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Poročilo predsednice Zbornice – Zveze 

 

Leto, ki se bo za vedno zapisalo v zgodovino kot posebno »covid leto«, je bilo še kako posebno 

tudi za strokovno organizacijo Zbornico – Zvezo. Čeprav se je zdelo, da smo v leto zakorakali 

povsem običajno, so se zelo hitro začele dogajati nenavadne stvari, ki jih zdajšnje generacije v naši 

deželi še niso izkusile. Vse oči tega sveta so bile uprte v zdravstvo, katerega največji del zaposlenih 

so prav izvajalci zdravstvene in babiške nege, ki so bili vse leto v »prvih bojnih vrstah«. Enako si 

upam zapisati tudi za našo organizacijo, ki se je neposredno odzvala potrebam svojih članov, 

stroke, sodelavcev, potrebam pacientov, tudi politike in še koga. Zato z velikim spoštovanjem do 

vseh strokovnih kolegic in kolegov, članic in članov v tem poročilu zapišem, da smo združeni in 

povezani kot že dolgo ne tudi s pomočjo strokovne organizacije opravili veliko delo in se zagotovo 

izkazali najboljše, kar smo v danih trenutkih znali in zmogli. 

Poročilo za leto 2020 temelji na opredeljenih statutarnih nalogah in načrtu dela za leto 2020, ki ga 

je začrtal Upravni odbor Zbornice – Zveze in potrdili poslanci na redni letni skupščini. Tudi v letu 

2020 smo sledili šestim ključnim področjem delovanja, ki smo jih opredelili v strategiji Zbornice – 

Zveze za obdobje 2017–2022, 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 več kot  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.   

 

1. Skrb za članstvo 

Če kdaj, potem je bila v letu 2020 na preizkušnji strokovne organizacije bolj kot kadarkoli skrb za 

slehernega člana in članico, pravzaprav za vse izvajalce zdravstvene, babiške nege in oskrbe, ki 

so se spopadali z epidemijo nalezljive bolezni covid-19. Od prve negotovosti do intenzivne skrbi na 

vseh področjih ni minilo veliko časa, saj se je še pred uradno razglasitvijo v prostorih Zbornice – 

Zveze sestala posebna »krizna skupina«, ki je pripravila načrt začetnih ukrepov za pomoč 

kolegicam in kolegom na terenu. Kasneje je skupina prerasla v veliko skupino strokovnjakov, ki jih 

je minister za zdravje Tomaž Gantar imenoval s sklepom kot  koordinatorje za področje zdravstvene 

nege v socialnovarstvenih zavodih in so vse leto izvajali pomembno izobraževalno/demonstracijsko 

vlogo o uporabi osebne varovalne opreme (OVO), opravljali svetovalne obiske, pripravljali pisna 

navodila za delo in še veliko drugega, vse z namenom, kako z obnovljenimi in pridobljenimi 

novimi znanji zaščititi slehernega člana, članico in tudi vse druge sodelavce pred okužbo te 

hudo nalezljive bolezni. Tako v prvem kot v drugem valu epidemije smo vestno skrbeli za hiter 

pretok informacij našim članom, ki so se hitro spreminjale, zlasti na spremembe pri uporabi 
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zaščitnih ukrepov, izbire prave zaščitne maske. Ob prvem hudem pomanjkanju zaščitne opreme 

smo opozarjali odgovorne, da so prav izvajalci zdravstvene in babiške nege najbolj izpostavljeni 

tveganju za okužbo in večkrat posredovali na Ministrstvu za zdravje (MZ) za ustrezen izbor in 

zadostno razpoložljivost OVO. Pomembno vlogo za naše članstvo in tudi vse ostale izvajalce 

zdravstvene in babiške nege so nudila strokovna priporočila, ki so jih pripravljali naši strokovnjaki 

v sodelovanju z epidemiologi in infektologi in so bila posredovana vodstvom zdravstvene/babiške 

nege zdravstvenih in socialnovarstvenih zavodov ter prosto dostopna na spletnih straneh Zbornice 

– Zveze, MZ in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).  

Že vzpostavljene poti obveščanja članstva: spletna stran, Utrip, FB profil, e-novice smo v letu 

2020 izkoristili v informativne in tudi izobraževalne namene. Ob tem so nas člani za hiter in učinkovit 

način komuniciranja večkrat tudi pohvalili. Člani so se v večini pozitivno odzvali tudi na skupno 

darilo vseh regijskih strokovnih društev v majski številki glasila Utrip, ki je bil opremljen z zaščitno 

masko z logotipom Zbornice – Zveze in regijskega strokovnega društva. 

Vse leto smo si skupaj s službo za odnose z javnostmi prizadevali, da bi poleg strokovne javnosti 

ozaveščali tudi laično javnost in s tem poudarjali pomen dela naših članic in članov na vseh ravneh 

delovanja ter jih pri tem tudi moralno podpirali in jim priznavali ne samo profesionalno plat, ampak 

tudi človečnost in altruizem, brez katerega nam ne bi uspelo opraviti vsega izjemnega dela.  

Mnogi so zares prepoznali pomembnost vseh izvajalcev zdravstvene in babiške nege ter oskrbe. 

V največji meri so bili to hvaležni pacienti, številni, ki so ploskali na balkonih in prižigali svečke. 

Posebno odlikovanje »jabolko navdiha« je Zbornici – Zvezi, vsem nam, podelil predsednik 

države Borut Pahor. Odlikovanje za vse junakinje in junake boja z virusom SARS-CoV-2. Z nekaj 

meseci zamika so sledile tudi nominacije tiskanih medijev. Naziv Ona 365 za leto 2020 je bilo 

podeljeno medicinskim sestram na covidnih oddelkih in v domovih za ostarele, ki so v 

nepredstavljivih okoliščinah požrtvovalno skrbele za vse in reševale življenja. V imenu vseh sta 

priznanje prejeli Janja Perme Hajdinjak in Valerija Karneža.   

Revija Zarja Jana je medicinske sestre in babice umestila med nominiranke za Slovenko leta 2020. 

Žal je pri nominaciji res tudi ostalo, a šteje dejstvo, da je bila nominacija podana.  

V mesec september smo morali zamakniti tudi 33. redno volilno skupščino Zbornice – Zveze, kjer 

mi je bil zaupan še drugi mandat vodenja naše skupne organizacije. Za izkazano zaupanje   se 

iskreno zahvaljujem tudi v tem poročilu in dodajam, da se zavedam velike odgovornosti, ki mi je 

bila hkrati s spoštovanjem do preteklega dela podeljena. Skupaj s sodelavci bom sledila smelim 

usmeritvam organizacije tudi v mandatnem obdobju 2020–2024.  

Poslanci so imenovali še štiri članice statutarne komisije: Suzano Majcen Dvoršak, Asjo Jaklič, 

Barbaro Možgan in Tatjano Požarnik. Slovesni del skupščine je pripadel še eni častni članici 

Zbornice – Zveze, in sicer dr. Vereni Tschudin iz Velike Britanije za njen prispevek k razvoju 

poklicne etike v zdravstveni in babiški negi v Sloveniji. 

Darilo vsem poslancem skupščine je bil Letopis za leto 2019, ki smo ga izdali tako v tiskani kot tudi 

e-obliki.  

Leto 2020 je na poseben način pripadlo našim študentom in študentkam. Pod okriljem strokovne 

sekcije študentov zdravstvene nege in babištva, ki jo vodi Žiga Metelko, in v sodelovanju z Zvezo 

študentov medicine Slovenije, generalnim sekretarjem Borisom Podobnikom se je spisala 

najlepša zgodba tega posebnega »koronaleta«. Študenti zdravstvene nege, medicine, fizioterapije 

in socialnega dela še nikoli doslej niso tako stopili skupaj kot ravno ob tej neznani in posebni 

preizkušnji. Vse svoje moči so skupaj usmerili v prostovoljno pomoč tistim, ki so jo najbolj 

potrebovali – ranljivi skupini starostnikov v socialnovarstvenih zavodih na različnih koncih naše 

dežele. Razvili so navdihujoč primer dobre prakse in interdisciplinarnega sodelovanja, na katerega 

smo vsak dan bolj ponosni. S svojo zagnanostjo, mladostno energijo, sveže usvojenim znanjem in 
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neizmerno željo po delati dobro drugemu, so postali zgled pravega poslanstva zdravstvenega 

delavca.  

Malenkostno smo se vsem, ki so nas vse leto še posebej razveseljevali, oddolžili s skupnim 

piknikom mladih in izkušenih, študentov in koordinatorjev v sončnem poletnem dnevu ob reki Savi. 

Pa so nam na prav poseben način vrnili tudi to pozornost. Samo tako kot znajo le mladi, 

hudomušno. Po zgledu predsednika države so predsednici Zbornice – Zveze poklonili »jablano 

navdiha«, ki smo jo kasneje zasadili na zelenici pred našimi prostori in je prvič jeseni tudi že 

obrodila štiri sadeže.  

V obdobju brez razglašene epidemije je nekaterim regijskim strokovnim društvom uspelo izvesti 

redne letne občne zbore v svojih regijah, ki se jih je udeležilo tudi vodstvo Zbornice – Zveze.  

Nekaterih načrtovanih aktivnosti zaradi izrednih razmer nismo mogli izpeljati. Tako po dolgih 

desetletjih nismo izvedli tradicionalne svečanosti ob 5. maju – mednarodnem dnevu babic in 12. 

maju – mednarodnem dnevu medicinskih sester, kjer bi se na enem mestu zbrali člani in članice 

vseh regijskih strokovnih društev in zaploskali dobitnikom priznanj zlati znak. Tudi teh nismo 

podelili, ker nam tega epidemiološke razmere v maju niso dovoljevale.  

Spodrsljaj, ki ga nismo načrtovali, je rahel padec članstva za 0,36 %. Načrtovali smo prirastek 

članstva za +1 % glede na število članstva v letu 2019. Razlogov, zakaj načrtovanega števila 

članstva nismo dosegli, je več. Med pomembnejšega sodi zagotovo tudi zastoj na področju 

izvajanja vseživljenjskega učenja, ki se v fizični obliki ni mogel izvajati, v spletno okolje pa smo ga 

morda vključili kakšen mesec prepozno. A čisto takoj, ko smo zaznali nove možnosti, smo začeli 

aktivnosti, ki naj bi v letu 2021 pripomogle k povečanju članstva.  

Nekoliko smo odložili tudi dokončanje in izdajo nekaterih publikacij in načrtovanih dokumentov, kar 

pa bomo zagotovo naredili v prihajajočem letu. Ob ugodnih kreditnih pogojih in ponudbi smo se 

odločili za nakup dodatnih desetih parkirnih mest, ki so na razpolago vsem, ki prihajajo v naše 

skupne prostore poslovno, izobraževalno in drugače. Prav velika izkušnja s prostovoljstvom 

študentov in koordinatorjev na terenu ter ugodna ponudba na trgu je pripomogla k odločitvi, da z 

lizingom na dobo štirih let kupimo prvo osebno vozilo Zbornice – Zveze Citroen Berlingo, ki ga 

bomo v prihodnje uporabljali za potrebe nadzornih komisij, strokovnih sekcij, delovnih skupin in tudi 

regijskih strokovnih društev.  

Ponosni smo tudi, da smo se kljub maloštevilni profesionalni ekipi zaposlenih uspeli dodatno 

izobraziti s področja vodenja kakovosti. Skupaj z zunanjim strokovnjakom mag. Jernejem 

Tomšičem in našo zares izkušeno kolegico s tega področja Zdenko Kramar nam je uspelo 

popisati vse procese in uvesti standarde dobre poslovne prakse z namenom uspešnosti 

zagotavljanja učinkovitega in kakovostnega izvajanja storitev za vse naše člane in članice, 

partnerje in druge deležnike. Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje je Zbornici – Zvezi podelil 

certifikat ISO 9001:2015. 

Tako kot vsako leto pa smo leto zaključili slovesno, v znamenju zahval vsem članom, ki so se med 

letom še prav posebno udejstvovali. Slovesnost je potekala v spletnem okolju in se je je prav zato 

lahko »udeležilo« še več gostov.  

 

Zahvalo ob preteku mandata v strokovni sekciji so prejele: doc. dr. Nevenka Šestan, Lucija 

Grudnik in Gabrijela Valenčič, ob preteku mandata v organih Zbornice – Zveze pa Marija Zrim, 

Stanka Košir, Majda Cotič Anderle in Ksenija Pirš. Zahvalili smo se tudi Antonu Justinu in 

Vesni Svilenkovič za uspešno izveden projekt »Bolečina«, sodelujočim v skupini Prizma – prof. 

dr. Živi Novak Antolič, Sabini Kračun in Marku Bračiču ter mag. Jerneju Tomšiču za pomoč 

pri pridobivanju certifikata kakovosti. 

 

Osrednji del slovesnosti ob zaključku leta je pripadel DS za nenasilje v zdravstveni in babiški 
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negi ob 20-letnici delovanja. Zahvale so prejele članice, ki v delovni skupini vztrajajo od začetka: 

Irena Špela Cvetežar, Darinka Klemenc, Dora Lešnik Mugnaioni in Monika Ažman. 

 

Tako kot na slovesnosti pripada posebno mesto tudi v tem poročilu vsem izvajalkam delavnic OVO 

in koordinatorjem zdravstvene nege v socialnovarstvenih zavodih, ki so v letu 2020 opravili zares 

izjemno delo: Violeta Bahat Kmetič, Slavko Bolčevič, Dejan Doberšek, Tatjana Gjergek, doc. 

dr. Saša Kadivec, Marija Kohek, Zdenka Kramar, Jana Lavtižar, doc. dr. Ljiljana Leskovic, 

Ivanka Limonšek, Barbara Možgan, Helena Skočir, Nataša Slejko, Marjetka Smolinger Galun, 

Renata Škrget, Draga Štromajer, Marija Tomažič, Gabrijela Valenčič in  Metka Žitnik.  

 

Zahvalili smo se tudi mag. Klavdiji Kobal Straus z Ministrstva za zdravje, ki je bila velika vez, 

opora in gonilna sila epidemioloških ukrepov na področju zdravstvene nege in oskrbe v 

socialnovarstvenih zavodih. K njej ob bok sodita tudi oba študenta Žiga Metelko in Boris 

Podobnik, brez katerih zares ne bi bilo vseh posebnih »študentskih odprav«. 

 

Tako kot pravijo “V sili spoznaš prijatelja“ smo bili nadvse hvaležni donatorskih avtomobilov, ki so 

nam služili za delo na terenu. Izkazali so se v Avtohiši Kranj in Avtohiši Rajh Murska Sobota. V 

izredno pomoč pri usposabljanju prostovoljcev in snemanju kratkih izobraževalnih filmov nam je na 

pomoč priskočil tudi lastnik Rehabilitacijskega centra ITERO gospod Iztok Kremser.  

 

2. Skrb za razvoj zdravstvene nege in babištva 

Nehote so novonastale okoliščine vplivale tudi na področje razvoja zdravstvene in babiške nege. 

Strokovno področje se lahko razvija le toliko, kolikor znanja imajo izvajalci zdravstvene in babiške 

nege. Glede na to, da so bila večji del leta združevanja, tudi za izobraževalne namene, dobesedno 

prepovedana in na neki način tudi onemogočena zaradi izrednih delovnih preobremenitev 

strokovnjakov v kliničnih okoljih, je izjemen prispevek Zbornice – Zveze k vseživljenjskemu 

izobraževanju članic in članov v obliki strokovnih seminarjev dosegel številčno precej nižjo raven. 

Ta primanjkljaj smo želeli nadoknaditi s pripravo in nastajanjem navodil in priporočil, ki so se 

nanašala na obvladovanje epidemije na različnih področjih. Tako je nastalo 11 novih 

priporočil/navodil:  

1. Priporočila za preprečevanje prenosa okužbe z virusom SARS-CoV-2 za izvajalce 

patronažnega varstva, obravnavane paciente in družinske člane 

2. Kako komunicirati in reševati konfliktne situacije v izrednih razmerah? 

3. Priporočila za preprečevanje prenosa okužbe z virusom SARS-CoV-2 za izvajalce 

socialnovarstvenih ustanov 

4. Priporočila za prostovoljsko delo na področju zdravstvene nege in oskrbe v socialnem 

zavodu v času epidemije s COVID-19 

5. Načrtovanje in izvajanje aktivnosti za preprečevanje prenosa okužbe z virusom SARS-

CoV-2 za izvajalce socialnovarstvenih ustanov 

6. Priporočila za ravnanje s tekstilijami in razdeljevanjem hrane z namenom preprečevanja 

prenosa okužbe z virusom SARS-CoV-2 za izvajalce socialnovarstvenih ustanov 

7. Priporočila za preprečevanje prenosa okužbe z virusom COVID-19 za izvajalce centrov 

za duševno zdravje, obravnavane paciente in družinske člane 

8. Aspiracija pri pacientu z umetno dihalno potjo (trahealna kanila) – zaprt sistem 

9. Vzpostavitev izolacijskih enot glede na tveganje za okužbo s COVID-19 

10. Usmeritve pri pripravi hrane in organizacija prehrane v socialnovarstvenih ustanovah v 

času okužbe s COVID-19 

11. Navodilo za vrednotenje specialnih znanj in vodenje nacionalnega registra 
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Dokončan in pripravljen na izvedbo je bil program za pridobitev specialnih znanj za mlade vodje v 

okviru kampanje Nursing Now – projekt Nightingale Challange, ki se je zaradi pandemije podaljšal 

še v leto 2021. Tudi specialno znanje bo izvedeno v prihodnjem letu.  

Poseben poudarek smo namenili obnovitvenim delavnicam z vsebinami osebne varovalne opreme, 

ki smo jih izvedli 9-krat na sedežu Zbornice – Zveze in v okviru projekta Ministrstva za zdravje v 

socialnovarstvenih zavodih dodatnih 153. 

Obzornik zdravstvene nege je edina specializirana strokovna revija, ki objavlja izvirne in 

pregledne znanstvene članke na področju zdravstvene in babiške nege. V letu 2020 je izšla skladno 

z uredniško politiko v 4 tiskanih in prav toliko spletno dostopnih brezplačnih številkah. Skupno je 

bilo objavljenih 15 izvirnih znanstvenih člankov (1.01 – tipologija COBISS.SI), 8 preglednih 

znanstvenih člankov (tipol. 1.02) in 4 uvodniki (tipol. 1.20). Skupno je bilo v reviji v letu 2020 v 

angleškem jeziku objavljenih pet člankov in štirje uvodniki.  

Posebna delovna skupina za prevod in implementacijo negovalnih diagnoz je vse leto prevajala 

obsežno gradivo The Nursing Interventions Classifications (NIC). Ob zaključku leta je bila knjiga 

prevedena, toda ne dokončno urejena. Delo bo skupina nadaljevala tudi v letu 2021.  

Že večkrat omenjene izredne epidemiološke razmere so preprečile tudi načrtovane izvedbe 

specialnih znanj, smo pa uspešno izvedli 17. simpozij zdravstvene in babiške nege pod motom 

»Z medicinskimi sestrami in babicami do zdravja za vse«, ki je potekal preko spleta. 

Predavatelji so bili: Aiga Rurane (SZO), Peter Svetina, varuh človekovih pravic, doc. dr. Mojca 

Dobnik, Branka Rimac, Dora Lešnik Mugnaioni, Ivanka Limonšek, dr. Klelija Štrancar, Andreja 

Mihelič Zajec in člani DS za nenasilje na temo: V timu imamo problem – ali vidimo več možnosti za 

rešitev? 

Simpozij smo podarili vsem medicinskim sestram in babicam ob mednarodnem letu kot darilo in si 

ga je neposredno ogledalo 889 prijavljenih na simpozij in še dodatno 4713 preko FB. 

Število izvedb izobraževanj je bilo kar za 18 % nižje kot leto poprej, a kljub vsem ukrepom na ravni 

iz leta 2018, in sicer je bilo razpisanih in izvedenih 276 terminov izobraževanj s skupnim številom 

udeležencev 8001. To predstavlja upad udeležencev z letom poprej za 53 %. Podatek smo sprejeli 

kot izziv za prihodnje leto in prilagoditev izobraževanj v drugačni obliki. Zavedamo pa se, da se 

izvajalci izobraževanj zaradi izrednih obremenitev tudi niso mogli udeleževati.  

Pomembno mesto pri pripravi in izdaji posebnih Priporočil o prehrani in telesni dejavnosti ob 

sladkorni bolezni tipa 2, ki jo je založilo Ministrstvo za zdravje, je pripadlo tudi naši strokovni 

organizaciji. Hvala predsednici strokovne sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 

endokrinologiji Jani Klavs, ki je skupaj z zdravnico Draženko Pangrac Barlovič tudi urednica 

priporočil. Hvala tudi vsem ostalim strokovnim kolegicam, ki so sodelovale: Ireni Volk, Andreji 

Semolič Valič, Maji Velkovski in Nataši Medved. Priporočila so sodoben priročnik, ki je namenjen 

tako zdravstvenim delavcem kot tudi osebam s sladkorno boleznijo.  

Pripravili smo obsežno gradivo za izvajalce zdravstvene nege, ki morajo opraviti preizkus strokovne 

usposobljenosti skladno z 38. členom ZZDej-K, kot smo si v načrtu dela napisali. Gradivo še ni 

natisnjeno/objavljeno, tudi dveh uvajalnih seminarjev nismo izvedli, oboje smo prestavili na 

naslednje leto. Razlog je bil s strani ministra za zdravje šele pozno jeseni sprejet prenovljen 

Pravilnik o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege. Je pa Zakon o 

dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 podaljšal rok za izpolnjevanje pogojev za izvajalce 

iz prve in druge skupine 38. člena ZZDej-K za eno leto. To pomeni, da bomo vse, kar nismo mogli 

izvajati, izvedli v letu 2021.  

Kljub izrednim razmeram so vse leto potekala usklajevanja in dopolnjevanja dokumenta Kadrovski 

standardi in normativi v zdravstveni in babiški negi. Dokument se je tekom leta oblikovno spremenil, 

recenzijo dokumenta je opravila prof. dr. Brigita Skela Savič. Dokument pa še ni dosegel dokončne 
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podpore RSKZBN in vseh sindikatov, ki zastopajo izvajalce zdravstvene in babiške nege, kot smo 

si v strategiji pred izdajo dokumenta začrtali. Želimo si, da bi ga v letu 2021 lahko dokončno sprejeli 

in natisnili kot samostojen pomemben dokument stroke, ki bo omogočil pravično zaposlovanje in 

razporejanje kadra in omogočal varno in kakovostno izvajanje zdravstvene in babiške nege. 

Tik pred zaključkom in izdajo sta še dva pomembna dokumenta, in sicer Kompetence in poklicne 

aktivnosti izvajalcev v dejavnosti babištva in Podoba izvajalcev zdravstvene in babiške nege. Oba 

dokumenta bosta izdana v letu 2021.  

 

3. Skrb za razvoj in krepitev organizacije 

Člani upravnega odbora in ožje vodstvo Zbornice – Zveze je tisto, ki je odgovorno za razvoj in ugled 

organizacije v času od ene do druge redne letne skupščine. Obveznosti so določene s statutom in 

delovnim načrtom, ki ga sprejme skupščina. Vse zajeto v celotnem poročilu odraža resno delo tako 

profesionalno zaposlenih kot vseh dodatno prostovoljno sodelujočih funkcionarjev v okviru 

upravnega odbora, odbora regijskih strokovnih društev, odbora strokovnih sekcij, komisij, delovnih 

skupin in drugih delovnih teles. V posebnem letu so bile zares mnoge aktivnosti usmerjene v skrb 

za slehernega člana, s tem pa verjamemo, da se je krepila tudi vloga organizacije. Zlasti v prvem 

valu epidemije je bilo začutiti strokovno pomembnost organizacije z vzpostavitvijo koordinatorjev 

zdravstvene nege v socialnovarstvenih zavodih, ki jih je imenoval minister Tomaž Gantar. V 

ta namen smo prejeli v začasno uporabo tudi dve osebni vozili MZ s kritjem stroškov goriva. Skrbi 

pa dejstvo, kako odgovorni odločevalci še niso prepoznali razsežnosti delovanja zdravstvene in 

babiške nege in v posebno vladno strokovno posvetovalno skupino niso vključili niti ene medicinske 

sestre, kaj šele babice. Smo pa zato vodji te skupine prof. dr. Bojani Beović večkrat posredovali 

svoje predloge in nestrinjanja ter vzpostavili korekten strokovni odnos.   

V času prvega vala epidemije smo zares tesno sodelovali z Ministrstvom za zdravje, v drugem še 

zlasti z v. d. direktorice Direktorata za dolgotrajno oskrbo mag. Klavdijo Kobal Straus, ki je 

prepoznala pomen naše strokovne organizacije pri izvedbi izobraževanj na terenu. Prav s tem sta 

se krepila tudi pomen in moč naše organizacije pri zdravstvenih izvajalcih – zdravstvenih in 

socialnovarstvenih zavodih.  

Skladno z načrtom dela je za področje krepitve organizacije pomembno tudi notranje delovanje 

vseh organov. Seje upravnega odbora (UO) so potekale nemoteno. Prenesli smo jih v spletno 

okolje in skladno s sprejetimi sklepi le-te tudi izpolnjevali. V letu 2020 smo izvedli 13 rednih in 4 

korespondenčne seje UO ter sprejeli 106 sklepov, od katerih smo realizirali 103 sklepe, preostale 

3 bomo realizirali, ko bo to dopuščalo epidemiološko stanje.  

Nemoteno so preko spleta potekale tudi seje Odbora regijskih strokovnih društev in Odbora 

strokovnih sekcij. Informacije, pomembne za naše funkcionarje in vse članice in člane, so se 

prenašale tudi preko teh dveh odborov. 

Žal nismo uspeli izvesti tradicionalnega vikenda funkcionarjev, smo pa zato izvedli 

prednovoletno srečanje – preko spleta in se zahvalili vsem sodelavcem, ki so poleg svojih zares 

izjemnih naporov v svojih delovnih sredinah sodelovali in pomagali tudi naši organizaciji. V 

kulturnem programu sta se jim zahvalila tudi Manca Izmajlova in Vlado Kreslin.  

Upravni odbor se je v času pomladanske epidemije odločil, da tudi mednarodnih dni medicinskih 

sester in babic ne moremo obeležiti na tradicionalen način s slovesnostjo v veliki dvorani, ker je 

bilo zbiranje več sto oseb prepovedano in sprejel sklep, da v letu 2020 nismo podelili najvišjih 

priznaj Zbornice – Zveze. Smo pa na pomen dela vseh izvajalcev zdravstvene in babiške nege ter 

na vse napore naše organizacije opozorili z odmevno spletno novinarsko konferenco z naslovom 

»Kdo bo skrbel za paciente, ko medicinskih sester ne bo več«, na katero smo povabili tudi 

predstavnike posameznih sindikatov.  Posnetek si je na STA-jevem kanalu na YouTubu, na 

Facebook STA in na Facebooku Zbornice – Zveze ogledalo vsega skupaj 13.170 ljudi. Prepričana 
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sem, da smo s to potezo še kako opozorili na pomembnost stroke in organizacije ter z vsemi 

perečimi težavami v zdravstveni in babiški negi na najboljši možni način seznanjali tako strokovno 

kot laično javnost. 

Pomemben prispevek pri razvoju in skrbi organizacije kot sodobne in razvijajoče se organizacije je 

že in še bo zagotovo tudi vse opravljeno delo na področju zagotavljanja kakovosti organizacije s 

prejemom certifikata kakovosti ISO 9001:2015. Prejem omenjenega certifikata izkazuje, da smo 

strukturirana organizacija, zavezana kakovosti in zadovoljstvu naših odjemalcev.  

Pomemben del krepitve organizacije predstavljajo tudi vsi redno zaposleni v pisarni Zbornice – 

Zveze, ki smo jim ob vseh epidemioloških ukrepih omogočili nemoteno izvajanje delovnih 

obveznosti. Delo smo tudi dodatno reorganizirali in nadgradili informacijsko tehnologijo ter se 

prilagajali ženskemu kolektivu, ki je ob šolanju otrok doma in izvajanju dela delovnih obveznosti od 

doma izvedel vse delo, ki ga je bilo potrebno opraviti. 

Neizvedena je ostala načrtovana digitalizacija Babiškega vestnika, konkretne aktivnosti za iskanje 

prostora za lasten muzej tudi niso bile realizirane.  

Zagotovo velja v tem poročilu omeniti vse aktivnosti na področju dela z mediji, ki ga skupaj z 

vodstvom Zbornice  – Zveze izvaja agencija MA Marketing, s katero imamo sklenjeno pogodbo. 

Vse izjave za javnost in drugi nastopi v medijih so skrbno načrtovani in vedno tudi zelo odmevni ne 

le v lastni strokovni javnosti, ki spremlja dogajanje organizacije preko glasila, spletne strani, FB 

strani, e-novic, temveč tudi v splošni javnosti. Poročilo o odnosih z javnostjo v nadaljevanju je 

predstavljeno tudi s številkami, ki govorijo same zase. Na tem mestu gre zahvala tudi Manci 

Ravnikar Romih in Daretu Trohi.  

 

4. Regulacija stroke – javna pooblastila 

Zbornica – Zveza je v letu 2020 na podlagi prvega odstavka 87. c člena Zakona o zdravstveni 

dejavnosti in podeljenega javnega pooblastila ministra, pristojnega za zdravje, izvajala naslednje 

naloge javnega pooblastila: 

1. vodenje registra izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege;  

2. izdajanje, podaljševanje in odvzem licence izvajalcem zdravstvene in babiške nege;  

3. načrtovanje specializacij in specialističnih izpitov s področja zdravstvene nege; 

4. izvajanje strokovnega nadzora s svetovanjem s področja zdravstvene in babiške nege; 

5. izdaja pravilnikov, s katerimi podrobneje uredi področje, na katerem izvaja naloge javnega 

pooblastila. 

 

Kljub povsem drugačnemu letu je Zbornica – Zveza skladno z zgoraj opredeljenimi področji 

izpolnila vse pogodbene obveznosti do MZ in seveda do izvajalcev zdravstvene in babiške nege. 

Enega večjih izzivov so zagotovo predstavljali izredni strokovni nadzori s svetovanjem v 

socialnovarstvenih zavodih, ki jih je po prvem valu epidemije odredil minister Tomaž Gantar. 

Skupna pobuda z Zdravniško zbornico Slovenije, da se izvajajo upravni nadzori, ni bila realizirana, 

je pa naša organizacija svoje obveznosti dosledno izpolnila.  

Še vedno nas žalosti dejstvo, da ni politične volje, da bi lahko končno začeli izvajati vsaj eno 

specializacijo s področja zdravstvene nege, a predali se tudi na tem področju ne bomo.  

