vojska, Center vojaških šol mariborske kadetnice, s katero društvo 
sodeluje že vrsto let. Za uspešno delo preteklih desetletij smo se poklonili 
tudi posameznikom, ki so v regiji prispevali k razvoju sodobnega 
strokovnega združenja, ki je s prostovoljnim članstvom v svojem 
plemenitem poslanstvu preživelo sedem desetletij in danes v svojem 
poslanstvu trdno stopa v prihodnost. Društvo je ob tej priložnosti prejelo 
jubilejno zahvalo Zbornice – Zveze ter ZD dr. Adolfa Drolca Maribor; 

 organizirana udeležba na osrednji slavnostni akademiji Zbornice – Zveze 
ob mednarodnem dnevu babic in mednarodnem dnevu medicinskih 
sester (12. maj 2017, organiziran avtobusni prevoz članov);  

 organizirana udeležba na 11. kongresu ZBN Slovenije 
»Medicinske sestre in babice – ključne za zdravstveni sistem« 27., 28. in 
29. november 2017, Brdo pri Kranju, s podporo, plačilom kotizacij 
regijskim članom ter avtobusnim prevozom na večerno slavnostno 
akademijo ob 90-letnici delovanja Zbornice – Zveze. 

 strokovna ekskurzija DMSBZT Maribor in pevskega zbora La Vita v Črno 
goro, 8. – 10. 9. 2017. 

 

 uvodni seminar za študente ZN: na področju promocije prostovoljnega, 
stanovskega povezovanja znotraj regije, v regijskem strokovnem društvu 
in širše, v Zbornici – Zvezi ter vloge in pomena dela zaposlenih, dijakov, 
študentov in upokojenih v zdravstveni in babiški negi, smo 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, 2. oktober 2017; 
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 prednovoletno srečanje s podelitvijo najvišjih priznanj društva srebrni 
znak, strokovni dogodek: »Skupaj razkrivamo komplementarne, 
alternativne in integrativne pristope k zdravju in dobremu počutju«, 8. 
december 2017; 

 nakup dodatnih prostorov za širitev društvenih dejavnosti. 
 

III. Založniška dejavnost 

 Izdaja zbornikov predavanj s strokovno recenzijo in CIP kataložnim 
zapisom ob izvedbi strokovnih seminarjev. 

 Aktivnosti na področju zbiranja, vodenja in urejanja strokovne literature v 
regiji, »STROKOVNA KNJIŽNICA«, 

 Medijske objave ob 70–letnici društva, Večer, BK TV, RTV Maribor. 

 Medijske objave ob mednarodnih dneh medicinskih sester in babic. 

 Objava razvoja društva, »DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER BABIC IN 
ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV MARIBOR« v jubilejnem zborniku Zbornice 
- Zveze »Negovanje dediščine skozi devet desetletij – organizirano 
delovanje medicinskih sester na Slovenskem«. 

 Gostitelji tujih študentov, na študijski izmenjavi, v sodelovanju s FZV UM. 

 

IV. Interesne dejavnosti 

Ohranjanje zgodovine v zdravstveni in babiški negi v regiji 

 Vzpostavitev zgodovinskega arhiva (zbiranje, popis, evidentiranje 
zgodovinskih virov v prostorih društva, ureditev arhivskih omar in vitrin z 
razstavnimi predmeti in literaturo) 

 Priprava razstave: Pogledi v zgodovino ZBN III: »Delovno oblačilo 
medicinskih sester nekoč« ob mednarodnih dnevih babic in medicinskih 
sester 

 Aktivno sodelovanje v DS za zgodovino v ZBN pri Zbornici – Zvezi 
 
Pevski zbor: 

 2. junij 2017 4. letni koncert pevskega zbora društva La Vita s Pihalnim 
orkestrom slovenske policije, ob 70. obletnici regijskega strokovnega 
društva DMSBZT Maribor, 

 15. junij  sprejem kulturnega društva Triglav iz Splita v prostorih društva, 

 16. junij 2017 sodelovanje na Koncertu mešanega pevskega zbora 
slovenskega kulturnega društva Triglav iz Splita, 

 20. december 5. božični koncert v bolnišnični kapeli Antona Martina 
Slomška v UKC Maribor, 

 21. december božični koncert v cerkvi sv. Janez Bosko v Maiboru, 

 sodelovanje pevskega zbora na strokovnih srečanjih RSD in SS, na 
kulturnih dogodkih znotraj posameznih zavodov v regiji ter izven; 
sodelovanje pevskega zbora s kulturnimi društvi; 
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Likovna skupina 

 Delovanje likovne skupine pod mentorstvom Simone Šuc, akademske 
slikarke in Bože Majcen, vodje. 

 Razvoj likovnih prvin in tehnik ter priprava na razstavo likovnih del v 
okviru jubilejnega leta.  

 Priprava in otvoritev 5. likovne razstave, zaključek jubilejnega leta, 21. 
december 2018. 

 
Alternativni in komplementarni pristopi za ohranjanje zdravja in dobrega 
počutja 

 31. 3. 2017: Kako izboljšamo imunost na naraven način? (Sanja Lončar),  

 21. 4. 2017: Spoznavno srečanje s prebavili (Sanja Lončar),  

 19. 5. 2017: Zdravilna moč začimb (Sanja Lončar),  

 15. 9. 2017: Zdravilna moč začimb pri težavah z ožiljem (Sanja Lončar). 

V. Program dela in cilji za leto 2018 
Program dela društva za leto 2018 je v celoti objavljen na spletni strani društva 
(www.dmsbzt-mb.si). 
Kratka predstavitev programa dela za leto 2018: 

 aktivno delo na področju članstva, pridobivanje članov iz vseh okolij, 

 nadaljevanje programa Centra za vseživljenjsko učenje, nove oblike - 
inovacijskega okolja za kreiranje odličnih storitev in učinkovitega pristopa k 
upravljanju znanja v širšem partnerstvu z zdravstvenimi zavodi, 
organizacijami in inštitucijami v regiji, ki v tem prepoznajo lasten interes, 

 nove oblike učeja, e učenje, avdiovizualna podpora učenju, 

 prenova spletne strani, nove oblike komuniciranja z javnostjo,  

 razvoj znanstveno raziskovalne dejavnosti (priprava izobraževalnih 
programov, usmerjenih v klinično raziskovanje, usmerjeno na paciente in 
svojce, s prenosom raziskovalnih rezultatov v okolja delovanja zdravstvene 
in babiške nege), 

 nadaljevanje razvoja publicistične/ založniške dejavnosti, 

 nadaljevanje razvoja strokovne knjižnice kot specialne knjižnice, pričetek 
aktivnosti na področju zbiranja in vodenja strokovne literature v regiji, 

 nadaljevanje programov, usmerjenih v alternativne komplementarne in 
integrativne pristope k ohranjanju in krepitvi zdravja in dobrega počutja. 

 
Projekti društva v letu 2018 bodo še naprej usmerjeni na področje strokovnega 
izpopolnjevanja, vseživljenjskega učenja in interesnih dejavnosti v zdravstveni 
negi, babištvu in oskrbi in bodo potekali v sklopu delovanja društva v širši 
mariborski regiji. 

VI. Druge aktivnosti 
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MEDNARODNI DAN MEDICINSKIH SESTER/ BABIC maj 2017: »Sodelovanje z 
Zbornico - Zvezo ob mednarodnih dnevih babic (5. maj) in medicinskih sester (12. 
maj).  

Prednovoletno srečanje članov v regiji, svečana slovesnost s podeltivijo najvišjih 
priznanj društva, srebrni znak in častna članica društva za leto 2017; prejemnice 
priznanj Srebrni znak: Ana Gregl, Radmila Perić, Tatjana Bolšec, Stanislava Krajnc. 
Kulturni program, svečana pogostitev in večerno druženje ob glasbi, 8. 12. 2017, v 
dvorani mariborske Kadetnice na Studencih (sodelovanje s Slovensko vojsko, 
Centrom vojaških šol); nakup dodatnega poslovnega prostora. 

Poročilo pripravila: v imenu UO društva, Ksenija Pirš, predsednica društva 
 
 
 
 

 

 

12.3. Društvo MSBZT Celje 

 

I. Kratka predstavitev regijskega strokovnega društva 
Organi društva: 

 Predsednica:  Tomislava Kordiš 

 Podpredsednica: Petra Auser Štefančič 

 Upravni odbor: Simona Strajnar, Ksenija  Doler, Simon Rožič, Apolonija 
Filipšek, Zdenka Salobir, Marjana Skale, Martina Klobčar, Gabrijela Črnelič, 
Jana Petelinšek, Marinka Krašovec,  

 Izvršilni odbor: Simona Strajnar, Ksenija  Doler, Simon Rožič, Apolonija 
Filipšek, Zdenka Salobir, Marjana Skale, Martina Klobčar, Gabrijela Črnelič, 
Jana Petelinšek, Marinka Krašovec,  

 Nadzorni odbor: Jelka Obrez, Ruža Mavrič, Zdenka Salobir, 

 Komisija za priznanja: Jelka Obrez, Ruža Mavrič, Apolonija Filipšek, 

 Komisija za dodeljevanje sredstev za strokovna izobraževanja: Petra 
Auser Štefančič, Marjana Skale, Cimerman Kac Rebeka, Tomislava Kordiš. 

II. Izvedena strokovna srečanja in projekti 

 Mednarodni dan medicinskih sester, babic - maj 2017: sodelovanje z Zbornico 
- Zvezo - organizirali smo prevoz za 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 
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so namenjeni podajanju že obstoječih znanj, njihovem izpopolnjevanju in 
posodabljanju. Člani in članice društva prenašajo svoje znanje na udeležence 
in s tem širijo novosti in krepijo sodelovanje med strokami, in sicer: 

 Analiza terorističnega napada v Parizu in razsežnost problema v 
sodobnem svetu, 19. 1. 2017,  

  Vloga medicinske sestre pri obravnavi otroka s cerebralnim paroksizmom 
– krči, 16. 2. 2017 

 Oskrba kronične rane in uporaba bioresonance in imunski sistem, 13. 4. 
2017,  

 Vpliv vpeljave sistema kakovosti e-qalin na zadovoljstvo stanovalcev v 
institucionalnem varstvu in novi koncepti dela, 18. 5. 2017,  

 Preprečevanje in obvladovanje kronične ledvične bolezni z znanjem, 21. 9. 
2017,  

 Zasvojenosti današnjega časa, 23. 11. 2017. 
 

Strokovna izpopolnjevanja na področju obveznih vsebin - modul  
licenca: 

 Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege, 9. 11. 2017, 65 
udeleženih 

 Kakovost in varnost, 7. 6. 2017, 26. 10. 2017,  
 TPO 10. 1. 2017,  7. 3. 2017, 10. 10. 2017, 12. 12. 2017. 

III. Založniška dejavnost 

 V sodelovanju s Splošno bolnišnico Celje smo imeli regijsko srečanje 

DMSBZT Celje in SB Celje in ob tem izdali zbornik s CIP. 

 Objave v Utripu – prispevki o potovanjih naših članov, o patronažni 
dejavnosti, o Visoki zdravstveni šoli Celje in Srednji zdravstveni šoli Celje,  
o dejavnosti mladih.  

 Finančno smo podprli izdajo strokovnega zbornika ob 18. srečanju 
Splošne bolnice Celje in DMSBZT Celje na temo Aktivna vloga pacienta 
in medicinske sestre v procesu zdravstvene obravnave. 

 Zdenka Salobir je aktivno sodelovala v skupini za zgodovino ob 90-letnici 
delovanja Zbornice Zveze in je s svojim prispevkom v zborniku Zbornice 
– Zveze natančno povzela zgodovino delovanja DMSBZT Celje. 

 

IV. Interesne dejavnosti 

 Poljubna delavnica Polstenje volne, kjer je bilo udeleženih 10 članic.  

 Izvajanje tečajev angleščine v šolskem letu 2016/2017: oktobra 2016 se je 
pod okriljem društva že peto leto zapored začelo izvajanje 60-urnkihih 
angleških tečajev različnih stopenj. Tečaji so trajali 30 tednov in so se zaključili  
maja 2017. Obiskovalo jih je 24 slušateljev. 
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 Začetni nadaljevalni in dodatni Tečaj nemškega jezika,  

 Komisija za dodeljevanje sredstev za strokovna izpopolnjevanja je v letu 
2017 odobrila vse prispele vloge.  

 Komisija za priznanja: Srebrni znak društva so prejeli: Jana Petelinšek in 
Tim travmatološke zdravstvene nege Splošne bolnice Celje. 

 Sekcija za pohodništvo je v celoti realizirala vse zastavljene cilje: Žusem 
– Stolp ljubezni, Babna Gora; Veliki Javornik – planinska koča na Bohorju; 
od Solkana do Kanala – Staničev pohod; Kum iz Zidanega Mosta skozi 
Škratovo dolino; Krvavica, iz Vitanja do Rogle; od Mislinje do Ribniške 
koče; Vrtovčev pohod; Pohod po Žerdonerjivi poti. 

 Tekaška ekipa društva je uspešno zaključila 5. sezono. Tekaške 
prireditve, ki smo se jih udeležili: Istrski maraton (v sodelovanju s ŠD 
Radost), Maraton Radenci, Maraton Savinja – Mozirje, Konjiški maraton, 
Ljubljanski maraton, Miklavžev tek, Barbarin tek. 

 Udeležili smo se pohoda na Sedmera jezera pod vodstvom Ludvika 
Stoparja, ki že tradicionalno vodi pohodništvo na Sedmera jezera. 

 Vokalna skupina Cvet je imela v letu 2017 vrsto uspešnih nastopov. 
 

V. Program dela in cilji za leto 2018 

Z novim letom ponovno začnemo mesečne pohode na različne lokacije okolica 
Celja in celjske regije, tečaja angleškega in nemškega jezika potekata celo šolsko 
leto. 

JANUAR 

 Strokovni popoldnevi  

 Potopisi naših članov  

 TPO, 9.1.2018,  

 Občni zbor društva 

FEBRUAR 

 Strokovni popoldnevi  

 Potopisi naših članov  

 TPO, 6. 2. 2018  

 Planinski pohod zadnjo soboto v mesecu 

MAREC 

 Strokovni popoldnevi  

 Potopisi naših članov  

 Ob začetku tekaške sezone bodo tudi letos naše maratonke sodelovale na 
različnih maratonskih tekih 

 Planinski pohod zadnjo soboto v mesecu 
APRIL 

 Strokovni popoldnevi  

 Potopisi naših članov  
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 Planinski pohod zadnjo soboto v mesecu 

 Enodnevni izlet  

MAJ 

 16. 5. 2018 svečana prireditev ob 12. maju Mednarodnem dnevu 
medicinskih sester in babic s podelitvijo Srebrnih znakov in zahval  

 Varnost in kakovost, obvezne vsebine 

 Strokovni popoldnevi  

 Potopisi naših članov  

 Planinski pohod zadnjo soboto v mesecu 

JUNIJ 

 Tridnevni izlet   

JULIJ 

 Pohod med Triglavskimi jezeri 

SEPTEMBER 

 Večdnevno potovanje članov  

 Strokovni popoldnevi  

 Potopisi naših članov  

 TPO, 18. 9. 2018,  

 Planinski pohod zadnjo soboto v mesecu 

OKTOBER 

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

 Strokovni popoldnevi 

 Potopisi naših članov  

 Planinski pohod zadnjo soboto v mesecu 

 Martinovanje 

NOVEMBER 

 Strokovni popoldnevi  

 Potopisi naših članov  

 Planinski pohod zadnjo soboto v mesecu 

 Etika in zakonodaja, obvezne vsebine 

DECEMBER 

 TPO, 11. 12. 2018  

 Opera ali balet za zaključek leta 

 Pogostitev in predstava za naše upokojene članice in člane  

 Novoletno presenečenje za otroke naših članov  

 Zaključni pohod naših članic in članov v okolico Celja 

 V letu 2018 načrtujemo še nekaj predstav in muzikalov. 
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VI. Druge aktivnosti 
 

 Izleti:  3. - 5. 6.2017 Slavonija in Baranja,  20. - 22. 10. 2017 Korčula in 
Mostar 

 Ogled Ljubljane 8. 4. 2017 

 Opera balet Jevgenin Onjegin 11. 2. 2017, predstava Alpska saga 27. 5.  

 Zaključek leta smo za upokojene člane društva organizirali v Žalcu 4. 12. 
2017 s predstavo "Brade" in slavnostno večerjo in druženjem 

 
Poročilo o delu društva za leto 2017 je potrdil Izvršni odbor društva na svoji redni 
seji društva, dne 26.12.2017. 
 
Poročilo pripravila: Tomislava Kordiš, prredsednica društva 

 

12.4. Društvo MSBZT Gorenjske 

 
 

I. Kratka predstavitev regijskega strokovnega društva 

Organi društva: 

 Predsednica:  Alenka Bijol 

 Podpredsednici: Zorica Panić in Nina Trifoni 

 Izvršilni odbor: Karla Bogožalec, Maja Zevnik, Darinka Livrin, Jana Fajfar, 
Barbara Rant, Sabina Pogačar Traven, Urban Bole, Simona Tomaževič, 
Špela Požun, Karmen Česen, Biljana Djakovič, Maja Kržišnik, Irma 
Šmelcer, Maja Štempihar, Viktorija Vodnik, Katja Mlinarec, Mateja Šenk,  
Sanda Šifkovič, Ajda Cvelbar, Marta Smodiš, Dragana Rikanović, Jana 
Zupan, Marjetka Košir, Tatjana Eržen, Katica Zlatar, Tanja Podlipnik, Maja 
Pozvek. 

 Nadzorni odbor: Oti Mertelj – predsednica, Jožica Trstenjak, Nada Legat   

 Častno razsodišče: Mateja Bahun -predsednica, Avrea Šuntar – Erjavšek, 
Marjan Žagar, Vesna Zajc, Tanja Blaznik 
 

II. Izvedena strokovna srečanja in projekti 
16. marec 2017 občni zbor s strokovnim izobraževanjem Aromaterapija v 
zdravstveni negi, Bled,  
18. maj 2017 Poklicna etika in zakonodaja s področja zdravstvene in 
babiške nege, Kranj,  
12. oktober 2017 Paliativna oskrba, Kranj,  
19. oktober 2017 Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED, Kranj,  
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23. november 2017 Afrodiziak: Radosti življenja z zelišči, Biotehniški center 
Naklo. 
 

III. Založniška dejavnost 

 Izdana zbornika Aromaterapija v zdravstveni negi in Paliativna oskrba 

 Jana Zupan: Skupaj zmoremo več, Utrip 

 Maja Zevnik: Jesenski izlet društva na Sicilijo, Utrip 

 Alenka Bijol: DMSBZT Gorenjske: 60. obletnica delovanja društva s 
podelitvijo priznanj, Utrip 

 Tjaša Čebašek: Ko konflikt postane igra, Utrip 

 Irena Šenk in Nada Macura Višić: Strokovno izobraževanje s področja 
poklicne etike in zakonodaje v DMSBZT Gorenjske, Utrip 

 Jana Lavtižar: »Boj proti odpornosti na antibiotike je v vaših rokah« 
Splošna bolnišnica Jesenice v sodelovanju z regijskim društvom, Utrip 

 Sanda Šikovič in Irena Erbežnik: Planinski izlet Društva MSBZT Gorenjske 
v Dolomite, Utrip 

 Zorica Panić: Izlet gorenjskega društva v Valencio, Utrip 

 Sanda Šifkovič: Koštabona-Pomjan-Puče, Utrip 

 Judita Slak: Strokovno izobraževanje iz paliativne oskrbe v DMSBZT 
Gorenjske, Utrip 

 Katica Zlatar: Delavnica Afrodiziak – radosti življenja z zelišči, Utrip. 

IV. Interesne dejavnosti 

 

 19. april 2017 Ko konflikt postane igra, Kranj,  

 23. november 2017 Afrodiziak: Radosti življenja z zelišči, Biotehniški center 
Naklo,  

 Ponovno smo obiskali in prehodili nove poti v Dolomitih, izvedli tek na 
smučeh, obiskali Koštabono in Pomjan, zelo številčno tekli na Ljubljanskem 
maratonu, obiskovali country ples, vadbe visoko intenzivnih treningov, 
pilatesa in joge. 

VI. Program dela in cilji za leto 2018 

Januar:            

 20. januar - tečaj teka na smučeh v Ratečah ali na Pokljuki  

 25. januar Klinično popoldne: Patronažno varstvo in problemi na terenu, 
Jesenice 

Februar: 

 15. februar – Čajanka: Bled 
Marec: 

 8. marec – občni zbor s strokovnim izobraževanjem Bled 
 April: 

 12. april - klinični večer s študenti Fakultete za zdravstvo Angele Boškin   
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  Maj: 

 Udeležba na Slovesnosti ob 12. maju, mednarodnem dnevu medicinskih 
sester in 5. maju, mednarodnem dnevu babic.  