Po dolgem usklajevanju in prošnjah, da Ministrstvo za zdravje čim prej uskladi in poda soglasje k 

novemu pravilniku o registru in licencah, ki bo določal tudi postopke podelitve licenc za strokovno 

področje tehnikom zdravstvene nege, ki so jim priznane kompetence diplomirane medicinske 

sestre na posameznih strokovnih področjih (na podlagi t. i. »38. člena ZZDej-K«), je bil 7. 10. 2020 

sprejet novi Pravilnik o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege 

(Uradni list RS, št. 152/20), ki je 24. 10. 2020 stopil v veljavo. Podrobnejše poročilo tega področja 

je opredeljeno v nadaljevanju. 
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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 

V sodelovanju s Svetovno zdravstveno organizacijo in Mednarodnim svetom medicinskih sester 

skušajo medicinske sestre okrepiti svoje mesto v središču reševanja zdravstvenih izzivov 21. 

stoletja in povečati svoj prispevek k doseganju univerzalnega zdravstvenega varstva. Nursing Now 

je triletna globalna kampanja (2018–2020), namenjena izboljšanju zdravja s povečanjem ugleda in 

statusa zdravstvene nege po vsem svetu. Kampanji smo se leta 2019 uspešno priključili tudi v 

Sloveniji pod okriljem Zbornice – Zveze. Ves čas smo pod tem geslom in okriljem želeli spodbujati 

tudi povezovanje in sodelovanje z drugimi predstavniki oblikovanja zdravstvene politike v državi. 

Vodstvo Zbornice – Zveze se je vse leto uspešno vključevalo v posvetovalne organe MZ – seje 

Razširjenega strokovnega kolegija za zdravstveno in babiško nego ter vse skupine v okviru le tega. 

Večkrat je vodstvo interveniralo tudi v Državni zbor in zahtevalo povabilo k udeležbam na sejah 

Odbora za zdravstvo. Zelo tesno smo sodelovali z državnim svetnikom mag. Petrom 

Požunom, ki vodi Komisijo za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide ter podajali svoje 

predloge k obravnavanim temam. Prav tako je predsednica sklicala več sej Nacionalne 

koordinacije s sindikati, ki zastopajo interese izvajalcev zdravstvene in babiške nege, z namenom 

priprave in skupne podpore dokumentu Kadrovski standardi in normativi v zdravstveni in babiški 

negi. 

Z menjavo oziroma odstopom ministra za zdravje, najprej ministra Aleša Šabedra in nato še 

ministra Tomaža Gantarja, v vsem letu ni bil imenovan strateški svet za zdravstveno nego – 

posvetovalni organ ministra in posledično tudi ne predstavnik zdravstvene in babiške nege v 

zdravstvenem svetu. Zbornica – Zveza je večkrat intervenirala, a se žal ni dogodilo prav nič. Tako 

zares nismo imeli prav nobene prave priložnosti, da bi izvajali kakršnekoli aktivnosti za sprejem 

Pravilnika o organizaciji službe ZBNO v zdravstvenih zavodih, pripravo in sprejem Pravilnika o 

organizaciji službe ZNO v socialnovarstvenih zavodih, kaj šele pripravo predloga zakona o 

dejavnosti zdravstvene nege, babištva in oskrbe in sodelovanje z različnimi političnimi strankami 

pri zagotavljanju podpore. 

Smo pa več kot doslej in zelo korektno sodelovali s Skupnostjo socialnih zavodov Slovenije ter 

posameznimi predstavniki Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 

Pomembne stike smo navezali tudi z varuhom človekovih pravic Petrom Svetino, ki je bil tudi 

eden izmed predavateljev na simpoziju zdravstvene in babiške nege, prav tako tudi dr. Aiga 

Rurane, vodja urada Svetovne zdravstvene organizacije v Sloveniji, s katero Zbornica – Zveza 

dobro sodeluje.  

Premikanje v pravo smer je bilo zaznati pri sodelovanju in povezovanju z Zdravniško zbornico 

Slovenije. Predsednica Zbornice – Zveze je navezala korekten odnos s predsednico dr. 

Zdenko Čebašek Travnik. Nastale so nekatere skupne izjave za javnost, četudi so združene 

zdravniške organizacije v začetku leta še podajale nekatere neutemeljene izjave o zdravstveni 

negi.  

V času drugega vala smo se tesno povezali z direktorico direktorata za visoko šolstvo Dr 

Jano Javornik, zlasti pri zagotavljanju pogojev dela za študente v kliničnih okoljih, zagotavljanju 

brezplačne osebne varovalne opreme, možnost bivanja v študentskih domovih ter enakih 

možnostih pri zagotavljanju pravice do cepljenja proti covidu-19. Sodelovanje z Dr Jano Javornik 

je spodbudilo tudi povezovanje vseh visokošolskih zavodov s področja zdravstvenih ved in obeh 

medicinskih fakultet. Obe sekciji – študentov medicine in zdravstvene nege in babištva, sta pri tem 

odigrali izjemno pomembno vlogo s skupnimi aktivnostmi pomoči študentov v socailnovarstvenih 
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zavodih. Posledično smo se zaradi možnosti (ne)priznavanja teh izjemnih izkušenj v izjemnih 

okoliščinah kot del procesa praktičnega učenja prvič začeli pogovarjati in se dopolnjevati.  

 

6. Aktivno vključevanje in sodelovanje z mednarodnimi organizacijami   

Ob vseh izjemnih aktivnostih doma, včasih dobesedno »od doma«, nismo zanemarili mednarodnih 

dogodkov in povezav. Redna skupščina Evropske federacije združenj medicinskih sester (EFN) je 

bila izvedena preko spleta. Aktivno sta se je udeležili predsednica in izvršna direktorica Zbornice – 

Zveze. Monika Ažman je bila oktobra 2020 izvoljena za članico izvršnega odbora za mandatno 

obdobje 2020–2022.  Sodelovanje z Mednarodnim svetom medicinskih sester poteka preko članice 

upravnega odbora prof. dr. Brigite Skele Savič. Glede na to, da smo se aktivno vključili v kampanjo 

Nursing Now, smo redno spremljali aktivnosti po svetu in poročali o naših domačih aktivnostih.  

Tudi na področju babištva je povezovanje preko obeh mednarodnih organizacij potekalo preko 

spletnega okolja. Tako smo spremljali tudi dva sestanka centralno evropske regije Mednarodne 

konfederacije babic (ICM), skupaj z delegatkama Karolino Kovač in Tito Stanek Zidarič. Redna 

letna skupščina Evropske babiške zveze (EMA) je v septembru 2020 potekala v duhu epidemije in 

izpostavljenih težav na področju zdravstvenega varstva žensk v Evropski uniji. 

Kot člani EFNNMA (The European Forum of National Nursing and Midwifery Associations), 

organizacije v okviru Svetovne zdravstvene organizacije – evropska regija, smo prisostvovali tudi 

dvodnevnemu sestanku oktobra. 

 

Vesela sem, da nam je uspelo pripraviti in natisniti predstavitveno zloženko v angleškem jeziku, s 

katero se bomo lažje predstavljali vsem, ki ne govorijo slovenskega jezika. Preoblikovanje angleške 

spletne strani bomo poskusili urediti v naslednjem letu.  

 

Sodelovanje s sorodnimi mednarodnimi organizacijami na ožjih strokovnih področjih in organizacija 

mednarodnih dogodkov je kljub vsemu nekoliko zastala, ker so bile epidemiološke razmere povsod 

po svetu enako težke za vse zdravstvene delavce in so prav od vseh zahtevale neizmerno 

solidarnost in delo preko svojih zmožnosti. Smo se pa ves čas družili virtualno, si pošiljali 

spodbudna sporočila in skrbeli drug za drugega. Žal so bila med sporočili tudi izjemno žalostna, ko 

smo se poklonili vsem preminulim medicinskim sestram in babicam, ki so zaradi okužbe z virusom 

SARS-CoV-2 izgubile bitko s tem virusom. Kot da epidemija že ni bila dovolj velika preizkušnja 

celega leta, je Hrvaško decembra prizadel še močan potres v Petrinji. Odzvali smo se nemudoma 

in ponudili vso pomoč, ki smo jo realizirali februarja leta 2021.  

 

Naj sklenem poročilo z iskreno zahvalo prav vsem zdravstvenim delavcem in sodelavcem. 

Za vse, kar ste, kar smo s skupnimi močmi storili v dobro vseh prebivalcev naše dežele. 

Pokazali smo vse svoje znanje, neizmerno solidarnost in tudi sodelovanje. Hvaležni smo za 

vsa nova poznanstva, prijateljstva. Kot pravi rek »V nesreči spoznaš prijatelja« se je izkazalo 

tudi za delovanje naše organizacije in vseh posameznikov, ki jo sestavljate/ sestavljamo. 

Vsem skupaj in vsakemu posebej se želim zahvaliti za vse opravljeno delo, najprej na vaših 

delovnih mestih in nato tudi za našo organizacijo. S svojimi dejanji ste še kako opozorili na 

obe poklicni skupini – tako zaposlene v zdravstveni negi kot babištvu. Prav v letu 2020 so 

se po vsem svetu ozavestili, kako pomemben del zdravstvenega varstva smo in kako brez 

nas zdravstveni sistem ne more delovati.  

Posebna zahvala gre vsem tistim, ki ste kakorkoli prispevali in bili aktivni, da smo skupaj 

lahko sestavili tole zares obsežno poročilo, v katerem pa še zdaleč ni zabeleženo prav vse, 

kar smo izvedli v preteklem letu.  
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Verjamem, da si vsi skupaj želimo, da bi se življenje čim hitreje vrnilo v stare, lepše, 

ustaljene tirnice brez epidemije in z bolj normalnim ritmom življenja za vse zdravstvene 

delavce. Moje veliko priporočilo in želja pa ostajata še naprej enaka, da bomo še sodelovali, 

skupaj ustvarjali in si prizadevali za boljše delovne pogoje za vse izvajalce zdravstvene in 

babiške nege in pravičnejše plačilo. Vse to bo pritegnilo v naše vrste več mladih kolegic in 

kolegov, kar bo še kako pomembno tudi za našo organizacijo. 

 

Želim vam, da ostanete zdravi. 

 

 

 

Poročilo so sooblikovali in potrdili člani upravnega odbora v sestavi: Monika Ažman, Jože Prestor, 

Anita Prelec, mag. Janez Kramar, Alenka Bijol, Nataša Piletič, Renata Batas, Gordana Njenjić, 

Irena Potočar in Gordana Lokajner. 

  



 

15 
 

Poročilo o delu strokovnih služb Zbornice – Zveze za 2020 in 

načrt dela za 2021 

 Članstvo 
 

Lani (2020) je delo na oddelku zaradi epidemioloških razmer potekalo nekoliko drugače, vendar 

smo kljub temu bili svojim članom vedno dostopni po elektronski pošti. S poštnega naslova 

clanarina@zbornica-zveza.si smo odgovorili na 3.939 elektronskih sporočil. Nekateri člani so bili 

zaradi povečane mesečne članarine, posledica prejemanja dodatka med epidemijo covid-19, 

nezadovoljni. 
 

Vse spremembe svojih podatkov lahko članice in člani sporočijo tudi preko Portala članov. 2020 je 

bilo pregledanih 1.654 »spletnih dopolnitvenih obrazcev«. Odgovorili smo na 80 sporočil iz 

»Pripombe-splet«. 
 

Na dan 31. 12. 2020 je bilo v Zbornico – Zvezo včlanjenih 16.389 članic/ov (tabela 1, 2 in 3). 
 

Tabela 1: Število članov Zbornice − Zveze od 2014 do 2020 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
 

2020 

14.960 14.647 14.928 15.332 15.829 16.443 16.389 

gibanje v %  -2 % 1,9 % 2,7 % 3,2 % 3,9 % -0,36 % 
 

 Tabela 2: Število članov glede na status 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Aktivni 14.097 13.735 14.005 14.429 14.820 15.410 15.319 

Upokojeni 630 650 669 694 744 773 808 

Študentje 253 262 254 209 265 250 256 

Skupaj 14.980 14.647 14.928 15.332 15.829 16.443 16.389 
 

Tabela 3: Stanje članstva po društvih – glede na status 
 

 
 

 
DRUŠTVA 

aktivni  upokojeni  študentje D=A+B+C delež Delež 

A B C D aktivni Skupaj 

DMSBZT Ljubljana 4.572 265 146 4.983 29,83 30,40 

DMSBZT Maribor 2.008 98 16 2.122 13,10 12,95 

DMSBZT Celje 1.645 55 15 1.715 10,73 10,46 

DMSBZT Gorenjska 1.242 105 14 1.361 8,10 8,30 

DMSBZT Novo mesto 1.256 56 26 1.338 8,19 8,16 

DMSBZT Pomurje 1.265 45 8 1.318 8,25 8,04 

DMSBZT Koper 933 31 12 976 6,09 5,96 

DMSBZT Nova Gorica 639 108 11 758 4,17 4,63 

DMSBZT Ptuj/Ormož 747 12 5 764 4,87 4,66 

DMSBZT Koroške 608 22 2 632 3,97 3,86 

DMSBZT Velenje 413 7 2 422 2,69 2,57 

SKUPAJ 15.328 804 257 16.389 93 % 100% 

mailto:clanarina@zbornica-zveza.si
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Vse nove člane smo z anketo povprašali tudi o zadovoljstvu s postopkom včlanitve (tabela 4). 
 
Tabela 4: Zadovoljstvo članov z delom strokovne službe 
 

 
 

 Vseživljenjsko učenje  

V obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 smo na Zbornico – Zvezo prejeli 518 vlog organizatorjev 

izpopolnjevanja za dodelitev licenčnih točk. Komisija Zbornice – Zveze za oceno ustreznosti 

stalnega izpopolnjevanja je pregledala in ovrednotila s sklepi ter licenčnimi točkami 469 vlog.  

 
Od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 smo na Zbornico – Zvezo prejeli še 661 vlog za dodelitev licenčnih 

točk posameznikom. Komisija Zbornice – Zveze za oceno ustreznosti stalnega izpopolnjevanja 

je pregledala in ovrednotila s sklepi ter licenčnimi točkami 560 vlog. Podatki o številu terminov, 

organizatorjih in številu udeležencev so prikazani v tabelah 5, 6, 7 in 8. 

 

Tabela 5: Število terminov izobraževanj 
 

Organizator  2016 2017 2018 2019 2020 

zunanji  689 729 967 1.475 877 

društva  119 126 145 166 104 

str. sekcije  94 91 103 134 45 

Zbornica − Zveza  10 15 15 24 120 

delovne skupine  2 7 14 16 7 

SKUPAJ 914 968 1.244 1.815 1.153 
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Tabela 6: Število udeležencev na izobraževanjih  
Organizator  2016 2017 2018 2019 2020 

zunanji  13.149 17.922 22.555 35.219 11.510 

društva  5.427 7.224 8.959 9.257 2.654 

str. sekcije  4.588 4.980 5.184 6428 1.554 

Zbornica − Zveza  489 949 949 1106 3.720 

delovne skupine  42 68 168  236     73 

SKUPAJ  23.695 31.203 37.815 52.246 19.511 

 

Tabela 7: Število terminov izobraževanj Zbornice − Zveze   

 

Organizator  2016 2017 2018 2019 2020 

društva  119 126 145 166 104 

str. sekcije  94 91 103 134 45 

Zbornica − Zveza  10 15 15 24 120 

delovne skupine  2 7 14 16 7 

SKUPAJ 225 239 277 340 276 

% RASTI  6 % 16 % 23 % -18 % 
 

 

Tabela 8: Število udeležencev na izobraževanjih Zbornice − Zveze   
 2016 2017 2018 2019 2020 

Društva 5.427 7.224 8.959 9.257 2.654 

str. sekcije 4.588 4.980 5.184 6.428 1.554 

Zbornica − Zveza 489 949 949 1.106 3.720 

delovne skupine 42 68 168 236 73 

SKUPAJ 10.546 13.221 15.260 17.027 8.001 

  13 % 15 % 12 % -53 % 
 

 Specialna znanja v dejavnosti zdravstvene in babiške nege 
 

2020 smo v nacionalni register specialnih znanj vpisali 240 izvajalcev ZN, skupno je zdaj vseh 

izvajalcev zdravstvene nege s pridobljenimi specialnimi znanji več kot 2500. 

Največ izdanih potrdil za specialna znanja je bilo s področja dela DMS v ambulantah družinske 

medicine, in sicer 53, iz vseh let pa 516. Nekaj manj je bilo potrdil za specialna znanja s področja 

promocije zdravja in preprečevanja nenalezljivih kroničnih bolezni – 44, paliativne zdravstvene 

nege in oskrbe 24, enterostomalne terapije 23, peritonealne dialize 22, zdravstvene nege pacientov 

z motnjami v uriniranju 17, avdiometrije in oftalmološke zdravstvene nege po 12. Manj kot deset je 

bilo izdanih potrdil o vpisu za specialna znanja edukatorjem sladkornih bolnikov, s področja triaže 

v sistemu nujne medicinske pomoči, bolnišnične higiene, pulmološke zdravstvene nege, v 

transfuzijski dejavnosti, perioperativni zdravstveni negi, alergologiji in klinični imunologiji, onkološki 

epideomilogijo. 

V nacionalni register specialnih znanj smo na novo vpisali 10 organizatorjev, tako da je zdaj v 

register vpisanih 43 organizatorjev izobraževanj.  
 

 

 

Dodatna znanja 
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Poleg tega vodimo tudi register dodatnih znanj s področja peritonealne dialize, doslej si je dodatna 

znanja pridobilo 71 izvajalcev zdravstvene nege, lani 27.  
 

 Strokovna vprašanja, mnenja in strokovni dokumenti 
 

Število strokovnih vprašanj se iz leta v leto povečuje. V letu 2020 smo prejeli 79 vprašanj za različna 

strokovna področja. Napisanih je bilo 55 odgovorov na strokovna vprašanja, podana so bila mnenja 

in stališča Zbornice − Zveze (tabela 9).   

 

Tabela 9: Strokovna vprašanja/mnenja 2020 
 

pošiljatelj št.  zaključeno v teku ni zaključeno 
prenos v 
leto 2021 

posameznik 50 34 0 5 11 

zdr. zavod 18 11 0 2 5 

MZ 3 3 0 0 0 

sindikat 4 3 0 1 0 

inšpektorat 2 2 0 0 0 

str. Združenje 2 2 0 0 0 

skupaj 79 55 0 8 16 
 

 

 

V zvezi z obvladovanjem in preprečevanjem epidemije covid-19 je bilo napisanih 11 navodil za 

delo, ki so objavljena na spletni strani Zbornice – Zveze. 
 

Pomembnejši dokumenti, ki smo jih sprejeli z namenom preprečevanja prenosa okužb in za 

zagotavljanje strokovnosti zdravstvene nege in varnosti ter izvajanja prostovoljskega dela v 

socialnovarstvenih zavodih: 

- Priporočila za preprečevanje prenosa okužbe z virusom COVID-19 za izvajalce patronažnega 

varstva, obravnavane paciente in družinske člane;  

- Načrtovanje in izvajanje aktivnosti za preprečevanje prenosa okužbe z virusom SARS-CoV-19 

za izvajalce socialnovarstvenih ustanov; 

- Priporočila za prostovoljsko delo na področju zdravstvene nege in oskrbe v socialnem zavodu 

v času epidemije COVID-19; 

- Priporočila za ravnanje s tekstilijami in razdeljevanjem hrane z namenom preprečevanja 

prenosa okužbe z virusom SARS-CoV-2 za izvajalce socialnovarstvenih ustanov; 

- Priporočila za preprečevanje prenosa okužbe z virusom COVID-19 za izvajalce centrov za 

duševno zdravje, obravnavane paciente in družinske člane; 

- Navodila za aspiracijo pri pacientu z umetno dihalno potjo (trahealna kanila) – zaprti sistem; 

- Navodila za vzpostavitev izolacijskih enot glede na tveganje za okužbo s COVIDOM-19; 

- Priporočila za odvzem brisa za respiratorno diagnostiko morebitne okužbe z virusom SARS-

CoV-2; 

- Priporočila za izvedbo cepljenja proti COVIDU-19; 

- Usmeritve pri pripravi hrane in organizacija prehrane v socialnovarstvenih ustanovah v času  

okužbe s COVID-19; 

- Kako komunicirati in reševati konfliktne situacije v izrednih razmerah? 
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 Tajništvo  
 

Izredne razmere v letu 2020 so na tem oddelku zahtevale veliko prilagajanja, saj je delo pogosto 

potekalo tudi v poznih večernih urah. Dinamičnost, razvejanost in širok obseg delovnih nalog v 

tajništvu se kaže po komuniciranju z različnimi akterji, tako notranjimi kot tudi zunanjimi deležniki 

Zbornice – Zveze. V letu epidemije covid-19 se je obseg dela v tajništvu zelo povečal. Tako je prišlo 

na e-naslov tajništva skoraj 21.000 sporočil, kar je 9.000 več kot leto prej. Odposlanih pa je bilo 

8.400 e-sporočil.  
 

Delo v tajništvu seveda ne obsega le odgovarjanje na e-pošto, ampak je tu še veliko drugih 

zadolžitev. Že sama priprava na lansko volilno skupščino je zahtevala veliko organizacije, 

komuniciranja in sodelovanja vseh zaposlenih na Zbornici – Zvezi. Ravno tako sodelovanje pri 

pripravi in organizaciji slavnostnih akademij, simpozijev in kongresov.  

 Računovodstvo 

Na oddelku knjigovodstva skrbimo, da vsi zunanji sodelavci Zbornice – Zveze pravočasno dobijo 

avtorske in podjemne pogodbe, za izplačila sejnin in šolnin, za pravočasno poravnavanje 

obveznosti do drugih pravnih oseb.  
  

Dokumenti:   

bančni izpiski 572 

izdani računi 1990 

prejeti računi 1352 

AP,PP,PN, sejnine, šolnine 1416 

Dohodnina 680 

  
Članarina  

  

Dokumenti:   

knjiženje članarine 307.862 

izstavitev računov (upokojenci, študenti) 1125 

  
Obzornik zdravstvene nege  

  

Dokumenti:   

naročnikov na OZN 560 

odjava naročnikov 25 

knjižena plačila 442 

 Javna pooblastila  

 

Zbornica – Zveza je v letu 2020 na podlagi prvega odstavka 87. c člena Zakona o zdravstveni 

dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – 

ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 

82/20, 152/20 – ZZUOOP in 203/20 – ZIUPOPDVE) in podeljenega javnega pooblastila ministra, 

pristojnega za zdravje, izvajala naslednje naloge javnega pooblastila: 



 

20 
 

a) vodenje registra izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege;  

b) izdajanje, podaljševanje in odvzem licence izvajalcem zdravstvene in babiške nege;  

c) načrtovanje specializacij in specialističnih izpitov s področja zdravstvene nege; 

d) izvajanje strokovnega nadzora s svetovanjem s področja zdravstvene in babiške nege; 

e) izdaja pravilnikov, s katerimi podrobneje uredi področje, na katerem izvaja naloge javnega 

pooblastila. 
 

V času epidemije nalezljive bolezni covid-19 so posamezni predpisi določali, da roki v posameznih 

upravnih zadevah ne tečejo in začnejo teči šele po preklicu epidemije. Zbornica – Zveze je tudi v 

času epidemije nalezljive bolezni covid-19 vse postopke vpisa v register, podelitve in podaljšanja 

licence, od katerih je odvisno uveljavljanje pravice do samostojnega opravljanja dejavnosti, 

opredelila kot nujne zadeve in odločbe izdala v skladu z roki, določenimi v Zakonu o splošnem 

upravnem postopku. Izvajanje javnih pooblastil je tako potekalo nemoteno. 
 

a) Vodenje registra izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege in izdaja ter 

podaljševanje licenc (Oddelek register in licence) 
 

Leto 2020 je bilo zaradi koronavirusa povsem drugačno in je zaznamovalo naš vsakdan. Z njim 

smo se ob koncu leta soočili tudi na oddelku registra in licenc in ga uspešno premagali. Ves čas, 

tudi v času prebolevanja, pa smo skrbeli, da je delo na področju registra in licenc potekalo 

nemoteno in v dobro slehernega izvajalca zdravstvene ali babiške nege. Tako smo v obdobju od 

1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 na Zbornici – Zvezi prejeli 1.488 vlog za vpis v register izvajalcev v 

dejavnosti zdravstvene in babiške nege (v nadaljevanju register) in za podelitev licence v dejavnosti 

zdravstvene in babiške nege (v nadaljevanju licenca). Za potrebe izvedbe postopkov vpisa v 

register ter podelitve licenc smo po uradni dolžnosti posredovali 2.302 poizvedb o verodostojnosti 

dokumentacije na srednje šole, fakultete in zavode, ki so dokumente izdali. Po uradni dolžnosti 

smo za namen vpisa v register ter podelitve licenc pridobili 1.494 potrdil o nekaznovanosti. Ker so 

nekateri izvajalci v tujini in sami ne morejo pridobiti potrdila o nekaznovanosti, ga je na podlagi 

pooblastila v njihovem imenu pridobila Zbornica – Zveza. 
 

Kot je razvidno iz tabele 10, smo izdali 887 odločb o vpisu v register, 640 odločb o podelitvi prve 

licence, 423 odločb o podaljšanju licence ter 349 sklepov, s katerimi smo podaljšali licenčno 

obdobje za eno leto. Zaradi upokojevanja, spremembe zaposlitve ali selitve v tujino smo izdali 36 

odločb o izbrisu iz registra. V letu 2020 je bilo izdanih 13 sklepov o zavrženju vlog ter 2 zavrnilni 

odločbi o vpisu v register. V obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 smo skupno izdali 117 potrdil o 

dobrem imenu, ki jih še vedno v 90 % izdajamo za potrebe urejanja nostrifikacij v Republiki Avstriji. 

Skupno je bilo izdanih 230 duplikatov že izdanih odločb o vpisu v register ter o podelitvi licence. Na 

zadnji dan leta 2020 je bilo v registru vodenih 31.612 izvajalcev. 
 

Kljub epidemiji smo bili vsem izvajalkam in izvajalcem na voljo vsak dan po elektronski pošti ter po 

telefonu v času uradnih ur. Skrbeli smo, da smo na vsako sporočilo odgovorili ter ažurno urejali vse 

spremembe osebnih podatkov in zaposlitev v evidenci registra izvajalcev. Tako kot vsem pa so tudi 

nam pohvale za opravljeno delo, ki smo jih prejeli od strank, izvajalk in izvajalcev, polepšale dan 

ter nam dale novega zagona za še boljše delo v prihodnjem, verjamemo boljšem letu (tabela 11). 
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Tabela 10: Število izdanih odločb 
 

 
 
Tabela 11: Zadovoljstvo z vpisom v register/podelitev licence 
 

 
 

b) Strokovni nadzori s svetovanjem 
 

Prvotni program rednih strokovnih nadzorov je bil načrtovan konec leta 2019. Načrtovanih je bilo 

15 celovitih nadzorov pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti in 100 individualnih nadzorov izvajalcev 

zdravstvene nege pri nadzorovanih izvajalcih zdravstvene dejavnosti. Skladno s strategijo zadnjih 

let je bilo načrtovano pet strokovnih nadzorov v socialnovarstvenih in posebnih varstveno-delovnih 

zavodih (DSO Danica Vogrinec Maribor, Dom upokojencev Idrija, d.o.o., Dom starejših občanov 

Fužine, Socialno varstveni zavod Vitadom, enota Dom za starejše Bor na Črnem Vrhu nad Idrijo, 

Varstveno delovni center Kranj), pet na primarni ravni v zdravstvenih domovih (ZD Murska Sobota, 

ZD Ribnica, ZD Krško, ZD Slovenske Konjice, Dispanzer za zdravstveno varstvo otrok in mladine 

Žalec) in pet na sekundarni oziroma terciarni ravni (Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, kirurški 
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oddelek, urgentni center, Splošna bolnišnica Ptuj − interni in kirurški oddelek, AVELANA d.o.o., 

storitve in svetovanje Otočec, UKC Ljubljana – Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, 

UKC Maribor – oddelek za pediatrijo, urgentni center). 

Zaradi dvakratno razglašene epidemije in upoštevanja preventivnih ukrepov za preprečevanje in 

obvladovanje nalezljive bolezni covid-19 rednih strokovnih nadzorov lani nismo izvedli v celoti, 

izvedli pa smo 13 izrednih strokovnih nadzorov zaradi pritožb in odstopov ter odredb Ministrstva za 

zdravje predvsem v povezavi z ugotavljanjem kakovostne in varne obravnave med epidemijo covid-

19 v socialnovarstvenih zavodih in 4 izredne strokovne nadzore v povezavi z drugimi pritožbami in 

pripombami (tabela 12). 
 

Epidemiološkim razmeram v letu 2020 je bila prilagojena tudi sama izvedba strokovnih nadzorov. 

V času razglašene druge epidemije covid-19 so se nekateri redni strokovni nadzori izvedli na 

podlagi pregleda posredovane dokumentacije in razgovora z vodstvi izvajalcev zdravstvene 

dejavnosti online. Prav tako so bili preko spleta izvedeni razgovori s posameznimi individualno 

nadzorovanimi izvajalci zdravstvene/babiške nege. En redni strokovni nadzor, ki se je začel 2020, 

se je zaradi objektivnih okoliščin končal februarja 2021 in ni prikazan v poročilu za leto 2020. 

Dokončno je bilo izvedenih 9 rednih celovitih nadzorov pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti in pri 

55 izvajalcih zdravstvene/babiške nege ter 18 izrednih strokovnih nadzorov.  

Redne strokovne nadzore s svetovanjem so izvedle štiričlanske nadzorne komisije, izredne 

strokovne nadzore s svetovanjem pa tričlanske nadzorne komisije.  

 

Tabela 12: Število izvedenih nadzorov glede na vrsto izvajalca zdr. dejavnosti 2020 

 

 
 

Tabela 13: Število izvedenih nadzorov glede na vrsto nadzora v letu 2020 
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Podlaga za izvedbo rednega strokovnega nadzora s svetovanjem je strukturirana predloga, ki je 

prilagojena obravnavi v bolnišnični dejavnosti, v domovih starejših občanov in v socialnovarstvenih 

zavodih ter zdravstvenih domovih. Nadzorne komisije so pri celovitih nadzorih nadzorovale in 

ocenile štirinajst področij. Posamezne aktivnosti so bile ocenjevane glede na ustreznost prakse 

zdravstvene nege na podlagi 5-stopenjske lestvice. 

Strokovni nadzor s svetovanjem se je z obiskom na lokaciji izvedel pri štirih izvajalcih zdravstvene 

dejavnosti (SB Ptuj, UKC Maribor, Avelana, ZD Krško). Pri ostalih petih izvajalcih zdravstvene 

dejavnosti pa nadzorni obisk na lokaciji ni bil izveden. Nadzor se je zaključil na podlagi pregleda 

dokumentacije in razgovora z vodstvom zavoda online. V petih zavodih tako ni bilo mogoče preveriti 

dejanskega stanja v zavodu in so ostala področja, kjer se ocenjuje dejanska izvedba postopkov in 

aktivnosti na lokacijah neocenjena. Pri nadzoru skupne dosežene skladnosti je treba upoštevati, 

da primerjava med posameznimi zavodi tako ni povsem ustrezna. 