 17. maj - strokovno izobraževanje iz obveznih vsebin – Kakovost in 
varnost v zdravstvu: modul licenca  

 24. maj -  ustvarjalna delavnica  
Junij: 

 Izlet upokojenih medicinskih  

 16. junij - planinski pohod  
 September:   

 Dvodnevni planinski pohod v Dolomite  
Oktober: 

 18. oktober - strokovno izobraževanje iz obveznih vsebin v sodelovanju 
s Sekcijo reševalcev v zdravstvu TPO z uporabo AED –Kranj oz. Etika in 
zakonodaja v praksi zdravstvene in babiške nege  

 Večdnevni izlet v Lizbono  

 27. oktober – planinski pohod  

 Sodelovanje na Ljubljanskem maratonu z  meddruštvenim delovanjem 
November:      

 22. november -  ustvarjalna delavnica  
December:   

 8. december – svečanost DMSBZT Gorenjske ob zaključku leta ter 
podelitev priznanj Srebrni znak in naziv častni član društva     

 prednovoletno srečanje upokojenih članic društva 
 
V letu 2018 bo organizirano:  
- Tečaj tujega jezika 
- Tečaj uporabe programskih paketov Microsoft Office  
- osem abonmajskih kart za gledališke predstave, od januarja do aprila ter od 
oktobra do decembra  
- Športne aktivnosti: pilates, rekreacija, joga 
- Tečaj country plesa. 

VI. Druge aktivnosti 

 Udeležba na slovesnosti v Ljubljani ob 12. maju, mednarodnem dnevu 
medicinskih sester in 5. maju, mednarodnem dnevu babic 

 Country ples udeleženk Društva ob svetovnem dnevu higiene rok, ki je 
sovpadala z mednarodnim dnevom babic 5. maj 

 Udeležba na tridnevnem 11. kongresu zdravstvene in babiške nege 
Slovenije v Kongresnem centru Brdo pri Kranju ob obeležitvi 90. obletnice 
organiziranega delovanja medicinskih sester na Slovenskem. 

 Udeležba na slovesnosti 17. novembra 2017 ob praznovanju 90. obletnice 
Društva MSBZT Ljubljana. 
 

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: Marjeta Berkopec 

• 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, tajnica, Parapot Marica, Saje Mojca, Starc 
Jana, Špilek Barbara, tajnica, Vajovič Valentina, Vipavec Mahmutović 
Alenka 

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

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

II. Izvedena strokovna srečanja in projekti 

V letu 2017 smo organizirali 10 strokovnih srečanj.  

 20. 1. 2017 – 9. Dnevi Marije Tomšič z naslovom "Razkorak med teorijo 
in prakso", 

 4. 2. 2017 smo organizirali seminar Fotografija v oftalmologiji,  

 14. 2. 2017 smo pripravili seminar z naslovom Vloga medicinske sestre v 
antikoagulantni ambulanti in predstavili obravnavo pacientov na 
antikoagulantni terapiji. Ob tem smo izvedli tudi redni letni občni zbor 
društva. 

 6. 4. in 15. 11., 2017 smo skupaj s sekcijo reševalcev izvedli seminar 
obvezne vsebine za licenčno obdobje temeljnih postopkov oživljanja z 
uporabo AED. 

 Ob dnevu medicinskih sester smo 9. maja pripravili predavanje z 
naslovom Vsak dan je priložnost za rast. 

 Združenje Slovenija – Transplant nam je 25 maja 2017 predstavilo svojo 
dejavnost na seminarju z naslovom Slovenija - Transplant: skrivnosti, 
dejavnosti, vizije. 

 26. septembra smo imeli predavanje z naslovom Srce in duša v kristalnih 
energijah narave. 

 11. novembra smo v sodelovanju z DMSBZT Ljubljana organizirali 
seminar iz obvezne vsebine za licenčno obdobje Kakovost in varnost v 
zdravstveni negi.  
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 4. decembra smo na zadnjem seminarju v letu 2017 imeli predstavitev 
dejavnosti Varstveno delovnega centra Novo mesto, kjer so nam 
predstavili, kaj v VDC ju delajo, kako imajo organiziran delovni dan, 
predstavili pa so se nam tudi varovanci s svojim izdelki, ki jih izdelujejo pri 
delovni terapiji in z nastopom na harmoniki.  

 

III. Založniška dejavnost 

 Berkopec M. Srebrni znaki DMSBZT Novo mesto za leto 2016. Utrip,  

 Berkopec M. Urgentni center Novo Mesto, Utrip, 

 Berkopec M. 9. Dnevi Marije Tomšič – razkorak med teorijo in prakso v 
zdravstveni negi, Utrip, 

 Berkopec M. Redni letni občni zbor društva s predavanjem o vlogi 
medicinske sestre v antikoagulantni ambulanti, Utrip,  

 Berkopec M. Priložnost za osebno rast, Utrip. 

 Berkopec M., Zgodovinski razvoj perioperativne zdravstvene nege na 
Slovenskem, zbornik prispevkov z recenzijo / 11. kongres zdravstvene in 
babiške nege Slovenije, [Brdo pri Kranju, 27. in 29. november 2017],  

 Berkopec, M., Slovenke – predsednice Zveze društev medicinskih sester 
Jugoslavije, Negovanje dediščine skozi devet desetletij – organizirano 
delovanje medicinskih sester na Slovenskem.  

 
 

IV. Interesne dejavnosti 

Pohodniška sekcija je lani pod vodstvom Marjete Martinčič pripravila in 
izvedla pet pohodov, in sicer 8. 3. pohod po Machovi poti, 12. 4. po markiranih 
poteh nad Kostanjevico, 10. 5. na Ratitovec, na dvodnevni pohod na Kofce in 
po grebenu Košute so se podali 23. in 24. junija ter 4. 10. na Sveto  Ano nad 
Ribnico.  
V sodelovanju s sindikatom ZN smo organizirali dvodnevni izlet po dolini reke 
Neretve z obiranjem mandarin. 

 

V. Program dela in cilji za leto 2018 

 

V letu 2018 bo še vedno naša največja skrb organizacija in izvedba strokovnih 
izobraževanj.  

 Izvedli bomo 10. dneve Marije Tomšič z naslovom "Zdravstvena nega v luči 
globalnih izzivov", 18. in 19. 1. 2018 v Dolenjskih Toplicah.  

 V sodelovanju z DMSBZT Ljubljana bomo izvedli predavanja iz obveznih 
vsebin Zakonodaja v zdravstvu, v januarju ter Etika v zdravstveni negi, v 
februarju. 
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 V februarju se bomo srečali tudi s spremljanjem žalujočih in minljivostjo v 
zdravstvu. Izvedli bomo tudi redni letni občni zbor. 

 Marca bomo pripravili seminar, kjer nam bodo predstavili interventno 
kardiološko diagnostiko.  

 V aprilu načrtujemo ponovno delavnico TPO z uporabo AED, ki jo 
pripravljamo skupaj s sekcijo reševalcev in jo bomo ponovili tudi jeseni. 

 V maju bomo pripravili predavanje o varnem rokovanju z zdravili ter ob 
dnevu medicinskih sester praznovanje in predavanje.  

 V oktobru načrtujemo ponovno obvezno vsebino Kakovost in varnost v 
zdravstveni negi. Predstavili pa nam bodo tudi novosti na področju 
zobozdravstva.  

 Novembra načrtujemo seminar s predstavitvijo patronažne dejavnosti ter po 
potrebi ponovitev seminarja TPO z uporabo AED. 

 
Letos bomo ponovno zaključili na Prepihu s prednovoletni srečanjem in podelitvijo 
srebrnih znakov društva najzaslužnejšim članom. 
Še naprej si bomo prizadevali za napredek in uveljavitev zdravstvene nege v ožjem 
in širšem prostoru. Povezovali se bomo z lokalno skupnostjo, z našo krovno 
organizacijo in ostalimi regijskimi društvi ter strokovnimi sekcijami, kajti vsi se 
zavedamo, da smo le skupaj lahko močni in vidni ter tako bolj uspešni in 
prepoznavni.  
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 in 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 6 pohodov in sicer 7. 3. – Planina nad 
Vrhniko, 4.4. – Machova pot, 9. 5. – Hleviška planina, 6. 6. – Matajur 3.10. – 
Bevkov vrh, Sivka, 7. 11.– Pohod v neznano. 
Načrtujemo tudi pohod v Kočevski rog in obisk partizanske bolnišnice. 
Izletniška dejavnost načrtuje strokovno ekskurzijo v Srbijo in en enodnevni izlet. 

VI. Druge aktivnosti 

Udeležili smo se vseh sej ORSD in na njih tudi aktivno sodelovali. Sodelovali 
smo pri pripravi praznovanja 90-letnice Zbornice - Zveze in se tudi udeležili 
svečane akademije na Brdu. Kar nekaj naših članic aktivno deluje v organih in 
delovnih skupinah Zbornice - Zveze: imamo članico v uredniškem odboru Utripa. 
Dve članici sta predstavnici v upravnem odboru Zbornice - Zveze, dve članici 
delujeta v delovni skupini za ohranjanje zgodovine zdravstvene in babiške nege. 
Več članov našega društva aktivno deluje v izvršnih odborih strokovnih sekcij. 
Naša članica je članica nacionalne komisije za visokošolsko izobraževanje – 
NAKVIS. Naše članice so habilitirane kot predavateljice na Fakulteti za 
zdravstvnee vede Novo mesto ter usposobljene za mentorje dijakom in 
študentom, ki prihajajo na klinične vaje v delovna okolja. 
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 14. 2. 2017 smo izvedli redni letni občni zbor Društva.  

 9. maja 2017 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 babiške dejavnosti.  

 V mesecu oktobru, ki je posvečen dojenju, smo skupaj s porodniškim 
oddelkom bolnišnice in dijaki srednje zdravstvene in kemijske šole Novo 
mesto pripravili stojnico o pomenu dojenja, obeležili smo tudi dan 
celiakije, dan paliativne oskrbe, dan cerebralne paralize in ves mesec 
oktober posvetili več dejavnostim v boju proti raku dojk. Obeležili smo dan 
diabetesa, astme in veliko sodelovali pri promociji nacionalnih programov 
SVIT, ZORA in DORA. 

 6. decembra 2017 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 14. decembra na Prepihu. 
Srebrni znak društva smo podelili letos štirim zaslužnim kolegicam iz 
regije. Spomnili pa smo se tudi tistih, ki so v lanskem letu 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.  
Ves čas sodelujemo z lokalnimi organizacijami, društvi, občinami, šolami, vrtci 
in Fakulteto za zdravstvene vede Novo mesto. 
Društvo na svoji spletni strani svoje člane sproti obvešča o društvenem 
delovanju in vseh aktivnostih. 
O vseh dejavnostih Društva so tudi v lanskem letu poročali vsi lokalni in tudi drugi 
mediji (Dolenjski list, Vaš kanal, radio Krka, Dnevnik). Prav tako so lokalni mediji 
obveščali širšo javnost o podelitvi najvišjih društvenih priznanj. Prejemnica 
zlatega znaka iz našega društva je bila med kandidati za osebnost meseca maja 
2017, ki jo izbirajo na lokalni televiziji Vaš kanal.  
 

Poročilo je bilo sprejeto na redni seji IO društva 30. 1. 2018. 
 
Poročilo pripravila: Jožica Rešetič, predsednica društva 
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Društvo MSBZT Nova Gorica  

 

I. Kratka predstavitev regijskega strokovnega društva 
 
Organi društva: 
 

 Predsednica: Damjana Polanc  

 Podpredsednica: Monika Kalin Vodopivec  

 Izvršilni odbor: 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,  

 Nadzorni odbor: Irena Gerbec, Marta Rustja, Irma Rijavec, Majda Gorjan, 
Majda Dren,  

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

Mandat vseh članov je 2014/2018. 

 

II. Izvedena strokovna srečanja in projekti 

  

 21. 1. 2017: Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED 

 5. - 12. 5. 2017: Aktivnosti ob dnevih medicinskih sester in babic  

 19. 5. 2017: Kakovost in varnost v zdravstvu 

 6. 10. 2017: Paliativna oskrba bolnika  

 18. 10. 2017: Vpliv psoriaze in spondiloartritisa na kakovost življenja 
pacientov 

 8. 12. 2017: Izredni volilni občni zbor s strokovnim predavanjem na temo 
«Pomembna izhodišča za zdravsteno in babiško nego v republiki Sloveniji 
za danes in jutri.» 

III. Založniška dejavnost 

 

Utrip: Medicinske sestre, babice in zdravstveni tehniki društva severno primorske 
regije se povezujemo na različnih področjih zdravstvene in babiške nege.  
- Kako smo se v zdravstveni in babiški negi povezovali polovico leta 2017; 
- Kako smo se v zdravstveni in babiški negi povezovali drugo polovico leta  
  2017? 
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IV. Interesne dejavnosti 

 23. 2. 2017 občni zbor društva 

 1. 6. 2017 strokovna ekskurzija – Zdravstveni dom Bajina Bašta - Srbija 

 17. 4. 2017 pohod na Slivnico 

 7. 10. 2017 strokovna ekskurzija v Talaso Strunjan,  

 25. 11. 2017 prednovoletno srečanje, druženje v Operi v Ljubljani. 

 

V. Program dela in cilji za leto 2018 

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 Brdu pri Kranju 

 Redni in izredni občni zbor društva, redne in korespondenčne seje 
izvršnega odbora društva, redna seja nadzornega odbora društva, seje 
komisije za izobraževanje. 

 Aktivno vključevanje v naloge in dejavnosti Zbornice – Zveze in aktivno 
sodelovanje z društvi in strokovnimi sekcijami. 

 
Poročilo pripravila: Monika Kalin Vodopivec, podpredsednica društva  
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12.6. Društvo MSBZT Ptuj - Ormož 

 
 

I. Kratka predstavitev regijskega strokovnega društva 
Organi društva: 

 Predsednica: Tanja Ribič Vidovič  

 Podpredsednica: Nevenka Rosić  

 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 

 

 11. 2. 2017 Koagulacija in hemostaza pri ortopedskih bolnikih, uravnavanje, 
monitoriranje in zapleti, 

 3. 3. 2017 Kinestezija z učnimi delavnicami, 

 22. 9. 2017 Okužena kronična rana,  

 6. 10. 2017 Komunikacijain obravnava bolnikov z luskavico,  

 14. 10. 2017 Posebnosti v zdravstveni negi oseb z motnjami v 
           duševnem razvoju z učnimi delavnicami,  

 25. 11. 2017 Kakovost in varnost v zdravstvu (modul obvezne  
          vsebine) 

III. Založniška dejavnost 

 Objave člankov v Utripu (Slavnostna podelitev srebrnih znakov DMSBZT 
Ptuj – Ormož, Planinski izlet na Menino planino, Okužena kronična rana). 

 Objava članka v časopisu Štajerski tednik, Intervju na ptujskem radiu, 
reportaža na SIP TV, K TV in Pet TV. 

 

IV. Interesne dejavnosti 

 1. 3. 2017 Gledališka predstava (komedija) Mrtve duše 

 3. 6. 2017 Planinski izlet na Menino planino 

 1. 12. 2017 Zaključek leta v Hotelu Roškar. 
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V. Program dela in cilji za leto 2018 

STROKOVNA IZOBRAŽEVANJA 

 19. 1. 2018 Psihosocialni vidiki obravnave pacienta z učnimi 
delavnicami. 

 3. 2. 2018 TPO z vključenim AED - modul obvezne vsebine. 

 17. 2. 2018 Zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika - modul 
obvezne vsebine 

 17. 3. 2018 TPO z vključenim AED - modul obvezne vsebine 

 19. 5. 2018 Kakovost in varnost v zdravstvu - modul obvezne vsebine 

 20. 10. 2018 TPO z vključenim AED - modul obvezne vsebine 

 16. 11. 2018 Komunikacija, obvladovanje in preprečevanje okužb v 
povezavi z zdravstveno oskrbo 

 Klinični večeri  

SREČANJA 

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

 7. 5. - 12. 5. 2018 aktivnosti v regiji za promocijo zdravstvene in babiške 
nege 

 7. 12. 2 018 zaključek leta v Hotelu Roškar 
 
KULTURNE DEJAVNOSTI 
23. 3. 2018 gledališka predstava ob dnevu žena in materinskem dnevu. 

IZLETNIŠTVO 
Junij - Planinski izlet na Košuto, Poli maraton Ptuj. 
 
OSTALE AKTIVNOSTI DRUŠTVA 

 17. 2. 2018 redni občni zbor društva v Hotelu Roškar 

 Načrtujemo 3 - 4 redne seje predsedstva društva, sodelovanje z Zbornico 
– Zvezo, sodelovanje v odboru regijskih strokovnih društev, sodelovanje 
v lokalnem okolju, povezave z nevladnimi organizacijami, spremljanje 
aktualnih dogodkov na področju zdravstva, zdravstvene in babiške nege. 

 

VI. Druge aktivnosti 

Sodelovanje na redni skupščini Zbornice –Zveze, udeleževanje sej ORSD ter 
izobraževanj Zbornice – Zveze, sodelovanje z Zbornico - Zvezo ob 
mednarodnem dnevu medicinskih sester (12. maj) in babic (5. maj), sodelovanje 
ob obeležitvi 90 - letnice Zbornice – Zveze. 
Štiri redne seje predsedstva, obravnavanje aktualne problematike, redni občni 
zbor 11. 2. 2017.  Aktivnosti v regiji za promocijo zdravstvene in babiške nege in 
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obeležitev dneva medicinskih sester in babic. Zbiranje pripomočkov za osebno 
higieno za socialno ogrožene. 
Slavnostna podelitev srebrnih znakov in priznanj DMSBZT Ptuj – Ormož 26. 5. 
2017. 

 
 
Poročilo pripravila: Tanja Ribič Vidović, predsednica društva 
 
 
 

12.7. Društvo MSBZT Koper  

 

Associazone infermiere, ostetriche e 
infermieri professionali di Capodistria 

I. Predstavitev regijskega strokovnega društva 
Organi društva: 

 Predsednica:  Doroteja Dobrinja 

 Podpredsednica: maja Praček 

 Upravni odbor: Mira Peroša, Boja Pahor, Bojana Baričič, Diana Godec, 
Cvetka Lorger Rekič, Danijela Petelin, Elvira Blaškovič, Tanja Montanič 
Starc, Gordana Ratoša, Valentina Smrdel, Mira Šavora.  

 Nadzorni odbor: Diana Koren, Mirsada Osmani, Ornela Trebovc, Nataša 
Uranjek, Simon Veladžič 

 Častno razsodišče: Marko Grdina, Vanja Kosmina Novak, Elizabeta 
Kovačič, Ester Štenta, Romina Vidmar Dolgan. 

Mandatno obdobje članov je 11. 5. 2017 – 11. 5. 2021. 

II. Izvedena strokovna srečanja in projekti 

 6. marca 2017 je v Ortopedski bolnišnici Valdoltra potekalo izobraževanje 
z naslovom Osebnostna in strokovna rast zaposlenih v zdravstveni negi. 

 18. november 2017 je v Ortopedski bolnišnici Valdoltra potekalo 
izobraževanje TPO z uporabo AED za zaposlene v zdravstveni negi. 

III. Interesne dejavnosti 

 11. maj  2017 – slovesnost ob mednarodnem dnevu medicinskih sester 
in babic s podelitvijo priznanj Srebrni znak in Volilni Občni zbor, volitve v 
organe društva za mandatno obdobje 2017 – 2021. 

 24. do 28. maja 2017 - izlet v Črno goro. 

 13. in 14. oktober 2017 - strokovna ekskurzija na Kliniko Golnik ter izlet 
na Gorenjsko 
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 8. decembra 2017 je potekala slovesnost ob zaključku leta s podelitvijo 
zahval za dolgoletno delo na področju zdravstvene in babiške nege 
kolegicam, ki so zaključile poklicno pot. 
 

IV. Program dela in cilji za leto 2018 
 

 TPO z uporabo AED za zaposlene v zdravstveni in babiški negi, Valdoltra 

 Kakovost in varnost v zdravstvu in Občni zbor društva, marec 2018, 
Valdoltra 

 Etika v praksi zdravstvene in babiške nege in zakonodaja s področja 
zdravstva, november 2018, Valdoltra 

 Slovesnost ob mednarodnem dnevu medicinskih sester in babic s 
podelitvijo najvišjih priznanj društva Srebrnih znakov, maj 2018, Portorož,  

 Slovesnost ob zaključku leta s podelitvijo zahval za dolgoletno delo na 
področju zdravstvene in babiške nege kolegicam ob zaključku njihove 
poklicne poti za leto 2018, december 2018, Portorož  

 Izletniški program/ strokovna ekskurzija: maj in september 2018, izlet, 
jeseni 2018 – strokovna ekskurzija, enodnevni pohodi 

V. Druge aktivnosti 

 

V letu 2017 smo uspešno zaključili projekt posodobitve spletne strani društva. 
Udeležili smo se svečanosti ob dnevu medicinskih sester in babic v Ljubljani in in 
prisostvovali na 11. kongresu ter svečanosti ob 90. obletnici Zbornice - Zveze na 
Brdu pri Kranju. Aktivno smo sodelovali pri pripravi zgodovinskega pregleda 
delovanja našega društva. 
 
V društvu smo podelili naziv častni član Ivici Smajla, dr. med., spec. pediatrije, ki 
že vrsto let aktivno sodeluje pri pripravi razvedrilnih programov društva. 
 
Poročilo pripravila: Doroteja Dobrinja, predsednica društva v sodelovanju s 
članicami UO društva 
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12.8. Društvo MSBZT Velenje 

 
 

I. Kratka predstavitev regijskega strokovnega 
društva 

Organi društva: 

 Predsednik: mag. Janez Kramar,  

 Podpredsednik: Andrej Koletnik,  

 Izvršilni odbor: Špela Hofinger Mihelič, Suzana Lipnik, Darinka 
Poljanšek, Marija Krt, Gabrijela Miklavžina, 

 Nadzorni odbor: Dea Hudarin, predsednica, Nataša Gregorič, Erna 
Stropnik, 

 Častno razsodišče: mag. Darja Kramar, predsednica, Slavica Avberšek, 
Tahi Globačnik. 

Vsi člani imajo mandat 2017 – 2021. 

 

II. Izvedena strokovna srečanja in projekti 

 

 Z jogo nad stres, 2. 2. 2017 

 Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED, 20. 2., 1. 3., 21. 11., 22. 
11. in 17. 10.  

 Etika in zakonodaja s področja zdravstva, 15. 3. 2017 

 Bolnik na antikoagulantni terapiji, 13. 4. 2017 

 Ukrepanje ob zaznavi nasilja na delovnem mestu – ali je vse mobing? 17. 
5. 2017 

 Kakovost in varnost v zdravstvu, 13. 6. 2017 

 Podelitev srebrnih znakov, 16. 12. 2017 
Vse aktivnosti smo izvedli v Velenju. 

III. Založniška dejavnost 

 

Predstavitev DMSBZT Velenje v Almanahu Naš Čas. 

IV. Program dela in cilji za leto 2018 
 

 Januar – Etika in zakonodaja v zdravstvu 

 Februar  – Kakovost in varnost v zdravstvu 

 Marec - Prepoznava in ukrepanje ob zastrupitvah 

 April – Bolezni oči 
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 Maj – Svečana proslava ob mednarodnem dnevu medicinskih 
sester  

 Junij  – Kako nas obvladuje tesnoba? 

 September  – Kako deluje zdravstvo ob množičnih nesrečah in 
AMOK dogodkih? 

 Oktober – Izlet društva 

 November -  Gastrointestinalne težave, bolezni sodobnega časa 

 December  – Kulturna predstava ali strokovno predavanje 

 tradicionalno prednovoletno druženje članov DMSBZT Velenje 
 

V. Druge aktivnosti 

 Redni občni zbor, 9. 3. 2017 v Topolšici 

 Gledališka predstava, 9. 3. 2017 v Topolšici 

  Volilni občni zbor, stand up in prednovoletno druženje 16. 12. 2017 v 
Velenju 

 Udeležba na svečani akademiji Zbornice - Zveze, 12. 5. 2017  
 Izlet v Romunijo in Transilvanijo, 5. 11. – 8. 11. 2017. 

 
 
Poročilo pripravil: mag. Janez Kramar, predsednik društva 

 

 

12.9. Društvo MSBZT Pomurja  

 
 

I. Kratka predstavitev regijskega strokovnega društva 
Organi društva: 

 Predsednica: Dragica Jošar  

 Podpredsednica: Brigita Kovačec 

 Izvršilni odbor:  Jasna Meško – tajnica, Renata Gorjan,  Simon Jelenovec,  
Urška Sinic, Karla  Zemljič Pučko,  Zvonka Brus Hladen, Suzana Divjak, 
Alenka Ledinšek, Dragica Kosmajer, Mojca Rožman Nagy, Renata Škrget, 
Simon Kovač, Tadeja Sršen, Irena Šumak, Dragica Krojs, Leon Hegeduš, 
Darja Hoheger, Melita Lapoši, Marija Flisar, Klaudija Sever Lovenjak, Erika 
Gaber Horvat, Ema Mesarič, Cvetka Meolic  

 Nadzorni odbor: Daniela Mörec,   Emilija Kavaš,   Aleksandra Balažic Gjura, 
Jože Trajber,  Anica Benkovič, 

 Častno razsodišče: Zlatka Lebar, Marija Zrim, Marija Kohek,   Andreja 
Bogdan,  Slavica Menciger,   

Vsi člani imajo mandat 21. 11. 2016 - 21. 11. 2020. 
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II. Izvedena strokovna srečanja in projekti 

 Učna delavnica – EFT METODA - Tehnike doseganja čustvene svobode 
31. 1. 2017,   

 Medsebojni odnosi - Moč čustev in povezanosti, 7. 3. 2017 ,  

 Predstavitev ZN na kirurškem oddelku SB Murska Sobota, 29. 3. 2017, 
Poklicna etika in zakonodaja v zdravstvu 1. 4. 2017,   

 Svetovni dan zdravja: Medicinske sestre in babice v skrbi za duševno 
zdravje, 7. 4. 2017 ,  

 predstavitev ZN in oskrbe v posebnem socialno varstvenem  zavodu Dom 
Lukavci, 19. 4. 2017,  

 Okužbe, povezane z zdravstvom v Pomurju - dediščina preteklosti in izzivi 
prihodnosti, 9. 6. 2017,  

 Suho oko je bolezen, 11. Multidisciplinarna izobraževalna šola za 
strokovno javnost, 21. 6. 2017, 

 Zdravstvena nega in oskrba starostnika z demenco, 13. 9. 2017,   

 Dioptrijske napake, suhe oči in laserska odprava dioptrije - mit ali resnica 

 12. multidisciplinarna izobraževalna šola za strokovno javnost, 27. 9. 2017,  

 Kakovost in varnost v zdravstvu, 23. 9. 2017,  

 8. Pomurski simpozij o kronični rani in 4. mednarodni - Kronična rana in 
izzivi prihodnosti, 27. 10.  2017,   

 Integriteta v zdravstvu, 14. 11. 2017.      

III. Založniška dejavnost 

 Sodelovanje pri izdaji zbornika ob 8. Pomurskem simpoziju o kronični 
rani 

 Izdaja zbornika na CD-ju – Integriteta v zdravstvu. 
 

IV. Interesne dejavnosti 

  Strokovna ekskurzija v Šmarješke Toplice, 10. 6. 2017,    

 Predbožnična ekskurzija na Bled in v Ljubljano, 9. 12. 2017,  

 Nastopi Ljubiteljske gledališke skupine po Pomurju in v SDMSBZT 
Maribor 

 1. koncert vokalne skupine Žarek; z nastopom je sodeloval  tudi pevski 
zbor DMSBZT Maribor  LA VITA, 08.11. 2017,  

Vokalna skupina  Žarek nastopa na vseh naših dogodkih in tudi širše(Dosor 
Radenci, Dom Lukavci, Bioterme Mala Nedelja, na otvoritvi Mednarodnega 
sejma sodobne medicine Medical v  Gornji Radgoni, Slavnostni akademiji 
MS in ZT v pulmologiji v Rogaški slatini , Nastop ob tednu ljubiteljske kulture 
v  BTC, Na SZŠ  MS "NOČ KNJIGE", DSO  Beltinci, Božično novoletni 
nastopi v SB MS). 

 Udeležba na kolesarskem maratonu KD Beltinci 

 Udeležba na Maratonu treh srcv Radencih 

 Srečanje upokojenih MSBZT, 30. 11. 2017. 
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V. Program dela in cilji za leto 2018 

STROKOVNA IZPOPOLNJEVANJA 
JANUAR: 

 Kakovost in varnost v zdravstvu 20. 1. 2018 – Vivat, Moravske Toplice 
- modul licenca 

 Medosebni odnosi:  Predavanje o duši in srcu in kristalnih energijah 
narave 23. 1. 2018  Saša Ropač 

FEBRUAR 

 Predstavitev zdravstvene nege na ginekološko-porodniškem oddelku v 
SB Murska Sobota   20. 2. 2018 

MAREC 

 Supervizija v zdravstveni negi  
APRIL 

 Poklicna etika in zakonodaja v zdravstvu – Vivat, Moravske Toplice – 
modul licence 14. 4. 2018 

 Sodelovanje - sejem Medical  17.-19 4.2018, strokovni seminar bo 18. 4. 
2018 

 Sodelovanje z NIJZ ob 7. aprilu na lokalni ravni 
MAJ 

 Strokovno srečanje s podelitvijo srebrnih znakov in priznanj  ob 12. maju 
na lokalni ravni  18. 5. 2018  

 Strokovno srečanje na temo mednarodnega dneva medicinskih sester in  
babic 

JUNIJ 
 Tehnike sproščanja - delavnice 

 
SEPTEMBER 

 Zdravstvena nega  na primarnem nivoju 

 Etični problemi in dileme pri delu z umirajočim – DSO Ljutomer 
 
OKTOBER 

 9. Pomurski simpozij o kronični rani   
 

NOVEMBER 

 Kakovost in varnost v zdravstvu – Vivat, Moravske Toplice- modul licence  
17. 11. 2018 

 Status medicinskih sester v družbi s predstavitvijo rezultatov raziskave 

 TPO Z AED- modul licenca  
 
EKSKURZIJE  

 Dvodnevna strokovna ekskurzija – - 1. in 2. 6. 2018    Primorska - Italija 

 Predbožična ekskurzija – december 
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REDNI LETNI ZBOR ČLANOV – 7.  marec  2018 - M. Toplice    
 

REKREACIJA 

 Planinski pohod Blejska koča   23. 6. 2018 

 Maraton treh src Radenci – 19. 5. 2018 

 Kolesarski maraton – September 

 Kopanje v hotelu Vivat  Moravske Toplice 

 Plesni tečaj  jesen – zima 
 

 KULTURNE DEJAVNOSTI  

 Nastop vokalne skupine Žare  

 Koncert vokalne skupine Žarek 

 Ogled gledališke predstave  ali  koncerta  

 Ogled predstave Ljubiteljske gledališke skupine društva 
 

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  
 

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 
 
ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST 

 Sodelovanje pri izdaji zbornika ob 9. Pomurskem simpoziju o kronični 
rani.  

 

VI. Druge aktivnosti 

 

 Predavanja za občane MO Murska Sobota: 
(Predstavitev številke 112, Predstavitev Urgentnega centra v SB MS,  Predstavitev 
Zakona o Dolgotrajni oskrbi, Predstavitev programa Dolgotrajne oskrbe v ZD 
Ljutomer). 

 Merjenje dejavnikov tveganja za bolezni srca in ožilja v lokalnih skupnostih 
vse leto 

 Delovanje skupin za samopomoč vse leto (14 skupin) 

 Sodelovanje z NIJZ ob 7. aprilu 

 Prikaz TPO z AED za občane MO Murska Sobota 
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 Izvedli smo plesni tečaj, udeleženih 6 parov   

 Izvaja se začetni in nadaljevalni tečaj tujih jezikov. 
 
 
 
Poročilo pripravila: Dragica Jošar, predsednica društva 
 
 
 

12.10. Društvo MSBZT Koroške  

 
 
 

I. Kratka predstavitev 
 
Organi društva: 

 Predsednica: Petra Štigl  

 Podpredsednica: Bojana Zemljič  

 Upravni odbor: Pur Kristina, Horvat Aleksandra Saša, 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, Mateja Rejak 

 Nadzorni odbor: Manojlovič Nada, Kuhelnik Milena, Plaznik Marjana, 
Krenker Katarina, Verčko Helena 

 Častno razsodišče: Trebičnik Andreja, Božič Marjanca, Pečovnik Dalja 
Linasi Albina, Spanžel Jana. 

Mandat članov 8. 12. 2015 do 8. 12. 2019. 

II. Predstavitev izvedenih aktivnosti 
 

 “Etika in zakonodaja s področja zdravstva” v sodelovanju z DMSBZT 
Velenje, 15. 3. 2017, Velenje 

 “Kakovost in varnost” v sodelovanju z DMSBZT Velenje, 20. 6. 2017, 
Velenje 

 Almanah Zbornice – Zveze (prispevek o delovanju ter aktivnosti 
SDMSBZT Koroške, P. Štigl) 

 Zbornik ob 90 – letnici Zbornice - Zveza (prispevek o delu SDMSBZT 
Koroške – (P. Štigl , B. Zemljič,  A.S. Horvat,) 

 

III. Interesne dejavnosti 
 
Pohod na Rahtel v maju in na Uršljo goro v septembru. 
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IV. Program dela za leto 2018 

Izvedba ciklusa strokovnih predavanj  

 Demenca, 11. 1. 2018, Slovenj Gradec,  

 Patronažne medicinske sestre in dojenje, 6. 2., Ravne na Koroškem 

 Strokovno predavanje v marcu na zboru članov društva  

 Stališča in znanja zdravstvenih delavcev o paliativni oskrbi, 12. 4., 
Ravne na Koroškem 

 Bolnišnične okužbe, 11. 10., Slovenj Gradec 

 Profesionalna odgovornost strokovnjakov ZBN, 8. 11., Ravne na 
Koroškem 

 Izvedba izobraževanj modul licenca iz vsebin: TPO, Kakovost in varnost 
v zdravstvu ter Etika in zakonodaja s področja zdravstva.  

 Aktivnosti društva ob 5. in 12. maju 2018 v regiji in v sodelovanju z 
Zbornico - Zvezo 

 Slavnostna podelitev najvišjih priznanj članom društva v mesecu juniju 

 Prednovoletno srečanje članic Sekcije upokojenih medicinskih sester 

V. Druge aktivnosti 

 Srečanje članov UO društva z vodstvom Zbornice –Zveze   

 31. 3. 2017 – zbor članov društva 

 Sofinanciranje kotizacij strokovnih izobraževanj članom  

 Udeležba na osrednji slovesnosti ob mednarodnem dnevu medicinskih 
sester, 12. maju v Ljubljani 

 Ob 5. in 12. maju - Radijska oddaja na Koroškem radiu v živo – pogovor 
o poklicu in vlogi medicinskih sester v slovenski družbi (Petra Štigl in 
Aleksandra Saša Horvat s sodelovanjem predsednice Zbornice –Zveze). 
Celotna oddaja je bila za javnost objavljena in dostopna tudi na spletnih 
straneh društva MSBZT Koroške, izseki oddaje so bili večkrat predvajani 
v informativnih programih Koroškega radia. 

 Slavnostna podelitev najvišjih priznanj najzaslužnejšim članom društva 
(15. 6. 2017). Priznanja za leto 2016 so prejeli: Bronasti znak: Ana Laznik, 
Bogdana Jančar, Ovčar Cvetka, Milena Jeromel. Srebrni znak: Katarina 
Krenker, Lidija Reiter, Urška Rudl. 

 Prenova in sprejem Pravilnika o oblikovanju in uporabi ter dodeljevanju 
sredstev iz sklada za izobraževanje društva (UO 28. 3. 2017) 

 Prednovoletno srečanje članic Sekcije upokojenih medicinskih sester (11. 
12. 2017) 

 Redna objava obvestil (izjav) Zbornice - Zveze na spletnih straneh 
društva 

 Stojnice promocije zdravja z meritvami KS, H, RR pri prebivalcih v Zgornji 
Mežiški dolini: ob dnevu zdravja v občini Mežica, v okviru Jesenskih 
srečanj na Prevaljah ter v Tednu mobilnosti in ob akciji Koroška v gibanju 
na Ravnah s sodelovanjem NIJZ OE Ravne.  
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Poročilo potrdili člani Upravnega odbora korespondenčno med 29. in 31. 1. 2018 
 
 
Poročilo pripravila: Petra Štigl, predsednica društva 
 
 

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. 
V letu 2017 smo izvedli tri korespondenčne seje IO.  

 

II. Izvedena strokovna srečanja 

22. 9. 2017 je bilo v Radencih izvedeno strokovno izobraževanje na temo 
»Delovanje drugostopenjskih komisij na področju medicine dela in prometa 
(pritožbe, verifikacije)«. Prestavljene teme so bile strokovno usmerjene, kar je 
za nadaljnje delo za področje MDPŠ in ZN zelo pomembno. Po končanem 
teoretičnem delu je sledil ogled delovnih mest v podjetju Rosenbauer 

 

III. Založniška dejavnost 

Ob strokovnem srečanju je bil izdan zbornik z naslovom »Delovanje 
drugostopenjskih komisij na področju medicine dela in prometa (pritožbe, 
verifikacije)«. 

 

 

IV. Druga strokovna dejavnost 
Predsednica in članice izvršnega odbora strokovne sekcije so pripravile večino 
protokolov, dopolnjujejo in usklajujejo jih tudi z drugimi sorodnimi strokovnimi 
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sekcijami glede poenotenja pri vsebini in nosilcev protokolov. V pripravi je program 
za specialna znanja vidnih funkcij 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). 
V mesecu juniju 2017 se je udeležila 45. delovnega srečanja FOHNEU v 
Stockholmu na Švedskem.  

 

VI. Program dela in cilji za leto 2018 

 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 7. Mednarodnem kongresu FOHNEU v letu 2019 na 
Madžarskem. 

 Sodelovanje pri pripravi in usklajevanju evropskega programa za 
specializacijo diplomiranih medicinskih sester s področja medicine dela. 

 Izvedba učnih delavnic. 
 
Cilji za leto 2018 

 Izvedba enodnevnega ali dvodnevnega strokovnega izobraževanja  

 Izvedba dveh različnih izobraževanj v obliki delavnic v okviru strokovne 
sekcije 

 Izvedba specializacije za VMS in DMS s področja MDPŠ 
 Dokončna priprava programa s področja vidnih funkcij 

 

Poročilo je potrdil IO Strokovne sekcije na korespondenčni seji, dne 30. 01. 
2018; št. sklepa 1/2018. 
 
Poročilo pripravila: dr. Nevenka Šestan, predsednica strokovne sekcije  
 

 

13.2. Sekcija medicinskih sester in 
zdravstvenih tehnikov v psihiatriji 

 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 
Člani izvršilnega odbora v mandatnem obdobju 2017 - 
2021: 

 Predsednik: Darko Loncnar (1. mandat) 
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 Podpredsednik: Aljoša Lapanja (3. mandat) 

 Člani: Ivo Jambrošič (1. mandat), Vesna Juršič (3. mandat), Jernej Kocbek (1. 
mandat), Petra Kodrič (2. mandat), Anja Mivšek (2. mandat), Urška Poček (2. 
mandat) in Simona Podgrajšek (1. mandat). 

 Strokovna sodelavka sekcije za področje skupnostne psihiatrične 
obravnave na primarnem nivoju zdravstvenega varstva: Jacinta Doberšek 
Mlakar. 

 Strokovni sodelavec sekcije za področje pedopsihiatrične obravnave na 
terciarnem nivoju: Denis Mušič. 

 
Izvršni odbor sekcije in Stalne delovne skupine managementa zdravstvene nege 
na področju psihiatrije je v letu 2017 zasedal na štirih rednih in petih 
korespondenčnih sejah. 

 

II. Izvedena strokovna srečanja 
 
Samostojno organizirana strokovna srečanja:  

 Svetovalne in motivacijske tehnike V. del, 30. in 31. marec 2017, Rogaška 
Slatina 

 Zagotavljanje delovnega okolja brez nasilja za zaposlene in paciente v 
zdravstvenem sistemu: »Ničelna toleranca do nasilja«, 9. in 10. oktober 
2017, Otočec 

 Sodelovanje pri organizaciji strokovnih srečanj s PB Idrija: Zdravstvena 
nega ženske s težavami na področju duševnega zdravja v rodnem obdobju, 
23. maj 2017 

Vabljena strokovna srečanja: 

 Obravnava pacientov, ki so v procesu zdravstvene obravnave težavni, 24. 
5. 2017, DMSBZT Maribor 

 Obravnava otrok in mladostnikov, ki so v procesu zdravstvene/pedagoške 
obravnave težavni, 7. 10. 2017, VZ Planina. 