 

Tabela 14: Delež izvedenih strokovnih nadzorov glede na raven zdravstvene oskrbe 
 

 
 

Glede na to, da vsi nadzori niso bili izvedeni na lokacijah in tako primerjava ni povsem ustrezna, je 

v nadaljevanju prikazana dosežena skladnost za štiri zavode, kjer se je redni strokovni nadzor s 

svetovanjem izvedel na lokaciji. 

Iz tabele 15 je razvidno, da v skupni doseženi skladnosti ni prepoznane neustrezne prakse. Najvišja 

dosežena skladnost je na področju opravljanja dela skladno z etičnim kodeksom in zagotavljanjem 

pravic pacientom. So pa določena področja, kjer je prepoznana pomanjkljiva praksa. Največ 

prepoznanih odstopanj je na področju zagotavljanja kakovosti in varnosti, na področju 

kategorizacije potreb po zdravstveni negi in na področju upravljanja z zdravili. 

 

Nadzorne komisije so za ugotovljena neskladja oziroma odstopanja predlagala priporočila, ki jih 

morajo izvajalci zdravstvene dejavnosti uvesti v prakso in na Zbornico – Zvezo posredovati 

evalvacijsko poročilo z dokazili o uvedenih priporočilih. Nadzorne komisije so skupaj predlagale 

250 priporočil, kar je približno 28 priporočil na posameznega izvajalca zdravstvene dejavnosti. 

Poleg tega je bilo skupaj izrečenih še 250 priporočil za 55 izvajalcev zdravstvene in babiške nege. 

Nadzorne komisije in vodstvo Zbornice – Zveze ocenjujejo, da naj bi izvajalci zdravstvene 

dejavnosti skupno dosegli med 75- in 80-% skladnost po posameznih področjih. Na ta način bi 

zagotavljali dobro oziroma zelo dobro prakso zdravstvene nege.  

Zdravstveni zavodi v evalvacijskem poročilu posredujejo dokazila o uvedenih priporočilih. Člani 

nadzornih komisij in zaposleni na Zbornici – Zvezi na željo izvajalca zdravstvene dejavnosti 

svetujejo pri realizaciji priporočil. Cilj Zbornice – Zveze je, da izvajalci zdravstvene dejavnosti 

dosežejo vsaj 80-% realizacijo priporočil. 
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Nadzorne komisije so poleg prepoznanih odstopanj prepoznale tudi dobre prakse na presojanem 

področju izvajanja zdravstvene in babiške nege. 

 

Tabela 15: Skupna dosežena skladnost po kategorijah pri 4 izvajalcih 

 

 
 

Tabela 16: Število nadzorovanih izvajalcev zdravstvene in babiške nege glede na 
izobrazbeno strukturo v letih 2018–2020 

 
 
 

Strokovni nadzori – pritožbe, prijave, odstopi  
 

V letu 2020 je bilo na Zbornico – Zvezo naslovljenih 62 različnih prijav, pritožb oziroma odstopov, 

kjer se je pojavil dvom o zagotavljanju strokovnosti, kakovosti in varnosti pri izvajanju zdravstvene 

oz. babiške nege. Zbornica – Zveza je vse odstope obravnavala, zaključenih je 46 zadev, 16 je 

prenešenih v leto 2021 (tabela 17). 
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Tabela 17: Strokovni nadzori – pritožbe, prijave, odstopi  
 

 

 

c) Načrtovanje specializacij in specialističnih izpitov s področja zdravstvene nege 
 

Zbornica – Zveza je ponovno pregledala programe treh specializacij (klinične specializacije s 

področja promocije zdravja in integrirane obravnave oseb s kroničnimi boleznimi na primarni ravni 

zdravstvene dejavnosti, klinične specializacije s področja duševnega zdravja, psihiatrije in 

nevrologije ter klinične specializacije s področja urgentnih stanj) ter jih je znotraj stroke zdravstvene 

nege strokovno uskladila glede njihove uporabe in umestitve podiplomskih usposabljanj in 

izobraževanj: specialna znanja, specializacije in klinične specializacije, napredna znanja, 

upoštevajoč mednarodne usmeritve in prakse na področju podiplomskih izobraževanj s poudarkom 

na specializacijah. Kratke predstavitve specializacij so bile posredovane pristojnim razširjenim 

strokovnim kolegijem in Zvezi društev − Slovenskemu zdravniškemu društvu z namenom 

predstavitve strokovnih izhodišč načrtovanih kliničnih specializacij na sestanku. 

Usklajevanja specializacij z zdravniško stroko bodo potekala tudi letos (2021). 
 

d) Izdaja pravilnikov, s katerimi se podrobneje uredi področje, na katerem izvaja naloge 

javnega pooblastila. 

 

Po dolgem usklajevanju in prošnjah, da Ministrstvo za zdravje čim prej uskladi in poda soglasje k 

novemu pravilniku o registru in licencah, ki bo določal tudi postopke podelitve licenc za strokovno 

področje tehnikom zdravstvene nege, ki so jim priznane kompetence diplomirane medicinske 

sestre na posameznih strokovnih področjih (na podlagi t. i. »38. člena ZZDej-K«), je bil 7. 10. 2020 

sprejet novi Pravilnik o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege 

(Uradni list RS, št. 152/20), ki je 24. 10. 2020 stopil v veljavo. 

 

 Služba za odnose z javnostjo 

MA marketing, zunanji partner Zbornice – Zveze, je lani za javnost in medije pripravil 39 izčrpnih 

sporočil o delu stanovske organizacija ob pandemiji covida-19, o težavah v zdravstveni negi, 

sodelovanju in povezovanju s sindikati. Pripravljali so obvestila ob mednarodnih dnevih boja proti 

raku, mednarodnem dnevu bolnikov z astmo, srčno-žilnimi boleznimi, predvsem pa, kako 

zaposlenim v zdravstveni negi med epidemijo lahko pomagamo predvsem s samozaščitnim 

obnašanjem. Nekaj naslovov prispevkov: 

1. Poziv k ustrezni zaščiti izvajalcev zdravstvene in babiške nege ter drugih zdravstvenih 

delavcev in sodelavcev v času epidemije s koronavirusom (19. 3. 2020) 

2. ICN poziva: zaščita medicinskih sester in njihovih sodelavcev mora biti absolutna 

prednostna naloga vsake države (20. 3. 2020) 

pošiljatelj vseh zaključeno odrejen izredni SN prenos v leto 2021 

posameznik 19 14 1 4 

zdr. zavod 1 1 0 0 

MZ 26 6 14 6 

sindikat 0 0 0 0 

inšpektorat 16 7 3 6 

skupaj 62 28 18 16 
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3. Zbornica – Zveza in sindikati s področja zdravstva in socialnega varstva ustanovili krizno 

skupino (21. 3. 2020) 

4. Poziv prostovoljcem s področja zdravstvene nege v boju z epidemijo koronavirusa (24. 3. 

2020) 

5. Nepravilno nameščena zaščitna maska naredi več škode, kot če maske nimamo (31. 3. 

2020) 

6. Evropska združenja izvajalcev zdravstvene nege pozivajo k nujno potrebni zaščiti 

medicinskih sester (1. 4. 2020) 

7. Svetovni dan zdravja posvečen podpori medicinskim sestram, tehnikom zdravstvene nege 

in babicam (6. 4. 2020) 

8. Svetovna zdravstvena organizacija poziva k nujnemu vlaganju v zdravstveno nego (8. 4. 

2020) 

9. Medicinske sestre temelj vsakega zdravstvenega sistema (11. 5. 2020) 

10. Zdravstvena nega v socialnih zavodih pred morebitnim drugim valom epidemije poziva k 

takojšnjemu sistemskemu ukrepanju (22. 6. 2020) 

11. Jabolko navdiha za izvajalce zdravstvene in babiške nege (22. 6. 2020) 

12. Svetovne organizacije za krepitev vloge medicinskih sester in babic tudi po obdobju 

pandemije (2. 7. 2020) 

13. Zbornico – Zvezo bo še naprej vodila Monika Ažman (14. 9. 2020) 

14. Zbornica – Zveza podpira prizadevanja sindikatov s področja zdravstvene nege (1. 10. 

2020) 

15. Poziv Zbornice - Zveze in sindikatov s področja zdravstvene nege Vladi RS in Ministrstvu 

za zdravje (22. 12. 2020) 

 
PR-aktivnosti 
 

1. Organizacija posveta za novinarje Kdo bo skrbel za paciente, ko medicinskih sester ne 

bo več? (15. 10. 2020, priloga: poročilo) 

2. Kontinuirano delo na področju odnosov z javnostmi:  

a. Delo z novinarji ob različnih PR-priložnostih (mednarodna dneva babic in 

medicinskih sester (poročilo); svetovni dan zdravja, ki je bil leta 2020 posvečen 

medicinskim sestram in babicam (poročilo) 

b. Priprava izjav in odgovorov na novinarska vprašanja 

c. Podpora pri javnem nastopanju v radijskih in TV-oddajah 

d. Priprava ključnih komunikacijskih sporočil (nastopi v medijih, sodelovanje na 

Odboru za zdravstvo itd.) 

e. Priprava sporočil za politične odločevalce 

f. Redna komunikacija s članstvom (e-novice, Facebook) 

g. Dnevni kliping medijskih objav 

h. Svetovanje. 
 

MA marketing je pripravil tudi 34 E-novic, ki jih je v povprečju odprlo 60 odstotkov naslovnikov, 

skrbi pa še za objave na Facebooku. Število sledilcev se je v obdobju enega leta povečalo za skoraj 

20 odstotkov. 31. 12. 2019 smo imeli 3759, 31. 12. 2020 pa 4565. 

 
Na Facebooku Zbornice – Zveze je bilo v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2020 405 objav, poleg tega 
še objave dogodkov (strokovna srečanja, objavljena na spletni strani Zbornice – Zvezi). Največ 
sledilcev je ženskega spola, 88 %, moških sledilcev je le 11%. Prevladuje starostna skupina med 
25. in 34. letom (39 %), sledijo pa ji stari od 35 do 44 let.   
Facebook Zbornice – Zveze pa nima le sledilcev iz Slovenije, ampak ga spremljajo tudi iz tujine, 

https://mamarketing.sharepoint.com/:p:/s/prenosi/ESEp59kCpTtAmbUfu7BFxFcBKLL95VvRPybvoO-Fka1NuA?e=D9AGZc
https://mamarketing.sharepoint.com/:p:/s/prenosi/EYsNqzWihfJPkZifuyGB7EEBvMGR8BcmgC9GDoOnl3B4Jg?e=kOrqdH
https://mamarketing.sharepoint.com/:p:/s/prenosi/EZup5NkkR-xKnoxtSGzjvkYBrBTIRLjlFF_tuenCkbYz-g?e=Waw69B
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npr. iz Hrvaške, Nemčije, Avstrije, Italije, Srbije. 
 
Največji doseg, kar 23.572 ljudi, je imel poziv k prostovoljski aktivnosti, objavljen na začetku prvega 
vala razglašene epidemije covid-19, sledi video prenos posveta Kdo bo skrbel za paciente, ko 
medicinskih sester ne bo več? II v živo (objava 15. 10. 2020), ki si ga je ogledal 15.224 ljudi, pa 
navodila NIJZ za zdravstvene delavce ter druga pomembna obvestila in ukrepi v zvezi s 
koronavirusim (14.806 ogledov). Velikega dosega je bil deležen tudi poziv ICN k zaščiti medicinskih 
sester in njihovih sodelavcev, kar naj bo prednostna naloga vsake države (13.313 ljudi), ljudi so 
vsekakor zanimala tudi priporočila za preprečevanje okužb s koronavirusom v domačem okolju 
(11.241 ljudi). 
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Vsebinski načrt Zbornice – Zveze za leto 2021 

 

Vsebinski načrt opredeljuje obseg, vsebino in izvajalce posameznih nalog s področja delovanja 
Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, 
babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza) za leto 2021. Zagotavlja načrtno in 
poglobljeno delo organov, delovnih teles in izvršilnih organov Zbornice – Zveze pri uresničevanju 
zastavljenih ciljev in povezovanju s člani in okoljem. Namenjen je redno zaposlenim, funkcionarjem, 
članom ter širši strokovni in laični javnosti. 
 
Pri pripravi načrta smo sledili viziji, poslanstvu in vrednotam Zbornice – Zveze, se osredotočali do 

politike vodenja kakovosti v organizaciji ter izvajanju aktivnosti, ki so opredeljene v Statutu in drugih 

strateških dokumentih krovne organizacije. Natančnejša vsebina načrta je predstavljena v spodnji 

tabeli. 

 

CILJI  VSEBINA/AKTIVNOSTI NOSILCI 
NALOG  

TERMINSKI 
NAČRT 
IZVEDBE 
 

KAZALNIK/ 
ŽELENI 
REZULTATI 

1. Skrb za članstvo 
 
Ozaveščanje, 
prepoznavanje 
prednosti članstva, 
vključevanje novih 
članov, skrb za 
dolgoletne člane, 
povezovanje in 
krepitev 
sodelovanja med 
regijskimi 
strokovnimi društvi, 
strokovnimi 
sekcijami, 
zdravstvenimi in 
socialnovarstvenimi 
zavodi, 
izobraževalnimi 
institucijami, drugimi 
deležniki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Portal članstva – 
vodenje osebnega 
portfolia, ažurno 
vodenje članstva in 
pedagoških točk 
Dostopnost do 
informacij – neposredno 
v pisarni v času uradnih 
ur, po telefonu, po e-
pošti 
 
Informativno glasilo 
Utrip  
 
 
 
 
 
 
E-novice za člane, 
objave na Facebooku  
 
 
 
 
 
 
Izvedba pripravljene 
promocijske mape za 
dijake in promocijske 
mape za študente 
 
 

 
 
Strokovne 
službe 
Zbornice – 
Zveze 
 
 
 
 
 
 
 
Uredniški 
odbor, 
odgovorna 
urednica 
Ksenija Pirš, 
oblikovalka 
Barbara Kralj 
 
Služba za 
odnose z 
javnostmi 
 
 
 
 
 
UO/ ORSD/ 
OSS 
 
 
 
 

 
 
januar–
december  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
januar–
december  
 
 
 
 
 
 
januar–
december 
 
 
 
 
  
 
jesen 2021  
 
 
 
 
 

 
 
Ohraniti število 
članov 2020 + 1 % 
Anketa o 
zadovoljstvu  
 
 
 
 
 
 
 
Izid 6 številk, anketa 
o zadovoljstvu z 
vsebinami 
 
 
 
 
 
E-novice najmanj 
na 14 dni oz. več, 
odvisno od 
aktualnih 
dogodkov/novic (26) 
Povečanje sledilcev 
FB za 10 % 
 
Razdeliti vsem 
rednim maturantom 
v šolskem letu 
2021/2022 in vsem 
diplomantom 
2021/22; del 
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Vseživljenjsko učenje – 
strokovna 
izobraževanja, učne 
delavnice, strokovne 
ekskurzije, športne, 
kulturne in druge 
aktivnosti 
 
Uvedba »četrtkovanj« – 
kratka izobraževanja z 
aktualnimi vsebinami, 
povezanimi z 
epidemijo/pandemijo 
covida-19 
 
 
Zahvale za posebne 
dosežke v tekočem letu, 
zahvale upokojenim 
članom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priprava letnega 
poročila 2020 in 
priprava Letopisa 
Zbornice –Zveze 2020 
 
 
 
 
 
Izdaja zloženke 
»Podoba izvajalcev 
zdravstvene in babiške 
nege« 
 
Nadgradnja 
informacijskega sistema  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ORSD, OSS, 
DS, drugi 
izvajalci 
 
 
 
 
 
OSS, DS  
 
 
 
 
 
 
 
ORSD, OSS, 
UO, DS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vsi organi in 
delovna telesa, 
Računovodska 
hiša Unija 
 
 
 
 
 
Imenovana DS 
 
 
 
 
Vodstvo in 
vzdrževalci IT 
– Ali – Aleš 
Kravos, Tone 
Tomšič in SRC 
 
 
 

 
 
 
 
januar–
december 
 
 
 
 
 
 
januar–
december 
 
 
 
 
 
 
vse leto + 12. 
maj, 
prednovoletno 
srečanje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
marec 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
maj 2021 
 
 
 
 
vse leto 
 
 
 
 
 
 
 

sredstev zagotoviti s 
strani 
izobraževalnih 
ustanov 
Ohraniti število in 
raven aktivnosti iz 
leta 2019  
 
 
 
 
 
Anketa o 
zadovoljstvu, št. 
udeležencev ≥ 
100/posamezno 
izvedbo 
izobraževanja preko 
spletne platforme 
 
Podelitev do 10 
zlatih znakov, 
priznanje za 
življenjsko delo, 
srebrni znaki (RSD), 
priznanja na ožjem 
strokovnem 
področju (SS), 
zahvale (UO), vsak 
član, ki spremeni 
status – upokojenec 
prejme zahvalo 
 
Objava poročila o 
delu na spletni 
strani, poslanci 
redne skupščine 
prejmejo poročila 
osebno, tudi letopis. 
Letopis služi kot 
oslovno/promocijsko 
darilo  
Objava na spletni 
strani, promocija 
srednjim šolam in 
fakultetam 
 
Nadgradnja 
nekaterih področij 
za hitrejši in boljši 
dostop članstva na 
spletno stran, portal 
članstva. 
Vzpostavitev 
Registra specialnih 
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Skrb za lastno zdravje – 
preprečevanje, lajšanje 
izgorelosti  
 

 
 
 
 
 
OSS, 
pooblaščeni 
izvajalci vsebin 
 
 

 
 
 
 
 
vse leto 

znanj, izdelava e-
članske prijavnice 
Zagotavljanje IT 
varnosti  
 
Mesečne delavnice 
za ohranjanje 
zdravja članov, št. 
delavnic je ≥ 10, 
Anketa o 
zadovoljstvu 

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

 
 
Obzornik Zdravstvene 
nege (OZN) – 4 številke 
 
 
 
 
 
Izvedba strokovnih 
izobraževanj s 
poudarkom na e-
izobraževanjih: 

• ožje strokovne 
vsebine 

• obvezne 
vsebine za 
»modul 
licenca« 

• izdaja 
recenziranih 
zbornikov 
(tiskana oz. e-
verzija) 

 
Izvedba izobraževanj za 
»specialna znanja« 
skladno z vizijo in 
strategijo Zbornice – 
Zveze 
 
 
 
Izvedba 
izobraževalnega 
programa Nightingale 
Challange 
 
 
 
Priprava in izvedba 13. 
kongresa zdravstvene 
in babiške nege 
Slovenije 

 
 
Uredniški 
odbor, glavna 
in odgovorna 
urednica doc. 
dr. Mateja 
Lorber 
 
OSS, ORSD, 
strokovne 
službe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pooblaščeni 
organizator 
Komisija za 
specialna 
znanja 
 
 
 
DS Nursing 
Now, 
odgovorna 
oseba doc. dr. 
Mojca Dobnik 
 
 
Programsko-
uredniški 
odbor, ORSD, 
OSS 

 
 
januar–
december 
 
 
 
 
 
januar–
december 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
januar–
december 
 
 
 
 
 
 
pomlad 2021 
 
 
 
 
 
 
12. maj 2021 –  
preko spletne 
platforme 
 

 
 
Izid vseh 4 številk 
revije, objava na 
spletni strani, 
zadržanje 
naročnikov, 
pridobitev sredstev 
ARRS 
Izvedba načrtovanih 
izobraževanj, prosta 
dostopnost do vseh 
zbornikov na spletni 
strani Z – Z 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ponovitev 
posameznih že 
prepoznanih 
»specialnih znanj«, 
razvoj novih: 
Okužbe, povezane 
z zdravstvom, 
Diabetična noga 
Pridobiti > 20 
mladih 
perspektivnih 
izvajalcev ZBN s 
specialnim znanjem 
za vodenje ZBN  
 
Zagotoviti udeležbo 
vsem registriranim 
udeležencem 
≥ 500 



 

31 
 

 
Prevod in izdaja 
publikacije »Nursing 
interventions 
Classifications« (NIC) in  
»Nursing Outcomes 
Classification« (NOC) 
 
Izvedba delavnic 
NANDA negovalne 
diagnoze, NIC, NOC 
 
 
Pobuda in sodelovanje 
v pripravi dokumenta 
»Strategija razvoja 
zdravstvene in babiške 
nege v RS 2021–2030« 
 
Revizija obstoječih in 
priprava novih 
nacionalnih protokolov s 
področja zdravstvene 
nege in babištva 
 
Izvedba aktivnosti za 
realizacijo »38. člena 
ZZDej-K, L, PKP 7:  

• priprava gradiv, 

• izvedba 
uvajalnega 
seminarja 

 
Priprava in izdaja 
knjižice Kadrovski 
standardi in normativi v 
zdravstveni in babiški 
negi Slovenije 
 
Okužbe, povezane z 
zdravstvom – 
obnovitvene, nove 
aktualne vsebine, 
vezane na 
epidemijo/pandemijo 
covida-19 
 
 
 
 
Ustanovitev posebne 
komisije za presojo 
etičnosti diplomskih 
nalog 
 

 
Imenovana 
DS,  
vodstvo Z –Z 
 
 
 
 
Imenovana DS 
 
 
 
 
Imenovani 
člani  
 
 
 
 
OSS, 
imenovana DS, 
UO 
 
 
 
Imenovana 
DS, vodstvo 
 
 
 
 
 
 
Imenovana 
DS, vodstvo, 
sindikati 
 
 
 
OSS, ORSD, 
DS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ČR, strokovne 
službe 
 
 

 
december 2021 
 
 
 
 
 
 
druga polovica 
leta 2021 
 
 
 
december 2021 
 
 
 
 
 
vse leto 
 
 
 
 
 
vse leto 
 
 
 
 
 
 
 
prva polovica 
leta 2021 
 
 
 
 
vse leto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jesen 2021 
 
 
 
jesen 2021 

 
Izdaja priročnika kot 
dopolnitev Nanda 
International 2018–
2020 in vpeljava v 
informacijski sistem 
 
 
Usposobiti čim 
večje število 
izvajalcev ZBN za 
uporabo v kliničnih 
okoljih 
Priprava 
»Strategije« in 
sprejetje s strani UO 
in RSKZBN 
 
 
Revizija > 60 % 
nacionalnih 
protokolov v ZBN 
Sprejeti > 10 novih 
protokolov v ZBN 
 
Uspešna priprava 
gradiv za izvajalce 
ZN (2. skupina) in 
uspešna izvedba 2 
uvajalnih 
seminarjev 
 
 
Doseči soglasje s 
sindikati in izdati 
dokument, ki je 
podlaga za 
pogajanja 
 
Vsa strokovna 
izobraževanja 
Zbornice – Zveze 
del vsebine 
namenijo tudi 
področju okužb, 
povezanih z 
zdravstvom = 
kazalnik kakovosti 
za leto 2021 
 
Ustanovitev 
komisije v tekočem 
letu 
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Priprave in dogovori za 
ustanovitev 
Raziskovalnega 
inštituta v okviru 
Zbornice – Zveze 
 
Izdaja priročnika 
»Manchestrski sistem 
triaže«  
 
Izid knjižice »Poklicne 
kompetence in 
aktivnosti izvajalcev v 
dejavnosti babištva«  
 

Vodstvo, 
imenovana 
komisija 
 
 
 
Vodstvo, 
strokovni 
sekciji  
 
Vodstvo in 
strokovna 
sekcija babic 

 
 
 
 
 
 
jesen 2021 
 
 
 
5. maj 2021 

Imenovati komisijo 
za pripravo 
projektne 
dokumentacije 
 
 
Slovenska izdaja 
priročnika za boljšo 
klinično prakso 
 
Opredelitev poklica 
babica v 
slovenskem 
prostoru skladno z 
direktivo EU 

3.Skrb za razvoj in 
krepitev strokovne 
organizacije 
Zbornice – Zveze 
Kot sodobne, 
samostojne, 
politično 
neopredeljene 
zveze strokovnih 
društev, temelječe 
na prostovoljnem 
članstvu z devet 
desetletij dolgo 
tradicijo  
 

 
 
Izpolnjevanje 
statutarnih nalog 
organov Zbornice – 
Zveze: 

• Sklic skupščine 
 
 

• Seje UO  
 

• Seje OSS 
 
 
 
 

• Seje ORSD 
 
 

• Vikend za 
funkcionarje 

 

• Seja ORSD+ 
OSS 
 

• Seje DS, 
komisij 
 
 

• Akademija za 
funkcionarje 
 

 
 
 
 
 

• Prednovoletno 
srečanje 

 

 
 
 
 
 
 
Predsednica 
 
 
Predsednica in 
člani UO 
Koordinatorica 
OSS, 
predsedniki 
strokovnih 
sekcij 
Koordinator 
ORSD, člani 
RSD 
Vodstvo, člani 
ORSD, OSS, 
DS 
Vodstvo, člani 
ORSD, OSS, 
DS 
Člani DS, 
komisij 
 
 
 
Vodstvo  
 
 
 
 
 
 
Vodstvo, 
izbrani izvajalci 
 

 
 
29. 3. 2021/v 
skladu z 
epidemiološkimi 
razmerami 
1-krat na 
mesec – 
najmanj 10 
 
najmanj 4-krat 
letno 
 
najmanj 4-krat 
letno 
 
pomlad, jesen 
2021 
 
 
 
skladno z načrti 
– vse leto 
 
 
 
 
 
 
skladno s 
potrebami 
pomlad 1-krat, 
jesen 1-krat 
 
 
 
 
december 2021 
 
 

 
 
Udeležba 
zadostnega števila 
poslancev, potrditev 
poročil za leto 2020, 
sprejem načrta dela 
za leto 2021. 
Izpolnjevanje 
tekočih nalog 
 
Izpolnjevanje nalog, 
koordinacija dela 
Koordinacija 
regijskih strokovnih 
društev, skupni 
projekti 
 
 
Oblikovanje 
Strategije ZBN 
 
 
Oblikovanje 
Strategije ZBN 
Izpolnjevanje nalog 
ustanovljenih 
delovnih teles 
 
Predstavitev 
delovanja organov 
in delovnih teles 
Zbornice – Zveze in 
vključevanje novih 
funkcionarjev 
 
 
Zaključno srečanje 
»letu v slovo« 
zaposlenih, 
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• Seja 
Nadzornega 
odbora 

 
 
 
 
 
 
 
 
Izvedba aktivnosti 
kampanje Nursing Now 
2018–2020 
 
 
 
 
 
Obeležitev 
mednarodnega dneva 
babic, mednarodnega 
dneva medicinskih 
sester  
 
 
 
Seznanjanje strokovne 
in laične javnosti o 
pomenu in vlogi 
Zbornice – Zveze, 
krepitev javne podobe 
skozi medijsko 
pojavljanje 
 
 
 
 
 
 
Digitalizacija Babiškega 
vestnika 
 
 
 
Aktivnosti za 
ustanovitev muzeja 
ZBN 
 
Skrb za rast in razvoj 
zaposlenih v strokovnih 
službah Zbornice – 

 
 
 
Člani NO, 
predsednica, 
izvršna 
direktorica, 
podpredsednik, 
Računovodska 
hiša Unija 
Imenovana 
DS, vodstvo,  
 
 
ORSD, OSS 
 
 
 
 
 
 
 
UO, OSS, 
ORSD, 
komisija za 
priznanja 
 
 
 
 
Vodstvo, 
Služba za 
odnose z 
javnostmi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DS za 
zgodovino, SS 
medicinskih 
sester in babic 
 
Vodstvo, DS 
za zgodovino 
 
 
Izvršna 
direktorica, 
zaposleni 

 
 
 
marec, 
september 
2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
vse leto 2021 
 
 
 
 
 
 
 
maj 2021 – 
spletna 
platforma 
 
 
 
 
 
vse leto 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
prva polovica 
leta 2021 
 
 
 
vse leto 2021 
 
 
 
vse leto 
 
 

funkcionarjev in 
poslovnih partnerjev 
Zbornice – Zveze 
Najmanj dve seji 
NO z namenom 
pregleda 
finančnega in 
vsebinskega 
delovanja Zbornice 
– Zveze 
 
 
 
 
Obeležitev 
mednarodnega leta 
medicinskih sester 
in babic. Pridobitev 
pokroviteljstva s 
strani predsednika 
države RS. 
 
Pridobitev 
sodelovanj z župani 
pri prepoznavnosti 
pomena dela 
medicinskih sester 
in babic za družbo – 
popularizacija 
poklica 
Ohraniti ugled 
poklica ZBN v 
okviru RS (uvrstitev 
med prve tri 
poklicne dejavnosti) 
Izvedba slovesnosti, 
podelitev priznanj 
zlati znak in 
priznanja za 
življenjsko delo 
Izjave za javnost, 
posebni dogodki 
 
Prenos babiškega 
vestnika na spletno 
stran – prosta 
dostopnost 
 
Vzpostavitev lastne 
muzejske zbirke 
 
 
Skrb za poklicni 
razvoj zaposlenih 
 



 

34 
 

Zveze, projekt Zdravje 
na delovnem mestu, 
kontinuirano 
izobraževanje s 
strokovnega področja 
 
Prenova spletne strani v 
angleškem jeziku 
 
 
 
 
Imenovanje častne 
članice Zbornice – 
Zveze za leto 2020 
 
 
 
Nakup/ najem 
osebnega vozila za 
potrebe organizacije 

 
 
 
 
 
 
Strokovne 
službe 
Zbornice – 
Zveze 
 
 
Vodstvo 
Zbornice – 
Zveze 
 
 
 
Vodstvo 
Zbornice – 
Zveze 

 
 
 
 
 
 
december 2021 
 
 
 
 
 
pomlad 2021 
 
 
 
 
 
pomlad 2021 
 

 
 
 
 
 
 
Aktivna predstavitev 
strokovne 
organizacije v 
mednarodnem 
okolju, tujim 
obiskovalcem 
Zahvala za 
prispevek k razvoju 
stroke ZBN in 
organizacije 
Zbornice – Zveze 
 
Mobilnost vodstva, 
organov, SS, 
komisij 

4.Regulacija 
stroke – javna 
pooblastila 

vodenje registra 
izvajalcev (vpis, izbris) – 
najmanj 1.000 odločb 
izdaja, podaljševanje, 
odvzem odločb/licenca 
– najmanj 2.200 odločb 
 
izvedba strokovnih 
nadzorov s svetovanjem 
– 80 strokovnih 
nadzorov s svetovanjem 
(60 po programu 
strokovnih nadzorov in 
do 20 izrednih 
strokovnih nadzorov) 

 
licenčno vrednotenje 
izobraževanj – najmanj 
1.000 vrednotenj 
 
priprava pravnih aktov 
 
izdaja licenc 1. skupini 
izvajalcev 38. člen 
ZZDej-K 
 
 
Priprava razvojnih 
dokumentov 
zdravstvene nege za 
področje specializacij  
 
 

Oddelek JP 
Zbornice – 
Zveze, 
predsednica, 
vodja področja 
Andrej 
Vojnovič,  
 
 
 
 
Nadzorne 
komisije, 
 
 
 
Komisija za 
licenčno 
vrednotenje 
 
 
 
Imenovani 
predstavniki 
strokovnih 
področij 
 
Sodelavci JP in 
imenovana 
komisija  
Sodelavci JP in 
imenovana 
komisija  
 

januar–
december 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vse leto 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vse leto 2021 
 
 
 
 
 
 
 
druga polovica 
leta 2021 

Izpolnjene 
pogodbene 
obveznosti z MZ za 
leto 2021, pridobitev 
dodatnih sredstev 
za postopke po 38. 
členu ZZDej-K 
Izdaja vseh licenc 
na oddane vloge 
izvajalcev iz 1. 
skupine po 38. 
členu ZZDej-K 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Postopek izvedbe 2 
specializacij s 
področja ZN 
 
 
 
Pozvati vse 
izvajalce ZBN, ki ne 
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Priprava in izvedba 
preizkusa strokovne 
usposobljenosti za dipl. 
m. s. in dipl. bab. 
 
 
Priprava in izvedba 
preizkusa strokovne 
usposobljenosti za 
srednje medicinske 
sestre in TZN po 38. 
členu ZZDej-K 
 
 
Stalno izobraževanje 
nadzornih komisij in 
oblikovanje gradiv za 
poenoteno izvajanje in 
dokumentiranje 
strokovnih nadzorov s 
svetovanjem  
 
 
Tehnična posodobitev 
registra strokovnih 
nadzorov  
 
Izvedba supervizijskega 
seminarja za člane 
komisij strokovnih 
nadzorov s svetovanjem 
 
 
 
 
Stalno vzdrževanje in 
nadgradnja 
informacijskega sistema 
 
Priprava enotnega 
gradiva za udeležence 
izobraževanj iz obveznih 
vsebin (etika in 
zakonodaja, kakovost in 
varnost v zdravstvu) 
 
 

Sodelavci JP in 
nadzorne 
komisije 
 
 
 
 
 
Ali – Aleš 
ravos, Tone 
Tomšič, SRC 
 
Pozvani avtorji 
 
Sodelavci JP 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ali – Aleš 
Kravos, Tone 
Tomšič, SRC 
 
Vodstvo 
Zbornice – 
Zveze 
 
 

 
 
 
 
 
 
vse leto 2021 
 
jesen 2021 
 
 
2-krat v letu 
2021 
 
 
 
 
 
 
Vse leto 2021 
 
 
 
pomlad 2021 
 
 
 
vse leto 2021 
 
 
 
vse leto 2021 
 

izpolnjujejo pogojev 
za samostojno delo 
k opravljanju 
preizkusa strokovne 
usposobljenosti 
 
Izvedba preizkusa 
strokovne 
usposobljenosti za 
2. skupino skladno 
s prijavami 
Nadgradnja procesa 
dela na področju 
strokovnih nadzorov 
s svetovanjem  
 
 
 
 
Varnost podatkov, 
sistematično 
spremljanje  
 
Priprava nadzornih 
komisij na 
poenoteno delo in 
pridobitev predlogov 
članov nadzornih 
komisij za 
izboljšanje dela. 
 
 
 
 
 
Sodoben, varen in 
nadzorovan 
informacijski system 
 
Poenoteno in 
dostopno gradivo za 
vse izvajalce ZBN 
 

5.Sooblikovanje 
zdravstvene 
politike in krepitev 
pomena 
zdravstvene in 
babiške nege ter 
oskrbe v 
zdravstvenem in 

Sodelovanje z MZ; 
vključevanje v projekte, 
RSKZBN, Strateški svet 
 
 
 
Aktivnosti za sprejem 
Pravilnika o organizaciji 

Predsednica, 
člani UO, člani 
RSKZBN, 
imenovani s 
strani Zbornice 
– Zveze 
Vodstvo, 
imenovani 

vse leto 2021 
 
 
 
 
 
vse leto 2021 
 

Vključenost 
zdravstvene in 
babiške nege v 
zdravstveno varstvo 
 
 
Ustrezna 
umeščenost ZBN v 
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socialnem varstvu 
v skrbi za varno in 
kakovostno 
izvajanje 
zdravstvene, 
babiške nege in 
oskrbe 

službe ZBNO v 
zdravstvenih zavodih 
 
 
Priprava in sprejem 

Pravilnika o 
organizaciji službe 
ZNO v 
socialnovarstvenih 
zavodih 

Sodelovanje z 
MDDSZEM, Socialno 
zbornico Slovenije, 
Skupnostjo socialnih 
zavodov 

 
 
 
 
Sodelovanje z NIJZ 
(ambulante družinske 
medicine, preventivna 
dejavnost, patronažno 
zdravstveno varstvo, 
duševno zdravje, 
vzpostavitev povezave 
registrov izvajalcev, 
projekt Nanda 
International … 
 
Sodelovanje z ZZZS 
(področje patronažne 
dejavnosti, ambulante 
družinske medicine, 
področni dogovor ...) 
 
Sodelovanje z 
Združenjem 
zdravstvenih zavodov, 
Združenjem socialnih 
zavodov 
 
Sodelovanje z MIZŠ in 
CPI (prenova PS 
bolničar-negovalec, 
prenova 
izobraževalnega 
programa bolničar-
negovalec) 
 
Udeležba na sejah 
Odbora za zdravstvo 
državnega zbora, na 
sejah Komisije 
državnega sveta za 

člani, v 
sodelovanju s 
sindikati 
 
Vodstvo, 
imenovani 
člani, v 
sodelovanju s 
sindikati  
 
Vodstvo, 
imenovani 
člani  
 
 
 
 
 
 
Vodstvo, 
imenovani 
člani, 
strokovne 
sekcije 
 
 
 
 
 
 
Vodstvo, 
imenovani 
člani, 
strokovna 
področja 
 
Vodstvo, 
imenovani 
člani  
 
 
 
Imenovani 
člani  
 
 
 
 
 
 
Vodstvo, 
imenovani 
člani 
 
 

 
 
 
 
vse leto 2021 
 
 
 
 
 
vse leto 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
vse leto 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vse leto 2021 
 
 
 
 
 
vse leto 2021 
 
 
 
 
 
vse leto 2021 
 
 
 
 
 
 
 
vse leto 2021 
 
 
 
 

sistem vodenja 
posamezne 
zdravstvene 
organizacije 
Ustrezna 
umeščenost 
namestnice 
direktorja za 
področje ZN v DSO 
 
Sodelovanje pri 
pripravi Zakona o 
dolgotrajni oskrbi. 
Ustrezna 
umeščenost 
zdravstvene nege 
na področje 
dolgotrajne oskrbe 
 
Sodelovanje in 
povezovanje na 
prepoznanih 
področjih z ustrezno 
umeščenostjo 
strokovnjakov ZBN 
 
 
 
 
 
Sodelovanje, 
posredovanje 
pripomb pri 
neurejenem plačilu 
storitev 
 
Sodelovanje, 
povezovanje, 
zastopanje stališč 
stroke ZBN 
 
 
Sodelovanje 
strokovnjakov pri 
oblikovanju PS in 
prilagoditev 
potrebam kliničnih 
okolij 
 
 
Aktivna predstavitev 
stališč stroke in 
strokovne 
organizacije na 
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socialno varstvo, delo, 
zdravstvo in invalide 
 
Sodelovanje z 
Zdravniško zbornico 
Slovenije  
 
 
Sodelovanje z drugimi 
sorodnimi 
zbornicami/društvi 
(farmacevti, 
fizioterapevti ...) 
Sodelovanje z 
izobraževalnimi 
institucijami – Skupnost 
srednjih zdravstvenih 
šol, visoke šole in 
fakultete za zdravstvo  
 
 
 
 
Sodelovanje z 
nevladnimi 
organizacijami, društvi,  
  
Varuh človekovih pravic, 
Predstavnica WHO v 
Sloveniji in društvi 
bolnikov  
 
 
Sodelovanje in 
posvetovanje z 
državnim svetnikom za 
področje zdravstva mag. 
Petrom Požunom 
 
Sodelovanje s sindikati, 
ki zastopajo izvajalce 
zdravstvene in babiške 
nege 
 
 
 
 
Priprava predloga 
zakona o dejavnosti 
zdravstvene nege, 
babištva in oskrbe in 
sodelovanje z različnimi 
političnimi strankami pri 
zagotavljanju podpore  
 

 
 
 
Vodstvo, 
imenovani 
člani 
 
 
Vodstvo, 
imenovani 
člani 
 
 
Vodstvo, 
strokovna 
sekcija, 
imenovani 
člani 
 
 
 
 
 
Vodstvo, 
imenovani 
člani 
 
Vodstvo, 
imenovani 
člani 
 
 
 
Vodstvo, 
imenovani 
člani, DS 
 
 
 
Vodstvo, 
imenovani 
člani 
 
 
 
 
 
Vodstvo, lobist, 
imenovani 
člani 

 
 
 
vse leto 2021 
 
 
 
 
vse leto 2021 
 
 
 
 
vse leto 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vse leto 2021 
 
 
 
vse leto 2021 
 
 
 
 
 
vse leto 2021 
 
 
 
 
 
vse leto 2021 
 
 
 
 
 
 
 
dolgoročni cilj 

posamezne pobude 
in predloge 
 
Povezovanje, 
skupno zastopanje 
interesov pacientov 
in izvajalcev 
 
Povezovanje in 
sodelovanje ter 
iskanje skupnih 
stališč, priložnosti 
 
Sodelovanje, 
povezovanje v 
različnih projektih, 
izobraževalnih 
dogodkih, 
mednarodnih 
aktivnostih, pri 
pripravi enotnih 
izobraževalnih 
programov itd. 
Iskanje skupnih 
interesov v korist 
pacientov 
 
Sodelovanje in 
povezovanje na 
različnih področjih, 
kjer se vključujeta 
zdravstvena in 
babiška nega 
Sodelovanje in 
povezava, vezano 
na politične 
odločitve v korist 
stroki ZBN 
 
Priprava kadrovskih 
standardov in 
normativov, 
sodelovanje pri 
nerešenih 
vprašanjih v korist 
izvajalcev ZBN in 
pacientov 
Priprava zakona in 
začetek aktivnosti 
za vložitev v 
proceduro 
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6.Aktivno 
vključevanje in 
sodelovanje z 
mednarodnimi 
organizacijami  

Aktivno sodelovanje v 
EFN – udeležba na 2 
skupščinah,  
 
 
 
 
 
 
Aktivno sodelovanje v 
EMA, ICM,  
 
 
 
 
 
 
Aktivno sodelovanje v 
ICN,  
 
 
 
 
 
 
Sodelovanje v 
mednarodnih 
organizacijah na ožjih 
strokovnih področjih in 
organizacija 
mednarodnih dogodkov 
(WHO; EFNNMA….) 
 
Sodelovanje in 
povezovanje s 
strokovnimi združenji s 
sklenjenim 
medsebojnim 
dogovorom o 
sodelovanju ter 
udeležba na strokovnih 
dogodkih (Hrvaška, 
Srbija, Severna 
Makedonija, Bosna in 
Hercegovina, Kosovo, 
Črna gora ) 

Predsednica, 
izvršna 
direktorica, 
imenovani člani  
 
 
 
 
 
Predsednica, 
Izvršna 
direktorica, 
Sekcija 
medicinskih 
sester in babic 
 
 
Predsednica, 
člani UO, 
izvršna 
direktorica, 
prof. dr. Brigita 
Skela Savič 
 
 
Vodstvo, UO, 
OSS, DS 
 
 
 
 
 
 
Vodstvo, 
imenovani 
člani, ORSD, 
OSS 

vse leto 2021 
(General 
Assembly = 
april, oktober) 
 
 
 
 
 
vse leto 2021 
 
 
 
 
 
 
 
vse leto 2021 
 
 
 
 
 
 
 
vse leto 2021 
 
 
 
 
 
 
 
vse leto 2021 

Izmenjava koristnih 
informacij, 
pridobitev podpore 
pri uresničevanju 
posameznih nalog 
naše organizacije. 
Aktivno sodelovanje 
Monika Ažman – 
članica sveta EFN 
Izmenjava 
informacij, 
pridobivanje mnenj, 
stališč, dokumentov 
 
 
 
 
Spremljanje 
aktivnosti, prevodi 
dokumentov, 
povezovanje s 
članico sveta prof. 
dr. Brigito Skela 
Savič, udeležba na 
letnem srečanju 
Izmenjava znanj, 
primeri dobrih 
praks, sodelovanje 
in povezovanje 
 
 
 
 
Izmenjava znanj, 
primeri dobrih praks 

 
 
Letni delovni načrt Zbornice – Zveze je pripravila predsednica Monika Ažman v sodelovanju s 
člani UO, s sodelavci strokovnih služb Zbornice – Zveze, ORSD in OSS. Program dela za leto 
2021 je bil sprejet na redni seji UO Zbornice – Zveze 3. 3. 2021. 
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Odbor 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.  

V ORSD smo si tudi v letu 2020 prizadevali za prepoznavnost zdravstvene in babiške nege ter 

oskrbe v sistemu zdravstvenega varstva, nadaljevali smo utečeno koordinacijo regijskih strokovnih 

društev in komunikacijo med ORSD, OSS in UO Zbornice – Zveze.  

Interese RSD sta v Upravnem odboru Zbornice – Zveze zastopala Janez Kramar, koordinator 

ORSD in Ksenija Pirš, od 17. 6. pa Alenka Bijol. Redno so se udeleževali sej UO Zbornice – Zveze, 

zastopali interese RSD ter regijski vidik delovanja Zbornice – Zveze, Zveze strokovnih društev 

medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.  

 Predstavitev izvedenih aktivnosti 

 

V letu 2020 smo se sestali na petih rednih sejah in imeli eno korespondenčno sejo. Zaradi 

epidemije sta bili dve seji organizirani online preko Microsoft Teamsov, dve seji pa sta bili v 

prostorih Zbornice – Zveze, in sicer: 

- 45. redna seja 22. 1. 2020; 

- 46. redna seja 28. 4. 2020 (online); 

- 47. redna seja 17. 6. 2020; 

- 48. redna seja 22. 10. 2020 (online); 

- 49. redna seja 15. 12. 2020 (online). 

 

V letu 2020 smo morali v društvih zelo omejiti svoje aktivnosti, saj smo bili zaradi epidemije covid-

19 vsi polno in čezmerno obremenjeni v delovnih okoljih. V društvih opravljamo namreč delo 

neprofesionalno. Ne glede na epidemijo smo opravili veliko dela tako v lokalnem povezovanju 

pri aktivnostih za premagovanje epidemije kot psihosocialni pomoči in izobraževanju. Med 

posebne vsekakor sodi tudi 60. obletnica DMSBZT Koper, ki je pripravilo svečano slovesnost v 

počastitev okrogle obletnice delovanja društva. Izjemen glasbeni program mladih umetnikov, 

humorističen nastop naše strokovne kolegice iz Koroške, zahvale za predano delo kolegicam, ki 

so se upokojile, vse to je popestrilo svečan nagovor predsednice društva in predsednice 

Zbornice – Zveze, ki je društvu predala tudi zahvalno listino. Posebno mesto svečanemu 

dogodku gre pripisat tudi izdaji jubilejnega zbornika, ki so ga pripravili v društvu. Srečno še v 

naslednjih desetletjih. Solidarnost med stanovskimi kolegicami in kolegi je izkazana v donacijah 

praktično vseh regijskih strokovnih društev, med drugim je DMSBZT Gorenjske doniralo 

oksimetre, merilce telesne temperature, pralne maske, DMSBZT Ljubljana je poleg svoje regije 

pomagala hrvaškim in bosanskim kolegicam, DMSBZT Pomurja in DMSBZT Ptuj sta donirali 

malice za prostovoljce v domovih starejših občanov. 
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ORSD se ni strinjal s spremembo Statuta Zbornice – Zveze, da se v primeru prenehanja 

delovanje Zbornice – Zveze po poravnavi vseh obveznosti premoženje Zbornice – Zveze 

prenese na drugo nevladno organizacijo oziroma druge nevladne organizacije z enakim ali 

podobnim namenom ali nepridobitno pravno osebo javnega prava, ki jo s sklepom določi 

skupščina in tako dosegel, da se je 53. člen Statuta sprejel v spremenjeni obliki, in sicer, da se 

v primeru prenehanja delovanja Zbornice – Zveze po poravnavi vseh obveznosti premoženje 

Zbornice – Zveze prenese na vseh 11 regijskih strokovnih društev.  

Večini regijskih strokovnih društev zaradi epidemije ni uspelo izpeljati občnih zborov. 

17. 6. 2020 so bile izvedene volitve koordinatorja ORSD in člana Upravnega odbora. Koordinator 

je ponovno postal mag. Janez Kramar, članica Upravnega odbora pa je postala tudi Alenka Bijol.  

Regijska strokovna društva so imela odločilno vlogo tudi pri izpeljani skupščini Zbornice – Zveze, 

ki je bila tokrat tudi volilna.  

V letu 2020 smo se razveselili pridobitve kolegic iz Pomurja, ki so kupile svoje poslovne prostore. 

Kljub epidemiji smo v jesenskem času vzpostavili in izpeljali obvezne vsebine za podaljšanje 

licence preko spletne platforme. 

  

RSD smo tudi v 2020 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 2020 namenila prioritetne 

aktivnosti v posameznih regijah. Prav tako smo se pridružili aktivnostim kampanje Nursing Now. 

 Založniška dejavnost 

Vse regijska strokovna društva so objavila najpomembnejše dosežke v Letopisu 2019. Skoraj 

vsa društva so izdala zbornike prispevkov največjih dogodkov, seminarjev ali celo simpozijev. 

 Program dela za leto 2021 
 

Načrti ORSD za leto 2021 so usmerjeni v krepitev in ohranitev številčnosti članstva, krepitev 

poklicnega in medpoklicnega sodelovanja ter k organiziranju obveznih vsebin strokovnega 

izpopolnjevanja. Del aktivnosti je seveda usmerjen k vseživljenjskim aktivnostim in druženju. Ena 

izmed prioritet so tudi razni dogodki v kampanji Nursing Now in obeležitev leta 2021 kot leta 

medicinskih sester in babic. 

V letu 2021 so vsa regijska strokovna društva sprejela sklep, da članom organizirajo brezplačna 

predavanja iz kakovosti in varnosti v zdravstvu ter etike in zakonodaje. Program izvajanja 

izobraževanj s področja obveznih vsebin za leto 2021 RSD pripravijo v medregijskem 

sodelovanju. Članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, stroške 

izobraževanja krijejo RSD iz sistemskih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin.  
 

Z delom v RSD, ob rednih zaposlitvah v kliničnih in drugih okoljih, v sredinah naših timov ljudi, 

entuziastov, prostovoljcev, ki verjamemo v svoje delo, ustvarjamo največjo dodano vrednost na 
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področju interesnih dejavnosti in izobraževanj ter strokovnih izpopolnjevanj – izkušnje, veščine 

in znanja, utemeljene na potrebah, ki izhajajo iz delovnih okolij. 

Sodelovali bomo z vsemi organi Zbornice – Zveze pri uresničitvi vizije in strategije, ki izboljša 

položaj zaposlenih v zdravstveni in babiški negi. 

 

  mag. Janez Kramar 

 

 

 

 

 

Odbor strokovnih sekcij 

Odbor strokovnih sekcij (OSS) sestavlja 32 strokovnih sekcij, ki pokrivajo različna strokovna 

področja. Člani OSS so predsedniki strokovnih sekcij. Za koordinacijo, povezovanje in usklajevanje 

skrbi koordinator OSS.  

 

Koordinator odbora strokovnih sekcij: Nataša Piletič (april 2019 do april 2023). 

 

Član upravnega odbora, ki ga imenuje OSS: Renata Batas (junij 2019 do junij 2023). 

 

Člani:   

1. Darja Magnik, predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v medicini 

dela, prometa in športa (2019–2023), 

2. Darko Loncnar, predsednik Sekcije medinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji 

(2017–2021),  

3. Irena Šumak, predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v vzgoji in 

izobraževanju (2017–2021), 

4. Anton Justin, predsednik Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 

anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji (2019–2023),   

5. Andreja Krajnc, predsednica Sekcije medinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 

patronažni dejavnosti (2017–2021),  

6. Tatjana Požarnik, predsednica sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 

operativni dejavnosti (2013–2018), 

7. Karolina Kovač, v. d. predsednice Sekcije medicinskih sester in babic (2018–), 

8. Maruša Ahačič, predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 

pulmologiji (2017–2021), 

9. Ivanka Limonšek, predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 

pediatriji (2019–2023),  

10. Barbara Bukovnik, predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 

družinski medicini (2018–2022), 

11. Lucija Grudnik, predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 

oftalmologiji (2016–2020) in Andreja Marolt (2020–2024), 

12. Adrijana Debelak, predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 

kirurgiji (2019–2023), 
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13. Bojana Hočevar Posavec, predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov 

v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti (2017–2021), 

14. Ana Istenič, predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji 

(2018–2022), 

15. Renata Batas, predsednica Sekcije medicinskih sester v enterostomalni terapiji (2016–

2020), 

16. Jana Klavs, predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 

endokrinologiji (2019–2023), 

17. Ana Koroša, predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nefrologiji, 

dializi in transplantaciji (2017–2021), 

18. Marija Petrinec Primožič, predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov 

v endoskopiji in gastroenterologiji (2019–2023), 

19. Danijel Andoljšek, predsednik Sekcije reševalcev v zdravstvu (2017–2021), 

20. Marina Čok, predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 

zobozdravstvu (2016–2020), 

21. Žiga Metelko, predsednik Sekcije študentov zdravstvene in babiške nege (2018–2020), 

22. Nataša Piletič, predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 

sterilizaciji (2019–2023), 

23. Boštjan Jovan, predsednik Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 

hematologiji (2019–2023), 

24. Nada Macura Višič, predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 

urgenci (2019–2023), 

25. Mojca Vreček, predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 

dermatovenerologiji (2018–2022),  

26. Veronika Jagodic Bašič, predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov 

na internistično-infektološkem področju (2017–2021),  

27. Gabrijela Valenčič, predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 

socialnih zavodih (2016–2020) in Slavko Bolčevič (2020–2024), 

28. Irena Trampuž, predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 

kardiologiji in angiologiji (2017–2021), 

29. Saša Kadivec, predsednica Sekcije medicinskih sester v managementu (2017–2021),  

30. Maja Medvešček Smrekar, predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih 

tehnikov v nevrologiji (2017–2021), 

31. Sonja Krajnik, predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 

otorinolaringologiji (2019–2023), 

32. Majda Šmit, predsednica sekcije medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni 

vzgoji (2016–2020).  

 

Na seje OSS so bili v letu 2020 redno vabljeni:  

 

- Monika Ažman, predsednica Zbornice – Zveze;  

- Jože Prestor, podpredsednik Zbornice – Zveze;  

- Anita Prelec, izvršna direktorica Zbornice – Zveze;  

- Janez Kramar, koordinator odbora regijskih strokovnih društev; 

- Lojzka Prestor, vodja DS za nacionalne protokole; 

- Irena Špela Cvetežar, vodja DS za nenasilje v ZN;  

- Judita Slak, vodja DS za paliativno ZN;  
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- Irena Keršič, vodja DS za ohranjanje zgodovine pri Zbornici – Zvezi. 

Nekaterim članom IO in predsednicam strokovnih sekcij se je v letu 2020 iztekel mandat, vendar 

zaradi epidemije covid-19 volitev ni bilo mogoče izvesti. Upravni odbor Zbornice – Zveze je – če 

volitev ne bi bilo mogoče izvesti – sprejel sklep, da se mandati članom IO strokovnih sekcij 

podaljšajo do konca leta 2020 in nato do junija 2021. 

 

V letu 2020 sta dve strokovni sekciji izvedli volitve predsednice oz. predsednika in članov izvršnih 

odborov zaradi izteka mandatov. Volitve so izvedli v: 

- Sekciji medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v oftalmologiji, kjer se je mandat iztekel 

predsednici strokovne sekcije Luciji Grudnik in je bila za predsednico izvoljena Andreja 

Marolt;  

- Sekciji medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v socialnih zavodih, kjer se je mandat 

iztekel predsednici strokovne sekcije Gabrijeli Valenčič in je bil izvoljen Slavko Bolčevič. 

 Predstavitev izvedenih aktivnosti 

OSS se je 2020 sestal štirikrat, in sicer: 6. februarja in 4. junija v prostorih Zbornice – Zveze ter 

6. oktobra in 8. decembra, ko sta bili seji online preko aplikacije Microsoft Teams. Predvidena 

seja v aprilu 2020 zaradi epidemiološke situacije ni bila izvedena. 
 

Na vsaki seji OSS so bili njeni člani seznanjeni z aktualnimi dogajanji in aktivnostmi Zbornice – 

Zveze. 
 

Sprejetih in realiziranih je bilo nekaj sklepov. 
 

Strokovne sekcije so pripravile nekaj nacionalnih protokolov in jih posredovale delovni skupini 

za nacionalne protokole. Zaradi odstopa predsednice DS za NP, le-ti niso bili obravnavani.  
 

Strokovne sekcije so kljub epidemiološki situaciji izvedle 42 strokovnih izobraževanj v 45 

terminih, ki jim je prisostvovalo 1554 udeležencev.  

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kirurgiji je prva pripravila in izvedla 

celodnevno online izobraževanje.  

 Založniška dejavnost 

Strokovni članki: 

1. Batas, Renata. Gastrointestinal Nursing. European Wound Ostomy Supplement. 3rd 

issue, junij, 2020.  

2. Batas, Renata. The year of the nurse, midwife and coronavirus pandemic. European 

Wound Ostomy Supplement. 3rd issue, junij, 2020.  

 Program dela za leto 2021 

V letu 2021 bomo nadaljevali aktivnosti, povezane s poenotenjem dela v strokovnih sekcijah, 

spodbujali razvoj stroke na posameznih strokovnih področjih ter skrbeli za uspešno poslovanje 

strokovnih sekcij.  
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Začeli bomo pripravljati kratka e-izobraževanja, ki bodo trajala do dve uri in jih bomo strokovne 

sekcije pripravljale vsak četrtek. Poimenovali smo jih strokovno četrtkovanje. Udeležba na 

strokovnem četrtkovanje bo za člane Zbornice – Zveze brezplačna.  

Če bo epidemiološka situacija dopuščala organizacijo strokovnih srečanj, bomo organizirali tudi 

ta.  

Še naprej bomo pripravljali nacionalne protokole in pri tem spodbujali sodelovanje strokovnih 

sekcij.  

Najpomembnejše poslanstvo strokovnih sekcij je razvoj stroke, raziskovanje in strokovno delo, 

kar bomo tudi v letu 2021 spodbujali in ohranjali kot prioriteto.  

 
  Nataša Piletič 
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Statutarna komisija 

 
Statutarna komisija je stalno delovno telo Zbornice – Zveze, ki deluje v skladu z 41. členom Statuta 

 

Sestavljajo ga:  

- Suzana Majcen, predsednica;  

- Jerca Zrimšek, Asja Jaklič, Barbara Možgan, Tatjana Požarnik.  
 

Na ustanovni redni seji 28. 10. 2020 je bil predstavljen predlog dela za leto 2020, za predsednico 

statutarne komisije je bila izvoljena Suzana Majcen Dvoršak. 
 

  Predstavitev aktivnosti 

 

V letu 2020 so bile izvedene tri seje; dve redni, ki sta potekali online, in sicer 28. 10. 2020 in 19. 

11. 2020 ter korespondenčna seja 15. 12. 2020. 
 

Pri obravnavi dokumentov smo sodelovali s pravnikom Zbornice – Zveze; potek dela pa je 

zabeležen v zapisnikih. 
 

Strokovna služba Zbornice – Zveze je pripravila predlog dela za leto 2020, po katerem naj bi 

obravnavali pet dokumentov: 

1. sprejem novega Poslovnika o delu Upravnega odbora Zbornice – Zveze;  

2. novi Pravilnik o izdaji mnenj v postopku podaljšanja koncesije za opravljanje javne 

zdravstvene službe v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege ter oskrbe; 

3. sprememba Pravilnika o nacionalnem registru specialnih znanj v dejavnosti zdravstvene in 

babiške nege; 

4. Pravilnik o izvedbi volitev predstavnikov Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – 

Zveze društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije za člane volilnega 

telesa ter določitvi kandidata za člana državnega sveta;  

5. Pravilnik o dodeljevanju sredstev iz sklada za izobraževanje Zbornice zdravstvene in babiške 

nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov 

Slovenije.  
 

Realizirana je bila ureditev dveh dokumentov. Pregledali in predlagali smo spremembe in 

dopolnitve naslednjih pravilnikov: 

• Poslovnik o delu Upravnega odbora Zbornice – Zveze in 

• Pravilnik o izvedbi volitev predstavnikov Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – 

Zveze društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije za člane volilnega 

telesa ter določitvi kandidata za člana državnega sveta, ki sta bila potrjena na seji UO Zbornice 

– Zveze 22. 12. 2020 in bila objavljena na spletni strani Zbornice – Zveze 13. 1. 2021. 
 

Obravnava drugih dokumentov se je prenesla v leto 2021. 

  Program dela  
 

Dokumenti, ki jih komisija zaradi epidemije ni obravnavala (predlog dela za leto 2020): 

- novi Pravilnik o izdaji mnenj v postopku podaljšanja koncesije za opravljanje javne 

zdravstvene službe v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege ter oskrbe; 



 

46 
 

- sprememba Pravilnika o nacionalnem registru specialnih znanj v dejavnosti 

zdravstvene in babiške nege;  

- Pravilnik o dodeljevanju sredstev iz sklada za izobraževanje Zbornice zdravstvene in 

babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in 

zdravstvenih tehnikov Slovenije.  

Pregled pravilnikov in drugih pravnih aktov Zbornice – Zveze na predlog strokovne službe Zbornice 

– Zveze. 

 
Suzana Majcen Dvoršak 
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Častno razsodišče I. stopnje 

 

Častno razsodišče I. stopnje je samostojni organ Zbornice – Zveze, njegova osnovna naloga je 

ugotavljanje odgovornosti za kršitev Kodeksa etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov 

Slovenije in Mednarodnega kodeksa etike za babice, Statuta Zbornice zdravstvene in babiške nege 

Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 

ter druge nepravilnosti pri opravljanju zdravstvene in babiške nege. 
 

V mandatnem obdobju 2017–2021 so članice ČR I. stopnje: 

− mag. Jožica Eder, predsednica; 

− asist. Tita Stanek Zidarič, namestnica; 

− mag. Darja Ovijač, članica; 

− dr. Jožica Peterka Novak, članica;  

− Zorica Kardoš, članica. 
 