III. Založniška dejavnost 
 

V letu 2017 je Sekcija MS in ZT v psihiatriji ob strokovnih srečanjih izdala dva 
zbornika strokovnih prispevkov z recenzijo in en zbornik izvlečkov. 

 

IV. Druga strokovna dejavnost 
Delovna skupina za prenovo aktivnosti in kompetenc v zdravstveni negi na 
področju psihiatrije je zaključila svoje delo z oblikovanjem dveh dokumentov, ki 
sta bila sprejeta s strani IO sekcije, oblikovala je dva končna dokumenta: 

 Aktivnosti zdravstvene nege na področju psihiatrije in duševnega zdravja: 
skupni nabor aktivnosti in intervencij v ZN, ki zahtevajo specialna znanja in 
dodatno usposabljanje za delo za diplomirano medicinsko sestro; 
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 Aktivnosti zdravstvene nege na področju psihiatrije in duševnega zdravja: 
skupni nabor aktivnosti in intervencij v ZN, ki zahtevajo specialna znanja in 
dodatno usposabljanje  za delo za tehnika zdravstvene nege. 

Delovna skupina za specialna znanja iz zdravstvene nege na področju psihiatrije 
za zaposlene v zdravstveni negi s srednješolsko poklicno izobrazbo je pripravila 
izobraževalni program z naslovom »Specialna znanja s področja zdravstvene 
nege v psihiatriji«, ki so bila vpisana v Nacionalni register specialnih znanj v 
dejavnosti zdravstvene in babiške nege pod št.: SZO-2017-001-001. 
Delovna skupina za pripravo predlogov in pripomb na Predlog nacionalne 
resolucije o programu duševnega zdravja 2018 – 2028 je pripravila predloge in 
pripombe na resolucijo, ki jih je posredovala Zbornici - Zvezi. 
IO Sekcije je potrdil in poslal v nadaljnjo obravnavo naslednje nacionalne 
protokole: Posebni varovalni ukrep – telesno oviranje s pasovi; Posebni varovalni 
ukrep – omejitev gibanja znotraj enega prostora; Priprava in podeljevanje 
substitucijske/nadomestne terapije – buprenorfin ali buprenorfin/naloxone v 
ambulanti in za domov. 

V. Mednarodna dejavnost 
Na strokovnem srečanju 9. in 10. oktobra 2017 je bil podpisan Sporazumom o 
mednacionalnem sodelovanju s kolegi s področja psihiatrične zdravstvene nege iz 
Republike Srbije. 
Sekcija je članica HORATIO – evropskega združenja zdravstvene nege na 
področju psihiatrije. 

VI. Program dela in cilji za leto 2018 

 

Samostojno organizirana strokovna srečanja: Svetovalne in motivacijske tehnike 
za delo s pacienti VI., 22. in 23. marec 2018, Rogaška Slatina 
Sodelovanje pri organizaciji strokovnega srečanja s PB Begunje: Prepoznavanje 
in obravnava pacienta s samomorilnim vedenjem na vseh nivojih zdravstvenega 
varstva v različnih življenjskih obdobjih, 25. maj 2018  
Sodelovanje pri organizaciji strokovnega srečanja z ZUDV dr. Marijana Borštnarja 
Dornava: Celostna obravnava otroka in mladostnika s težavami na področju 
duševnega zdravja in/ali motnjo v telesnem in duševnem razvoju, 10. oktober 2018 
Sodelovanje na strokovnem srečanju v Beogradu v Republiki Srbiji od 12. do 14. 
oktobra 2018. 
Izdelava in potrditev štirih nacionalnih protokolov za Stalni nadzor v gibanju, za 
Diskretni nadzor, za Pomoč pri zagotavljanju varnosti in za Obravnavo pacienta s 
psihozo. 
Začetek izvajanja izobraževalnega programa za specialna znanja s področja 
zdravstvene nege v psihiatriji. 

 

Poročilo pripravil: Darko Loncnar, predsednik strokovne sekcije 
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13.3. Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju

 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 
Člani izvršilnega odbora: 

 Predsednica:  Irena Šumak 

 Podpredsednica: Danica Artnak 

 Člani: Saša Šabjan, mag. Darja Ovijač, Mojca Tomažič, Maja Štempihar. 
mag. Barbara Kegl, dr. Miha Kavčič, Tanja Gašperlin 

Vsi člani imajo mandat 1. 9. 2017 do 31. 8. 2022. 

II. Izvedena strokovna srečanja 

Redne seje izvršilnega odbora: 20. 4., 29. 9. in 20. 11. 2017 
Korespondenčne seje: 17. 3., 18. 3. in 10. 7. 2017 
Sekcija je v minulem obdobju leta 2017 izvedla dvodnevni strokovni seminar z 
učnimi delavnicami, 21. in 22. marec 2017, Početrtek, terme Olimje. 
Volilna skupščina, 21. april 2017, v sklopu seminarja: pregled minulega dela, 
program dela in izvedba volitev. Vsi člani starega in novega izvršilnega odbora 
so prejeli Poročilo o delu sekcije v obdobju 2013 / 2017. 
 

III. Založniška dejavnost 

 E - zbornik: Skrb za zdravje – od teorije k praksi, Cip zapis, dosegljiv na 
spletni strani Zbornice – Zveze, poslan v zdravstvene, socialne in 
izobraževalne institucije z namenom izobraževanja izvajalcev 
zdravstvene nege in oskrbe. 

 Članek v Utripu: Skrb za zdravje 

 Članek v Utripu: Dijaki prvič na Zbornici – Zvezi. 
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IV. Druga strokovna dejavnost 

 Sestanek vodstva Zbornice - Zveze in Sekcije z ravnatelji srednjih zdravstvenih 
šol, 5. 6. 2017. 

 Maturanti posameznih šol prejeli na pobudo sekcije Kodeks etike. 

 Sodelovanje dveh članic sekcije pri prenovi programa Zdravstvena nega. 

 Sodelovanje dveh članic sekcije v delovni skupini za kompetence. 

 Predsednica sekcije daje navodila o izobraževanju, članstvu v Zbornici, 
pridobitvi licence in drugih pomembnih dejavnosti medicinskim sestram 
zaposlenim v vzgoji in izobraževanju 

 Sodelovanje in udeležba na Kongresu zdravstvene in babiške nege. 

 Dijaki četrtih letnikov Srednje zdravstvene šole Murska Sobota, 21 dijakov, z 
učiteljico zdravstvene nege obiskali Zbornico - Zvezo, strokovno predavanje in 
srečanje. 

 

V. Mednarodna dejavnost 
 
Članice sekcije so aktivno sodelovale s predavanji in prispevki na mednarodnih 
znanstvenih konferencah z vsebinami iz zdravstvene nege in oskrbe. 
 

VI. Program dela in cilji za leto 2018 
 
Naša osnovna naloga je skrb za kvalitetno izobraževanje v srednjem strokovnem 
in visokošolskem izobraževanju v zdravstveni negi v Sloveniji. Prav zato bomo 
skrbeli za izobraževanje učiteljev ZN, spremljali novosti v stroki in le to posredovali 
dijakom in študentom. Sodelovali bomo tudi pri izobraževanju medicinskih sester  
tako v okviru regijskih društev  kot strokovnih sekcij. Izvajali bomo zdravstveni 
vzgojno delo v okviru različnih srečanj in dogodkov. 
Vključevali in povezovali se bomo preko različnih izobraževalnih projektov v 
mednarodno izobraževalno delo, tako v teoriji kot praksi ZN. 
 
20. marca 2018 bomo izvedli enodnevni strokovni seminar z učnimi delavnicami, 
namenjen medicinskim sestram v izobraževanju in ostalim zainteresiranim 
medicinskim sestram z naslovom: Z znanjem do varne in kompetentne 
zdravstvene nege in oskrbe. 
Konec meseca 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 
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učiteljev in predavateljev zdravstvene nege, poenotenje poučevanja učnih vsebin 
iz zdravstvene nege. 
Učitelji in predavatelji ZN, 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 ZN in Zbornici – Zvezi. Skrbeli bomo za 
pridobivanje novih članov. 
Organizirali bomo izobraževanje za mentorje kliničnih vaj in praktičnega pouka 
zdravstvenih in socialnih zavodov. 
 
Poročilo pripravila: Irena Šumak, predsednica strokovne 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: Zlatko Grubešić – anestezija, Brigita Erbežnik Zdravković – 
anestezija, Marjetka Nemeš – anestezija, Anton Justin - intenzivna terapija, 
Lejla Lampret – transfuziologija, Suzana Pečarič – transfuziologija, Maja 
Draksler – transfuziologija, vsi mandat 2015 - 2019. 
 

V letu 2017 smo imeli štiri redne seje IO in delovnih skupin,  dve korespondenčni 
seji IO in pet sej DS za izobraževanje. 

 

II. Izvedena strokovna srečanja 

Osrednji dvodnevni 50. strokovni seminar z naslovom Žilni pristopi je potekal 19. 
in 20. maja 2017 v Rogaški Slatini. 
Enodnevni strokovni seminar Mehanska ventilacija 13. 12. 2017 – Ljubljana. 

 

III. Založniška dejavnost 

Zbornik predavanj z recenzijo, 50. Strokovni seminar: Žilni pristopi, Rogaška 
Slatina. 
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IV. Druga strokovna dejavnost 

 

Udeležili smo se Evropskega kongresa kritično bolnega, ki je potekal v začetku 
leta 2017 v Belfastu.  
Aktivno smo sodelovali pri pripravi specializacij s področja anesteziologije, 
intenzivne terapije in transfuziologije. 
Aktivno smo sodelovali pri pripravi pripomb na dokument Strategija razvoja 
intenzivne medicine v Sloveniji. 
 

V. Mednarodna dejavnost 

  

Strokovna sekcija je članica International Federation of Nurse Anesthetists (IFNA) 
in European Federation of Critical Care Nursing Associations (EfCCNa). 
Predstavnica sekcije v IFNA je Zorica Kardoš, v EfCCNa pa Dejan Doberšek. 
Predstavnika se udeležujeta rednih sestankov združenje, sodelujeta pri 
organizaciji kongresov, ki jih združenje pripravljata, in sodelujeta pri pripravi 
smernic, protokolov na področjih, ki jih pokrivata. 
Sekcija ima podpisan mednarodni sporazum o strokovnem sodelovanju s 
Hrvaškim združenjem medicinskih sester za anestezijo, reanimacijo, intenzivno 
terapijo in transfuziologijo (HDMSARIST) ter Združenjem intenzivne terapije, 
anestezije Republike Srbije (UNIARS). 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 njihova povabila smo se intenzivno udeleževali strokovnih 
seminarjev 

VI. Program dela in cilji za leto 2018 

V letu 2018 bomo izvedli šest strokovnih srečanj -  dvodnevni strokovni 
seminar  ter pet enodnevnih seminarjev.  
Udeležba na Svetovnem kongresu IFNA, ki bo potekal v Budimpešti junija 
2018.  
Aktivno sodelovanje z združenji in društvi, s katerimi že več let strokovno 
sodelujemo.  
Priprava vsaj treh nacionalnih protokolov v letu 2018.  
V okviru delovne skupine za bolečino bomo na nacionalni ravni delovali na 
področju obvladovanja bolečine.  
Aktivno bomo sodelovali na področju priprave specializacij ter v DS za pripravo 
strategije intenzivne medicine v Sloveniji. 
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VII. Druge aktivnosti 

V letu 2017 so bile izvedene volitve članov IO za obdobje do konca mandata 
predsednika strokovne sekcije. Tako bomo v letu 2019 izvedli volitve za celoten 
IO. 

 
Poročilo pripravil: Dejan Doberšek, predsednik strokovne sekcije  
 
 

13.5. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
patronažni dejavnosti 

 
 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 
Člani izvršilnega odbora – mandat  5. 11. 2017 – 5. 11. 2021 

 Predsednica:  mag. Andreja Krajnc 

 Člani: Darja Brudar, Darja Hermonko, Aleksandra Jančič, Vesna 
Kleindienst, Andreja Ljubič, mag.Jožica Ramšak Pajk, Staša Rojten, 
Renate Škrget, Ornela Trebovc  

 Stalno vabljena: dr. Mateja Berčan, ZZPMS 

 Nadomestni člani: Dragica Jošar, Mira Peroša, Kristina Premrov, Vesna 
Kovačevič, Albina Šučurovič, Andreja Šavc, Sonja Seničar, Nataša 
Kunstič 

 
V letu 2017 so se do volitev 5. 11. 2017 člani izvršnega odbora sestali na petih 
rednih sejah in izvedli tri korespondenčne seje. IO Sekcije v sestavi članov za 
mandatno obdobje 2017 - 2021 se je sestal na eni redni seji. 

II. Izvedena strokovna srečanja 

Timsko delo in medsebojno sodelovanje - izziv za kakovostno zdravstveno 
obravnavo na pacientovem domu: varnost zaposlenih v patronažnem varstvu, 
etična odgovornost, sladkorna bolezen, atopijski dermatitis, izločalne stome, 
prehrana,  - 25. in 26. oktober 2017 – ZREČE,10. redni posvet vodij – 11. maj 2017 
– Ljubljana, 11. redni posvet vodij – 9. november 2017 – Ljubljana. 

III. Založniška dejavnost 
 
Izročki predavanj iz strokovnega srečanja,  Zreče 2017 

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 
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in širše. Aktivno smo z dvema prispevkoma sodelovali na Kongresu zdravstvene 
nege z naslovom: Medicinske sestre in babice- ključne za Zdravstveni sistem.  
 Nadaljevali smo z aktivnostmi v projektu NIJZ SZBO_PAT in ustanovili tri delovne 
skupine, ki so dopolnile pripravljene vsebine za pilotni projekt zbiranja podatkov za 
zdravstveno statistiko.  
Aktivno smo sodelovali 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  Iz pisarne je pogled na delovanje patronažne 
službe zamegljen. 
Dokončali smo priporočila za sodelovanje s slovenskim društvom Hospic in jih 
oddali na Zbornico - Zvezo. 
Aktivno smo sodelovali v projekti APD na domu in ga tudi uspešno zaključili.  
Pripravili smo osnutek vsebin za pravilnik o delovanju patronažnega varstva in 
vsebine  predstavili UO in Strateškemu svetu. 

V. Program dela in cilji za leto 2018 

 Kontinuirano nadaljevanje  dosedanjih aktivnosti sekcije. 

 Ustrezna umestitev patronažne dejavnosti v zakonodajo.  

 Dvig organizacijske kulture in pripadnosti sekciji in stanovski organizaciji. 

 Navezovanje stikov s sorodnimi združenji, tako v sosednjih državah, 
državah nekdanje Jugoslavije, kot tudi širše in članstvo v evropskih in 
svetovnih združenjih s področja družinske zdravstvene nege in 
zdravstvene nege v lokalni skupnosti. 

 Krepitev sodelovanja z drugimi strokovnimi sekcijami, regijskimi društvi 
ter organi in delovnimi telesi Zbornice – Zveze. 

 Organizacija in priprava vsebinsko bogatih strokovnih srečanj glede na 
izražene potrebe članstva. 

 Nadaljevanje organiziranja rednih letnih posvetov vodij patronažnih služb, 
ki so pomemben doprinos h krepitvi položaja stroke in opolnomočenja 
vodij.  

 Spodbujanje znanstveno – raziskovalnega dela v patronažni zdravstveni 
negi, objava člankov v strokovnih revijah in izdajanje samostojnih 
publikacij z ožjega strokovnega področja, saj so strokovno delo, 
raziskovanje in znanstveno utemeljevanje temeljna področja delovanja 
strokovnih sekcij.  

 Priprava strokovnih vsebin za podiplomsko izobraževanje medicinskih 
sester v patronažni dejavnosti. Zaradi zahtevnosti ter specifičnosti dela v 
domačem okolju, samostojnosti na terenu in naraščajočih potreb sodobne 
družbe je kot pogoj za delo v patronažnem varstvu potrebno uvesti 
specializacijo, ki bo osnova za uspešno odgovarjanje na naraščajoče 
potrebe uporabnikov. 

 Vzpostaviti nacionalni informacijski sistem v okviru eZdravja. 
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 Vzpostaviti učinkovito mrežo izvajalcev patronažnega varstva, ki bo poleg 
kadrovskih normativov upoštevala še druga merila: potrebe prebivalcev 
po zdravstveni negi v patronažnem varstvu, demografsko in 
epidemiološko strukturo prebivalstva na posameznih terenskih področjih, 
indeks razvitosti posameznih terenskih področij, ruralnost ter posebne 
pogoje na demografsko ogroženih in geografsko odročnih področjih. 

 Poenotiti organiziranost delovanja patronažnega varstva v državi na 
način, da bo povsod zagotovljeno neprekinjeno zagotavljanje 
patronažnega varstva v skladu s potrebami na terenu, strokovnimi 
smernicami in zakonodajo. 

 Poenotiti vsebine preventivnega delovanja in programirane zdravstvene 
vzgoje, ki so določene s Pravilnikom za izvajanje preventivnega 
zdravstvenega varstva na primarni ravni z vsebinami, ki jih priznavajo 
Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (obravnava kroničnega 
bolnika, obravnava starejše osebe, obravnava družine, obravnava 
lokalne skupnosti) ter jih dopolniti z novimi področji delovanja. 

 Izvedba aktivnosti za zagotovitev ustreznih kadrovskih normativov, da se 
bodo odpravile obstoječe neenakosti v številu prebivalcev na diplomirano 
medicinsko sestro v patronažnem varstvu med posameznimi terenskimi 
področji, neenakost v preskrbljenosti prebivalcev s patronažnim varstvom 
(razlike v realizaciji delovnih programov) in neenakost v izobrazbeni 
strukturi izvajalcev. 

 
Dogodki, kijih želimo organizirati:  

 12. Redni posvet vodij patronažnih služb. 

 Dvodnevni strokovni seminar s strokovnimi vsebinami z naslovom: Izzivi 
patronažnega varstva pri zdravstveni negi družine v obdobju pričakovanja 
starševstva in zgodnjega starševstva 

  
Publicistična dejavnost: 

 Priprava zbornika Patronažno varstvo skozi čas, 
Priprava zbornika strokovnega srečanja z recenzijo 

 
Poročilo pripravila: mag. Andreja Krajnc, predsednica strokovne 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 

 10. in 11. november 2017 – Učinkovit prenos znanja, veščin in kompetenc 
v operacijski zdravstveni negi, Ptuj 

 

III. Založniška dejavnost 

 November 2017 – Zbornik – Učinkovit prenos znanja, veščin in 
kompetenc v operacijski zdravstveni negi 

 

IV. Mednarodna dejavnost 

Udeležba na 8. EORNA kongresu, od 4. – 7. maja 2017 na Rodosu.  

 

V. Program dela in cilji za leto 2018 

 Obeležitev Dneva operacijskih medicinskih sester Evrope, 15. februar 
2018. 

 Uvedba e-učilnice. 

 Promocija zdravega delovnega okolja za zaposlene v operacijski dvorani 
– izdaja brošure o nevarnostih kirurškega dima in ustrezni zaščiti pred 
njim. 

 Udeležba na AORN Global Surgical Conference & Expo 2018, ki bo 
potekala od 24. – 28. marca 2018 v New Orleansu.  

 Organizacija enodnevnega strokovnega izpopolnjevanja – 18. maj 2018 
z naslovom Moč za spremembe in dvodnevno strokovno srečanje – 23. 
in 24. novembra 2018 z naslovom Perioperativna zdravstvena nega je v 
naših rokah (Ptuj). 

 Izdaja Zbornika predavanj ob strokovnem izobraževanju. 

 Dokončanje posodabljanja obstoječe strokovne literature (Priročnik). 

 Objava že narejenih Nacionalnih protokolov in oblikovanje novih. 
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 Izvedba volitev na spomladanskem strokovnem izobraževanju 18. maja 
2018. 

 

VI. Druge aktivnosti 

Pisanje nacionalnih protokolov. 
Posodabljanje obstoječe literature (Priročnik). 
 
Poročilo pripravila: Tatjana Požarnik, predsednica strokovne sekcije 
 
 
 

13.7. Sekcija medicinskih sester in babic    

 
 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 
Člani izvršilnega odbora: 

 Predsednica:  Mateja Pogorelc 

 Podpredsednica: Irena Maguša 

 Člani: Renata Nahtigal, Angelca Petaci, Anže Čeh, Marjana Adamič, 
Gordana Njenjić, Karolina Kovač. 

Vsi člani imajo mandate od 2016 - 2020. 