Seje: 

Aktualna epidemiološka situacija je močno vplivala tudi na delo Častnega razsodišča I. stopnje, 

tako smo izvedli le dve seji: 

− 20. seja, 21. 1. 2020; 

− 21. seja, 25. 2. 2020; 

− 1. korespondenčna seja– priprava mnenja ČR I. stopnje o ugovoru vesti, 25. 8. 2020; 

− 22. seja, predvidena za 17. 9. 2021, je zaradi nesklepčnosti odpadla. 
 

Objavljeni članki:  
 

− Vprašanja, ki jih je izpostavil aktualni virus – Utrip, junij 2020, mag. Jožica Eder; 

− Leto preizkušenj – Utrip, december 2020, mag. Jožica Eder. 

 

Število pripravljenih strokovnih smernic (standardov), navodil s strokovnega področja 

(razrešeni primeri, posredovani primeri): 

 

− Mnenje Častnega razsodišča I. stopnje o ugovoru vesti, 16. 9. 2020 

− Izjava ČR I. stopnje – svetovni humanitarni dan 2020 

 

 

mag. Jožica Eder 
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Nadzorni odbor  

 

Nadzorni odbor je organ Zbornice – Zveze, ki deluje v skladu z 38. členom Statuta. Sestavljajo ga 

predsednik Andrej Fink, člani Irena Istenič, Darja Kramar Boštjan Viher in Sabina Vihtelič. Člani 

imajo mandat od marca 2017 do marca 2021.   

 Predstavitev izvedenih aktivnosti 
 

V letu 2020 se je Nadzorni odbor sestal na eni redni in eni izredni seji (videokonferenca). 

Nadzorni odbor je obravnaval vse finančne dokumente skladno z zakonodajo in temu primerno 

sprejel sklepe. Na podlagi pregleda poslovanja Zbornice – Zveze za obdobje od 1. 1. 2020 do 

31. 5. 2020 je Nadzorni odbor ugotovil, da je bilo to v okviru sprejetega finančnega načrta z 

doseženim presežkom prihodkov nad odhodki v višini 1.806,00 evra. Poročilo je bilo 

posredovano vsem članom Nadzornega odbora. 

 Program dela za leto 2021 
 

V letu 2021 ima Nadzorni odbor v programu dela izvedbo dveh rednih sej ter po potrebi sklic 

izrednih sej.    

 

 
Andrej Fink 
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Komisija za dodeljevanje sredstev iz sklada za izobraževanje  

Komisija za dodeljevanje sredstev iz sklada za izobraževanje (komisija) je stalno delovno telo 

Zbornice – Zveze, ki prosilcem dodeljuje sredstva iz sklada za izobraževanje. Sklad za 

izobraževanje se v skladu s 46. členom statuta Zbornice – Zveze od 28. 3. 2008 financira iz 

članarine članov regijskih strokovnih društev in fizičnih članov Zbornice – Zveze v višini 5 odstotkov. 

Sredstva so namenjena za sofinanciranje strokovnega izpopolnjevanja članov in dodiplomskega in 

podiplomskega izobraževanja.  

Komisija se sestaja praviloma enkrat mesečno oziroma najmanj desetkrat letno. Pri obravnavi vlog 

komisija upošteva določbe Pravilnika o koriščenju sredstev iz sklada za izobraževanje in sklepe 

Upravnega odbora Zbornice – Zveze. Pri odločanju upošteva dosedanje aktivno delo člana ter širši 

pomen udeležbe za področje zdravstvene ali babiške nege.  
 

Sestava komisije za mandatno obdobje 2018–2022 z dne 19. 6. 2018: 

Draga Štromajer, predsednica (od 18. 9. 2019 – članica); 

Vida Bračko, namestnica predsednice (od 18. 9. 2019 – predsednica); 

Suzana Majcen Dvoršak, članica (od 18. 9. 2019 – podpredsednica); 

Irena Potočar, članica; 

Sonja Dobrovc, članica. 
 

Predsednica komisije Draga Štromajer se je s 1. 9. 2019 zaposlila na Zbornici – Zvezi, zato so 

članice komisije na 12. seji skladno z 12. členom Pravilnika o dodeljevanju sredstev iz sklada za 

izobraževanje izbrale za novo predsednico komisije Vido Bračko in za namestnico Suzano Majcen 

Dvoršak. Draga Štromajer bo opravljala vlogo članice komisije. Predlagane zamenjave je potrdil 

UO na 36. seji 18. 9. 2019. 

 Predstavitev izvedenih aktivnosti 
 

Komisija je v letu 2020 imela 8 sej, ki so bile: 23. 1. 2020, 19. 2. 2020, 11. 3. 2020, 21. 5. 2020, 

3. 7. 2020 (koresp.), 23. 9. 2020, 29. 10. 2020 (koresp.), 27. 11. 2020 (koresp.). Zaradi 

epidemioloških ukrepov je bilo izobraževanj manj in posledično tudi manj vlog ter sej komisije. 
 

V letu 2020 je komisija obravnavala skupno 219 vlog. Od tega je bilo odobrenih 93 vlog za plačilo 

kotizacij na strokovnih izpopolnjevanjih doma in v tujini ter 16 vlog za sofinanciranje 

dodiplomskega in 27 vlog za sofinanciranje podiplomskega študija.  

82 vlog komisija ni odobrila, od tega 53 vlog za plačilo kotizacij na strokovnih izpopolnjevanjih 

doma in v tujini ter 11 vlog za sofinanciranje dodiplomskega in 18 vlog za sofinanciranje 

podiplomskega študija. Skladno s pravilnikom mora biti prosilec vsaj 5 let član Zbornice – Zveze, 

da je upravičen do sredstev iz sklada, za katera lahko zaprosi enkrat letno, prav tako se iz sklada 

ne sofinancirajo obvezne vsebine, ki jih organizirajo organi Zbornice – Zveze, ki imajo svoja 

sredstva in do povračila sredstev ni upravičen prosilec, ki vloži vlogo po končanem dogodku. Ti 

pogoji so bili največkrat vzrok za zavrnitev vloge. 

Vsi prosilci, katerih vloge so bile zavrnjene, so prejeli ustrezno obrazložitev.   
 

Na vsaki seji se je komisija seznanila z razpoložljivimi finančnimi sredstvi sklada. Poslovanje 

sklada je uravnoteženo glede na povpraševanje in priliv finančnih sredstev. 
 

Vloge prosilcev s priloženo dokumentacijo in originali zapisnikov komisije so arhivirani in 

dostopni na sedežu Zbornice – Zveze. 
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Članice komisije so pregledale in predlagale dopolnitve Pravilnika o dodeljevanju sredstev iz 

sklada za izobraževanje. 

Komisija je zaradi razglašene epidemije covid-19 sprejela določene sklepe glede koriščenja 

odobrenih sredstev zaradi odpovedi oz. prestavljenih izobraževanj. 
 

Članice 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.  

 Program dela in cilji za leto 2021 

V letu 2021 je skladno s pravilnikom načrtovanih 10 sej komisije.  

Vloge bomo obravnavali skrbno in skladno s pravili in ob tem spremljali finančno vzdržnost 

sklada.  

 
  Vida Bračko 
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Komisija za specialna znanja  

 

Komisija za specialna znanja vrednoti vloge organizatorjev izobraževanja specialnih znanj in 

posameznih udeležencev specialnega znanja ter skrbi za posodabljanje Nacionalnega registra 

specialnih znanj v zdravstveni in babiški negi, ki ga vodi Zbornica – Zveza.  

Specialno znanje (klinični privilegij) je strokovna usposobljenost za delo na ožjem strokovnem 

področju v zdravstveni in babiški negi, ki ga izvajalec zdravstvene nege ne pridobi v 

izobraževanju za pridobitev poklicne kvalifikacije. To je strokovna usposobljenost, ki zahteva 

definiran sklop določenih specialnih teoretičnih ali praktičnih znanj, veščin in spretnosti, ki jih 

mora osvojiti posameznik za delo na določenem delovnem mestu in so napisana v aktu o 

sistemizaciji delovnih mest delodajalca in določena v pogodbi o zaposlitvi. Izvajalec zdravstvene 

in babiške nege, ki je tako pridobil specialno znanje, pridobi pravico, da to znanje uporablja v 

svoji poklicni dejavnosti, hkrati pa tudi odgovornost (poklicna kompetenca), da bo delo na 

področju, za katero se je usposobil, opravljal v skladu s tem pridobljenim znanjem. Delo komisije 

usmerja Pravilnik o nacionalnem registru specialnih znanj v dejavnosti zdravstvene in babiške 

nege. 

Nacionalni register specialnih znanj, način in postopke pridobitve specialnih znanj izvajalcev 

zdravstvene in babiške nege v Republiki Sloveniji ter postopke vpisa vodi Zbornica zdravstvene 

in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih 

tehnikov Slovenije (v nadaljevanju Zbornica – Zveza).  

V komisiji za specialna znanja za mandatno obdobje od januarja 2020 do januarja 2024 

so:  

- predsednica komisije: Tanja Žontar;  

- članice: Draga Štromajer, Nataša Piletič, Renata Batas, Irena Potočar.  

 

 Predstavitev izvedenih aktivnosti 

 

Prva seja komisije za specialna znanja 2020 je bila namenjena imenovanju predsednice in novih 

članic za mandatno obdobje januar 2020–januar 2024.   

12. 2. 2020 se je na drugi seji prvič sestala komisija v novi sestavi in obravnavala devet vlog 

organizatorjev za priznanje specialnega znanja in eno individualno vlogo. Tri vloge organizatorjev 

so bile poslane v ponovno presojo zaradi sprememb v programu in pretečenem petletnem obdobju 

veljavnosti. Vse tri vloge so bile odobrene. Prav tako je bilo odobrenih pet novih vlog organizatorjev. 

Ena vloga pa je bila poslana v dopolnitev. Individualna vloga je bila zavrnjena. 

Na tretji seji 8. 6. 2020 je komisija obravnavala devet individualnih vlog. Med njimi je bila ena 

pritožba predana v obravnavo Upravnemu odboru Zbornice – Zveze. Dve individualni vlogi sta bili 

odobreni, dve individualni vlogi zavrnjeni, dve individualni vlogi poslani v dopolnitev in dve 

individualni vlogi zadržani zaradi vloge organizatorja, ki je komisija še ni obravnavala. Obravnavana 

je bila še ena vloga organizatorja, ki je bila odobrena. 

Komisija je na prvi korespondenčni seji obravnavala eno vlogo organizatorja in jo odobrila. Na 

podlagi te odobrene vloge je pozitivno rešila še dve zadržani individualni vlogi z druge seje. 

Komisija se je zaradi razglašene epidemije v letu 2020 sestala smo trikrat. 
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 Program dela in cilji za leto 2021 

Komisija si je poleg reševanja prispelih vlog za priznanje specialnih znanj za prednostno nalogo v 

letu 2021 zadala dopolnitev Pravilnika o nacionalnem registru specialnih znanj v dejavnosti 

zdravstvene in babiške nege. Pri reševanju prispelih vlog za specialna znanja so se pokazale 

nekatere pomanjkljivosti, ki jih pravilnik ne opredeljuje. Treba je pregledati in poenotiti tudi nazive 

posameznih specialnih znanj, ki so bila izdana v času delovanja komisije. Opredeliti, katera 

specialna znanja so še aktualna in se izvajajo. V nadaljevanju si komisija želi več povezovanja s 

strokovnimi sekcijami pri oblikovanju in sprejemanju specialnih znanj. Predvsem možnost 

posvetovanja o strokovni ustreznosti programov specialnih znanj, ki morajo temeljiti na osnovi 

sodobnih strokovnih smernic z ožjega strokovnega področja zdravstvene in babiške nege. 

 

Tanja Žontar 
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Obzornik zdravstvene nege 

Obzornik zdravstvene nege objavlja izvirne znanstvene, pregledne znanstvene in strokovne 

članke in novosti na področju zdravstvene nege, babiške nege in interdisciplinarnih področij 

zdravstvenih in družbenih ved. 
 

Uredniški odbor (UrO) Obzornika zdravstvene nege so na dan 31. 12. 2020 sestavljali: 

glavna in odgovorna urednica: doc. dr. Mateja Lorber; 

urednik, izvršni urednik: doc. dr. Mirko Prosen; 

urednica, spletna urednica: Martina Kocbek Gajšt. 
 

Uredniški odbor: 

- doc. dr. Branko Bregar, Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana in 

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Slovenija; 

- prof. dr. Nada Gosić, Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija in 

Medicinski fakultet, Hrvaška; 

- doc. dr. Sonja Kalauz, Zdravstveno veleučilište Zagreb, Hrvaška; 

- izr. prof. dr. Vladimír Kališ, Karlova Univerza, Univerzitetna bolnišnica 

Plzen, Oddelek za ginekologijo in porodništvo, Češka; 

- doc. dr. Igor Karnjuš, Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o 

zdravju, Slovenija; 

- asist. Petra Klanjšek, Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene 

vede, Slovenija; 

- pred. mag. Klavdija Kobal Straus, Ministrstvo za zdravje Republike 

Slovenije, Slovenija; 

- Martina Kocbek Gajšt, Karlova Univerza, Inštitut za zgodovino Karlove 

Univerze in Arhiv Karlove Univerze, Češka; 

- doc. dr. Andreja Kvas, Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, 

Slovenija; 

- doc. dr. Sabina Ličen, Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o 

zdravju, Slovenija; 

- izr. prof. dr. Miha Lučovnik, Univerzitetni klinični center Ljubljana, 

Ginekološka klinika, Slovenija; 

- doc. dr. Mateja Lorber, Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene 

vede, Slovenija; 

- izr. prof. dr. Fiona Murphy, Swansea University, College of Human & 

Health Sciences, Velika Britanija; 

- izr. prof. dr. Alvisa Palese, Udine University, School of Nursing, Italija; 

- asist. Petra Petročnik, Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, 

Slovenija; 

- doc. dr. Mirko Prosen, Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o 

zdravju, Slovenija; 

- prof. dr. Árún K. Sigurdardottir, University of Akureyri, School of Health 

Sciences, Islandija; 

- red. prof. dr. Brigita Skela-Savič, znanstvena svetnica, Fakulteta za 

zdravstvo Angele Boškin, Slovenija; 

- viš. pred. dr. Tamara Štemberger Kolnik, Zdravstveni dom Ilirska Bistrica, 

Slovenija; 
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- prof. dr. Debbie Tolson, University West of Scotland, School of Health, 

Nursing and Midwifery, Velika Britanija; 

- asist. dr. Dominika Vrbnjak, Univerza v Mariboru, Fakulteta za 

zdravstvene vede, Slovenija. 
 

Lektorica za slovenščino: Simona Jeretina 
 

Lektorici za angleščino: lekt. mag. Nina Bostič Bishop, lekt. dr. Martina Paradiž 

 Podatki o izdajah 

Obzornik zdravstvene nege je v v letu 2020 (letnik 54) izšel v štirih rednih številkah, kot je bilo 

načrtovano. Izhajale so v enakomernih časovnih obdobjih (marec, junij, september, december) 

na 356 straneh. Avtorji so v letnik 54 prispevali 15 izvirnih znanstvenih člankov (1.01 – 

tipologija COBISS.SI), 8 preglednih znanstvenih člankov (tipol. 1.02) in 4 uvodnike (tipol. 1.20). 

Skupno je bilo v reviji v letu 2020 objavljeno v angleškem jeziku 5 člankov in 4 uvodniki. Revija 

je izdala 29,93 avtorske pole. 
  

Obzornik zdravstvene nege je imel v prvi številki naklado 600 izvodov, v drugi številki 580 

izvodov, nato v tretji 560 in četrti 580 izvodov. Nadaljuje se že več let prisoten počasen trend 

upadanja števila naročnikov. Razlog postopnega upadanja števila naročnikov povezujemo s 

prosto dostopnostjo člankov od leta 2014 naprej. 

 Razvojna dejavnost in kakovost 

Operativne aktivnosti v 2020: 

- Revijo razvijamo v dvojezičnosti, kar nam zagotavlja mednarodno prisotnost 

objavljenih člankov in s tem večje možnosti citiranja objavljenih člankov. Skupno smo v 

letu 2020 objavili 5 člankov in 4 uvodnike v angleškem jeziku.  

- Vsi članki imajo dodeljen identifikator doi, ki je prilagojen novim standardom. 

- Z odprtim dostopom strokovni in znanstveni javnosti je omogočen dostop do revije, kar 

je nujno za razvoj zdravstvene in babiške nege v Sloveniji. 

- Revija je vključena v DPV (Detektor podobnih vsebin) in iThenticate. 

- Faktor vpliva za leto 2019 Index Copernicus je 92,81. 

- V Google Učenjaku smo imeli od leta 2016 743 navedb člankov in indeks h 10. 

- Letnik revije 54 je imel v letu 2020 na spletni strani revije15167 ogledov. 

 Mednarodna dejavnost 

Obzornik zdravstvene nege indeksirajo: 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), DOAJ, ERIH 

Plus,OAIster® database J-GATE in Index Copernicus International. 
 

Obzornik zdravstvene nege sledi napotkom za objavo Mednarodnega komiteja za urednike 

revij s področja medicine (ICMJE) in Committee on Publication Ethics (COPE). 
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Revija poskuša s skrbnim prevajanjem izvlečkov in člankov v angleški jezik pridobiti tudi tujo 

strokovno in znanstveno publiko (5 člankov in 4 uvodnike v angleškem jeziku v letu 2020) in s 

tem revijo narediti bolj mednarodno prepoznavno. K temu dodatno pomaga objavljanje v 

odprtem dostopu (kar se kaže kot trend znanstvenega publiciranja zadnjih let).  

 Druge aktivnosti 

Udeležba na delavnici/usposabljanju glede pridobivanja faktorja vpliva in vključitvi v 

prepoznavne mednarodne baze. 
 

 Program dela za leto 2021 

- Izdaja štirih rednih številk. 

- Promocija revije v Republiki Sloveniji in izven kot prosto dostopne revije preko 

mednarodnih obiskov predstavnikov Zbornice – Zveze in članov uredniškega odbora. 

- Vključitev mednarodnih strokovnjakov v recenzije.  

- Poziv strokovni in akademski javnosti za publiciranje v reviji. 

- Predpriprava postavk za vključevanje/prijava revije v Scopus. 

- Nadaljevanje postopka za vključitev v COPE (Committee on Publication Ethics). 

- Posodobitev sistema Open Journal System iz različice 3.1.1.1 v novejšo različico Open 

Journal System 3.3, ki omogoča večjo stabilnost sistema, izboljšane funkcije in novosti.  

- Priprava posodobljene izjave o avtorstvu ob oddaji članka v povezavi s sledenjem 

navodil Mednarodnega komiteja za urednike revij s področja medicine (ICMJE). Z njo 

se bomo zavarovali pred morebitnimi nejasnostmi v zvezi z avtorstvom. 

Mateja Lorber, Mirko Prosen in Martina Kocbek Gajšt 
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Strokovno-informativni bilten Utrip 

 

Utrip je strokovno-informativni bilten Zbornice – Zveze, ki ga prejmejo vse članice in člani. Izhaja 

do 10. v mesecu. Leta 2020 je izšlo sedem številk: januar, februar/marec, april/maj, junij/julij, 

avgust/september, oktober/november, december 20/januar 21. Na spletni strani Zbornice – Zveze 

je na voljo praviloma 1. v mesecu. 
 

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, (mandat od leta 2008), 

- Andreja Krajnc, (prvi mandat od leta 2016), 

- Suzana Habot, (prvi mandat od leta 2016), 

- Marjeta Berkopec, (prvi mandat), od avgusta 2017. 
 

Strokovno recenzijo opravlja Anita Prelec. Z lektoriranjem prispevkov nadaljuje Jelica Žalig Grce. 

Za oblikovanje in pripravo za tisk po preobrazbi in novi podobi Utripa v njegovem jubilejnem letu 

2018 še naprej skrbi Barbara Kralj iz Preloma d. o. o.   
 

V skladu z dogovorom je imel uredniški odbor Utripa sedem rednih korespondenčnih sej (pred 

izidom vsake številke Utripa) in dve redni seji: 4. redna seja je bila 7. januarja, 5. redna seja pa 16. 

septembra 2020, ki je potekala v spletnem okolju (Google Meet). 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 vključevale v delo in aktivno sodelovale pri pripravi 

Utripa s predlogi, avtorskimi prispevki, intervjuji in pripravo posameznih rubrik. 
 

Nadaljevali smo pridobivanje oglasov. Trženje oglasnega prostora so v letu 2020 opravljali 

zaposleni v pisarni Zbornice – Zveze pod vodstvom Anite Prelec, izvršne direktorice.  
 

Uspešno smo sodelovali 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 idr.). Občasni vir 

prihodka so bile v manjši meri tudi objave različnih izobraževanj zdravstvenih ustanov. 
 

Že prej uspešno pridobljena pogodba za nagradne križanke s Tosamo (več in bolj vredne nagrade 

za izžrebane članice in člane) je ostala tudi v letu 2020. 

 Podatki o izdajah 

V letu 2020 je izšlo 7 številk Utripa v obsegu do 100 strani: 

- januar, 80 strani; 

- februar/marec, 84 strani; 

- april/ maj, 96 strani; 

- junij/julij, 100 strani; 

- avgust/september, 71 strani; 

- oktober/november, 96 strani; 

- december 20/januar 21, 94 strani.  

Dosegli smo naklado v višini 16.200 (leto 2019: 16.000, leto 2018: 15.455, leto 2017: 14.850 

izvodov, leto 2016: 15.050 izvodov). Ostajamo pri tisku na rotaciji, ki je cenovno ugodnejši.  
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 Druge aktivnosti 

Vseh sedem številk so pospremili bogati uvodniki. V leto 2020 je Utrip najprej pospremil 

uvodnik izvršne direktorice Zbornice – Zveze Anite Prelec »Pregled opravljenega dela v 

pisarni Zbornice – Zveze v letu 2019«, v nadaljevanju pa so številke obogatili uvodniki 

»razmišljanje Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa, generalnega direktorja Svetovne 

zdravstvene organizacije«, ki je v mednarodnem letu pomen dela in vlogo medicinskih sester 

in babic postavil v središče skrbi in pozornosti, »Pismo iz Klinike za infekcijske bolezni in 

vročinska stanja UKCL«, v znamenju epidemije koronavirusa, ki ga je tudi v naslednji številki 

opisal uvodnik študentov zdravstvene nege »Bitka se je začela«, »Pismo prostovoljke«, 

»Spomini na delo prostovoljca«, avgustovsko/septembrsko številko smo Utrip začeli z 

razmišljanjem »Ali bo dolgotrajna oskrba urejena tudi za državljane Republike Slovenije?« 

(Mag. Klavdija Kobal Straus, Direktorat za dolgotrajno oskrbo pri Ministrstvu za zdravje), 

oktober/november je pospremil uvodnik predsednice Zbornice – Zveze Monike Ažman 

»Skupaj zmoremo«, z uvodnikom v decembrski številki Utripa pa je predsednica leto sklenila 

z ganljivim zapisom »Leto, za katero si želimo, da bi čim prej minilo …« 
 

V rubriki »Iz zgodovine« smo na začetku leta v okivru mednarodnega leta medicinskih 

sester in babic k sodelovanju povabili članice in člane Zbornice – Zveze. Skozi leto smo 

predstavili prispevke: »50. obletnica mature Šole za zdravstvene delavce za ginekološko-

porodniško smer« (Sonja Zatler, Milenka Lapuh, Ana Kralj), Medicinska sestra Terezija (Tea) 

Žvikart (Irena Keršič), Poklon Mariji Vevar, najstarejši članici Zbornice – Zveze (Jana Zupan), 

Florence Nightingale – Flo (Irena Keršič, Marjeta Berkopec), Poročilo s strokovnega 

izobraževanja s področja zgodovine zdravstvene nege Florence 2020 (Marjeta Berkopec, 

Irena Keršič, Darinka Klemenc), Pozabljena polovica Novega mesta (Marjeta Berkopec), 

Odlikovanje »medalja Florence Nightingale« (Florence Nightingale Medal), (Marjeta 

Berkopec, Irena Keršič), Stoletje predane skrbi strežbi bolnikom – usmiljene sestre v 

slovenskih bolnišnicah (Marjeta Berkopec), Adi Ličen v spomin (Marjeta Berkopec), 

Rudolfinska sestra Rdečega križa Valentina (Marija) Vavpotič (Marjeta Berkopec), Pobuda za 

zbiranje glasila Babiški vestnik (Delovna skupina za ohranjanje zgodovine zdravstvene in 

babiške nege). Tako kot smo v letu 2018, ko smo posebej obeleževali 25 let izhajanja Utripa 

in obeležju posebno pozornost posvetili pregledu založniško-informativne dejavnosti Zbornice 

– Zveze, smo v letu 2019, ki je potekalo v znamenju 100-letnice poklica medicinske sestre, 

rubriko »Iz zgodovine« posvetili spominom. V letu 2020 smo nadaljevali z zgodbami starejših 

sodelavk in upokojenih kolegic, kolegov. Pri rubriki je aktivno sodelovala tudi Marjeta 

Berkopec, članica Delovne skupine za ohranjanje zgodovine zdravstvene in babiške nege pri 

Zbornici – Zvezi.  
 

K celostni podobi v letu 2020 so še naprej prispevale tudi naslovnice, ki so se tematsko 

navezovale na rubriko in ponazarjale zgodovinski oris, poudarjale pa so tudi aktualne vsebine, 

predstavljene v uvodniku biltena. 

V rubriki Delo Zbornice – Zveze smo objavljali zanimive in vedno aktualne odgovore naše 

pravne pisarne, pravnika Andreja Vojnoviča. Objavili smo vsa pomembna obvestila in 

informacije iz dela vodstva Zbornice – Zveze ter aktualne izjave organizacije za javnost. 

Objavljali smo pomembna obvestila za članstvo, ki so jih v letu 2020 zaznamovale informacije, 

povezane z epidemijo zaradi koronavirusa ter strokovni javnosti posredovali informacije v 

zvezi s številnimi aktivnostmi Zbornice – Zveze, ki so bile usmerjene v obvladovanje kriznih 
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razmer ter v podporo zaposlenim v zdravstveni in babiški negi v vseh okoljih. Med temi so bili 

objavljeni tudi številni izdani strokovni dokumenti Zbornice – Zveze (»V boju proti 

koronavirusu«). 
 

Objavljali smo pomembnejše informacije iz dela mednarodnih organizacij, predvsem ICN in 

EFN in drugih strokovnih združenj medicinskih sester in babic.  
 

Predstavili smo prejemnike srebrnih znakov ter priznanj za častne člane, ki jih podeljujejo 

regijska strokovna društva in prejemnike posebnih priznanj strokovnih sekcij. 
 

Pomembne vsebine s področja preprečevanja nasilja je prispevala Delovna skupina za 

nenasilje v zdravstveni negi (Irena Špela Cvetežar, Doroteja Lešnik Mugnaioni). Priporočila 

smo oblikovali tako, da se za lažjo in učinkovitejšo uporabo na delovnih mestih lahko 

vsakokratna priloga Utripa iztrga. 
 

Objavljali smo tako napovedi kot tudi poročila s strokovnih srečanj – Utrip je tudi v letu 2020 

objavljal strokovne prispevke, ki so jih pripravljale članice in člani Zbornice – Zveze, tako iz 

dela strokovnih sekcij kot tudi iz strokovnih regijskih društev, zdravstvenih, socialnovarstvenih 

in izobraževalnih institucij. 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, ki jo je nadaljevala Anita Prelec.  
 

Vztrajali smo pri prenovljeni obliki prispevka/poročila o strokovnem dogodku ali interesni 

dejavnosti avtorice mag. Andreje Krajnc (posodobljena navodila za objavo prispevkov so 

objavljena tudi na spletni strani Zbornice – Zveze, pod zavihkom E knjižnica – Glasilo UTRIP, 

posredovana so strokovnim sekcijam in regijskim strokovnim društvom). 
 

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.  

V daljših intervjujih smo predstavili intervju s Tedrosom Adhanomom Ghebreyesusom, 

generalnim direktorjem Svetovne zdravstvene organizacije, Drago Štromajer, strokovno 

sodelavko Zbornice – Zveze, dr. Vereno Tschudin, častno članico Zbornice – Zveze, Ivanko 

Limonšek, predsednico Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji pri 

Zbornici – Zvezi ter Slavkom Bolčevičem, predsednikom Sekcije izvajalcev zdravstvene nege 

in oskrbe v socialnem varstvu pri Zbornici – Zvezi. 
 

V kratkih intervjujih »Življenje medicinske sestre« ali »Življenje babice« smo predstavili Teo 

Kosmač, vodjo Zdravstvenovzgojnega centra Zdravstvenega doma Ljubljana Vič – Rudnik, 

Mobilno enoto za zdravstveno rehabilitacijo uporabnikov prepovedanih drog in novih 

psihoaktivnih substanc v sklopu Centra za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog 

Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana, Tadejo Logar Dolinšek, namestnico vodje 

zdravstvene nege na Pediatrični kliniki na Kliničnem oddelku za endokrinologijo, diabetes in 

presnovne motnje Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana ter Marijo Mijo Šimenc, 

upokojeno medicinsko sestro. 
 

V rubriki Živimo zdravo je avtor Jože Lavrinec s strokovnimi prispevki s področja zdrave 

prehrane še naprej obveščal o najnovejših spoznanjih s tega področja. 
 

Veseli smo, da lahko nadaljujemo odlično delo in se zahvaljujemo vsem dosedanjim glavnim 

in odgovornim urednicam ter članicam uredniških odborov. V letih njihovega delovanja so s 
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profesionalnim delom in pristopom prispevale k razvoju biltena in ga uspešno predstavile tudi 

zunaj strokovne javnosti. Tako je bilten postal zanimiv, tako strokovno vsebinsko kot družbeno 

koristen, kjer so svoje mesto našli tudi številni oglaševalci. Ob tem uspešno uravnovešamo 

prizadevanja za kakovost glasila in stroškovni vidik visokih naklad ter številk znotraj 

posameznih letnikov. 
 

Zahvaljujemo se vsem članicam in članom Zbornice – Zveze in drugim avtorjem odličnih 

prispevkov, ki bogatijo naš strokovni prostor. 
 

V letu 2020 smo kljub okoliščinam epidemije zaradi koronavirusa, ki je pomembno 

zaznamoval naše strokovno delo in poklicna prizadevanja, prav tako pa tudi vsebino našega 

Utripa, ponosno obhajali mednarodno leto medicinskih sester in babic. 
 

 Program dela za leto 2021  

Uredniški odbor Utripa se je odločil, da tudi v letu 2021 izide šest številk. 

V letu 2021 zato ohranjamo vse dosedanje rubrike, čeprav prispevkov v nekatere avtorji ne 

prispevajo redno in rubrike niso prisotne v vsaki številki Utripa. 
 

V Utripu rubrika Nursing Now ostaja posvečena aktivnostim svetovne kampanje in kampanje 

Zbornice – Zveze NURSING NOW SLOVENIA. 
 