II. Izvedena strokovna srečanja 

 7. 4. 2017  Izzivi v ginekologiji in porodništvu, Otočec  

 20. 10. 2017 Novosti pri obravnavi žensk in družin v reproduktivnem 
obdobju, Trbovlje. 

 

III. Založniška dejavnost 
Dvakrat zbornik ob strokovnih srečanjih, z recenzijami in CIP-om. 

IV. Druga strokovna dejavnost 

5. 5. 2017 Srečanje na Rožniku ob mednarodnem dnevu babic, tudo izjava za 
javnost in pojav naših članic v večih medijih širom Slovenije. 
Zaključen je tudi projekt Porod doma pri MZ. 
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V. Mednarodna dejavnost 

Udeležba na 31. ICM kongresu v Torontu, Kanada ter udeležba na letnem 
srečanju EMA. Na povabilo srbskega združenja babic smo se udeležili 2. 
Kongresa babic Srbije in sodelovali s štirimi prispevki. 
 

 

VI. Program dela in cilji za leto 2018 

 

 Izvedba dveh strokovnih srečanj 

 5. 5. 2018 Mednarodni dan babic 

 Izvedba CTG šole z Združenjem za perinatalno medicino  

 PEERS workshop, izvedba delavnice v marcu 2018, skupaj z združenjem 
za uroginekologijo. 

 Izvedba delavnic z Anno Verwaal 

 Povezovanje s hrvaškim, srbskim in makedonskim strokovnim 
združenjem. 

 Izdelava večih nacionalnih protokolov, kompetrence in poklicne aktivnosti 
babic. 

 

 

Poročilo pripravila: Mateja Pogorelc, predsednica strokovne sekcije 
 

 

13.8. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
pulmologiji  

 
 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 
Člani izvršilnega odbora: 

 Predsednica: Maruša Ahačič,  

 Podpredsednica: Lojzka Prestor,  

 Člani: Ditka Benedičič Katona, Vlado Kodrič, Marija Krt, Karmen Založnik, 

Dragica Pavkovič, Natalija Vičar, Izidor Kos. 

Vsi člani imajo mandat 2017 - 2021. 

 

Izvedli smo 10 korespondenčnih sej v prejšnji sestavi in tri redne seje IO (7. 2, 6. 

4  ter 14. 6. 2017). 
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II. Izvedena strokovna srečanja 

Izvedli smo dvodnevno strokovno srečanje z naslovom Zdravstvena nega bolnika 
s pljučnimi obolenji skozi čas, 7. – 8. 4. 2017 v Termah Rogaška Slatina. 
 

III. Založniška dejavnost 

V sklopu seminarja smo izdali zbornik z naslovom Zdravstvena nega bolnika s 
pljučnimi obolenji skozi čas, ki je bil strokovno recenziran. Zbornik je bil 
katalogiziran pri NUK (CIP) ter ima  pridobljeno ISBN kodo (CIP - 616.24-083(082) 
in ISBN 978-961-273-157-1).  

V majski številki smo objavili prispevek o vsebini seminarja v utripu z naslovom 
Jubilejni seminar sekcije MS in ZT v pulmologiji ob 40-letnici delovanja. 
 

IV. Program dela in cilji za leto 2018 

 

V 2018 načrtujemo izvedbo dveh izobraževanj, dvodnevno ter enodnevno. 
Enodnevno izobraževanje bo delavnica o spirometriji. Načrtujemo pregled 
nacionalnih protokolov, ki jim je potekla veljavnost.  
 

V. Druge aktivnosti 
 
Na seminarju so potekale volitve nove predsednice in članov IO sekcije. Prejšnja 
in sedanja predsednica sta posle predali na Zbornici Zvezi 14. 6. 17, kjer je 
potekala prva seja novega IO sekcije.  
 
V 2017 je Sekcija obeležila 40-letnico delovanja. V okviru seminarja je potekala 
slavnostna akademija, na kateri so bila podeljena priznanja Zbornice-Zveze bivšim 
predsednicam Eli Lah, Cilki Kavčič, Majdi Zorec ter  Silvi Vrečko, Andreji Peternelj, 
Pavli Merše. Podelili smo dve priznanji za dosežke na ožjem strokovnem področju 
za posebne dosežke, ki sta ga prejeli Andreja Peternel in Pavla Merše. Podelili 
smo tudi zahvale pomočnicam direktorjev za področje zdravstvene nege za 
podporo pri delu v sekciji. Zahvalo za podporo pri delovanju izvršnega odbora 
sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji so prejele dr. 
Saša Kadivec - Univerzitetna klinika Golnik, mag. Darja Kramar – Bolnišnica 
Topolšica, Metka Jamnik – ZD Vič- Rudnik, Simona Križ – UKC Maribor, oddelek 
za pljučne bolezni, Metka Lipič Baligač – SB Murska Sobota, Ema Matevljič 
Mešiček – Bolnišnica Sezana, Simona Volf – SB Novo mesto in Robertina 
Benkovič – ZD Ljubljana. Priznanja so dobili tudi člani IO sekcije. 
 
 
Poročilo pripravila: Maruša Ahačič, predsednica strokovne sekcije 
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13.9. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
pediatriji  

 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 
Člani izvršilnega odbora: 

 Predsednica: Majda Oštir,  

 Podpredsednica: Ivanka Limonšek,  

 Člani: Andreja Doberšek, Andreja Ljubič, Gordana Rožman, Gabrijela 

Gabor, Jasmina Kamenčič Germek, Matjana Koren Golja, Anica Vogel, 

Vsi člani imajo mandat  do oktobra 2019. 

 

V letu 2017 smo imeli 1 sejo, in sicer 15. 6. 2017. 
Izvedli smo še 7 elektronskih sej, kjer smo zbirali pripombe in predloge na teme v 
točki IV. 
 

II. Izvedena strokovna srečanja 

Medicinska sestra v pediatriji – izzivi sodobne obravnave,   15. 5. 2017. Srečanje 
je potekalo 15. maja na Pediatrični kliniki v Ljubljani. Namen srečanja je bil 
predstaviti stanje na področju zdravstvene nege v pediatriji z različnih vidikov in 
nivojev zdravstvenega varstva. Srečanje je popestril kolega Anders Ringner iz 
Švedske, ki nam je predstavil pediatrično ZN in edukacijo na Švedskem. 
 

III. Založniška dejavnost 
 

V letu 2017 nismo izdali zbornika strokovnih predavanj.  
Prispevali smo svoj del v: 

 Negovanje dediščine skozi devet desetletij – organizirano delovanje 

medicinskih sester na Slovenskem 

 Letopis Zbornice - Zveze 2016  

 Poročilo o strokovnem srečanju za Utrip (julij 2017): Medicinska sestra 

v pediatriji - izzivi sodobne obravnave – poročilo strokovnega srečanja 

medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji 

 

IV. Druga strokovna dejavnost 
Protokol, ki ga pripravljamo zadnje leto Merjenje telesne temperature pri 
novorojenčku, dojenčku in otroku, je žal ostal nedokončan in ga bomo dokončali v 
letu 2018. 
Sodelovali smo z Zbornico Zvezo pri podajanju pripomb na pomembne dokumente 
in sicer: 
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 PRAVILNIK o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših 

dopustnih čakalnih dobah  

 Strategija razvoja osnovne zdravstvene dejavnosti v Sloveniji do leta 

2027 

 Podani predlogi ob akcijskem načrtu za  področje precepljenosti otrok 

na otroške nalezljive bolezni v R Sloveniji 

 Odgovarjali na vprašanja kolegic/gov iz primarnega nivoja: Triaža, 

telefonski klici in organizacija dela na področju predšolskega in 

šolskega dispanzerja 

 Prispevali svoj delež k: Mnenje Zbornice – Zveze o aplikaciji zdravila 

na podlagi navodil starša oziroma skrbnika v posebnem socialno 

varstvenem zavodu 

 Podali smo mnenje in predloge za: Priprava strategije razvoja 

intenzivne terapije v Republiki Sloveniji - Strategija razvoja intenzivne 

medicine v Republiki Sloveniji 

 Podali smo izjavo ob Svetovnem dnevu otroka. 

 

V. Program dela in cilji za leto 2018 
V letu 2018 bomo nadaljevali z zastavljenimi cilji preteklih let, ki so bili delno 
doseženi ali pa so celo ostali nedoseženi. 

 Področje nacionalnih protokolov: dokončali bomo vsaj pet nacionalnih 

protokolov na področju pediatrije 

 Področje založništva: izdali bomo vsaj dva strokovna zbornika predavanj in 

izvedli vsaj dve strokovni srečanji 

 Področje specialnih znanj in specializacij: pripravili bomo program 

specializacije iz pediatrije 

 Področje mednarodnega sodelovanja: ponovno se bomo aktivno udeležili 

sestankov PNAE 

 Področje raziskovanja: pripravili bomo vsaj dve raziskovalni študiji na 

področju pediatrije 

 
 
Poročilo pripravila: Majda Oštir, predsednica strokovne sekcije 
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13.10. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
družinski medicini  

 
 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 

Člani izvršilnega odbora: 

 Predsednica:  Tadeja Bizjak, 7. 12. 2016 - 6. 12. 2020 

 Podpredsednica: mag. Jožica Eder, 7. 12. 2016 - 6. 12. 2020 

 Člani: Eva Koren, 7. 12. 2016 - 6. 12. 2020; Mira Brodarič, 7. 12. 2016 - 6. 

12. 2020; Darinka Petrič, 7. 12. 2016 - 6. 12. 2020; Metka Žitnik, 19. 4. 2017 

- 6. 12. 2020; Nataša Medved, 7. 12. 2016 - 6. 12. 2020; Barbara Bukovnik, 

2014 - 6.10. 2018; Melita Podgornik Kanalec, 19. 4. 2017 - 6.12.2020; 

Suzana Horvat Zver, 19. 4. 2017 - 6. 12. 2020. 

 Izvedenih je bilo osem sej IO sekcije. 

 

 

II. Izvedena strokovna srečanja 

 Preprečevanje okužb na primarni ravni zdravstvene dejavnosti, 24. 3. 

2017, Ljubljana  

 Aktualnosti v osnovni zdravstveni dejavnosti, 5. 4. 2017, Ljubljana 

 Preprečevanje okužb na primarni ravni zdravstvene dejavnosti, 20. 10. 

2017, Ljubljana  

 Posvet diplomiranih medicinskih sester v ambulanti družinske medicine - 

referenčni ambulanti, 8. november 2017, 10. november 2017  in 22. 

november 2017, Ljubljana  

 Posvet diplomiranih medicinskih sester v ambulanti družinske medicine - 

referenčni ambulanti, 24. november 2017, Maribor 

 7. Majhnov dan: Celjski dan družinske medicine - aktualno v družinski 

medicini, 16. 11. 2017, Celje  

 Pacient s KOPB, astmo in sladkorno boleznijo v ambulanti družinske 
medicine, 18. 11. 2017, Ljubljana. 

 

III. Založniška dejavnost 

 Članek Utrip: Moj dan v referenčni ambulanti     
 

IV. Druga strokovna dejavnost 

 
Priprava dokumenta: Program specializacije s primarnega področja oziroma s 
področja obravnave in vodenja pacienta s kronično nenalezljivo boleznijo oz. 
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program specializacije primarne zdravstvene nege 

V. Program dela in cilji za leto 2018 

Program dela: 

Samostojno organizirana strokovna srečanja 

 Skrb za lastno zdravje, 9. in 10. 3. 2018, Strunjan 

 Posvet medicinskih sester iz ambulant družinske medicine, 20. 4. in jeseni 

2018, Ljubljana    

Sodelovanje pri organizaciji srečanj        

 44. strokovno srečanje timov v osnovnem zdravstvu 2018, 1. in 2. 6. 2018, 

Ljubljana      

Ostali dogodki strokovne sekcije 

 Posvet odgovornih medicinskih sester zdravstvenih domov Slovenije, 4. 4. 

2018, Ljubljana 

Cilji: 

 nudenje strokovnega izobraževanja ciljni populaciji MS in ZT v družinski 

medicini; 

 povezovanje sekcije z organizatorji izobraževanja s področja družinske 

medicine in skupna organizacija strokovnih srečanj za time družinske 

medicine; 

 povezovanje sekcije z drugimi sekcijami v organizaciji skupnih srečanj z 

vidika zmanjševanja stroškov; 

 promocija timskega dela v družinski medicini. 

VI. Druge aktivnosti 

Pobuda za preimenovanje sekcije, sprejet sklep UO Zbornice-Zveze o 
preimenovanju. 
 
 
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  



Poročilo o delu organov Zbornice – Zveze za leto 2017   

 100 

 Člani: Saša Mohar, Andreja Udovč, Andreja Marolt, Marta Blažič, 
Valentina Fric, Alenka Poštrak, Breda Kojc, Helena Stupan. 

 
Vsi člani imajo mandat 1. 4. 2016 - 31. 3. 2020  
Člani IO smo se v letu 2017 sestali  11. 4. in 25. 9. Dvakrat smo aktualne teme 
reševali s korespondenčnimi sejami.        
 

II. Izvedena strokovna srečanja 

 19. 5. 2017, Glavkom – skriti tat vida 

 Priprava stojnice na kongresu zdravstvene in babiške nege na Brdu pri 
Kranju. 

 

III. Založniška dejavnost 

 Zbornik, Glavkom skriti tat vida, CIP- da 

 Utrip, junij 2017, strokovno srečanje sekcije 

 Utrip, avg. sept 2017, Medicinske sestre brez meja 

 Prispevek za  Zbornik ob 90. letnici delovanja Zbornice – Zveze 

 Prispevek za Almanah 2016. 

 

IV. Mednarodna dejavnost 

Aktivna udeležba na 6. mednarodnem kongresu HUMS – a v Opatiji (15. – 18. 
6. 2017). 

 

V. Program dela in cilji za leto 2018 

V letu 2018 načrtujemo eno strokovno srečanje z naslovom Otrok v oftalmologiji. 
18. 5. v Portorožu. V  pripravi je  nacionalni protokol z naslovom -  Spiranje očesa 
po kemični poškodbi. Še naprej želimo izobraževati zaposlene v oftalmološki 
zdravstveni negi, sodelovati z očesnimi oddelki vseh regijskih bolnišnic in obeh 
UKC-jev. Udeležba na 9. Simpoziju oftalmoloških medicinskih sestara I 
tehničara Hrvatske. 

 
 
 
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, 27. 3. 2015 – 27. 3. 
2019. 

 Člani:  Igor Robert  Roj, Karmen Spacal Jakomin, Nataša Kreft,  Mateja 
Košak Gregorič, Jana Lavtižar, Adrijana Debelak, Gordana  Mirt. 

Mandat članov IO: 14. 3. 2014 - 14. 3. 2018  
 
Izvedli smo dve redni seji IO z delovnima sestankoma - Laško, 26. 5. 2017 in 
Brdo pri Kranju, 28.11. 2017. 

   

II. Izvedena strokovna srečanja 

 Dvodnevni seminar: Na pacienta osredotočena kirurška zdravstvena 
nega -pomen povezovanja in sodelovanja kirurških strok; 26. in 27. maj 
2017, Laško 

 

III. Založniška dejavnost 
Zbornik z recenzijo Na pacienta osredotočena kirurška zdravstvena nega - pomen 
povezovanja in sodelovanja kirurških strok. 

IV. Druga strokovna dejavnost 

Aktivno delovanje v Zbornici - Zvezi. 

Oblikovanje protokola aseptična in septična oskrba rane. 

 

  
 

V. Program dela in cilji za leto 2018 

 Strokovni seminar Učinkovita in varna zdravstvena nega kirurška 
pacienta; 21. maj 2018,  Laško 

 Kirurške delavnice, 8. 10. 2018;  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 
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 Strokovni posvet vodilnih MS - koordinatork kirurške zdravstvene nege, 
november/december 2018 

 Oblikovanje nacionalnega protokola - meritev perfuzijskih tlakov in 
določitev gleženjskega indeksa (v sodelovanju SS v kardiologiji in 
angiologiji) 

 Priprava in organizacija volitev članov IO sekcije. 

 

VI. Druge aktivnosti 

Delovanje na področju strokovne terminologije.  

 
 
Poročilo pripravila: Lidija Fošnarič, predsednica sekcije 
 

 

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

  
 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 

Člani izvršilnega odbora: 
 

 Predsednica:  Veronika Vidmar I. mandat 28. 3. 2013 –  21. 11. 2017, 
nato Bojana Hočevar Posavec I. mandat 21. 11. 2017 – 21. 11. 2021 

 Podpredsednica: Romana Petkovšek Gregorin II. mandat 28. 3. 2013 – 
21. 11. 2017, nato Klavdija Lah I. mandat 21. 11. 2017 – 21. 11. 2021  

 Člani: Melita Belej II. mandat 21. 11. 2017 – 21. 11. 2021, Mirjam Salobir 
II. mandat 21. 11. 2013 – 21. 11. 2017, Martina Omerzo I. mandat 21. 11. 
2017 – 21. 11. 2021, Irena Zupančič Knavs I. mandat 21. 11. 2017 – 21. 
11. 2021 in Veronika Vidmar I. Mandat 21. 11. 2017 – 21. 11. 2021. 

 
Seje izvršnega odbora: prva seja je bila 20. 4. 2017 v sklopu strokovnega 
seminarja v Celju. Ob tem smo izvedli tudi volitve za predsednika in člane IO SS. 
Druga seja je bila 15. 6. 2017 v prostorih URI – Soča, tretja seja je bila 23. 11. 
2017 v prostorih URI – Soča. Poleg rednih sej pa smo izvedli tudi dve dopisni seji 
in sicer 10. 2. 2017 in 18. 2. 2017.  
 

II. Izvedena strokovna srečanja 

Neprekinjena zdravstvena nega – ključ do pacientovega napredka, 20. 4. 2017, 

Celje. 
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III. Založniška dejavnost 

Neprekinjena zdravstvena nega – ključ do pacientovega napredka (CIP 616-
083(082)). 
Zdravstvene nege pacientov z motnjami v uriniranju - študijska literatura, CIP-ne. 

 

IV. Druga strokovna dejavnost 

Izobraževanje za pridobitev specialnih znanj s področja zdravstvene nege 
pacientov z motnjami v uriniranju, 22. 3. 2017 – 9. 5. 2017. 
Oddan nacionalni protokol Kateterizacija ženske. 
 

V. Program dela in cilji za leto 2018 

 Tretje izobraževanje za pridobitev specialnega znanja s področja 
zdravstvene nege pacienta z motnjami v uriniranju – marec do junij 
2018. 

 Strokovni seminar z urološko tematiko v jeseni 2018. 

 Priprava programa za pridobitev specialnega znanja s področja 
rehabilitacijske zdravstvene nege nevrološkega pacienta. 

 
 

Poročilo pripravila: Bojana Hočevar Posavec, predsednica strokovne sekcije 
 

 

13.14. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
onkologiji 

 
 
 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 
Člani izvršilnega odbora: 
 
Izv Člani izvršilnega odbora: 

 Predsednica:  Gordana Marinček Garić,  

 Člani: Snežana Umičević, Peter Koren, Zvonka Kastelic, Damjan Slakan, 
Vesna Hamzić.   

 
Vsi člani imajo mandate od 16. 1. 2014 – 16. 1. 2018. 
 
Izvedenih je bilo pet rednih in osem korespondenčnih sej. 
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II. Izvedena strokovna srečanja 

44. strokovni seminar (1987 – 2017) z naslovom “ONKOLOŠKA 
ZDRAVSTVENA NEGA VČERAJ, DANES, JUTRI”  21. in 22. april 2017, hotel 
Šport Otočec 

 

III. Založniška dejavnost 

Izdaja recenziranega zbornika predavanj s strokovnega seminarja z naslovom 
»ONKOLOŠKA ZDRAVSTVENA NEGA VČERAJ, DANES, JUTRI«. Zbornik ima 
CIP - Kataložni zapis o publikaciji. 

 

IV. Druga strokovna dejavnost 

Priprava nacionalnega protokola z naslovom »V celoti implantiran centralnovenski 
kateter  s podkožnim prekatom (CVK PP)-venska valvula «.  
 