V letu 2021 se nadaljuje mednarodno leto, ki ga je ob 200-letnici rojstva Florence Nightingale v 

letu 2020 Svetovna zdravstvena organizacija razglasila za mednarodno leto medicinskih sester 

in babic, zato rubriko »Iz zgodovine« še naprej posvečamo spominom. Želimo ohraniti 

dragocene zgodbe ljudi, ki so verjeli v svoje poslanstvo in svoje delo posvetili skrbi za ljudi. V ta 

namen smo strokovno javnost ponovno povabili k sodelovanju.  

  

Zbiramo spomine na preživeta poklicna leta, zgodbe, ki ste/so jih slišali od starejših sodelavk in 

vabimo k sodelovanju svoje upokojene kolegice. Vsaka zgodba šteje, vsak zapis, ki ga bomo 

rešili pred pozabo, je dragocen. 
 

Ponovno smo začeli nagradni natečaj za najboljšo zgodbo koronačasa, saj je za nami leto 

preizkušenj, ko so se v središču dogajanj, težkih trenutkov na eni strani ter srečnih zgodb in 

nasmehov na drugi rojevale zgodbe, ki so odraz tistega, kar nas je zbliževalo, preizkušalo, nam 

vlivalo vero, upanje in zaupanje vase in druge, morda kdaj vnašalo tudi razdalje, odstiralo naše 

vrednote, drugačne poglede ... Morda »le majhen, na videz nepomemben dogodek, pripetljaj« s 

simboličnim, pomembnim življenjskim sporočilom …« 

Odločili smo se, da bodo k celostni podobi v letu 2021 še naprej prispevale tudi naslovnice, zato 

te ponazarjajo zgodovinski oris in poudarjajo mednarodno leto, hkrati pa aktualna dogajanja na 

področju zdravstvene in babiške nege.  

Z željo, da Utrip ostane še naprej tako bran in spremljan, bomo članice in člane povabili k 

sodelovanju pri njegovem nadaljnjem razvoju in na spletni strani Zbornice – Zveze ter v sklopu 

E-novic objavili anketni vprašalnik o Utripu. Odgovore, predloge, pobude in mnenja članov 

uredniški odbor vseskozi upošteva pri svojem delu. 
 

V letu 2021 si bomo še naprej prizadevali za strokovne prispevke naših članic in članov. 

 

  Ksenija Pirš 
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Delovna skupina za nenasilje v zdravstveni in babiški negi 

 
Irena Špela Cvetežar (vodja), Monika Ažman, Urban Bole, Darinka Klemenc, Sonja Kovač, Aljoša 

Lapanja, Vesna Sekelj Rangus in zunanja sodelavka Dora Lešnik Mugnaioni 
  

 Dejavnosti 2020 

Sestanki DS: 

Člani DS smo imeli v letu 2020 tri sestanke na sedežu Zbornice − Zveze (14. 1. 2020, 2. 3. 2020, 

7. 10. 2020) in 4. 11. 2020 sestanek na daljavo. Raziskovalna skupina je imela sestanek 6. 3. 2020 

ter dodatni sestanek ožje skupine 18. 11. 2020, oba sestanka sta bila na daljavo oz. po spletu.  
 

Objave v Utripu:  

- Pomen komunikacije v kriznih razmerah (XXVIII/3, str. 57–59), 

- Čas epidemije v luči poklicne etike izrednih razmer? (XXVIII/4, str. 51−54), 

- 20 let Delovne skupine za nenasilje v zdravstveni in babiški negi: skupaj proti sistemskemu 

in medosebnemu nasilju v družbi (XXVIII/7, str. 42−47), 

- plakat: Skupaj proti sistemskemu in medosebnemu nasilju v družbi!, (XXVIII/7), 

- Neetično prikazovanje prizorov z intenzivne enote Infekcijske klinike UKC Ljubljana v 

medijih (XXVIII/7, str. 29). 
 

Priporočila in pobude:  

- Vodstvom zdravstvene in babiške nege v zdravstvenih in socialnovarstvenih zavodih so 

bila 14. 3. 2020 posredovana priporočila »Kako komunicirati in reševati konfliktne situacije 

v izrednih razmerah?« 

- Vodstvom zdravstvene in babiške nege v zdravstvenih in socialnovarstvenih zavodih so 

bila 20. 4. 2020 posredovana priporočila »Pomen komunikacije v zdravstvenih in 

socialnovarstvenih zavodih«. 

- Za vodstva v zdravstvenih in socialnovarstvenih zavodih ter medije so bila 22. 4. 2020 

oblikovana priporočila za bolj humano in občutljivo prikazovanje najtežjih situacij pri 

zdravljenju v času epidemije COVID-19. 

- Vodstvom zdravstvenih in socialnovarstvenih zavodov je bilo 29. 4. 2020 posredovano 

sporočilo ICN o ogroženosti MS zaradi pandemije, ki ga je prevedla in priredila DS. 

- Vodstvom zdravstvenih in socialnovarstvenih zavodov je bilo 8. 5. 2020 posredovano 

sporočilo ICN o podpori ter zaščiti zaposlenih v zdravstveni in babiški negi, ki ga je prevedla 

in priredila DS. 

- 13. 9. 2020 je bila napisana izjava ob svetovnem dnevu varnosti pacientov.  

- Za vodstvo Zbornice − Zveze je bila napisana izjava ob 25. novembru – mednarodnem 

dnevu boja proti nasilju nad ženskami. 

- Varuhinji pravic gledalcev in poslušalcev RTV Slovenije Ilinki Todorovski je 23. 11. 2020 

bila posredovana pobuda za etično poročanje o zdravljenju bolnikov s covidom-19 in o 

umrlih pacientih na oddelkih za intenzivno nego.  
 

STA je bila 7. 12. 2020 posredovana pobuda za etično poročanje o zdravljenju bolnikov s covidom-

19 in o umrlih pacientih na oddelkih za intenzivno nego. 
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 Druge dejavnosti 

Telefonska podpora članstvu Zbornice − Zveze: V času epidemije je Dora Lešnik Mugnaioni od 

16. 3. 2020 do 15. 5. 2020 članom Zbornice − Zveze svetovala po telefonu in jim nudila 
psihosocialno podporo. Na podlagi zaznane problematike so bila pripravljena tudi priporočila 
»Pomen komunikacije v zdravstvenih in socialnovarstvenih zavodih«. 
 

Izobraževanje za člane Delovne skupine za nenasilje, 10. 6. 2020: 

- Asertivna komunikacija (Klara Ramovš) na sedežu Zbornice − Zveze 
 

Svetovanje članom Zbornice – Zveze, 16. 7. 2020 
- Odgovor zaposlenemu v zdravstveni negi na temo pristopov in oblik pomoči DS za člane 

Zbornice – Zveze 
 

Aktivna udeležba na 17. Simpoziju zdravstvene in babiške nege Slovenije, 27. 11. 2020 
Člani DS smo sodelovali z dvema prispevkoma:  

- Ali je kultura nenasilja naša vrednota? (Dora Lešnik Mugnaioni) 
- V timu imamo problem … Ali vidimo več možnosti za rešitev? (Irena Špela Cvetežar, Aljoša 

Lapanja, Vesna Sekelj Rangus)   
 

Priznanje Zbornice – Zveze za dolgoletno delo, 21. 12. 2020 
Leta 2020 je DS praznovala 20-letnico delovanja in članicam, ki so v DS od začetka, je Zbornice 
– Zveza podelila priznanja za dolgoletno delo: Ireni Špeli Cvetežar, Moniki Ažman, Darinki 
Klemenc in Dori Lešnik Mugnaioni.  

 Program dela in cilji za leto 2021 
 

Webinarji na različne teme preprečevanja nasilja. Na vsakem webinarju bi predstavili eno od 

priporočil za obravnavo nasilja v družini ali na delovnem mestu. Dodatne teme: obravnava 

trpinčenja v zdravstvu – študija primera, deeskalacijske tehnike, predstavitev magistrske naloge s 

področja mobinga. 

Odzivanje na aktualne probleme v zvezi s preprečevanjem nasilne komunikacije v družbi, 

predvsem v zdravstvu, z izjavami za javnost, priporočili za vodstva zdravstvene in babiške nege, 

objavami v Utripu. 

Povezovanje s sorodnimi organizacijami v drugih državah ter z nevladnimi ter vladnimi 

organizacijami, ki delujejo na področju preprečevanja medosebnega in sistemskega nasilja v 

družbi. 

Podpora in spodbuda kolegicam v drugih državah, da aktivno podprejo družbene kampanje žrtev 

spolnega nadlegovanja (#jaz tudi, #MeToo, »nisam tražila« ipd.) in tudi v svojih vrstah spodbudijo 

detabuizacijo nasilja, še posebej spolnega.  

Objava priporočil za obravnavo spolnega nadlegovanja v Utripu, predvidoma februarja 2021. 

Prevod vseh priporočil za obravnavo različnih oblik nasilja v angleški, hrvaški in srbski jezik. 

Do mednarodnih dni boja proti nasilju nad ženskami pripraviti brošuro vseh priporočil v slovenskem 

in angleškem jeziku. 

Oblikovati priporočila za obravnavo spletnega nadlegovanja in deeskalacijskih tehnik (Sonja 

Robnik, Aljoša Lapanja) in jih objaviti v Utripu ter v brošuri. 

Pregled spletne strani in vključitev aktualnih prispevkov, informacij. 

V jesenskem času (predvidoma v času mednarodnih dni boja proti nasilja nad ženskami) priprava 

simpozija ali posveta na temo preprečevanja in obravnave nasilja v družini (nad otroki, ženskami, 

starejšimi) v času epidemije. Predstavitev brošure priporočil za obravnavo različnih vrst nasilja v 

družini in v delovnem okolju. 
 

Irena Špela Cvetežar, Dora Lešnik Mugnaioni in Darinka Klemenc 
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Stalna delovna skupina za paliativno zdravstveno nego  
 

 

Stalna delovna skupina za paliativno zdravstveno nego (SDSPZN) je bila ustanovljena leta 2013 z 

namenom prispevati k razvoju paliativne oskrbe in udejanjanja načel paliativne oskrbe na vseh 

ravneh 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. Cilj delovanja SDSPZN je izobraževanje medicinskih sester in 

zdravstvenih tehnikov ter sodelavcev iz paliativne oskrbe in paliativne zdravstvene nege. 
 

SDSPZN sestavlja skupina osmih strokovnjakinj s področja paliativne zdravstvene nege in oskrbe, 

ki delujejo v paliativni zdravstveni negi na primarni, sekundarni in terciarni ravni, v socialnih zavodih 

in v izobraževalnih ustanovah ter v Slovenskem društvu hospic, na Ministrstvu za zdravje in 

strokovnjakinja s področja duhovne oskrbe.  

SDSPZN predstavljajo Judita Slak (vodja) in članice Andreja Peternelj, Hedvika Zimšek, Gabrijela 

Valenčič, Jožica Ramšak Pajk, Klelija Štrancar, Doroteja Rebec in Maja Janežič.  
 

 Predstavitev izvedenih aktivnosti 
 

Izobraževanja: 
- Izobraževanje za specialna znanja iz paliativne zdravstvene nege in oskrbe za 

medicinske sestre: 28. 9. 2019, 12. 10. 2019, 9. 11. 2019, 23. 11. 2019, 7. 12. 2019, 18. 

1. 2020, 1. 2. 2020, 13. 6. 2020, 27. 6. 2020, 8. 7. 2020, 25. 7. 2020. 

- Organizacija in izvedba dveh rokov pisnih izpitov z ustnim zagovorom v okviru 

izobraževanje za specialna znanja iz paliativne zdravstvene nege in oskrbe za 

medicinske sestre: 28. 9. 2020 in 29. 9. 2020, 3. izpitnega roka, načrtovanega za 

november 2020, zaradi ukrepov epidemije nismo izvedli. 

- Priprava smernic za paliativno oskrbo v času epidemije COVID-19: Komuniciranje z 

bolnikom in svojci, Hidracija bolnika, Elastomerna črpalka, marec, 2020 
 

Načrtovano izobraževanje 15. in 16. maja 2020 Umiranje na Celjski koči je bilo zaradi epidemije 

prestavljeno na 16. in 17. oktober 2020, vendar ga tudi v tem obdobju zaradi koronskih ukrepov 

nismo mogli izvesti. 

Načrtovana delavnica za 15. maj 2020 o duhovni oskrbi je bila zaradi covida-19 prestavljena na 

jesenski čas in tudi v tem obdobju zaradi enakih vzrokov odpovedana. 

Tudi načrtovane delavnice Aromaterapija, 3. decembra 2020, zaradi epidemije covida-19 ravno 

tako nismo izvedli.  
 

 

Seje SDSPZN:  

Izvedli smo eno sejo delovne skupine, in sicer 13. 2. 2020, seja, načrtovana za 12. 3. 2020, je bila 

zaradi epidemije preklicana. 

Zaradi ukrepov v zvezi z epidemijo COVID-19 smo izvedli korespondenčne seje: 

- 1. korespondenčna seja 4. 6. 2020: Nadaljevanje z izobraževanjem za specialna znanja 

iz paliativne oskrbe za medicinske sestre po prekinitvi zaradi epidemije in dogovor z učnimi 

bazami za izvajanje praktičnega usposabljanja  

- 2. korespondenčna seja 18. 6. 2020: Posodobitev dokumentacije za praktično 

usposabljanje kandidatov v okviru izobraževanja za specialna znanja iz paliativne oskrbe  

- 3. korespondenčna seja 23. 7. 2020: Določitev izpitnih rokov za udeležence 

izobraževanja za specialna znanja iz paliativne oskrbe  
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- 4. korespondenčna seja 22. 9. 2020: Obravnavanje prošnje udeleženke izobraževanja 

za specialna znanja iz paliativne oskrbe za medicinske sestre za opravljanje pisnega dela 

izpita brez opravljenega predhodnega praktičnega usposabljanja in poslane refleksije 

zaradi ukrepov ob epidemiji covid-19, ki bi jih opravila takoj, ko bi razmere to dopuščale in 

bi naknadno opravljala tudi ustni zagovor.  

- 5. korespondenčna seja 4. 11. 20203: Določitev kompetenc udeležencev izobraževanja 

za specialna znanja iz paliativne oskrbe za medicinske sestre, prestavitev 3. izpitnega 

roka, načrtovanega za november 2020, in pošiljanje potrdil o opravljenem izobraževanju 

po pošti.  

 

 Založniška dejavnost 
 

- Utrip februar/marec 2020 – Tabor levjesrčnih – terapevtsko edukativna metoda dela z 

žalujočimi otroki 

- Utrip avgust/september 2020 – Prosti čas mladih − mladi prostovoljci v Slovenskem 

društvu hospic  

 

 Program dela in cilji za leto 2021  
 

Samostojno organizirana strokovna srečanja: 
 

- Etični vidiki paliativne oskrbe bolnikov na vseh ravneh zdravstvene obravnave v 

času epidemije COVID − četrtkova izobraževanja, 15. april 2021 (online), približno 2 

pedagoški uri  

Podrobnejša opredelitev srečanja: Paliativna obravnava na vseh ravneh zdravstvenega 

varstva in pomen podpore svojcem v času epidemije. Izmenjava izkušenj in dobrih praks. 
 

- Umiranje, 21. in 22. maj 2021, Celjska koča, približno 10 pedagoških ur 

Podrobnejša opredelitev srečanja: Razlaga dogajanja ob umiranju in smrti, tibetanska razlaga 

smrti. Medicinska sestra bolje razume dogajanje ob umiranju in smrti ter tako lažje in bolje 

spremlja bolnika in svojce ob umiranju in smrti. 
 

- Duhovna oskrba, 16. september 2021, Ljubljana, približno 3 pedagoške ure 

Podrobnejša opredelitev srečanja: Duhovnost je pomembna dimenzija človekovega življenja. 

Osredotočanje na lastno duhovnost spodbuja pozitivni odnos do zdravja, okrepi dobro počutje in 

izboljša kakovost življenja. Pri svojem delu se zdravstveni delavci srečujemo z bolniki z 

neozdravljivo boleznijo in z njihovimi svojci, spremljamo njihove stiske, strahove in osamljenost. V 

želji, da bi se približali sočloveku, je treba pogledati globlje vase in raziskati lastno notranjost. 

Drugemu lahko damo le tisto, kar imamo sami.  
 

- Aromaterapija (delavnica), 2. december 2021, Ljubljana, okvirno 3 pedagoške ure 

Podrobnejša opredelitev srečanja: Kaj je aromaterapija, Vrste aromaterapije, 

Uporabnost aromaterapije, Uporabnost aromaterapije v zdravstveni negi 
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Udeležba na drugih izobraževanjih: 
 

 

Aktivna udeležba s predavanji in plakati na 4. slovenskem kongresu iz paliativne oskrbe, 12. 

in 13. november 2021, Ljubljana 
 

Udeležba na 17. svetovnem kongresu EAPC 2021, 6. in 8. oktober 2021 (online) 

Organizacija in izvedba 3. izpitnega roka v okviru drugega izobraževanja za specialna znanja iz 

paliativne oskrbe za medicinske sestre (april 2021) 

Priprava dveh standardov s področja paliativne ZN (Družinski sestanek, Ustna nega)  
 

Izvedba ankete med udeleženci izobraževanja iz specialnih znanj iz paliativne oskrbe za 

medicinske sestre  

 

Judita Slak 
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Delovna skupina za ohranjanje zgodovine zdravstvene in 

babiške nege  
 

Na predlog iniciativnega odbora je bila Delovna skupina za ohranjanje zgodovine zdravstvene in 

babiške nege (DS ZG) ustanovljena 11. 1. 2011 v skladu s Statutom Zbornice – Zveze. Članice 

iniciativnega odbora so bile Silva Vuga, Majda Japelj, Marija Miloradovič, Petra Kersnič in Irena 

Keršič. 

Po sklepu št. 7/2018 DS ZG z dne 26. 11. 2018 so članice Irena Keršič, voditeljica in članice Majda 

Šlajmer Japelj, Darinka Klemenc, Marjeta Berkopec, Zdenka Seničar, Marjeta Kokoš, doc. dr. 

Jadranka Stričević, Gordana Njenjić, Andreja Mihelič Zajec. Sklep je potrdil UO Zbornice – Zveze 

na seji 12. 12. 2018. 

DS ZG deluje v skladu s Pravilnikom o delu delovnih skupin, ki ga je sprejel UO Zbornice – Zveze 

na 17. seji 11. 9. 2013. Članico/a DS ZG predlaga UO Zbornice – Zveze, ki spodbuja regionalni, 

nivojski, strokovni in regijski interes delovanja, ki je pomemben za ohranjanje zgodovine 

zdravstvene in babiške nege. Članice delujejo v skladu s Kodeksom delovanja funkcionarjev 

Zbornice – Zveze. Mandat članic ni omejen. 
 

 Predstavitev izvedenih aktivnosti 
 

- Gordana Njenjič in Jadranka Stričević sta opravili recenzijo osnutka knjige BABICE V 

KRANJU IN OKOLIŠKIH VASEH PRED LETOM 1950 avtorice Rozalije Ruže Rajgelj. DS 

ZG je vodstvu Zbornice – Zveze posredovala pozitivno mnenje k izdaji in predlog, da se 

gradivo izda v knjižni obliki v sodelovanju Sekcije medicinskih sester in babic, DMSBZT 

Gorenjske in Zbornice – Zveze. 

- Marjeta Berkopec, ki je skrbnica spletne strani, je uredila, da fotografij, ki so objavljene na 

spletni strani DS ZG, ni možno kopirati, objavljene fotografije v Utripu pa imajo ustrezne 

podnapise, ki so v skladu z navodili za arhiviranje. 

- Sodelovanje treh članic DS ZG (Klemenc, Berkopec, Keršič) na mednarodni konferenci 

CNAI – Florence 2020 - European Association for the History of Nursing s področja 

zgodovine zdravstvene in babiške nege v Firencah, 13–15. 2. 2020. Predstavili smo se z 

dvema prispevkoma: s predavanjem o življenju in delu Angele Boškin in plakatom 90 let 

strokovne organizacije Zbornice – Zveze (avtorice: Irena Keršič, Darinka Klemenc, Monika 

Ažman, Marjeta Berkopec). 

- Navodila o arhiviranju arhivskega gradiva so bila predstavljena na seji OSS. Gradivo je bilo 

obravnavano in sprejeto na seji UO Zbornice – Zveze. 

- Pripravljena je Exelova tabela z naborom podatkov o dobitnikih zlatega znaka, ki so bili 

objavljeni v Zbornikih ob 70., 80. in 90. obletnici Zbornice – Zveze ter primerjalno na spletni 

strani Zbornice – Zveze v letu 2020. Analiza podatkov je dolgotrajna med drugim tudi zaradi 

različne metodologije nabora podatkov (umrli, znanstveni nazivi, predlagatelj …) in iskanja 

gradiva v arhivu Zbornice – Zveze, Zdravstvenem obzorniku ali Utripu. Projekt se prenese 

v leto 2021. 

- Izvedena je bila razstava z naslovom Spomin in opomin o Florence Nightingale, ki so jo 

pripravile članice DS ZG DMSBZT Maribor in v kateri sta sodelovali članici naše delovne 

skupine Marjeta Kokoš in Jadranka Stričević. 

- Nadaljevanje dela z arhiviranjem arhivskega gradiva, urejala ga je Irena Keršič: Arhiviranje 

fotografskega gradiva Marija Šipec – končano, arhiviranje fotografskega, predmetnega 

gradiva Ljubica Šavnik – končano, arhiviranje fotografskega gradiva Nuša Mlakar – 
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končano, arhiviranje fotografskega, predmetnega gradiva Marija Vidonja – končano, 

začetek urejanja arhivskega gradiva v kletnih prostorih Zbornice – Zveze v februarju 2020. 

- Sodelovanje članic pri pisanju člankov s področja zgodovine v informativnem biltenu Utrip. 

- Digitalizacija Babiškega vestnika je potekala z usklajevanjem Gordane Njenjić, Anite 

Prelec, Irene Keršič in Eme Dornik. Predlog Zbornice – Zveze je, da se Babiški vestnik v 

digitalizirani obliki objavi na spletnih straneh Zbornice – Zveze tako kot Utrip. DS ZG je 

pripravila pobudo za zbiranje glasila Babiški vestnik in pobudo objavila v Utripu in glasilu 

upokojencev Vzajemnost. 

- Nadaljevala se je raziskava o zgodovini zdravstvenega šolstva na področju Maribora, ki jo 

izvajata članici DS ZG Marjeta Kokoš in Jadranka Stričević, s pomočjo članic DS ZG 

DMSBZT Maribor. Izpostavljeno je bilo težko pridobivanje podatkov. 

- Nadaljevalo se je magistrsko delo Bora Zavrla (potrditev dispozicije 20. 6. 2020) z delovnim 

naslovom Slovenske medicinske sestre v času druge svetovne vojne na področju 

ljubljanske pokrajine pod mentorstvom doc. dr. Tomaža Pavlina, somentoric Irene Keršič 

in pred. Andreje Mihelič Zajec, recenzentke doc. dr. Marije Zaletel, bo zaključeno po 

predvidenem programu do 20. junija 2021. 

- Vodja DS ZG Irena Keršič se je udeležila sej OSS, kjer je predstavila Navodila za 

arhiviranje. 

- Vodja DS ZG se je udeležila Skupščine Zbornice – Zveze.  

- Vodja DS ZG je oddala poročilo o delu DS ZZ za leto 2019 in plan za leto 2020 (gradivo za 

skupščino) ter članek za Almanah 2019. 

- Marjeta Berkopec je obširneje predstavila projekt Pozabljena polovica Novega mesta, ki je 

bil objavljen tudi v Utripu.  

- Vzpostavljeno je bilo sodelovanje z Gledališčem Toneta Čufarja Jesenice, ki ga je 

zastopala direktorica Branka Smole. Gledališče je zaprosilo za pomoč pri izdelavi uniforme 

Angele Boškin. Irena Keršič jim je posredovala krojno polo, ki jo je izdelala Štefka 

Sarnavsky (vir in arhiv Irena Keršič) in je bila podlaga za šivanje uniforme, ki je v arhivu 

DMSBZT Ljubljana. Gledališče se je zavezalo, da bo DS ZG izdelalo eno uniformo. Projekt 

se nadaljuje v leto 2021. 

- Vzpostavljeno je bilo sodelovanje s Snježano Ivčić, ki se v okviru Baze za radničku 

inicijativu i demokratizaciju (BRID – raziskovalna skupina za zdravstvo) trenutno ukvarja z 

raziskovanjem zgodovine medicinskih sester na Hrvaškem in v Jugoslaviji v času od 1927 

do 1991. Raziskava je osredotočena na združevanje medicinskih sester (strokovno in 

sindikalno) ter profesionalizacijo stroke.  

- Udeležili smo se spletnega seminarja 10. 12. 2020, vezanega na področje zgodovine ZN 

z naslovom Kaj se lahko naučimo iz zgodovine. Zanimivemu dogodku sta prisostvovali 

Irena Keršič in Darinka Klemenc, zadolžena za mednarodno sodelovanje. Dogodek je bil 

organiziran v okviru letošnje kampanje »Nursing now« v sodelovanju z Royal College of 

Nursing (RCN) in muzejem Florence Nightingale v Londonu. Na njem so svoje prispevke 

predstavili: Steve Ford, urednik revije Nursing Times (moderator), Dame Anne-Marie 

Rafferty, predsednica RCN, prof. Greta Westwood, predsednica Fondacije F. Nightingale 

in David Green, direktor muzeja F. Nightingale. V zanimivi razpravi je bila rdeča nit 

razmišljanja, kaj se lahko naučimo od vodilnih medicinskih sester v zgodovini in kako lahko 

z njihovimi izkušnjami vplivamo na prihodnost zdravstvene nege. Cilji seminarja so bili: 

pomen zgodovinske zapuščine pri razvoju poklica medicinske sestre, izkušnje pionirskih 

medicinskih sester in zakaj so pomembni muzeji. Zanimivo je bilo vprašanje, kaj bi danes 

dejala Florence Nightingale v luči svetovne epidemije, v kateri smo se znašli: že njeno delo 

je vsebinsko vključevalo preprečevanje okužb, ukvarjanje z arhitekturnim vidikom 
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zdravstvene nege bolnikov - z notranjostjo bolnišnic, opremo bolniških sob, uvajala je 

osnove statistike, poudarjala pomen izobraževanja, razvijala organizacijo dela, opominjala 

na poklicno etiko. Zgodovina zdravstvene nege je prepletena z zgodovino spola, rase, 

politike, ekonomije, enakosti in zdravja. Zdravstvena nega kot poklic hitro raste in se 

razvija, marsikaj se lahko naučimo iz preteklosti in iz zapuščine medicinskih sester pionirk, 

ki so tlakovale pot našemu poklicu. Sam seminar, posebno ob »sprehodu« skozi muzej F. 

Nightingale v Londonu, nas je spodbudil tudi k zbiranju, urejanju in ohranjanju naše 

zgodovinske dediščine. Ali z besedami Florence Nightingale (1820–1910): »What I am no 

longer even a memory, just a name. I hope my vioce may perpetuate the great work of my 

life«. 

- Predlog poimenovanja ulic po Angeli Boškin je Irena Keršič predstavila na seji OSS, ki je 

predlog podprl. V pripravi je obsežna dokumentacija za posredovanje predloga na 

občinske svete, ki obravnavajo tovrstno vsebino.  

- Ob 10. obletnici DS ZG, 11. 1. 2021, je DS ZG podala pobudo za včlanitev DS ZG Zbornice 

– Zveze v mednarodno organizacijo Evropskega združenja za zgodovino zdravstvene 

nege (EAHN - European Association for the History of Nursing). Včlanitev prinaša članicam 

delovne skupine kar nekaj zadolžitev: spremljanje dogajanj, organizacijo srečanj, izvedbo 

in sodelovanje pri pisanju strokovnih člankov, udeležbo na mednarodnih srečanjih ... torej 

naloge, ki zahtevajo eno osebo, ki jo bo DS ZG zadolžila za področje EAHN in seveda 

sodelovanje vseh članic delovne skupine na posamezni projektih. Predlog vključitve je bil 

soglasno sprejet na 5. korespondenčni seji DS ZG 18. 12. 2020. Za koordinacijo, 

organizacijo in komunikacijo med DS ZG in EAHN je bila predlagana Darinka Klemenc, ki 

posreduje informacijo o višini članarine. Za potrebe delovanja se odpre spletni naslov: 

zgodovina@zbornica-zveza.si. 

 Založniška dejavnost 

 

Sodelovanje članic pri pisanju člankov s področja zgodovine v informativnem biltenu Utrip. Poročala 

je Marjeta Berkopec. Članici DS ZD Irena Keršič in Marjeta Berkopec sta tudi članici uredniškega 

odbora Utrip, kjer sodelujeta, povezujeta in med drugim tudi objavljata vsebine, ki se nanašajo na 

zgodovino zdravstvene in babiške nege. Največ, kar šest, raziskovalnih člankov je napisala Marjeta 

Berkopec. Pisanje raziskovalnih člankov s področja zgodovine zahteva veliko časa za iskanje 

dokumentarnega in slikovnega gradiva. V letu 2020 so bili s področja zgodovine zdravstvene in 

babiške objavljeni prispevki: 

- Utrip, januar 2020, rubrika Iz zgodovine 

Sonja Zatler, Milenka Lapuh, Ana Kralj: 50. obletnica mature Šole za zdravstvene delavce za 

ginekološko-porodniške smeri; 

- Utrip, februar 2020, rubrika Iz zgodovine 

Irena Keršič: Medicinska sestra Terezija (Tea) Žvikart, 

Jana Zupan: Poklon Mariji Vevar, najstarejši članici Zbornice – Zveze, 

DS ZG – pobuda za prepoznavnost na fotografiji; 

- Utrip, april/maj 2020, rubrika Iz zgodovine 

Marjeta Berkopec, Irena Keršič: Florence Nightingale – Flo, 

Marjeta Berkopec, Irena Keršič, Darinka Klemenc: Poročilo s strokovnega izobraževanja s področja 

zgodovine zdravstvene nege, Firence 2020, 

Marjeta Berkopec: Pozabljena polovica Novega mesta; 

- Utrip junij/julij 2020, rubrika Iz zgodovine, 
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Irena Keršič, Darinka Klemenc: Umrla je nekdanja predsednica strokovne organizacije Majda 

Gorše, 

Marjeta Berkopec, Irena Keršič: Odlikovanje »medalja Florence Nightingale« (Florence Nightingale 

Medal), 

Marjeta Kokoš: Spomin in opomin; 

- Utrip, avgust/september 2020, rubrika Iz zgodovine 

Marjeta Berkopec: Stoletje predane skrbi strežbi bolnikov – usmiljene sestre v slovenskih 

bolnišnicah; 

- Utrip oktober/november 2020, rubrika Iz zgodovine  

Marjeta Berkopec: Adi Ličen v spomin; 

- Utrip, december 2020/januar 2021, rubrika Iz zgodovine, 

Marjeta Berkopec: Rudolfinska sestra Rdečega križa Valentina (Marija) Vavpotič, 

DS ZG: Pobuda za zbiranje glasila Babiški vestnik. 
 