V. Mednarodna dejavnost 

Članstvo v mednarodnem  združenju EONS (European oncology nursing 
society) -  aktivno sodelovanje. 
Članstvo v mednarodnem združenje onkoloških medicinskih sester - ISNCC 
(International Society of Nurses in Cancer Care). 
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VI. Program dela in cilji za leto 2018 

 organizacija in izvedba 45. strokovnega srečanja in izdaja zbornika 
predavanj z recenzijopriprave za 46. strokovni seminar (izvedba v letu 
2019) 

 organizacija in izvedba učne delavnice z naslovom »Spodbujanje 
opustitve  kajenja« 

 organizacija in izvedba učne delavnice »Standardni postopki 
medicinskih sester v zvezi z venskim podkožnim prekatom – vensko 
valvulo« 

 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 in ISNCC 

 

 
 
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,  

 Podpredsednica: Ines Prodan,  

 Člani: Dragica Jošar, Robertina Benkovič, Vanja Vilar, Tadeja Krišelj, Anita 
Jelen, Anita Jelar Slatnar 

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

Vsi člani mandat 2016 – 2020. 
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II. Izvedena strokovna srečanja 

 24. februar 2017 – Učne delavnice: »Zdravstvena nega pacienta z 
nefrostomo in izločalno stomo« v Psihiatrični bolnišnici Idrija 

 2. 6. in 7. 10. 2017 – dvodnevno strokovno srečanje z učnimi delavnicami 
in 30. obletnica sekcije v Termah Zreče (ključen tudi letni sestanek ET 
Slovenije) 

 

 

III. Založniška dejavnost 

 Monografija “30 let delovanja Sekcije medicinskih sester v enterostomalni 
terapiji v Sloveniji.” tiskano 200 izvodov in v elektronski obliki in CIP –
kataložnim zapisom. 

 Zbornik strokovnih prispevkov z recenzijo in lektoriranjem z dvodnevnega 
strokovnega srečanja “RANE, STOME, INKONTINENCA” na CD room in 
v elektronski obliki in CIP – kataložnim zapisom. 

 Souredništvo 2. izdaje priročnika za paciente s stomo in zdravstvene 
delavce »STOMA – NOV ZAČETEK: Učimo vas živeti s stomo« v nakladi 
2000 izvodov, katerega je financirala Zveza invalidskih društev ILCO 
Slovenije. 
 

   

IV. Druga strokovna dejavnost 

 

 22. do 24. 3. 2017 – Sodelovanje sekcije med. sester v enterostomalni 
terapiji s sekcijo v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti pri organizaciji 
izobraževanja za pridobitev specialnih znanj s področja zdravstvene nege 
pacientov z motnjami v uriniranju. 

 Sodelovanje z Invalidskim društvom ILCO Ljubljana – strokovni posvet s 
skupino prostovoljcev ILCO Ljubljana. 

 Sodelovanje z Zvezo invalidskih društev ILCO Slovenije ob 30. obletnici 
organiziranega delovanja in 20. obletnici ustanovitve, 9. in 10. 6. 2017 v 
Šmarjeških Toplicah, in sicer vodenje OKROGLE MIZE na temo »Oskrba 
oseb s stomo in dostopnost do medicinsko tehničnih pripomočkov.« Prisotni 
so bili predsedniki združenj oseb s stomo iz Švice, Nizozemske, Avstrije, 
Italije, Madžarske, Hrvatske, Republike Srbske, Srbije, Poljske, 
predsednica Evropskega združenja oseb s stomo Rija Smajers. V okviru 
tega srečanja je predsednica sekcije prisostvovala tudi novinarski 
konferenci. 

 V juniju 2017 osebni intervju predsednice sekcije z novinarko v zvezi z 
zdravstveno nego in oskrbo oseb s stomo za časopis Vzajemnost. 

 Sekcija je  izdala 5 nacionalnih protokolov: za prevezo nefrostome, prevezo 
cistostome, prebrizgavanje nefrostome, prebrizgavanje cistostome, 
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menjava sterilne urinske vrečke pri nefrostomi in cistostomi ter dve prilogi k 
dodatnim pojasnilom. Vodja delovne skupine je bila Tadeja Krišelj. 

 Pisni prispevek Sekcije medicinskih sester v enterostomalni terapiji 
(predstavitev) za Letopis Zbornice – Zveze ob 90. obletnici delovanja.  

V. Mednarodna dejavnost 

 V maju 2017 je bila predsednica sekcije aktivno udeležena s predavanjem 
na Evropskem kongresu za rane EWMA 2017 v Amsterdamu. 

 V juniju 2017 je bila predsednica sekcije aktivno udeležena kot član IO 
Evropskega združenja enterostomalnih terapevtov na Evropskem 
kongresu enterostomalne terapije v Berlinu (dvoinpoldnevno moderiranje 
sklopov predavanj, izvedba učne delavnice). 
 

VI. Program dela in cilji za leto 2018 
 

 skrb za razvoj enterostomalne terapije na strokovnem in znanstvenem 
nivoju;  

 širjenje znanja z organizacijo strokovnih srečanj, namenjenih 
enterostomalnim terapevtom in vsem zaposlenim v zdravstveni in babiški 
negi, ki se pri svojem delu kakor koli srečujejo s pacientom s stomo, rano, 
inkontinenco ali fistulo; 

 podpirali bomo raziskovalno dejavnost na področju enterostomalne terapije;  

 aktivno bomo sodelovali s civilnimi združenji pacientov s stomo;  

 ker je naša vizija usmerjena v povezovanje zunaj meja države, podpiramo 
aktivno sodelovanje v odboru ECET, aktivno delovanje mednarodnega 
delegata v WCET in aktivne udeležbe enterostomalnih terapevtk na 
evropskih in svetovnih kongresih; 

 naši cilji so usmerjeni v pripravo smernic za vsa štiri področja 
enterostomalne terapije in prevzemanje in prilagajanje že izdelanih smernic 
v evropskem prostoru na področju Slovenije; 

 v prvi polovici leta 2018 želimo organizirati delavnice, ki bodo pripomogle k 
učenju medicinskih sester, ki se pri svojem delu srečujejo s pacientom z 
nefrostomo, cistostomo in črevesno izločalno stomo ter urostomo; 

 sekcija ima namen sodelovati s Sekcijo medicinskih sester v patronažni 
dejavnosti in Sekcijo fizioterapevtov za zdravje žensk, na področjih 
zdravstvene nege, ki zadevajo enbterostomalno terapijo; 

 sodelovali in povezovali se bomo tudi s sosednjimi državami (Hrvatska, 
Srbija, Bosna in druge Evropske države); 

 še v nadalje si bomo prizadevali, da bi enterostomalno terapijo uvrstili kot 
eno izmed specializacij; 

 v aprilu 2018 nameravamo organizirati strokovno srečanje na temo 
“Inkontinenca in rane – od preventive do urgentnih stanj.” 

 predsednica sekcije bo aprila 2018 aktivno sodelovala s predavanjem na 
kongresu Evropskega združenja za oskrbo ran v Krakovu, Poljska in maja 
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2018  s predavanjem na svetovnem kongresu enterostomalnih terapevtov 
v Kuala Lumpurju, Malezija.  

 jeseni nameravamo organizirati enodnevno letno srečanje enterostomalnih 
terapevtk Slovenije; 

 do konca leta želimo pripraviti nacionalne protokole za zdravstveno nego 
pacienta s črevesno izločalno stomo in urostomo; 

 ob vsakem strokovnem srečanju nameravamo izdati zbornik strokovnih 
prispevkov z recenzijo in lektoriranjem ter CIP – kataložnim zapisom; 

 še nadalje bomo sodelovali z združenjem oseb s stomo Zvezo ILCO, 

 pripravili bomo posodobljene smernice za predpisovanje MTP za paciente 
s črevesno izločalno stomo. 

 

VII. Druge aktivnosti 

 Dragica Jošar, članica IO sekcije je celo leto sodelovala v komisiji za 
medicinsko tehnične pripomočke na ZZZS. 

 Na Ministrstvu za zdravje se pripravlja delovna skupina v zvezi z oskrbo 
ran, stom ter inkontinence na primarnem nivoju zdravstvene dejavnosti in 
prenovo »Klasifikacije sodobnih oblog za oskrbo ran«, kamor smo s 
sklepom sekcije izbrali tri članice IO sekcije (Vanja Vilar,  Anita Jelen in 
Renata Batas). 

 Prepričani smo, da je nujno potrebno povezovanje enterostomalnih 
terapevtov v Evropski uniji in izven nje. Predsednica Sekcije medicinskih 
sester v enterostomalni terapiji je tudi članica odbora Evropskega 
združenja enterostomalnih terapevtov (ECET – European Council of 
Enterostomal Therapists), kjer je aktivno vključena. Pripravljeni smo 
sodelovati v okviru Evropske unije in nuditi vso strokovno podporo 
državam v razvoju na področju enterostomalne terapije.  

 Nadaljujemo z aktivnostmi v okviru Svetovnega združenja 
enterostomalnih terapevtov z aktivnim delovanjem mednarodnega 
delegata in objavami na spletnih straneh WCET. Nameravamo izvesti 
izvolitev nove mednarodne delegatke. 

 

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) 
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 Podpredsednica: Melita Cajhen (2017 - 2021) 

 Člani: Andreja Žnidaršič, Sonja Mušič, Klara Peternelj, Mateja Bahun, 
Silvija Skrivarnik, Ana Gianini 

 

II. Izvedena strokovna srečanja 

 2. in 3. 2. 2017 SLADKI FEBRUAR 2017 – izobraževanje za time ref. 
amb. družinske medicine 

 20. in 21. 10. 2017 Obvladovanje sladkorne bolezni z različnih vidikov 

 20. 11. 2017 prehranska konferenca »Al a carte ali enotni meni?« 
 15. in 21. 12. 2017 MENTOR – izobraževanje za edukatorje s spec. znanji 

(razpisni pogoji) 

III. Založniška dejavnost 
 
Zbornik predavanj »Obvladovanje sladkorne bolezni z različnih vidikov«  
20. - 21. 10. 2017 Bohinjska Bistrica. 

IV. Druga strokovna dejavnost 
 

 Sodelovanje v Koordinativni skupini za obvladovanje sladkorne bolezni pri 
Ministrstvu za zdravje; 

 sodelovanje pri prenovi Centrov za krepitev zdravja – priprava novih 
programov, strokovna podpora, mentoriranje; 

 sodelovanje z Zvezo društev sladkornih bolnikov – delavnice, predavanja, 
vsebine v reviji Sladkorna bolezen; 

 sodelovanje z Lekarniško zbornico – predavanja o edukaciji, zdravem 
življenjskem slogu; 

 sodelovanje pri izvajanju osnovnega modula o sladkorni bolezni za nove 
diplomirane medicinske sestre v referenčnih ambulantah; 

 sodelovanje s strokovnimi vsebinami z drugimi sekcijami znotraj Zbornice-
Zveze; 

 priprava kratkega filma s presejalnim testom za diabetično nogo. 
 

V. Mednarodna dejavnost 

 Sodelovanje na kongresih FEND, IDF in ATTD; 

 sodelovanje pri mednarodnem projektu ICHOM – priprava klinične poti 
za bolnike s sladkorno boleznijo. 

 

VI. Program dela in cilji za leto 2018 
 

 MENTOR  EDUKATOR - izobraževanje (nadaljevanje in implementacija) 
za edukatorje sekundarnega nivoja zdravstvene dejavnosti za področje in 
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dejavnost mentoriranje in regijske strokovne koordinacije medicinskim 
sestram v primarni zdravstveni dejavnosti 

 SLADKI FEBRUAR - nadgradnja in osvežitev vsebin o sladkorni bolezni 
tipa 2 za time referenčne ambulante družinske medicine 

 Priprava smernic za prehrano ob sladkorni bolezni tipa 2 

 Prenova Kurikuluma za edukacijo 

 Priprava ALMANAHA ob 30. obletnici ustanovitve sekcije   

 Izvedba slavnostne akademije ob obletnici ustanovitve strokovne sekcije, 
izobraževanje s strokovno ekskurzijo 

 Analiza programov edukacije z oceno finančnega bremena (2017 - 2020) 

 Pilotni projekt izvedbe edukacijskih programov z vrednotenjem na 
sekundarnem nivoju zdravstvene dejavnosti.  

 
Poročilo pripravila: Jana Klavs, predsednica sekcije 

 

13.17. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
nefrologiji, dializi in transplantaciji 

 
 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 
 
 
Vizija in poslanstvo strokovne sekcije je kontinuirano strokovno in znanstveno 
usposabljanje izvajalcev zdravstvene nege z organizacijo strokovnih seminarjev, 
predavanj in tečajev ter vseh oblik permanentnega izobraževanja, ki ima nalogo 
posredovati najnovejša spoznanja iz znanosti in prakse v nefrologiji, dializi in 
transplantaciji; sodelovati s strokovnimi znanstvenimi in izobraževalnimi 
organizacijami; predlagati in sodelovati v raziskovalnih projektih na področju 
nefrologije, dialize in transplantacije in nadaljevati z izdelavo nacionalnih 
protokolov aktivnosti zdravstvene nege s področja nadomestnega zdravljenja. 
 
Člani izvršilnega odbora: 

 Predsednica:  Ana Koroša 

 Podpredsednica: Ana Hostnik 

 Člani: Darjan Marič (sekretar sekcije), Sonja Pečolar, Cvetka Likar, Ana 
Hostnik, Benedikta Lipičar Kovšca, Marica Parapot, Darijan Marič, Mateja 
Perko, Sonja Pečolar, Rozalka Mihelič). 

Razširjeni izvršilni odbor: Boža Pirkovič, Mojca Zavolovšek, Blaža Rota, 
Katarina Kac. 

 
Člani IO imajo mandat 2017 – 2021. 
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II. Izvedena strokovna srečanja 

  

 Značilnosti in priprava dializnih membran v nadomestnem zdravljenju in 
prava izbira, 11. 3. 2017, Ljubljana 

 Teoretično in klinično usposabljanje za pridobitev specialnih znanj na 
področju peritonealne dialize, 21. 4. in 22. 4. 2017, Ljubljana 

 Obvladovanje stresa in krepitev osebnostne čvrstosti pri delu s težavnimi 
sogovorniki (sodelavci, svojci, pacienti), 3. 6. 2017, Ljubljana 

  Okužbe in ukrepi pri pacientih z akutno in kronično ledvično odpovedjo, 22. 
9. 2017, Ljubljana 

III. Založniška dejavnost 

 Rep, M. 2017. Okužbe in ukrepi pri pacientih z akutno in kronično ledvično 
odpovedjo 

 Izolacija, vrste kužnih odpadkov glede na prenos in ravnanje s kužnimi 
odpadki, Zbornik prispevkov z recenzijo.  

 Rep, M. 2017. Varovanje ožilja pri pacientih s kronično ledvično 
odpovedjo in reševanje zapletov. 

 

IV. Druga strokovna dejavnost 

  Preventivno delovanje: V aktivnosti ob svetovnem dnevu ledvic 
(delovanje na preventivnem področju) je bilo vključenih 74 medicinskih 
sester, zdravstvenih tehnikov, upokojenih medicinskih sester in študentov 
na stojnicah in osnovnih šolah. Aktivnost je bila usmerjena k ozaveščanju 
o pomenu zdravja ledvic, zdravem načinu življenja in zgodnjem 
odkrivanju bolezni ledvic. 

 Povezovanje sekcije z lokalnim Društvom medicinskih sester, babic in 
zdravstvenih tehnikov Celje. Izvedena je delavnica 21. 9. 2017 na Srednji 
zdravstveni šoli Celje: Preprečevanje in obvladovanje kronične ledvične 
bolezni. 

 Projekt asistirana PD: na to temo je bilo sklicanih nekaj delovnih 
sestankov, na katerih je delovna skupina rešila nejasnosti in sprejela 
dogovor za nadaljnje delo v projektu. 

 Nacionalni protokoli:  delovna skupina za izdelavo NP se je srečala 25. 
11. 2017 in pregledala predloge NP s področja hemodialize.  

 Prehrana pacienta s KLO: Prehranska skupina pri nefrološkem društvu je 
v sodelovanju s sekcijo sklicala tri delovne sestanke skupine za prehrano. 
Obravnavali psihološke težave in psihoterapevtske pristope pri 
(pre)dializnih bolnikih. Predstavniki posameznih dializnih centrov so 
poročali o uspehih, težavah in predlogih. Predlagana je bila priprava 
delavnice za medicinske sestre s področja nefrologije, dialize in 
transplantacije na temo: uporaba prehranskih kalkulatorjev. Delavnica se 
bo nadaljevalja v letu 2018. 
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V. Mednarodna dejavnost 
Sodelovanje na mednarodnem področju bomo nadaljevali z aktivno udeležbo na 
kongresu mednarodnega združenja medicinskih sester s področja nefrologije, 
dialize in transplantacije (EDTNA/ERCA). Brand ambassador EDTNA /ERCA 
Sonja Pečolar, predstavnica za Slovenijo, prevaja novice in jih pošilja članom 
EDTNA/ERCA in dializnim centrom. Novice so nam v pomoč pri sodelovanju in 
izmenjavi izkušenj s področja dializne zdravstvene nege na mednarodnem 
področju. V letu 2017 smo sodelovali na izmenjavi in objavi strokovnih člankov e-
knjižnice EDTNA/ERCA. Znanstveni članek “Prepoznavanje in zdravljenje 
podhranjenosti pri ljudeh s kronično ledvično boleznijo“ je prevedla Sonja Pečolar, 
sekcija pa ga je objavila na spletni strani Zbornice – Zveze. Na kongresu v Krakovu 
je imela Slovenija štiri prispevke: en elektronski poster, en poster – ustna 
predstavitev, in dva postra s predavanjem v kongresni dvorani. Poster “Nov pristop 
k obravnavi KLB bolnikov”, SB Slovenj Gradec, je dobil nagrado kot tretji najboljši 
poster. 

VI. Program dela in cilji za leto 2018 

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nefrologiji, dializi in 
transplantaciji je bila ustanovljena leta 1988. Letos bomo v ta namen 
organizirana Slavnostna akademija ob 30. obletnici delovanja sekcije v 
nefrologiji, dializi in transplantaciji, 19. 4. 2018 v Ljubljani.  
Preostali program sekcije je usmerjen v Strokovna izobraževanja: 

 Zapleti pri zdravljenju s peritonealno dializo, 22. 9. 2018, Ljubljana; 

 Diabetes, hipertenzija in ledvična odpoved,  27. 10. 2018, Maribor.  

 S področja prehrane smo upoštevali dogovore in uvrstili izobraževanje na 
Onkološki kliniki: Prehrana ledvičnih in dializnih bolnikov – delavnica,  
maj, 2018. 

 Naše delovanje bo še naprej usmerjeno v skrb za prehransko stanje 
pacientov v nadomestnem zdravljenju, k izdelavi nacionalnih protokolov 
s področja hemodialize, reviziji protokolov s področja peritonealne dialize, 
preventivnem delovanju v okviru svetovnega dneva ledvic in lokalnemu 
povezovanju z društvom medicinskih sester ter izdaji strokovne literature.             

 

VII. Druge aktivnosti 

Aktivnosti sekcije so skozi celo leto potekale v usklajevanju in dogovarjanju s ciljem 
izboljšati zdravstveno nego dializnega pacienta, kar se kaže v 22. 
korespondenčnih sejah, dveh  sejah IO sekcije, sodelovanju na razpisu za 
pridobitev sredstev iz sklada za projektno delo in publicistično dejavnost. Za razvoj 
stroke in znanja s področja dilaiznega zdravljenja je zelo pomembno sodelovanje 
na skupnih projektih s Slovenskim nefrološkim društvom. Svoje aktivnosti, 
dogodke in uspehe bomo še naprej objavljali v glasilu Utrip.  
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Sklep korespondenčne seje 23/18: Člani IO se strinjajo z vsebino poročila sekcije 
za leto 2017. 
 
Poročilo pripravila: Ana Koroša, predsednica strokovne sekcije 
 
 

13.18. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
endoskopiji in gastroenterologiji 

 
 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 
 
Člani izvršilnega odbora: 
Predsednica: Tatjana Gjergek (mandat 2015 - 2019) 
Podpredsednica: Marija Petrinec Primožič (mandat 2017 - 2021) 
Člani: Bojana Baričič, Monika Kalin Vodopivec, Milena Kaplar, Mateja Zajc 
Čižman, Janita Tepina, Tadej Ademovič, Jasna Korak 
Koordinator  Delovne skupine za kronično vnetno črevesno bolezen (KVČB) 
Carmen Bobnar Sekulič 
 
Člani IO imajo mandat 2017 - 2021 
 
Izvedeni sta bili dve redni seji in šest korespondenčnih sej IO. 
 

II. Izvedena strokovna srečanja 
 
Izvedli smo dvodnevni letni strokovni seminar z naslovom Endoskopija in krvavitve 
9. - 10. junija 2017 v Ljubljani. Ker smo seminar uspešno uskladili z zdravniškim 
srečanjem, smo imeli lepo udeležbo kolegic in kolegov iz cele Slovenije. V okviru 
seminarja smo organizirali učne delavnice, ki so bile s strani udeležencev zelo 
dobro ocenjene. Sodelovali smo tudi na učnih delavnicah za zdravnike kot 
strokovni sodelavci. 
 
Delovna skupina za KVČB sodeluje s slovenskim društvom KVČB bolnikov pri 
pripravi in izvedbi delavnic za paciente, ki se vključujejo v program biološke 
terapije. Delavnico so izvedli dvakrat. 
 

III. Založniška dejavnost 

Izdan je bil zbornik prispevkov strokovnega seminarja Endoskopija in krvavitve. 
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IV. Druga strokovna dejavnost 
 
Uspešno smo sodelovali z mikrobiologi, infektologi in drugimi strokovnjaki s 
področja bolnišnične higiene pri pripravi nacionalnega protokola Mikrobiološki 
nadzor v endoskopiji. Protokol bo oddan skupini za nacionalne protokole na 
Zbornici Zvezi po potrditvi vseh članov delovne skupine. 
Delovna skupina za KVČB je sodelovala pri prevodu evropskih smernic. 

V. Mednarodna dejavnost 

Tesno sodelujemo s sekcijo MS v gastroenterologiji in endoskopiji Hrvaške. Aktivni 
smo tudi na evropskem združenju (ESGENA), kjer aktivno sodelujemo pri pripravi 
in izvedbi evropske konference. Sodelujemo tudi v delovni skupini za 
izobraževanje (EWG), ki deluje pod okriljem ESGENA, kot aktivni člani pri pripravi 
smernic in strokovnih navodil. Delovna skupina za KVČB ima aktivni predstavnici 
v evropskem združenju ECCO. 

 

VI. Program dela in cilji za leto 2018 
V letu 2018 bomo organizirali dvodnevni strokovni seminar in dve učni delavnici v 
začetku leta. Če bo zanimanje veliko, jih bomo ponovili v jesenskem času.  
Pripravljamo navodila za ravnanje s perkutano gastrostomo (PEG). Želimo se 
udeležiti mednarodne konference ESGENA. Delovna skupina za KVČB bo 
sodelovala na učnih delavnicah za paciente na društvu in se aktivno udeležila 
mednarodne konference ECCO.uge aktivnosti. 
 

VII. Druge aktivnosti 
 

Kolegice, ki delujejo na področju gastroenterologije, so izrazile željo, da se 
pridružijo naši sekciji. Ker podpiramo aktivno delo in združevanje, smo na Zbornici 
- Zvezi vložili prošnjo za dopolnitev imena sekcije  in tako uradno pridružili našemu 
delu Delovno skupino za KVČB. 
 
V okviru strokovnega seminarja so potekale volitve članov izvršnega odbora 
sekcije za novo mandatno obdobje. 
 
Poročilo pripravila: Tatjana Gjergek, predsednica sekcije  
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13.19. Sekcija reševalcev v zdravstvu 

 
 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 
Člani izvršilnega odbora: 

 Predsednik: Danijel Andoljšek,  

 Podpredsednik: Jože Prestor,           

 Člani: Damjan Remškar, Bojan Lešnik, Andrej Humar, Tanja Doljak 
Milost, Zoran Petrovič, Tomaž Kavzer. 

Vsi člani imajo mandat 2017 – 2021. 
 

Izvedeni sta bili dve redni seji IO in pet korespondenčnih sej. 
 

II. Izvedena strokovna srečanja 

 Učna delavnica: Oskrba dihalne poti in umetna ventilacija, 3. februar 
2017, Pekre pri    Mariboru URSZR IC 

 Učna delavnica: Interpretacija EKG-ja,  3. marec 2017, Celje 

 Strokovno srečanje sodnikov in organizatorjev XI. Strokovno 
izobraževalnega tekmovanja ekip NMP Slovenije (Zreče, 05. april 2017) 

 Seminar: Prelomnice v delovanju NMP - ali reševalci sledimo trendom?, 
6. in 7. april 2017, Zreče 

 Posvet vodij reševalnih postaj Slovenije,   Zreče, 7. april 2017 

 Učna delavnica: Vloga reševalcev  v množičnih nesrečah, izvajanje triaže 
in osnove komunikacije na terenu, 20.  april  2017, Ig pri Ljubljani URSZR 
IC 

 XI. Strokovno izobraževalno tekmovanje ekip NMP, 21. - 23. september 
2017, Rogla 

 Učna delavnica: Interpretacija EKG-ja, 17. november 2017, Celje 

 Učna delavnica: TPO z AED (obvezne vsebine), sodelovanje z regijskimi 
društvi, januar – december 2017 

 Tečaj: Ukrepanje zdravstva ob velikih nesrečah, MRMI pri SZD, aktivno 
sodelovanje, 26. – 28.     januar 2017, Novo mesto 

 24. mednarodni simpozij o urgentni medicine, aktivno sodelovanje (izvršni 
in organizacijski odbor), 15. – 17. junij 2017. 
 

 

III. Založniška dejavnost 

  

 Zbornik predavanj: Oskrba dihalne poti in umetna ventilacija v 
predbolnišničnem okolju 

 Zbornik predavanj: Interpretacija EKG zapisa v predbolnišničnem okolju 
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 Zbornik predavanj: Vloga reševalcev v množičnih nesrečah, izvajanje triaže 
in osnove komunikacije na terenu 

 Priročnik: Priporočila za ukrepanje ekipe nujne medicinske pomoči pri 
aktivnih življenju nevarnih dogodkih – AMOK INTERVENCIJE 

IV. Druga strokovna dejavnost 

NACIONALNI PROTOKOLI 

Odstranjevanje zaščitne čelade pri poškodovanem motoristu 

Temeljni postopki oživljanja odraslih oseb z uporabo AED 

Zaustavitev krvavitev 

Sodelovanje pri predlogu programa Specializacija iz urgentnih stanj 

 

V. Mednarodna dejavnost 
Sodelovanje s Hrvatskim Zavodom za hitnu medicinu na področju izobraževanja 

VI. Program dela in cilji za leto 2018 
 

 V letu 2018 začenjamo izvajati novo delavnico Imobilizacija v 
predbolnišničnem okolju. 

 Učne delavnice: TPO z AED (obvezne vsebine)  

 Učna delavnica:  Oskrba dihalne poti in umetna ventilacija, 14. februar 2018   
 

 Učna delavnica: Interpretacija EKG-ja, 14. marec 2018  

 Strokovno srečanje reševalcev v zdravstvu, 6. april 2018 

 Učna delavnica:   Vloga reševalcev  v množičnih nesrečah, izvajanje triaže 
in osnove komunikacije na terenu, 17.  maj  2018  

 Učna delavnica : Imobilizacija s sodobnimi pripomočki, 7. junij 2018  

 XII. Strokovno izobraževalno tekmovanje ekip NMP, 20. - 22. september 
2018 

 Učna delavnica: Imobilizacija s sodobnimi pripomočki, 24. oktober 2018 

 Učna delavnica: Interpretacija EKG-ja, 15. november 2018  

 Učna delavnica: Oskrba dihalne poti in umetna ventilacija, 28. november 
2018   

 
    Sodelovanje pri organizaciji srečanj 

 Regijska društva MSBZT: učna delavnica: TPO z AED (obvezne vsebine) 

 Sekcija MRMI pri SZD: tečaj Ukrepanje zdravstva ob velikih nesrečah, 
25. – 27. januar 2018 

 SZUM, Sekcija MS in ZT v urgenci: 25. mednarodni simpozij o urgentni 
medicini 
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   Ostali dogodki 

 Strokovno srečanje sodnikov in organizatorjev XII. Strokovno 

izobraževalnega tekmovanja ekip NMP Slovenije (Zreče, 5. april 2018) 

 Posvet vodij reševalnih postaj Slovenije  (Zreče, 7. april 2018) 

 

VII. Druge aktivnosti 

 

Volitve za predsednika sekcije ter IO za mandatno obdobje 2017 - 2021 smo 
izvedli 31. marca 2017. Veleslalom reševalcev v zdravstvu, januar, tradicionalno 
Rogla. 
 
Poročilo pripravil: Danijel Andoljšek, 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 
 
IO sekcije je imel v letu 2017 6. rednih in 3 korespondenčne seje.                                     

 
 

II. Izvedena strokovna srečanja 

 9. 3. - 2. delovno srečanje izvajalk zobozdravstvene vzgoje in preventive 
ZD Ljublana 

 7. in 8. 4. - 25. strokovni seminar IZZIVI V ZOBOZDRAVSTVU v 
Kongresnem centru Bernardin 

 20. in 21. 10. - strokovno srečanje IO sekcije v ZD Murska Sobota   
 

III. Založniška dejavnost 

 Letopis Zbornice - Zveze 2016 -  predstavitev Sekcije MS in ZT v 
zobozdravstvu -  M. Čok 
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 Negovanje dediščine skozi devet desetletij - organizirano delovanje MS 
na Slovenskem - predstavitev Sekcije MS in ZT v zobozdravstvu -  M. Čok 

 Zbornik 25. strokovnega seminarja Izzvi v zobozdravstvu 

 Utrip 4 - članek Delovno srečanje izvajalcev zobozdravstvene vzgoje in 
preventive - P. Brovč 

 Utrip 6 - članek Izzivi v zobozdravstvu - L. Hreščak 
 Utrip 6 - članek Praznovali smo 30 let zobozdravstvene vzgoje in 

preventive v ZD Ajdovščina - D. Marc.  

 

IV. Druga strokovna dejavnost 

 Nacionalna protokola;  Priprava pacienta na stomatološki pregled - 
popravek, 

 Priprava zobne ordinacije  - popravek ter oba NP oddana s sklepom 
IO 

 Pripravljen osnutek programa za specialna znanja za zobne 
asistentke in medicinskih sestre v preventivni dejavnosti.  

 
 

V. Mednarodna dejavnost 

 Aktivno sodelovanje s predstavnico Zdravstvene šole v Zagrebu D. Didak, 
tematika izobraževanje zobnih asistentk na Hrvaškem. 

 Na 25. strokovnem seminarju smo gostili predstavnike iz Švedske, ki so 
nam predstavili zobozdravstveno dejavnost na Švedskem. 

 
 

VI. Program dela in cilji za leto 2018 

 26. strokovni seminar 6. in 7. aprila v Rogaški Slatini 

 3. delovno srečanje izvajalk zobozdravstvene vzgoje in preventive – 
marec 

 strokovna ekskurzija v jesenskem času 
 specialna znanja, NP, izobraževanje za zobne asistentke, aktivno 

sodelovanje z NIJZ, ZZZS, ZZZ, MZ in Zdravniško zbornico – 
zobozdravniki 

 

VII Druge aktivnosti 

 

 Avgusta 2017 je pod okriljem Stomatološke sekcije SZD v Madridu dobilo 
najvišje svetovno priznanje FDI SMILE AWARD 2017 za najinovativnejši 
zobozdravstveni preventivni program na svetu. 
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 Na 11. Kongresu zdravstvene in babiške nege Slovenije se je 27. 11. 
sekcija predstavila s sloganom ZDRAVA USTA ZA ZDRAVO TELO (plakat 
-  MS/ZT v zobni ambulanti, zloženke.) 

 
Poročilo pripravila: Marina Čok, predsednica sekcije  
 
 
 

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 
 
Malenkosti so odločilne, 30. in 31. marec 2017, Terme Zreče 

III. Založniška dejavnost 

 

Zbornik predavanj strokovnega srečanja Malenkosti so odločilne, ISBN 978-961-
273-159-5 

IV. Druga strokovna dejavnost 
 

 Sodelovanje pri prvi izvedbi izobraževanja “Specialna znanja v sterilizaciji”  

 Priprava nacionalnih protokolov 

 Nadaljevanje raziskave o sterilizaciji v zobozdravstvenih ambulantah 

 

V. Mednarodna dejavnost 
 

 Ohranjanje članstva svetovnega združenja za sterilizacijo (WFHSS) 

 Udeležba na svetovnem kongresu o sterilizaciji v Bonnu 
 Predstavitev delovanja sekcije na Hrvaškem 
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VI. Program dela in cilji za leto 2018 
 

 Izvedba dvodnevnega strokovnega srečanja 

 Soizvedba izobraževanje “Specialna znanja v sterilizaciji” 

 Priprava nacionalnih protokolov 

 Nadaljevanje raziskave o sterilizaciji v zobozdravstvenih ambulantah 

 
 
 

Poročilo pripravila: Nataša Piletič, predsednica sekcija 
 
 
 

13.22. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
hematologiji  

 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 
Člani izvršilnega odbora: 

 Predsednica: Nataša Režun, 8. 4. 2017 – 8. 4. 2021 

 Podpredsednik: Boštjan Jovan 

 Člani: Marjanca Rožič, Meta Ražman, Milena Drnovšek,  Stanko Rovtar,  
Irena Krivec. 

Člani IO imajo mandat 2013 – 2018. 
 
Število sej IO v letu 2017: tri korespodenčne in dve redni seji.  

 

II. Izvedena strokovna srečanja 

 Hematološki bolnik – posebnosti in novosti, 7. in 8 april 2017, Terme 
Zreče 

 Diseminirani plazmocitom, hemofilija in novosti v zdravstveni negi 
hematološkega bolnika, 6. in 7. oktober 2017, Terme Olimia 

 

 

III. Založniška dejavnost 

Izdana zbornika ob izvedbi strokovnih srečanj: 

 Hematološki bolnik – posebnosti in novosti 

 Diseminirani plazmocitom, hemofilija in novosti v zdravstveni negi 
hematološkega bolnika 
 



Poročilo o delu organov Zbornice – Zveze za leto 2017   

 121 

 

IV. Mednarodna dejavnost 

Udeležba na EBMT-ju, 26.- 29. 3. 2017, Francija 

. 

V. Program dela in cilji za leto 2018 
 
Usmeritve in cilji za leto 2018 je uspešno izpeljano strokovno srečanje v aprilu in 
oktobru 2018. 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 republik 
nekdanje Jugoslavije. 
 
Poročilo pripravila: Nataša Režun, predsednica sekcije 
 
 
 

13.23. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
urgenci 

 
 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 
Člani izvršilnega odbora: 

 Predsednica:  Vida Bračko  

 Podpredsednica: Nada Macura Višić  

 Člani: Edin Adrović, Vojko Anderle, Marija Brvar, Majda Cotič Anderle, Tina 
Gros, Renata Mlakar, Drago Satošek  

Vsi člani imajo mandat 2015 – 2019. 
 
Sestankov IO in strokovnih svetovalcev je bilo 6, potekali so 12. 1., 10. 2., 5. 4., 
25. 5., 19. 9., 14. 11. 2017. Sklicani sta bili dve korespondenčni seji (13. 11. in 
13. 12. 2017). 
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. 
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II. Izvedena strokovna srečanja 

 1. strokovno srečanje triažnih medicinskih sester/zdravstvenikov: 
Ljubljana, 20. januar 2017 

 Triaža v sistemu nujne medicinske pomoči v Republiki Sloveniji - Tečaj 
triaže po načelih Manchestrskega triažnega sistema: Otočec, 9. - 11. 
marec; Šmarješke Toplice, 21. – 23. september 2017 

 Prepoznava življenjsko ogroženega pacienta in reanimacija: Izola, 21. 4. 
2017 

 Faculty Course ATCN – Tečaj za kandidate za inštruktorje ATCN: 
Sežana, 8. – 9. maj 2017,  

 Tečaj dodatnih postopkov ZN pri obravnavi  ogroženega poškodovanca  
           (ATCN): Sežana, 11. - 13. maj 2017; Pohorje, 16. – 18. november 2017  

 24. mednarodni simpozij o urgentni medicini: Portorož, 14. – 17. junij 2017 
(v sodelovanju s SZUM in Sekcijo reševalcev) 

 Urgentni pacient – od generacije do generacije, Terme Čatež, 19. – 20.   
           oktober 2017 

 Usposabljanje za NPK Ortopedski tehnolog, Ljubljana, 13. – 17. 11. 2017 
(v sodelovanju z UKC Ljubljana)  

 Preverjanje kandidatov za NPK Ortopedski tehnolog, Ljubljana, 
november 2017 (v sodelovanju z UKC Ljubljana)                

 

III. Založniška dejavnost 

 Zbornik predavanj »Urgentni pacient – od generacije do generacije« 
(strokovni seminar, CIP zapis) 

 Zbornik  predavanj »Prepoznava življenjsko ogroženega pacienta in  
           reanimacija 2017« 

 Strokovni članki v zborniku »Urgentna medicina – izbrana poglavja 
2017« (strokovni simpozij, CIP zapis) 

 Članki v Utripu 
 Izjave za javnost  

 

 

IV. Druga strokovna dejavnost 

  Sodelovanje pri izvajanju strokovnih nadzorov s svetovanjem v 
dejavnosti zdravstvene in babiške nege. 

 Sodelovanje pri pripravi programa specializacije s področja urgentnih 
stanj. 

 

V. Mednarodna dejavnost 
 
Sekcija oziroma njeni člani so aktivni predstavniki v: 
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 European federation of Critical Care Nursing associations (EfCCNa),  član 
IO sekcije D. 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 Celju, 24. - 25. 4. 2017). Udeležil se je  
rednih sestankov izvršilnega odbora (Belfast, 15.- 18. 2.,  Amsterdam, 16. - 
18. 6. in Mainz, 7.- 8.10. 2017).  
Udeležili smo se 7. kongresa  EfCCNe v Belfastu (15. – 18. 2. 2017), kjer 
smo tudi aktivno sodelovali. 

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

 Sekcija je aktivna članica European Society of Emergency Nurses (EuSEN). 
Na kongresu European Society for Emergency Medicine v Atenah, 23. - 27. 9. 
2017  je EuSEN pripravil enodnevni strokovni program, ki sta se ga udeležili  T. 
Gros in V. Bračko. Predsednica Sekcije se je udeležila tudi generalne 
skupščine EuSEN, ki je potekala v Bruslju 29. 11. 2017. 

 Sekcija je članica International Reference Group (IRG/ALSG) za     
Manchestrsko triažo in štiri inštruktorice MTS so se udeležile mednarodne 

 konference o triaži (12. 10. 2017) v Angliji. M. Cotič Anderle in R. Rajapakse           
sta aktivno sodelovali na »National MTS & Emergency Congress« v Grazu (20. 
– 21. 10. 2017). 

 Vodja in inštruktorica tečaja ATCN, N. Macura Višić, se je udeležila 13. 
konference ATLS v Budimpešti (8.- 9. 9. 2017), v okviru katere je potekalo     
tudi srečanje vodij oz. predstavnikov Evrope za ATCN z mednarodnim     
vodstvom ATCN. Od 5. – 8. 12. 2017 je N. Macura Višić sodelovala na tečaju 
ATCN v Estoniji v vlogi nadzornice in svetovalke tečaja. 

 

VI. Program dela in cilji za leto 2018 
 

 Priprava letnega dvodnevnega strokovnega seminarja.  

 Organizacija strokovnega srečanja iz obveznih vsebin s področja oživljanja.  

 Izvajanje izobraževanja v okviru Triaže v sistemu nujne medicinske pomoči 
v Republiki Sloveniji - Tečaja triaže po načelih Manchesterskega triažnega 
sistema in praktičnih vaj v delovnih okoljih ter dokončanje prevoda in tisk 3. 
izdaje knjige»Emergency triage«. Priprava 2. strokovnega srečanja za 
triažne  medicinske sestre/zdravstvenike.  

 Promocija urgentne zdravstvene nege kot tudi timskega dela v okviru     
sodelovanja na 25. mednarodnem simpoziju o urgentni medicini v 
Portorožu. 

 Izvedba tečajev dodatnih postopkov ZN pri obravnavi ogroženega     
poškodovanca (ATCN) v sodelovanju z Zdravniškim društvom ATLS 
Slovenija. 
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 Delovanje v okviru že uveljavljenih mednarodnih povezav  EfCCNe, 
WFCCN, EuSEN, IRG/ALSG in mednarodnim združenjem ATCN v 
sodelovanju s Society of Trauma Nurses. 

  Izdelava protokolov in objava strokovnih člankov. 

 Sodelovanje pri pripravi programa specializacije s področja urgentnih stanj. 

 Sodelovanje pri izvajanju strokovnih nadzorov s svetovanjem pri izvajanju 
     zdravstvene in babiške nege. 
 
Kot strokovna sekcija želimo razvijati, promovirati in opozarjati tako na dosežke 
kot težave v delovanju urgentne zdravstvene nege. Naš cilj je strokovna, 
kakovostna in varna oskrba urgentnih pacientov na vseh ravneh, kar med drugim 
dosegamo s povezovanjem in izmenjavo izkušenj izvajalcev zdr. nege, ki delujejo 
v urgentnih centrih oz. urgentnih enotah na različnih nivojih in v različnih okoljih ter 
z organizacijo različnih izobraževanj. 
 