Druge objave članic DS ZG, ki se nanašajo na zgodovino zdravstvene in babiške nege v 

slovenskem in mednarodnem prostoru: 

- In memoriam Majda Gorše, 1931 2020. Irena Keršič, Darinka Klemenc. Delo, 22. 6. 2020 

(https://www.dnevnik.si/1042932437). 

- Keršič, I., Klemenc, D., Berkopec, M., Ažman, M., 2020. Angela Boškin, The Beginner of Nursing 

Care in Slovenia. In: Conference proceedings. Florence 2020. International conference on the 

history of nursing. Florence, Italy; 13 – 15. 2. 2020, p. 46-47. Available at.: 

file:///C:/Users/ikersic/AppData/Local/Temp/CONFERENCE%20PROCEEDINGS_5_maggio.pdf  

Keršič, I., Klemenc, D., Ažman, M., Berkopec, M., 2020. 90 Years of organised activities of nursing 

in Slovenia. In: Conference proceedings. Florence 2020. International conference on the history of 

nursing. Florence, Italy; 13–15. 2. 2020, p. 83. Available at.: 

file:///C:/Users/ikersic/AppData/Local/Temp/CONFERENCE%20PROCEEDINGS_5_maggio.pdf  

 Druge aktivnosti 

Seje v letu 2020: 

- korespondenčna seja 4. 2. 2020: Članice DS ZG so soglasno podprle predlog (Klemenc, 

Berkopec, Keršič), da se na UO Zbornice – Zveze poda predlog za dobitnico priznanja 

Angele Boškin za življenjsko delo za Marino Velepič. Opomba: priznanje zaradi izjemne 

situacije ob izbruhu pandemije ni bilo podeljeno. 

- korespondenčna seja 18. 12. 2020: Sprejet je bil sklep, da se 1. DS ZG včlani v EAHN 

(Evropsko združenje za zgodovino zdravstvene nege EAHN - European Association for 

the History of Nursing), 2. za organizacijo, sodelovanje in komunikacijo med DS ZG in 

EAHN je predlagana Darinka Klemenc, 3. za delovanje in komuniciranje se vzpostavi e-

naslov pri Zbornici – Zvezi. 

- 15. redna online seja 22. 12. 2020. 

 Program dela in cilji za leto 2021 
 

- Prenos sklepa 14/06: Vse fotografije v fototeki DS ZG se opremijo s podnapisi v skladu z 

navodili za arhiviranje. Za skrbnico fototeke in sprotno urejanje fotografij je zadolžena 

Zdenka Seničar. 

- Prenos sklepa 14/07: Na UO se naslovi prošnja za oblikovanje logotipa DS ZG. Oblikovalcu 

se posreduje ključne besede: zgodovina, stroka skozi čas, ura, patina, na podlagi katerih 

naj se pripravijo trije predlogi. 

- Sklep 15/2: Navodila o arhiviranju arhivskega gradiva se prestavijo v Utrip v letu 2021.  

https://www.dnevnik.si/1042932437
file:///C:/Users/ikersic/AppData/Local/Temp/CONFERENCE%20PROCEEDINGS_5_maggio.pdf
file:///C:/Users/ikersic/AppData/Local/Temp/CONFERENCE%20PROCEEDINGS_5_maggio.pdf
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- Sklep 14/11: Urejanje podatkov o dobitnikih priznanja zlati znak, ki so objavljeni na spletni 

strani Zbornice – Zveze, se prenesejo v leto 2021. 

- Sklep 15/3: Strokovna ekskurzija članic DS ZG oz. ogled partizanskih bolnišnic v 

Kočevskem rogu se prenese v leto 2021 in izvede v skladu z epidemiološkimi razmerami. 

- Izvedba raziskave o zaščitnih sestrah in otroških negovalkah od leta 1937 do 1945, ki so 

delovale v posvetni službi. S tem bi zaokrožili vpogled v delovanje zaščitnih sester in 

otroških negovalk do leta 1945, katerih delo je obsegalo preventivno delo v posvetni javni 

in zasebni službi, partizanski saniteti, delo na strani okupatorja. Namen je zbrati in raziskati 

gradivo, ki velja za izgubljeno, s ciljem, da poiščemo seznam absolventk šole za zaščitne 

sestre in otroške negovalke, ki so se šolale do leta 1948, ter dopolnimo sezname, ki so 

znani do leta 1937 (Dragaš). Na zdravstvene fakultete se naslovi pobuda za razpis 

diplomskega dela. 

- Nadaljevanje in zaključek raziskave o zgodovini zdravstvenega šolstva na območju 

Maribora, ki jo izvajata članici DS ZG Marjeta Kokoš in Jadranka Stričević s pomočjo članic 

DS ZG DMSBZT s predvideno izdajo publikacije.  

- Zaključi se projekt digitalizacije Babiškega vestnika. 

- Nadaljevanje dela z arhiviranjem arhivskega gradiva. 

- Zaključek magistrskega dela Bora Zavrla z delovnim naslovom Slovenske medicinske 

sestre v času druge svetovne vojne na območju ljubljanske pokrajine po predvidenem 

programu do 20. junija 2021 in finančna nagrada Boru Zavrlu in mentorici Andreji Mihelič 

Zajec. 

- Vključitev DS ZG v EAHN (European Association for the History of Nursing) ob 10. obletnici 

DS ZG in možnost predstavitve mag. dela Bora Zavrla v mednarodnem prostoru. 

- Sklep 15/6: V letu 2021 se nadaljuje projekt poimenovanja ulic po Angeli Boškin. Pobuda 

se naslovi na mesta, kjer je delovala: Jesenice, Ljubljana, Trbovlje, Škofja Loka, Nova 

Gorica. 

- Nadaljevanje in zaključek projekta delovne obleke Angele Boškin z Gledališčem Toneta 

Čufarja Jesenice. 

- Priprava poročila o delu DS ZG za leto 2020, plan za leto 2021 ter članek za Letopis 2020. 

- Prizadevanja članic DS ZG za izdajo knjige o medicinskih sestrah. 

 

Irena Keršič 
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Poročila in programi dela regijskih strokovnih društev 
 

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov 

Ljubljana 
 

Organi društva: 

- predsednica društva: Đurđa Sima; 

- podpredsednik: mag. Peter Požun za splošne zadeve; 

- podpredsednica za področje izobraževanja in raziskovanja: Gordana Lokajner; 

- podpredsednica za interesne dejavnosti: Nada Sirnik; 

- člani Upravnega odbora društva: doc. dr. 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, 

doc. dr. Radojka Kobentar, Marija Olga Koblar, Katarina Kočnar, Peter Koren, Saša 

Kotar, doc. dr. Andreja Kvas, Gordana Lokajner, Lucija Matič, Edita Meden, Gordana 

Njenjić, doc. 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;  

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

članici; 

- razsodišče: doc. dr. Radojka Kobentar, predsednica častnega razsodišča društva. 
 

 Izvedena strokovna srečanja in projekti 
 

Izobraževalna, raziskovalna ter založniška dejavnost DMSBZT Ljubljana je bila v letu 2020 na veliki 

preizkušnji. Aktivnosti so bile zaradi epidemiološke situacije okrnjene, v nekaterih primerih so bile 

celo onemogočene tudi zaradi ter povečanih obremenitev naših članov ter izjemnih delovnih izzivov 

na deloviščih, predvsem pri obravnavi covidnih bolnikov. Izobraževanje za glavne medicinske 

sestre zdravstvenih in socialnih zavodov v ljubljanski regiji je bilo zadnje izobraževanja v do takrat 

nam običajnih razmerah. To je bil naš jubilejni izobraževalni dan za glavne medicinske sestre 

zdravstvenih in socialnih zavodov v ljubljanski regiji in je v Ljubljani potekal tudi kot simbolno 

obeleževanje dneva žena 6. 3. 2020 v dvorani Mestnega muzeja Ljubljana. Izobraževanja je 

prisostvovalo 72 udeleženk. Osrednja tema dogodka so bili milenijci in izzivi za delo v našem 

poklicu. V letu 2020 je bilo načrtovanih osem strokovnih srečanj. Zaradi epidemiološke situacije v 

državi pa smo realizirali samo dve strokovni srečanji: Kako ohraniti duševno zdravje zaposlenih v 

zdravstvu, ki ga je organizirala Podružnica DMSBZT Ljubljana – Idrija ter Obravnava bolnikov z 

obolenjem ščitnice na Kliniki za nuklearno medicino (KNM), Univerzitetni klinični center Ljubljana. 
 

Obvezne vsebine za pridobitev licenčnih točk – predavanja 
 

- Kakovost in varnost v zdravstvu – obvladovanje z zdravstvom povezanih okužb 

(Andreja Vovk)  

Izobraževanje s področja kakovosti in varnosti v zdravstvu je bilo v letu 2020 načrtovano 

za štiri termine (v februarju, maju, septembru in decembru), vendar je bilo zaradi 

epidemiološke situacije organizirano le dvakrat − februarja (20. 2. 2020) in septembra (24. 

9. 2020). Predavanji sta potekali na novi lokaciji, v prostorih Uradnega lista v Ljubljani. 
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Teme predavanj so predavatelji osvežili in dopolnili z novostmi s področja kakovosti in 

varnosti ter pozornost namenili tudi epidemiji covid-19. Narejena je bila prenova gradiva 

(izročkov), ki so ga udeleženci izobraževanja prejeli v tiskani obliki. Namen izobraževanja 

je udeležence seznaniti z osnovami s področja kakovosti in varnosti ter jim predstaviti 

načine za zagotavljanje in izboljševanje omenjenih področij s poudarkom na kulturi 

varnosti. Poleg navedenega so bile predstavljene tudi osnove dobrega komuniciranja v 

zdravstvu. Sklop predavanja je bil namenjen obvladovanju z zdravstvom poveznih okužb. 

Izobraževanja se je v letu 2020 udeležilo 80 izvajalcev zdravstvene nege. Udeleženci so 

pokazali interes za področje in pripravljenost za sodelovanje pri zagotavljanju in 

izboljševanju kakovosti in varnosti v delovnem okolju..  

- Poklicna etika v zdravstveni in babiški negi (Marina Velepič, Gordana Lokajner). 

Leto 2020 je bilo zaznamovano z epidemijo COVIDA-19, kar je močno zaznamovalo in 

zavrlo tudi izobraževanje na področju etike, čeprav so bili izvedeni trije seminarji Poklicna 

etika v zdravstveni in babiški negi. Ni pa bilo mogoče izvesti popoldanskega seminarja o 

avtonomiji, ki je bil predviden za april 2020.  

V januarju (16. 1. 2020), marcu (3. 3. 2020) in septembru (17. 9. 2020) so bili izvedeni vsi 

predvideni seminarji. Potekali so v prostorih Uradnega lista, ob spoštovanju vseh ukrepov 

za preprečitev širjenja virusa. V oktobru (3. 10. 2020) smo izvedli tudi predvideni seminar 

v Idriji. Udeležencev v Ljubljani in Idriji je bilo 197 (Idrija 37). 

Bolnišnica oz. kolegice iz Psihiatrične bolnišnice Idrija so poskrbele, da je potekalo vse v 

skladu z navodili NIJZ.  

Kljub izvedenima dvema seminarjema poklicne etike že v času epidemije nismo zabeležili 

niti ene okužbe zaradi udeležbe na seminarjih, saj smo se udeleženci in predavatelji 

zavedali možnosti prenosa okužbe in svoje odgovornosti pri preprečevanju le te. 

- Zakonodaja s področja zdravstva (Đurđa Sima in mag. Peter Požun) 

Izobraževanj s področja zakonodaje v zdravstvu je bilo za leto 2020 načrtovanih pet, in 

sicer v Ljubljani. Zaradi epidemije sta bili izvedeni le dve izobraževanji na sedežu Uradnega 

lista. Izobraževanj se je udeležilo 113 ljudi. 

- Temeljni postopki oživljanja (Damjan Remškar)  

V sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu v Ljubljani so bile kljub ambicioznim 

načrtom DMSBZT Ljubljana izvedene le tri delavnice temeljnih postopkov oživljanja. 

Vsebina in izvedba delavnic je usklajena z zahtevami za obvezne vsebine licenčnega 

obdobja iz temeljnih postopkov oživljanja in ustreza dodatnim kriterijem, ki jih v prilogi 

zahteva Pravilnik o licenčnem vrednotenju strokovnih izpopolnjevanj. Delavnicam je 

prisostvovalo 89 udeležencev.  

 Založniška dejavnost  
 

Avtorici besedila doc. dr. Radojka Kobentar in Slavica Roljić ter ilustracij Marjete Gomboc so skupaj 

s članicama uredniškega odbora Đurđo Sima in Gordano Lokajner uredile in izdale ilustrirano 

slikanico »MEDICINSKA SESTRA BOM«, ki je namenjena promociji poklica medicinske sestre za 

najmlajše.   

Doc. dr. Radojka Kobentar je v letu 2020 zaključila intervjuje upokojenih medicinskih sester in knjiga 

zbranih spominov »KO ME POKLIC NAGOVORI – izpovedi medicinskih sester« je bila izdana 

decembra 2020, in sicer pod okriljem uredniškega odbora v sestavi Đurđe Sima, Biserke Marolt 

Meden ter doc. dr. Radojke Kobentar. 
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 Poročilo o interesnih dejavnostih v letu 2020 
 

Aktivnosti na področju interesnih dejavnosti so potekale skladno s sprejetim načrtom, vendar 

zaradi epidemije COVID-19 precej okrnjeno. Upoštevajoč navodila in omejitve NIJZ je bilo nekaj 

aktivnosti izvedenih v začetku leta in nekaj na začetku jeseni. Vseh interesnih aktivnostih se je 

skupaj udeležilo 163 oseb. 
 

- Komplementarno in naravno zdravilstvo v zdravstveni in babiški negi 

Za predavanja in delavnice s področja komplementarne medicine in naravnega zdravilstva je pri 

članstvu velik interes. Srečanja so bila načrtovana januarja, marca, aprila, oktobra in novembra. 

Izvedena so bila le tri. 

Januarja je bilo izvedeno predavanje o Bownovi terapiji. Interes je bil zelo velik. Kolegica Alenka 

Ostanek nam je pobližje predstavila delovanje Bownove terapije na mišice in fascije; na kakšen 

način zmanjšuje bolečino in podpira delovanje na celotni organizem. 

V začetku marca smo se spoznavali z Bachovimi kapljicami. Farmacevtka Mojca Slodej Kušlan 

nam je predstavila dolgoletno zgodovino uporabe kapljic, na kaj vse delujejo, kako in kaj uporabiti 

za katero težavo ob sočasnem zdravljenju z zdravili. 

Oktobra je bila izvedena delavnica vertikalne refleksne tehnike na stopalih in rokah. Milena Plut 

Podvršič je udeleženke seznanjala s tehniko zmanjševanja bolečine in podpiranja obrambnih 

mehanizmov ter posledično delovanja na celoten organizem. 

Delavnic zvočnih kopeli s himalajskimi skledami zaradi epidemije covid-19 nismo imeli.  

Srečanj s področja komplementarnega in naravnega zdravilstva se je udeležilo 68 članov. 
 

- Osebnostna rast in razvoj v zdravstveni in babiški negi  

Vsebine za krepitev in širitev osebnega in poklicnega razvoja so se ravno tako izvedle v precej 

zmanjšanem obsegu. Teh se je lahko udeležilo 54 članov. 

Od desetih načrtovanih srečanj so bila izvedena le tri. 

Na željo članov smo februarja ponovili lanskoletno dvodnevno delavnico o barvni terapiji. Z 

vplivom barv na zdravje in počutje ter osnovami barvne terapije nas je znova seznanjala Branka 

Urbanija. Uporabo barvne terapije kot terapevtske metode v sodobnem času, spoznanja o vplivih 

barv na vsa področja človeške družbe so člani spoznali kot pripomoček, s katerim lahko vplivamo 

na čustveno počutje in fizično stanje.  

Predavanje o učinkoviti komunikaciji s težavnimi sogovorniki je bilo izvedeno v začetku marca. 

Predavateljica Helena Zajec je predstavila različnost percepcij in pričakovanj kot vir 

nesporazuma. Razložila je naravo konflikta, kdo so težavni sogovorniki, kako reagirajo ter kako 

se odzvati in vesti v konfliktnih situacijah. 

Izobraževanje z naslovom »Šola proti bolečini v križu« je bilo izvedeno le septembra. Februarsko 

je odpadlo zaradi bolezni predavateljice. Udeleženci so pridobili teoretična znanja in se seznanili 

s pravilnim gibanjem in obremenjevanjem hrbtenice v vsakdanjem življenju ter vajami za lajšanje 

in preprečevanje bolečin.  

Na Ljubljanskem maratonu naši člani niso mogli sodelovati, saj je bilo število nastopajočih zelo 

okrnjeno. 
 

- Joga, pilates in razgibalne vaje  

V letu 2020 so delavnice joge, pilatesa in telesne vadbe potekale na šestih lokacijah. V 

spomladanskem delu vadbe se jih je udeleževalo skupaj 110 udeleženk, od tega v Trbovljah 19, 

v Ljubljani 84 in 7 v Idriji. Zaradi epidemije smo po 15. marcu z vadbo prenehali. 

Vadbo so vodile: po eno skupino Andreja Zavrl in Apolonija Grum ter Karmen Hirsch šest skupin. 

Vesna Korbar je imela v Trbovljah dve skupini in Vesna Paradižnik v Idriji ravno tako dve. 
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V jesenskem delu se je vsa vadba preselila na spletno platformo, razen razgibalnih vaj. Spletni 

jogi se niso pridružili le udeleženci iz Idrije. Udeleženke so zelo zadovoljne in se redno 

udeležujejo spletne vadbe. Tovrstne vadbe se udeležuje nekaj več kot 50 članic. 
 

- Likovna dejavnost  

Likovna dejavnost je potekala po ustaljenem urniku ob torkih popoldne v prostorih DMSBZT 

Ljubljana na Poljanski cesti 14, seveda do razglasitve epidemije. V poletnih mesecih smo 

dejavnost nadaljevali v manjših skupinah do ponovne razglasitve epidemije zgodaj jeseni.  

Dejavnost poteka pod ustaljenim mentorstvom Emilije Erbežnik, Marije Strnad in Eda Ilarja.   

Načrtovane razstave nismo mogli realizirati. Prav tako ni bilo tudi redne likovne kolonije. 
 

- Izletništvo, Nada Sirnik 

Zanimanje članov za izlete v letu 2020 skladno z epidemiološko situacijo ni bilo veliko. Tisti člani, 

ki so pokazali zanimanje, so to lahko izkoristili in se pridružili pohodnikom. Pohodi, ki so bili 

izvedeni v poletnih mesecih, ko je situacija to dopuščala, so vsebovali veliko zanimivih ogledov 

in ponudili kar nekaj kulturnih in zgodovinskih znamenitosti krajev. 
 

- Ženski pevski zbor Florence, Nada Sirnik 

Številne akcije in osebna povabila novim pevkam niso bili pretirano uspešni. Tako je delo s 

številčno skromno in heterogeno skupino zahtevalo programske spremembe.  

Skladno z danimi razmerami v zvezi z epidemijo večji del načrtovanih aktivnosti ni bil izveden.  
 

- Klekljarska skupina, Irma Kiprijanović  

Klekljarska dejavnost pri DMSBZT Ljubljana v letu 2020 je potekala vsako prvo in tretjo sredo na 

sedežu ljubljanskega društva pod vodstvom mentorice Matejke Jakob Oven. V skupini nas je 

osem do deset klekljaric, ki zelo rade ustvarjamo. Vendar nam leto 2020 ni bilo naklonjeno. 

Tečaj klekljanja je bil odpovedan od 11. 3. 2020 do 5. 6. 2020 in od 16. 10. do konca leta 2020. 

V danih možnostih so bila srečanja v manjšem številu, želele smo osvojiti nove tehnike, da bi 

svoje izdelke tudi razstavile.  

Načrtovane so bile tri razstave, ki jih nismo mogle realizirati. 3. in 4. oktobra 2020 smo sodelovale 

na Čipkarskem festivalu Ljubljana. Sodelovale smo že tretje leto, festival je bil prilagojen danim 

razmeram. Razstavljene izdelke si je bilo možno ogledati v izložbah na sprehodu skozi staro 

Ljubljano.  

Upokojene medicinske sestre pri DMSBZT Ljubljana so skladno s situacijo opravile zanimive 

aktivnosti; januarja in februarja sta bili izpeljani dve predavanji, in sicer »Ko bledijo spomini« in 

»Rak ustne votline in urgentna stanja v maksilofacialni in oralni kirurgiji«. Po upadu družabnega 

in poslovnega življenja so aktivnosti ponovno zaživele v poletnem in jesenskem času. 

Obširnejšemu zapisu sledite v poročilu DMSBZT Ljubljana, ki ga bo obravnavalo društvo na 

svojem občnem zboru.  
 

- Podružnica Zasavje, mag. Boža Pirkovič 

Izobraževanja in drugih interesnih aktivnosti v načrtih ni primanjkovala, vendar jih zaradi 

sovpadanja načrtovanih terminov s časom, ko je veljala prepoved druženja več ljudi, ni bilo mogoče 

izvesti.  
 

- Področje Idrije, Sabina Vihtelič 

Od celotnega programa, ki je predstavljal več terminov med letom, so kolegice v Idriji uspešno 

realizirale poklicno etiko v predavalnici PB Idrija.  

Na Facebooku in spletni strani smo objavljali in sporočali napovedi in odpovedi dogodkov vse leto, 

za kar sta redno skrbela Rok Hatze in Peter Koren. Največji doseg v letu 2020 smo dosegli z 

objavo fotografije grafično opremljenega avtobusa z znakom DMSBZT Ljubljana, ki si jo je ogledalo 

kar 34.923 ljudi.  
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 Program dela in cilji za leto 2021 
 

Slediti viziji in strategiji delovanja regijskega strokovnega društva, v zadovoljstvu interesov članstva 

na vseh treh ravneh zdravstvene dejavnosti. Krepiti člansko pripadnost in povezovati člane pri 

strokovnem in stanovskem povezovanju.  

Širiti povezovanje društva zunaj državnih meja.  
 

Program dela DMSBZT Ljubljana za leto 2021 bo izpeljan v skladu z objavo na spletni strani 

www.drustvo-med-sester-lj.si v količini in obsegu, ki ga bo dovoljevala epidemiološka situacija 

zaradi trenutne pandemije COVID-19. 

 

Đurđa Sima, Nada Sirnik, Gordana Lokajner, mag. Peter Požun in nosilci dejavnosti 

  

http://www.drustvo-med-sester-lj.si/
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Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov 

Maribor 
 

Namen društva je posvečen aktivnostim za razvoj stroke zdravstvene in babiške nege ter 

podpori njegovih članov. Društvo krepi vlogo in pomen dela medicinskih sester, babic in 

zdravstvenih tehnikov, ohranja, razvija in krepi vlogo poklica, izvajalca zdravstvene in babiške 

nege z namenom zagotoviti status in ugled zaposlenih v zdravstveni in babiški negi v družbi, z 

izvajanjem svojih aktivnosti se društvo vključuje v lokalno zdravstveno in vzgojno delovanje ter 

razvija vlogo partnerja v družbeni skrbi za zdravje in podporo prebivalstvu v vseh življenjskih 

obdobjih, v trenutkih zdravja in bolezni, aktivno skrbi za stanovsko, socialno, kulturno in 

prostočasno udejstvovanje ter za izboljševanje kakovosti življenja svojih članov, aktivno 

sodeluje na področju razvijanja kulturne in zgodovinske dediščine medicinskih sester in babic, 

razvija medsebojne odnose s strokovnimi regijskimi društvi, strokovnimi sekcijami, Zbornico – 

Zvezo. 

Spodbuja in razvija kakovost zdravstvene in babiške nege v obravnavi pacientov, razvija, 

usklajuje in sistematično organizira strokovna izobraževanja in izpopolnjevanja ter 

usposabljanja svojih članov, jih usmerja in jim nudi oporo pri osebnem strokovnem razvoju; v ta 

namen sodeluje in se povezuje s strokovnimi institucijami, izobraževalnimi, zdravstvenimi ter 

socialnovarstvenimi zavodi v regiji in širše, iz sklada za izobraževanje zagotavlja sredstva za 

vseživljenjsko učenje svojih članov, spodbuja in razvija znanstvenoraziskovalno delo na 

področju zdravstvene in babiške nege, pri čemer ustvarja možnosti za aktivno raziskovanje 

svojih članov, zbira strokovne, statistične in druge pomembne podatke za razvoj strokovnega 

področja, ki so v interesu članstva, sprejema, obravnava in rešuje pobude in izkazane interese 

članov, posreduje priporočila za pridobivanje strokovnih in častnih nazivov na področju 

zdravstvene in babiške nege, prizadeva si za sodelovanje pri oblikovanju zdravstvenega 

sistema na regionalni ravni, v sodelovanju z Zbornico − Zvezo si prizadeva za povezovanje na 

nacionalni ravni in z mednarodnimi strokovnimi organizacijami, v sodelovanju s stanovskim 

Sindikatom delavcev v zdravstveni negi si prizadeva za prispevek k vrednotenju dela svojih 

članov in k razvoju statusa poklicev v zdravstveni in babiški negi, sodeluje z drugimi sindikati, v 

katere so vključene medicinske sestre, babice in zdravstveni tehniki, v povezovanju s 

strokovnimi institucijami in Zbornico − Zvezo si prizadeva za sodelovanje pri oblikovanju 

zdravstvene politike v Republiki Sloveniji. 
 

Organi društva 

- predsednica: Ksenija Pirš, 2018−2022; 

- podpredsednica: mag. Barbara Donik, 2018−2022; 

- Upravni odbor: Hilda Rezar, Sabina Finžgar, Dunja Gornjak, Marija Horvat, Breda Kojc, 

Tamara Košec, Liljana Kralj, Marija Lešnik, Nataša Mernik, Gordana Rudelič, mag. Jožefa 

Tomažič, dr. Mojca Dobnik, Renata Vrščaj, Iris Živko, Nataša Koser, mag. Jožica Eder, 

Branko Kozar, Tamara Lubi, Petra Torbarina, Nataša Vidnar, Bojana Zornik, Suzana 

Drevenšek, Breda Prekoršek, Irena Hedl, Martina Vovk Jojič, Lea Roj, Mateja Topolič, 

Simona Šurbek, Ana Mlakar, mag. Barbara Donik, Patricija Lunežnik, Aleksandra Zel, 

Liljana Wigele, Matilda Steiner, Nada Kunstek, Natalija Abramenko, Marko Polenčič, 

Stanislava Krajnc, Milena Frankič;  

- Izvršilni odbor: Ksenija PIRŠ, predsednica, mag. Barbara Donik, podpredsednica, Red. 

prof. dr. Danica Železnik, predsednica Razsodišča, Aleksander Jus, predsednik Statutarne 

komisije, Milena Frankič, predsednica Komisije za priznanja, Danijela Pušnik, predsednica 

Komisije za dodeljevanje sredstev za strokovna izpopolnjevanja, Marjeta Kokoš, vodja 
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Delovne skupine za ohranjanje zgodovine ZBN v regiji, Anemarija Smonkar, koordinator 

dejavnosti pevskega zbora, Boža Majcen, koordinator likovne dejavnosti, Nataša Koser, 

članica, Tamara Lubi, članica; 

- Nadzorni odbor: mag. Andreja Krajnc, predsednica, Ivica Brumec, Thomas Germ 

(nadomestni član Dejan Podgoršek); 

- Častno razsodišče: Red. prof. dr. Danica Železnik, predsednica, Danica Sirk, Inge 

Mesarec, Viktorija Štiglic, Marjetka Smolinger Galun. 
 

 Izvedena strokovna srečanja in projekti 2020 

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: 

24. 1. 2020: 40 udeležencev, 

6. 3. 2020: 27 udeležencev. 
 

- Poklicna etika in zakonodaja s področja zdravstva, strokovni seminar z učnimi 

delavnicami: 

18. 2. 2020: 26 udeležencev. 
 

- Kakovost in varnost v zdravstvu 

14. 2. 2020: 49 udeležencev, 

23. 10. 2020: 20 udeležencev; 

4. 2. 2020: Kakovost in varnost v zdravstvu (DMSBZT v sodelovanju z UKC Maribor: 59 

udeležencev. 
 

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: 
 

- 16. 1. 2020: NIJZ, Območna enota Maribor:  

Obravnava pacienta po ugrizu živali, Saša Fras, dipl. m. s.,  

Spremembe na področju strokovnih smernic za cepljenje, Cepljenje nosečnic, asist. Zoran 

Simonovič, dr. med., spec. epidemiologije: 32 udeležencev; 
 

- 20. 2. 2020: UKC Maribor, Oddelek za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo 

bolečin: 

Zdravstvena nega v Enoti intenzivne medicine operativnih strok in zakaj karierno pot začeti 

v enoti, Saša Verdnik, dipl. m. s.,  

Sodelovanje anestezijske MS pri kraniotomiji AWAKE, Marina Kotnik, dipl. m. s.: 56 

udeležencev; 
 

Sodelovanje DMSBZT Maribor z Zbornico – Zvezo v okviru projekta Ministrstva za zdravje: 

učne delavnice o Preprečevanju in obvladovanju okužb z virusom SARS–CoV–2 z uporabo 

osebne varovalne opreme za mariborsko regijo (vzpostavitev promotorjev uporabe OVO v DSO 

IN SVZ različnih profilov): 
 

- 13. 8. 2020: 20 udeležencev, 

- 9. 2020: 20 udeležencev, 

- 9. 2020: 20 udeležencev. 
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Učne delavnice s področja alternativnih in komplementarnih pristopov za ohranjanje zdravja 

in dobrega počutja: 

- 9. 1. 2020: Naravno in celostno nad prehlade: 10 udeležencev, 

- 2. 2020: Škripljete? Kako poskrbeti za vitalnost sklepov? 15 udeležencev, 

- 5. 3. 2020: Ali lahko poskrbimo za nove možgane? 15 udeležencev. 
 

Aktivnosti na področju vseživljenjskega izobraževanja (učenje tujih jezikov) 

Nadaljevalni tečaj angleščine – srednja raven intermediate, letni program (do razglašene 

epidemije). 
 

Druga načrtovana strokovna izobraževanja so bila zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni 

COVID-19 odpovedana. 
 