Poročilo potrdil IO Sekcije dne, 18. 1. 2018 (Sklep 3/01-2018).  
 
 
Poročilo pripravila: Vida Bračko, predsednica strokovne sekcije 
 

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: Zdenka Špindler, Liljana Kralj, Nevenka Verboten, Martina 

Zupančič, Liljana Paradiž 

           Podporni člani: Irena Mohar, Anja Muhvič, Mediha Keranović 

 

Vsi člani imajo mandat 2014- 2018. 

 

II. Izvedena strokovna srečanja 
 
V letu 2017 so bila planirana tri strokovna izobraževanja oz. sodelovanje, ki pa so 
bila, žal, neizvedena (bolezen predavateljev, nenadna kadrovska menjava, 
organizacijski škrat). Plan smo prenesli na leto 2018. 
 

III. Program dela in cilji za leto 2017 
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Organiziranje strokovnega srečanja  ter  volitev organov sekcije, organiziranje oz. 
sodelovanje pri organizaciji »šole povijanja«, redni sestanki IO sekcije. 
 
Poročilo pripravila: Mojca Vreček, predsednica sekcije 
 

 

 

13.25. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov na internistično infektološkem 

področju 

 
 
 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 
Člani izvršilnega odbora: 

 Predsednica:  Veronika Jagodic Bašič 

 Podpredsednica: Mateja Tramte  

 Člani: Jolanda Munih, Tea Šmon, Tanja Hovnik Markota, Suzana Vrenko, 
Leonida Perčič Šeligo, Jana Lavtižar, Irena Knuplež,   
             

Vsi člani imajo mandate 18. 4. 2017 – 18. 4. 2021. 
 
V letu 2017 smo imeli dve redni ter pet korespondenčnih sej. 

II. Izvedena strokovna srečanja 
 
26. strokovni seminar Strokovni in organizacijski izzivi sezonskih okužb, Otočec, 
16. marec 2017 

III. Založniška dejavnost 

 

Zbornik prispevkov Strokovni in organizacijski izzivi sezonskih okužb 
 
V Utripu smo objavili 2 prispevka v rubriki aktualno: 

 Samo precepljenost zagtavlja varnost  (november 2017) 

 1. december – mednarodni dan boja proti AIDSu. 
 

IV. Druga strokovna dejavnost 

 29. 6. 2017 smo aktivno kot soorganizator sodelovali na izrednem 
sestanku ob povečanem tveganju za nastanek izbruha otroških nalezljivih 
bolezni, ki je potekal na Brezovici pri Ljubljani. 
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 Predsednica sekcije se je udeležila nekaj sestankov na temo dviga 
precepljenosti populacije in sicer: 
- 16. 10. 2017 sestanek o medsebojnem sodelovanju v korist 

izboljšanja na področju ozaveščanja in zvišanja deleža cepljenih v R 
Sloveniji; sklicatelj Zdravniška zbornica; 

- 28. 8. 2017 je bila na Ministrstvu za zdravje imenovana delovna 
skupina za oblikovanje ukrepov za spodbujanje deleža cepljenih v R 
Sloveniji, katere članica je predsednica strokovne sekcije; (sestanki 
21. 9, 26. 10 in 7. 12. 2017). 

 
 

 

V. Mednarodna dejavnost 

 

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

 
 

VI. Program dela in cilji za leto 2018 

 13. 3. 2018 pripravljamo 27.  strokovno srečanje na temo Sodelovanje 
različnih strok pri obravnavi bolnika z okužbo 

 4. 10. 2018 pripravljamo 28. strokovno srečanje Zdravstvena nega 
bolnika, ki prejema protimikrobna zdravila 

 Aktivno vključevanje v dejavnosti za povečanje deleža precepljenih 
otrok 

 Sodelovanje z drugimi sekcijami 

 Znotraj sekcije ustanoviti delovno skupino za obvladovanje bolnišničnih 
okužb 

 Priprava novih protokolov 
 Prenova spletne strani sekcije. 

 
 
Poročilo pripravila: Veronika Jagodic Bašič, predsednica sekcije 
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13.26. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
socialnih zavodih 

 

 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 
Člani izvršilnega odbora: 

 Predsednica: Gabrijela Valenčič 

 Podpredsednica: Frančiška Pinoza 

 Člani: Marija Bartolj, Inge Mesarec, Nada Hercan, Jana Korinšek 
 

II. Izvedena strokovna srečanja 

 38. strokovno srečanje Vizija in realnost zdravstvene nege v 
socialnovarstvenih zavodih, 29. in 30. 5. 2017, Otočec 

 39. strokovno srečanje V znanju je moč, 9. 11. 2017, Ljubljana   
 

 

III. Založniška dejavnost 

 Zbornik: Vizija in realnost zdravstvene nege v socialnih zavodih, maj 
2017 

 Zbornik: V znanju je moč, november 2017    
 

IV. Druga strokovna dejavnost 
 
Priprava prispevka o izvedbi strokovnega srečanja v maju - Marija Bartolj  
Priprava prispevka za Almanah- Letopis Zbornice 2016 - Gabrijela Valenčič 
Priprava prispevka: Zgodovina sekcije ms in zt v socialnih zavodih, ob 90-letnici 
Zbornice- Zveze 
Sodelovanje v delovni skupini za peritonealno dializo 
Sodelovanje v delovni skupini za paliativno oskrbo 
Sodelovanje pri izvajanju strokovnih nadzorov 
Sodelovanje pri pripravi izjave za javnost ob mednarodnem dnevu demence. 
 

V. Mednarodna dejavnost 

 

Sodelovanje na mednarodnem kongresu paliativne oskrbe s prispevkom o 
paliativni oskrbi v socialnih zavodih, junij, Slavonski Brod- Gabrijela Valenčič.  
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VI. Program dela in cilji za leto 2018 

 Organizacija, izvedba dveh strokovnih srečanj, izdaja zbornika 

 Organizacija srečanja vodij zdravstvene nege in oskrbe v socialnih 
zavodih (aktualna tematika: dolgotrajna oskrba, strokovni nadzori, 
aktivnivnosti in kompetence), v sodelovanju s pisarno Zbornice Zveze 

 Organizacija, izvedba strokovne ekskurzije v posebni zavod Hrastovec   

 

VII. Druge aktivnosti 

 

Aktivno vključevanje v aktualna dogajanja, sodelovanje v delovnih skupinah, kjer 
se tematika dela dotika področja zdravstvene nege in oskrbe starostnika.    
 
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: 
    
26. maja 2017 so bile v Šmarjeških Toplicah izvedene volitve predsednika in 
članov IO za mandatno obdobje od 13. 11. 2017 do 13. 11. 2021. 
Člani izvršilnega odbora: 

 Predsednica: Irena Trampuš,  

 Podpredsednica: Urška Hvala,  

 Člani: Ahbeer Al-Sayegh, Sandra Balažic Gjura, Irena Blažič, Antonija 
Gazvoda, Urška Hvala, Renata Lošić, Mojca Šarlija, Snežana Škorić.  

 
V letu 2017 smo imeli en sestanek IO sekcije 19. 9. v Ljubljani in sedem 
korespondenčnih sej 31. 1., 1. 3., 20. 3., 9. 4., 20. 5., 22. 8. in 13.11. 
Na sestankih in korespondenčnih sejah smo pripravljali programe strokovnih 
srečanj, reševali organizacijske težave, povezane s srečanji, predsednica sekcije 
je obveščala člane IO o aktualnih dogodkih na Zbornici – Zvezi in reševali smo 
aktualno tekočo problematiko. Veliko problemov v zvezi z organizacijo in izvedbo 
strokovnih srečanj smo rešili tudi preko elektronske pošte in telefonskih pogovorov. 
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II. Izvedena strokovna srečanja 

 V letu 2017 smo 8. aprila v Celju organizirali strokovno srečanje 
Obravnava bolnika v ambulanti za srčno popuščanje (Novosti na področju 
zdravljenja srčnega popuščanja in paliativna oskrba bolnika). 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. 

 26. in 27. maja smo v Šmarjeških Toplicah uspešno organizirali strokovno 
srečanje z naslovom Kardiološki bolnik in pridružene bolezni. Na srečanju 
so s prispevki sodelovale tudi kolegice iz Hrvaške. Ob tem smo izdali 
zbornik prispevkov z recenzijo in CIP zapisom Kardiološki bolnik in 
pridružene bolezni. Dogodek smo popestrili tudi z družabnim srečanjem, 
saj smo v tem letu praznovali 20. obletnico delovanja sekcije. Udeleženci 
srečanja so v anketnem vprašalniku zelo pohvalili tako izbrane teme kot 
izvedbo srečanja. Dobili smo veliko pozitivnih mnenj ter novih idej za delo 
v prihodnosti.   

 Skupaj s Katedro za družinsko medicino na Medicinski fakulteti v Ljubljani 
in Kliniko za hipertenzijo iz UKC Ljubljana smo v letu 2017 večkrat izvedli 
modul Arterijska hipertenzija, izobraževanje za diplomirane medicinske 
sestre / diplomirane zdravstvenike v referenčnih ambulantah.  

 V oktobru smo na povabilo Kliničnega oddelka za kardiologijo UKC 
Ljubljana in prof. Igorja Zupana sodelovali na 6. mednarodnem 
strokovnem srečanju z mednarodno udeležbo Aritmije/pacing 2017, ki je 
potekalo na Brdu pri Kranju. Na srečanju smo pripravili sklop predavanj 
za medicinske sestre z naslovom Elektrostimulacija srca. Svoje prispevke 
so predstavili kolegice in kolegi iz Hrvaške in Slovenije. Srečanje je bilo 
strokovno zelo zanimivo in udeležilo se ga je zelo veliko medicinskih 
sester. 

 

III. Založniška dejavnost 
 
V letu 2017 smo v Utripu objavili prispevek Zdravstvena nega bolnika s srčnim 
popuščanjem Ahbeer Al Sayegh, Tanja Žontar (maj 2017). 
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IV. Mednarodna dejavnost 

Na povabilo kolegic iz Hrvaške smo se v Trakošćanu od 9. do 11. novembra 
2017 udeležili njihovega strokovnega srečanja z aktivnimi prispevki. 
 

V. Program dela in cilji za leto 2018 
    
V letu 2018 načrtujemo organizacijo dvodnevnega strokovnega srečanja 1. in 2. 
junija v Šmarjeških Toplicah, kjer bodo glavne teme: kardiološki bolnik in sladkorna 
bolezen, demenca in depresija pri pacientih s srčno-žilnimi obolenji, EKG in motnje 
ritma.  
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 (smernice 
ESC) 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 prizadevamo za poenotenje delovne prakse, aktivno medsebojno 
sodelovanje ter dvig kvalitete zdravstvene nege na področju, ki ga zastopamo.  
V načrtu imamo tudi nadaljevanje priprave protokolov na področju zdravstvene 
nege kardiološkega bolnika. 
V okviru Zbornice – Zveze želimo biti aktivno vključeni pri reševanju aktualnih 
problemov in zastopati vse kolegice in kolege, ki delujejo na področju, ki ga pokriva 
naša sekcija. 
 
Poročilo o delu Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji 
in angiologiji za leto 2017 je bilo sprejeto na korespondenčni seji dne 30.1.2018 . 
 

Poročilo pripravili: Tanja Žontar, predsednica v mandatnem obdobju 13. 11. 
2013 - 13. 11. 2017) in Irena Trampuš, predsednica strokovne 
sekcije                                      
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13.28. Sekcija medicinskih sester v managementu 

 
 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 
Člani izvršnega odbora: 

 Predsednica: dr. Saša Kadivec 

 Podpredsednica: mag. Hilda Maze  

 Člani: Tadeja Drenovec, mag. Mira Šavora, Boža Hribar, Nataša Čermelj, 

Danijela Pušnik, Sabina Bricelj Čelan, Metka Lipič Baligač 

 
12. 1. 2017 smo izvedli volitve predsednika sekcije in članov IO za mandat 2017 – 
2021. 
Seje v 2017: redna seja: 22. 2. 2017, korespondenčne seje: 23. 1., 29. 6., 20. 7. in 
5. 12. 2017. 
 

II. Izvedena strokovna srečanja 
 

 12. 1. 2017 Kaj mora danes vedeti management v zdravstveni negi, 
Ljubljana 

 25. 5. 2017 Priložnosti na področju managementa v zdravstveni negi, 
Valdoltra, poročilo v Utripu 

 21. 11. 2017 Kategorizacija zahtevnosti zdravstvene nege in planiranje 
kadra. 

 

III. Založniška dejavnost 
 
Ob obeh strokovnih srečanjih smo izdali zbornik, CIP pridobljen za majsko 
srečanje. Udeleženci učne delavnice so dobili gradivo. 
 

IV. Mednarodna dejavnost 
 
 

V. Program dela in cilji za leto 2018 
 
24. 5.2018 bo strokovno srečanje na temo managementa v ZN. Planirano imamo 
izvedbo treh učnih delavnic na temo kategorizacije zahtevnosti bolnišnične ZN. 
Skupaj z Zbornico - Zvezo bomo pripravili izvedbo posveta za management (ob 
uvedbi Zakona o zdravstveni dejavnosti).  
Cilj:  
- opolnomočenje negovalnega osebja na temo izvajanja kategorizacije 

zahtevnosti bolnišnične ZN.  
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- opolnomočenje vodilnih MS managerk iz področja management. 
 
 

VI. Druge aktivnosti 
 
Sekcija MS v managementu je aktivna na področju izobraževanja negovalnega 
osebja za pravilno izvajanje kategorizacije zahtevnosti bolnišnične ZN. V 2017 
smo v ta namen izvedli učno delavnico.  
 
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: Anita Pirečnik Noč  

 Tajnica: Irma Kumer    

 Člani: Stanka Habjanič, Melita Kokol, Olga Žunkovič, Dušica Ivančič, 
Darja Glavan, Rozalija Šket   

 
Vsi člani imajo mandat 20. 1. 2017- 20. 1. 2021. 
 
V letu 2017 smo imeli tri korespondenčne seje in redno sejo 19. 10.  
 
 

II. Izvedena strokovna srečanja 

 

20. januarja 2017 smo v sodelovanju z Združenjem nevrologov Slovenije pri SZD 
in Univerzitetnim kliničnim centrom Ljubljana, Nevrološka klinika, KOVNINT 
organizirali 1. mednarodni simpozij vaskularne nevrologije. 
 

III. Založniška dejavnost 
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Zdravstvena nega v žilni nevrologiji I, nevrološka ocena bolnika; učbenik za 
medicinske sestre, CIP: 616.831-005-083(075) 

IV. Program dela in cilji za leto 2018 

V letu 2018 bomo organizirali dve strokovni srečanji: 

 19. 1. 2018 v sodelovanju z UKC Ljubljana, Nevrološko kliniko, 
KOVNINT; SZD, Združenjem nevrologov Slovenije in Medicinsko 
fakulteto, Univerze v Ljubljani z naslovom Žilna nevrologija II., Prehrana 
in krvni sladkor pri bolniku z akutnim nevrološkim dogodkom,  

 28. 9. 2018 na Otočcu z naslovom Nevrologija - izziv za medicinske 
sestre. Trenutno smo v dogovarjanju glede teme in vsebin strokovnega 
srečanja, prav gotovo pa bomo vključili v vsebine pomen podobe 
medicinske sestre. 

 

V. Druge aktivnosti 
 
V tem letu bomo pripravili osnutek specialnih znanj s področja nevrologije in 
rehabilitacije. Dogovorili smo se, da bi z URI Soča, Nevrološko kliniko, UKCL, 
Sekcijo MS in ZT v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti in našo sekcijo skupaj 
pripravili te vsebine. 
 
Poročilo pripravila: mag. 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, 2014 – 2018 

 Podpredsednica: Sonja Krajnik 2017 – 2021 

 Člani: Breda Ponikvar, Andreja Trdin, Marjanca But, Danica Lukšič, 
Nataša Veren, Dunja Gornjak vsi mandat 2014 - 2018,    

 

II. Izvedena strokovna srečanja 

28. 4. 2017 Celostna obravnava pacienta z obolenji obnosnih votlin     
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II.  Založniška dejavnost 

Zbornik Celostna obravnava pacienta z obolenji obnosnih votlin.   

 

III. Program dela in cilji za leto 2018 

 

 Enodnevno ali dvodnevno srečanje, izvolitev novega vodstva sekcija.   
 
 
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    

 Podpredsednica: Sanja Vrbovšek  

 Člani: Tadeja Bizjak, Sandra Gaber Flegar, Andreja Kvas, Mirna Nemanič, 
Ksenija Noč, Renata Škrget, Boštjan Viher 

  
Vsi člani imajo mandat od 17. 6. 2016 do 17. 6. 2020 
 
Izvedenih je bilo 5 sestankov IO sekcije: 9. 2., 9. 3.,16. 6., 13. 9., 7. 12. 2017. 
 

II. Izvedena strokovna srečanja 

 22. 3. 2017 Temeljni postopki oživljanja in nujna stanja - učna delavnica za 
izvajalke/ce ZV v OŠ (2. steber) 

 16. 6. 2017 Nadgradnja in razvoj preventive - kaj prinaša? 

 7. 12. 2017 Izzivi zdravstvene vzgoje v vrtcih in osnovnih šolah 

III. Založniška dejavnost 

 E - novice: 2 izjavi za javnost: Dan brez cigarete je odlična priložnost za 
opustitev kajenja, Tobak je grožnja razvoju 

 glasilo Utrip: 3 strokovni prispevki: Nadgradnja in razvoj preventive – kaj 
prinaša?, 19. bienalna mednarodna konferenca School Nurses 
International, Pravi moški skrbi zase - Zakorakaj k zdravju 
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 Zbornik Kongresa Zbornice Zveze: Štirje  znanstveni članki: Kaheksija  pri 
srčnem popuščanju in prehranska obravnava, Instrumenti za merjenje 
pismenosti v ambulantni za diagnostiko prebavil, “Pokončna drža” pri 
učencih osnovnih šol - Pilotni projekt ZDL, Vpliv zdravstvene vzgoje na 
znanje ljudi o možganski kapi 

 Prispevek za letopis Zbornice - Zveze 
 Prispevek za zbornik ob 90-letnici Zbornice – Zveze. 

 

IV. Druga strokovna dejavnost 

 Priprava kompetenc dipl. m. s/dipl. zn. v centrih za krepitev zdravja 

 Pripombe in dopolnitve k Zakonu o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju 

 Pripombe in dopolnitve Predloga strategije Osnovne zdravstvene 
dejavnosti (OZD) do 2027 

 Aktivno sodelovanje na Pomurskem sejmu 7. 4. 2017 s predavanjem 
“Pogovarjajmo se o depresiji”  

 Tri aktivne predstavitve - predavanja na kongresu Zbornice - Zveze 

 Program specializacije s področja promocije zdravja in integrirane 
obravnave oseb s kroničnimi boleznimi na primarni ravni zdravstvene 
dejavnosti.  

 

V. Mednarodna dejavnost 

Dve aktivni udeležbi s predavanjema na 19. bienalni mednarodni konferenci 
School Nurses International,  San Francisco, 24.- 28. 7. 2017. 

 
 

VI. Program dela in cilji za leto 2018 

 

 18. 1. 2018 učna delavnica- TPO za izvajalke/ce ZV v šolah 2. steber 

 April: Dvig znanja in ozaveščenosti zdravstvenih delavcev o cepljenju - v 
soorganizaciji 

 15. - 16. 6. 2018 Zdravstvena vzgoja v vseh življenjskih obdobjih 

 27. 9. 2018 učna delavnica - Predšolska in šolska zdravstvena vzgoja 
(primeri dobrih praks) 

 
CILJI:   

 Priprava kompetenčnega profila izvajalcev zdravstvene vzgoje 

 Priprava vsebin za specializacijo s področja promocije zdravja in 
integrirane obravnave oseb s kroničnimi boleznimi na primarni ravni 
zdravstvene dejavnosti 
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 organizacija in izvedba dveh učnih delavnic za izvajalce zdravstvene 
vzgoje otrok in šolarjev 

 Organizacija in izvedba dvodnevnega strokovnega srečanja za izvajalce 
ZV otrok in odraslih 

 Izvedba učne delavnice Pregledujem si dojke - potrjujem si zdravje – za 
druge poklicne skupine  

 Prenašanje informacij, znanj preko strokovne revije Utrip in e.- novic 
 
 
Poročilo pripravila: Majda Šmit, predsednica sekcije 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
 
 

 