 Založniška dejavnost 
 

OBJAVLJENI ČLANKI (poročila o izvedenem strokovnem srečanju, odmevi na aktualne dogodke 

…): 

Utrip januar: 

DMSBZT Maribor: 3. simpozij društva »Bolečina – tiha epidemija sodobnega časa« (avtorice 

Ksenija Pirš, mag. Barbara Donik, Danijela Pušnik, Dunja Gornjak, Nataša Koser, Sabina Finžgar) 

DMSBZT Maribor: Podelitev najvišjih priznanj društva za strokovno delo na področju zdravstvene 

nege, srebrni znak (avtorica Milena Frankič) 

DMSBZT Maribor: 6. božična zgodba pevskega zbora La Vita (avtorica Anemarija Smonkar) 

DMSBZT Maribor: Z asertivno komunikacijo do vzajemnega spoštovanja in nepozabnega 

potepanja po Krasu (avtorice mag. Barbara Donik, Klara Ramovš, Ksenija Pirš) 

Utrip februar: 

DMSBZT Maribor: Ponovoletno druženje upokojenih članic društva (avtorica Milena Frankič) 

Utrip junij–julij 

DMSBZT Maribor: Spomin in opomin (avtorica Marjeta Kokoš)  

Časnik Večer, četrtek, 2. julij: 

Leto utemeljiteljice zdravstvene nege (avtor Milan Golob) 

Utrip avgust–september: 

DMSBZT Maribor: Povabilo na odprtje razstave ob 200-letnici rojstva Florence Nightingale (avtorica 

Ksenija Pirš) 

Utrip december–januar: 

DMSBZT Maribor: V Mariboru izvedli E-izobraževanje s področja obveznih vsebin (avtorica Ksenija 

Pirš) 
 

Interesne dejavnosti 
Pevski zbor La Vita 

Likovna skupina 

 Druge aktivnosti 

− Delovna skupina za ohranjanje zgodovine zdravstvene in babiške nege v regiji: 

odprtje razstave ob 200-letnici rojstva Florence Nightingale v mednarodnem letu 

medicinskih sester in babic: »Življenje in delo Florence Nightingale«; 
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− 3. Mariborski dnevi zdravja, 1. in 2. oktober 2020 v Festivalni dvorani Lent, 

predstavitvena stojnica društva, v sodelovanju z Zdravniškim društvom Maribor in 

Zdravstvenim domom dr. Adolfa Drolca Maribor; 
 

− Udeležba regijskih poslancev društva na 33. Skupščini Zbornice – Zveze, 11. 9. 2020, 

Kongresni center Brdo; 

 Program dela in cilji za leto 2021  
 

V letu 2021 bo društvo izvedlo načrtovane aktivnosti za 2020 in 2021.  
 

Načrt strokovnih izobraževanj in izpopolnjevanj  
 

Strokovna izpopolnjevanja na področju obveznih vsebin – modul licenca: 

Programi strokovnih srečanj so namenjeni zaposlenim v zdravstveni in babiški negi in sodijo na 

področje obveznih vsebin v enem licenčnem obdobju: »Kakovost in varnost v zdravstvu, TPO, 

Zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika«. 

Kakovost in varnost v zdravstvu, strokovni seminar: 

- petek, 12. februar 2021, spletno okolje MS Teams; 

- petek, 19. marec 2021, spletno okolje MS Teams; 

- petek, 28. maj 2021, spletno okolje MS Teams; 

- petek, 4. junij 2021, spletno okolje MS Teams; 

- petek, 8. oktober 2021, spletno okolje MS Teams; 

- petek, 12. november 2021, spletno okolje MS Teams. 
 

TPO za zaposlene v zdravstveni in babiški negi, strokovni seminar z učnimi delavnicami v 

sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu pri Zbornici – Zvezi: 

- petek, 9. april 2021, prostori DMSBZT Maribor, Ulica heroja Jevtiča 5, Maribor; 

- petek, 7. maj 2021, prostori DMSBZT Maribor, Ulica heroja Jevtiča 5, Maribor; 

- petek, 11. junij 2021, prostori DMSBZT Maribor, Ulica heroja Jevtiča 5, Maribor; 

- petek, 24. september 2021, prostori DMSBZT Maribor, Ulica heroja Jevtiča 5, Maribor; 

- petek, 15. oktober 2021, prostori DMSBZT Maribor, Ulica heroja Jevtiča 5, Maribor; 

- petek, 26. november 2021, prostori DMSBZT Maribor, Ulica heroja Jevtiča 5, Maribor. 
 

Poklicna etika in zakonodaja s področja zdravstva, strokovni seminar: 

- petek, 26. februar 2021, spletno okolje MS Teams; 

- petek, 16. april 2021, spletno okolje MS Teams; 

- petek, 18. junij 2021, prostori DMSBZT Maribor, Ulica heroja Jevtiča 5, Maribor; 

- petek, 17. september 2021,  prostori DMSBZT Maribor, Ulica heroja Jevtiča 5, Maribor; 

- petek, 3. december 2021, prostori DMSBZT Maribor, Ulica heroja Jevtiča 5, Maribor. 
 

Razpisani in morebitni dodatni termini strokovnih izpopolnjevanj s področja obveznih vsebin – 

modul licenca se bodo izvajali v sodelovanju z drugimi regijskimi strokovnimi društvi in zavodi v 

regiji. 
 

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, vsak tretji četrtek v mesecu, prostori društva, Ulica heroja Jevtiča 5, Maribor, 

od 16.00 do 19.00 (4 pedagoške ure): 
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18. marec UKC Maribor, Oddelek za očesne bolezni: 

Nujna stanja v oftalmologiji z vidika zdravstvene nege 

Darja Milošič, dipl. m. s., Mirjana Kovačič, dipl. m. s.  

Funkcionalna diagnostika pri nujnih očesnih stanjih  

Andreja Čelofiga, dipl. m. s., Gabrijela Maurič, dipl. m. s. 

15. april ZD dr. Adolfa Drolca Maribor, Center za krepitev zdravja: 

Zdrava hrbtenica, učna delavnica 

Ines Lauko, dipl. fiziot., Tina Čeh, dipl. kineziol. 

20. maj UKC Maribor, Internistična nujna pomoč: 

Obravnava pacienta na področju internistične nujne pomoči 

dr. Amadeus Lešnik, mag. zdr. nege s sodelavci 

16. september Slovensko društvo za celiakijo: 

Celiakija, brezglutenska dieta in prečrtani žitni klas, Breda Kojc, dipl. m. s. 

14. oktober 

 

 

Slovensko društvo HOSPIC, Območni odbor Maribor: 

Prisotnost − hospic oskrba v zdravstveni negi s spremljanjem in žalovanjem Nada 

Kunstek, dipl. m. s., spec. paliativne zdr. nege 

Soočenje (delavnica), Renata J. Roban, dipl. m. s., spec. ZDT 

18. november 

 

UKC Maribor, Oddelek za psihiatrijo: 

Timska obravnava pacienta v ambulanti za skupnostno psihiatrično obravnavo 

Polonca Nunčič, mag. zdr. - soc. manag., dipl. m. s., Vida Regoršek, univ. dipl. soc. del. 

16. december Bonton in komunikacija na delovnem mestu: 

s sodelavci preživi marsikdo več časa kot s partnerjem. O odnosih med sodelavci in 

odnosih nadrejeni–podrejeni bo spregovoril Saša Županek, bontonolog. 
 

Strokovni seminarji, učne delavnice 

− 4. mednarodni znanstveni simpozij s področja zagotavljanja razvoja v zdravstveni negi z 

naslovom Izzivi in priložnosti v zdravstvu: znanje in povezovanje za razvoj in prihodnost, 

petek, 10. december 2021, v prostorih mariborske Kadetnice na Studencih (Center 

vojaških šol, Engelsova ulica 15, Maribor). 
 

− Strokovno srečanje z učno delavnico »Kontinuirana zdravstvena oskrba in nega: Skupaj 

nad rane« 

DMSBZT Maribor v sodelovanju z UKC Maribor (nosilec teme) in z zavodi v regiji: oskrba 

akutnih, kroničnih ran, odstranjevanje šivov in sponk, poškodba tkiva zaradi pritiska (PTP), 

oskrba rane glede na vrsto in vzrok nastanka, ustrezna uporaba oblog: ocenjevanje 

dejavnikov tveganja za nastanek PTP in golenje razjede, podatki za opredelitev ciljev 

načrta zdravljenja in možnosti oskrbe, ocena kakovosti življenja pacienta, zagotavljanje 

ustreznega vnosa hranil, ocena bolečine, povezane s kronično rano, ocena lokacije, ocena 

ogroženosti za nastanek novih PTP in golenje razjede, vaskularna ocena, oskrba, preveza 

kronične rane, izbira ustrezne obloge, interdisciplinarni tim (medicinska sestra, 

enterostomalni terapevt, klinični dietetik, fizioterapevt, delovni terapevt), opazovanje 

pacienta med oskrbo, dokumentiranje opazovanj, odstopanj in intervencij v zvezi z oskrbo 

kronične rane. 
 

− Strokovno srečanje z okroglo mizo »Odnosi, skrivnosti in resnice o brezplačnem 

bogastvu«, DMSBZT Maribor in vabljeni gostje 
 

− »Prepoznavanje in preprečevanje izgorelosti med zaposlenimi v zdravstvu«: učna 

delavnica s psihoedukacijo in učenjem veščin za preprečevanje izgorelosti, Sabina Kračun, 
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dipl. m. s., mag. zakonskih in družinskih študij (PRIZMA – PRojekt Izgorelost Moč 

Asertivnosti) 
 

− »Spoprijemanje s stresom«: 4 srečanja, Center za krepitev zdravja ZD dr. Adolfa Drolca 

Maribor 
 

− »Izkustvena učna delavnica v sodelovanju s Slovenskim društvom Hospic«, I: Živeti s 

konflikti, bližina in distanca – prizadetost in toleranca, lasten odnos do življenja in soočenje 

s smrtjo; II: Umetnost poslušanja, podpora svojcem v času bolezni, proces umiranja; III: 

Proces žalovanja – izguba zdravja in podpora v času žalovanja, pomen duhovnosti v času 

hude bolezni ali umiranja, so-čutenje umirajočega bolnika. 
 

Kompetenčni center/raziskovalna dejavnost 

Kompetenčni center predstavlja razvojnoraziskovalni center v zdravstveni in babiški negi v regiji, 

kjer sodelujejo partnerji iz regije in zunaj nje (posamezniki, regijski člani, ki se interesno združujejo 

v strokovnih sekcijah pri Zbornici – Zvezi, zdravstvene, socialnovarstvene ustanove, izobraževalne 

institucije), z namenom razvijati znanje in ključne kompetence zaposlenih v zdravstveni in babiški 

negi v obsegu potreb, ki izhajajo iz regije. 

− Učne delavnice poklicnih aktivnosti in kompetenc (»Kontinuirana zdravstvena oskrba in 

nega: skupaj za paciente« v sodelovanju z UKC Maribor in strokovnimi sekcijami pri 

Zbornici – Zvezi); opis aktivnosti in praktično usposabljanje za izvajanje aktivnosti 

zdravstvene nege, razvoj interaktivnih orodij učenja in usposabljanja, učne delavnice bodo 

objavljene na spletni strani društva in v Utripu). 
 

Aktivnost dihanje (drugi samostojni medicinski oddelki, Oddelek za anesteziologijo, intenzivno 

terapijo in terapijo bolečin, Oddelek za pljučne bolezni): Dajanje kisika in vzdrževanje čistih dihalnih 

poti: aplikacija kisika/nosni kateter, binazalni nosni kateter, kisikova maska, maska z natančno 

koncentracijo kisika, Venturi, maska z visoko koncentracijo kisika – Ohio, aplikacija kisika-kanila, 

aspiracija dihalnih poti/skozi nos, usta, kanilo; Dihalne kanile: menjava dihalne kanile (brez tesnilke, 

s tesnilko), menjava dihalne kanile pri formirani oziroma dolgotrajni stomi, namestitev in čiščenje 

govorne kanile, odstranitev dihalne kanile, preveza/pritrditev dihalne kanile, opazovanje dihanja, 

dokumentiranje opazovanj, odstopanj in intervencij, zdravstvena vzgoja v zvezi z aktivnostjo.  
  

Aktivnost prehranjevanje in pitje (Klinika za interno medicino, Oddelek za intenzivno interno 

medicino): Ocena prehranjenosti, Želodčna sonda: vstavljanje želodčne sonde, preverjanje lege, 

nega, hranjenje po želodčni sondi, enteralno prehranjenje – nastavitev, kontrola, menjava sistema, 

namestitev črpalke za enteralno hranjenje, opazovanje hranjenja in pitja, dokumentiranje 

opazovanj, odstopanj in intervencij, zdravstvena vzgoja v zvezi z aktivnostjo.  
  

Aktivnost izločanje in odvajanje – izločalne stome (Klinika za kirurgijo, Oddelek za abdominalno 

kirurgijo): vzroki za izpeljavo izločalne stome, vrste, značilnosti izločalnih stom, zdravstvena nega 

pacienta z izločalno stomo: predoperativna priprava, seznanitev z osnovnimi informacijami, 

določitev mesta izločalne stome, pooperacijska oskrba v bolnišnici, aplikacija klizme v izločalno 

stomo, informacije o življenju z izločalno stomo, učenje nege in oskrbe izločalne stome, pacient z 

izločalno stomo v domačem okolju, spoprijemanje z novim načinom življenja in spremenjeno 

telesno podobo, nega in oskrba izločalne stome: osnovna nega in oskrba izločalne stome, 

pripomočki za oskrbo izločalne stome, komplikacije in ukrepanje, nabava pripomočkov in druge 

pravice, življenje z izločalno stomo: strokovna pomoč, stiki z ET, terenske sestre ET za pomoč 

pacientom s stomo, Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji, Zveza in društva ILCO, 

prostovoljci; učne delavnice: prikaz in reševanje konkretnih primerov s pomočjo slikovnega 

materiala, oskrba izločalne stome na modelu. 
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Aktivnost gibanje – hoja, sedenje, ležanje in spreminjanje položaja/obvladovanje tveganj pri 

pacientih (ENBO, Oddelek za psihiatrijo v sodelovanju z IFRM UKC Maribor, SZKŠ Maribor, FZV 

UM): 

ergonomski ukrepi za zaposlene v zdravstveni negi »Praktična ergonomija – ergonomska 

intervencija v ZN«, dviganje pacienta brez pripomočkov/z uporabo pripomočkov, menjava 

položajev v postelji, namestitev pacienta v fiziološki položaj, v terapevtski položaj, v položaj za 

diagnostično-terapevtske posege, namestitev pacienta na blazino za preprečevanje razjede zaradi 

pritiska, nameščanje pripomočkov za gibanje, za ležanje, za razbremenitev, omejevanje gibanja s 

posebnimi varovalnimi sredstvi, ukrepi (PVU), nadzor v zvezi z gibanjem, dokumentiranje 

opazovanj, odstopanj in intervencij, zdravstvena vzgoja v zvezi z aktivnostjo, ogroženost pacienta 

za padec, padec s postelje, izvajanje posebnih varovalnih ukrepov, oblikovanje kazalnikov 

kakovosti. 
  

Dajanje in priprava zdravil/diagnostično-terapevtski posegi/obvladovanje tveganj pri 

pacientih:  
 

- venski pristopi (odvzem krvi, priprava in dajanje zdravil): odvzem krvi iz vene, odvzem 

krvi iz venske valvule;  
 

- podkožni venski prekat (Oddelek za onkologijo UKC Maribor, Klinika za ginekologijo in 

onkologijo): odvzem krvi iz perifernega venskega katetra, odvzem krvi iz centralnega 

venskega katetra, preveza, prebrizgavanje perifernega/centralnega venskega katetra, 

opazovanje vbodnih mest, priprava in dajanje zdravil intravenozno, priprava in nastavljanje 

intravenozne (i. v.) infuzijske raztopine, parenteralnih infuzijskih raztopin, priprava 

infuzijskih črpalk in perfuzorjev, priprava in namestitev intravenoznih raztopin na infuzijsko 

črpalko, opazovanje pacienta med aplikacijo zdravil, dokumentiranje opazovanj, odstopanj 

in intervencij v zvezi z venskimi pristopi; 
 

- subkutana kanila (Klinika za ginekologijo in perinatologijo, Oddelek za onkologijo): 

teoretični in praktični del; 
 

- elektrokardiografija ter merjenje krvnega tlaka in pulza (Klinika za interno medicino): 

teoretični praktični del. 
 

Učne delavnice s področja alternativnih in komplementarnih pristopov za ohranjanje zdravja 

in dobrega počutja: učne delavnice bodo objavljene na spletni strani društva in v Utripu. 

Predavanja Sanje Lončar, ki vodi civilno družbeno gibanje Skupaj za zdravje človeka in narave 

in izdaja tudi mesečne novice v okviru društva Ognjič; Adriane Dolinar in sodelavcev, ki nas bodo 

seznanjali z zdravilno močjo narave in zelišč, mesečno, po dve šolski uri, ob 16.00, v prostorih 

društva, Ulica heroja Jevtiča 5 (teme bodo v Utripu objavljene sprotno). 
 

Srečanja za osebno in duhovno rast, po dogovoru, prostori društva (Ulica heroja Jevtiča 5, Maribor), 

med 18.00 do 20.00. Na srečanju udeleženci pridobijo teoretična znanja in praktične napotke za 

samostojno individualno delo doma, vodi se proces meditacije z ozaveščanjem in aktivnim 

razreševanjem vzrokov (proces transformacije), viš. pred. Nataša Mlinar Reljić, mag. zdr.-soc. 

manag., Reiki Mojstrica - Učiteljica®, Theta healing practitioner®, svetovalka za Karmično 

Diagnostiko in Regresijo. 

Zvočne kopeli, prostori društva (Ulica heroja Jevtiča 5, Maribor), enkrat mesečno, ob ponedeljkih, 

med 16.00 in 18.00. Sprostitveno-regeneracijska metoda umirja um in sprošča telo, globoka 

sprostitev je odlična podlaga za krepitev samozdravilnih sposobnosti telesa in doseganje 

notranjega ravnovesja, Marjan Zelenik in Luka Hozjan. 
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»Telovadba – zdrava hrbtenica,« 14 srečanj (Center za krepitev zdravja Zdravstveni dom dr. Adolfa 

Drolca Maribor). 
 

Publicistična in založniška dejavnost 

- Izdaja zbornikov predavanj s strokovno recenzijo in CIP kataložnim zapisom ob izvedbi 

strokovnih seminarjev. 

- Izdaja strokovne literature v sklopu raziskovalne dejavnosti. 

- Izdaja prenovljene predstavitvene zloženke društva in promocijskega materiala. 

- Aktivnosti na področju zbiranja, vodenja in urejanja strokovne literature v regiji, 

»STROKOVNA KNJIŽNICA«. 
 

Aktivnosti na področju vseživljenjskega izobraževanja – učenje tujih jezikov 

- Splošna angleščina za prave začetnike – letni program, nadaljevalni tečaj angleščine – 

srednja raven intermediate – letni program. 
 

Mednarodni dan žena 

- Ogled gledališke predstave, ženski popoldan. 
 

Mednarodni dan medicinskih sester in babic 

- Maj 2021: »Aktivno sodelovanje regije z Zbornico – Zvezo ob mednarodnih dnevih babic 

(5. maj) in medicinskih sester (12. maj)« na dnevih medicinskih sester in babic in na 

svečani akademiji. 
 

Medgeneracijsko, medregijsko in mednarodno sodelovanje  

- Projektno vodenje, pridobivanje nepovratnih sredstev. 
 

Sodelovanje z regijskimi strokovnimi društvi in strokovnimi sekcijami pri zbornici – zvezi 

- Učne delavnice za presojevalce ZBN (strokovne presoje Zbornice – Zveze, javna 

pooblastila). 

- Strokovna srečanja RSD in SS v skladu z dogovorom. 
 

Prednovoletna svečanost društva s podelitvijo najvišjih priznanj društva; srebrni znak in 

častni član društva  
 

Dejavnosti na področju aktivov, interesnih dejavnosti, preživljanja prostega časa, termini 

bodo objavljeni na spletni strani društva in v informativnem biltenu Utrip: 

− aktiv dijakov in študentov (aktivno sodelovanje v društvenih dejavnostih); 

− aktiv upokojenih (termini dogodkov bodo objavljeni sprotno), aktivno vključevanje v 

dejavnosti društva, vodja dejavnosti Milena Frankič; 

− Delovna skupina za ohranjanje zgodovine zdravstvene in babiške nege: aktivnosti na 

področju zbiranja in urejanja zgodovinskih virov, stalna in začasne zgodovinske razstave 

v prostorih društva in v regiji delovanja, vodja dejavnosti Marjeta Kokoš; 

− pevski zbor društva »La Vita«: sodelovanje na društvenih in kulturnih prireditvah v regiji 

in širše, 7. letni koncert zbora, 8. božično-novoletni koncert za bolnike in svojce v 

bolnišnični kapeli Antona Martina Slomška, zborovodkinja Klementina Mikec Korpič, vodja 

dejavnosti Anemarija Smonkar; 

− likovna dejavnost: likovna skupina, redne delavnice, likovne kolonije, razstave, vodja 

dejavnosti Boža Majcen; 

− kulturno, umetniško, literarno druženje. 

 

Ksenija Pirš in Barbara Donik 
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Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje 
 

Strokovno DMSBZT Celje je samostojno, neprofitno, stanovsko in prostovoljno združenje 

medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, zaposlenih na območju celjske regije, tako na 

primarni, sekundarni in terciarni ravni. Društvo je bilo ustanovljeno leta 1963 in uspešno deluje že 

58 let. Leta 2023 bomo praznovali 60-letnico društva. Namen združenja je predvsem razvoj 

kakovostne in varne zdravstvene in babiške nege. Poudarek dajemo vseživljenjskemu 

izobraževanju na področju stroke. Razvijamo učne delavnice s področja stresa in komunikacije in 

obvladovanja konfliktnih situacij ter tako prispevamo k boljšemu razvoju medosebnih odnosov. V 

vsem tem času smo bili aktivno vključeni v vsa dogajanja na področju zdravstvenega varstva, 

zdravstvene nege, izobraževanja in raziskovalnega dela. Sproti spremljamo tudi aktualna politična 

dogajanja v lokalni in regionalni skupnosti ter s krovno organizacijo Zbornico − Zvezo, ki si 

prizadeva k ohranitvi in napredku stroke z neizmernimi napori, tako ali drugače sodelujemo in 

verjamemo, da nam bo s skupnimi močmi uspelo. 
 

Organi društva:  
- predsednica: Tomislava Kordiš, 

- podpredsednica: Petra Auser Štefančič, 

- Upravni odbor: Sabina Karačun, 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, Tomislava Kordiš. 
 

I. Izvedena strokovna srečanja in projekti 
 

- Kakovost in varnost, 22. 1. 2020, obvezne vsebine, 58 udeleženih 

- Etika in zakonodaja, 17. 7. 2020, obvezne vsebine, 80 udeleženih 

- TPO, 11. 2. 2020, Sekcija reševalcev (Branko Kešpert, mag. zdr. nege), SZŠ Celje, 23 

udeleženih. 

- Strokovno popoldne: Zaščita zdravstvenih delavcev in delavcev v zdravstvu (Alenka 

Petrovec Koščak, Majda Hrastnik), 15. 1. 2020, 29 udeleženih  

- Strokovno popoldne: Strukturiran debrifing po obravnavi kritično bolnega/poškodovanega 

pacienta (Jernej Jeromel), 12. 2. 2020, 28 udeleženih  

- TPO, 15. 9. 2020, Sekcija reševalcev (Branko Kešpert mag. zdr. nege), SZŠ Celje, 16 

udeleženih  

- Kakovost in varnost, obvezne vsebine, 14. 10. 2020, 80 udeleženih 

- Prizma (Sabina Kračun), 21. 10. 2020, 11 udeleženih 

- Prizma (Sabina Kračun), 5. 2. 2020, 9 udeleženih 

- Etika in zakonodaja, Thermana Laško, 17. 6. 2020, 38 udeleženih  

- Etika in zakonodaja, 4. 11. 2020, 37 udeleženih 

- Prizma (Sabina Kračun), 18. 11. 2020, 15 udeleženih 

- Strokovno popoldne: Hipotermija (Martin Erak), 2. 12. 2020, 48 udeleženih  
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II. Založniška dejavnost 
 

Članki v Utripu, in sicer o delavnicah Prizme, dobitnikih srebrnih znakov in pohval društva. 

Prejemnica priznanja za prostovoljko leta 2019 je bila naša članica Mojca Stopar. 

III. Interesne dejavnosti 

Kultura: 

19. 2. 2020 smo si ogledali predstavo Adamsovi v Ljubljani. 
 

Planinski pohodi:  
1. Raduha, 28. 6. 2020;  

2. Bavč, 30. 5. 2020; 

3. Velika Špička, 23. 2. 2020;  

4. Krim, 29. 2. 2020;  

5. Gozdnik in Kal, 25. 1. 2020. 
 

Maratoni: Konjiški maraton 
 

Druženje v Celju, 6. 6. 2020, ogled Celja in Starega gradu z vodičem Komptur Celje, 30 

udeležencev  
 

Božični in prednovoletni čas  
 

Kot vsako leto v božičnem času smo tudi letos organizirali obdaritev otrok svojih članov (starostna 

omejitev otrok do 6 let). 

Darila so starši prevzeli v otroški ambulanti, naša članica IO Petra Markovič je za vsakega otroka, 

teh pa je bilo sto, posebej zavila darilo, ki ga je spremljalo še nekaj slaščic. Pa so se oglasile naše 

članice iz Doma upokojenih ob Savinji, ker se zaradi obilice dela in hudih naporov niso pravočasno 

prijavile in sporočile imena svojih najmlajših, tako da je naša Petra naknadno še zanje pripravila 

darila, ker je na srečo imela še nekaj viška. Kolegice iz doma upokojencev so ji bile neizmerno 

hvaležne in vesele. Nekaj slik otrok naših članic smo seveda z dovoljenjem staršev objavili na naši 

FB strani. 

V jeseni 2020 smo na novo in prvič ustvarili FB društva, za katero skrbi članica IO Sabina Kračun. 

Vsa naša srečanja objavlja s skrbnostjo in vestno spremlja »komentarje«.  
 

Pomoč prostovoljcem v hrani in pijači za dom Šmarje na pobudo predsednice Monike Ažman. 
 

IV. Program dela in cilji za leto 2021  
 

V letu 2021 bomo poskušali izvesti nekaj predavanj, splošnih pa tudi tistih iz obveznih vsebin. Vsem 

bo in je zelo težko, ker predavanja na daljavo nimajo prave teže in ne dosežejo posameznikov. 

Komunikacije na daljavo nismo vajeni in nepoučeni o tovrstni komunikaciji, kaj šele podajanje snovi, 

novosti in druge pomembne informacije. Zato resnično upam, da bo v prihodnje boljše. 
 

Tomislava Kordiš 
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Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov 

Gorenjske 

Organi društva 

- predsednica: Alenka Bijol; 

- podpredsednici: Zorica Panić in Nina Trifoni; 

- Izvršilni odbor: Karla Bogožalec, Maja Zevnik, Darinka Livrin, Urška Slana, Bohinj, 

Dragica Arnolj, Sabina Pogačar Traven, Darja Pavlič, Simona Tomaževič, Špela Požun, 

Tadeja Pfajfar, Biljana Djakovič, Maja Kržišnik, Irma Šmelcer, Maja Štempihar, Viktorija 

Vodnik, Katja Mlinarec, Mateja Šenk, Sanda Šifkovič, Adrijana Ilievski, Marta Smodiš, 

Sara Drnač, Ivanka Zupan, Marjetka Košir, Ivan Topič, Grega Ziherl, Tanja Podlipnik, 

Maja Pozvek, Zala Marn; 

- Nadzorni odbor: Oti Mertelj, predsednica, Jožica Trstenjak, Nada Legat; 

- častno razsodišče: Mateja Bahun, predsednica, Avrea Šuntar – Erjavšek, Marjan Žagar, 

Vesna Zajc, Tanja Blaznik. 

 Izvedena strokovna srečanja in projekti 

- Strokovno srečanje Poskrbimo za zdravje doma in v službi ter občni zbor društva, 

15. september 2020, hotel Astoria Bled 

- Poklicna etika in zakonodaja s področja zdravstvene in babiške nege: modul licenca, 

20. oktober, 2020, na spletni platformi Google meet 

- Poklicna etika in zakonodaja s področja zdravstvene in babiške nege: modul licenca, 

17. december 2020, na spletni platformi Google meet 

- Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca, 20. oktober, 2020, na spletni 

platformi Google meet 

 

 Založniška dejavnost 

- Redno letno glasilo Društva Utrinki: ISSN 2232-2388 

- Kakovost in varnost v zdravstvu, CIP  

- Poskrbimo za svoje zdravje doma in v službi, CIP  

- Utrip/2: Slavnostna podelitev najvišjih priznanj društva, srebrni znak in naziv častni 

član društva v letu 2019, Alenka Bijol 

- Utrip/2: Učna delavnica TPO in prva pomoč pri tujku v dihalih, Jana Zupan 

- Utrip/6: Zakaj nordijska hoja, Sanda Šifkovič 

- Utrip/6: Razpis za podelitev priznanj društva, Alenka Bijol 

- Utrip/7: Srebrni znak in naslov častni član društva MSBZT Gorenjske v letu 2020, 

Alenka Bijol  

- Utrip/7: Strokovno srečanje in občni zbor društva, Mateja Bahun 

- Utrip/7: Strokovno izobraževanje na daljavo: Kakovost in varnost v zdravstvu – modul 

licenca, Jana Lavtižar 

- Utrip/7: Planinski izlet do Krnskega jezera, Sanda Šifkovič 
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III. Interesne dejavnosti 

- Tečaj teka na smučeh (dvakrat odpovedan zaradi premalo snega) 

- Nordijska hoja proti Bašlju, 4. 9. 2020  

- Kulinarična delavnica Enostavno in zabavno, 17. 2. 2020, 9. 9. 2020, Dvor 

Jezeršek  

- Kulinarična delavnica Prigrizki in finger food, 21. 9. 2020, Dvor Jezeršek  

- Planinski pohod do Krnskega jezera, 10. 10. 2020 
 

Glede na epidemiološke razmere je občasno potekal country ples, vadbe intenzivnih treningov, 

pilatesa in joge. Dokler je bilo možno, so člani lahko z abonmajskimi kartami obiskovali 

predstave Prešernovega gledališča Kranj in Gledališča Toneta Čufarja na Jesenicah. Potekal 

je tudi tečaj tujih jezikov na daljavo, po Skypu. 

IV. Druge aktivnosti 

- Udeležba vodstva društva skupaj s poslanci društva na 33. redni volilni skupščini 

Zbornice – Zveze 

- Spletna udeležbna na 17. simpoziju zdravstvene in babiške nege Slovenije  

- Spletna udeležba skupaj z izvršnim odborom društva na prednovoletni svečanosti 

Zobornice – Zveze 
 

Društvo je zaznamoval skupni angažma za pridobitev ustreznih pralnih mask. Pri tem nam je 

na pomoč (brezplačno) priskočila Mestna šivalnica Kranj. Tiste zavode, pri katerih je bil odziv, 

smo dodatno oskrbeli z medicinsko-tehnično opremo. Tako z merilci krvnega tlaka, pulznimi 

oksimetri in brezkontaktnimi merilci telesne temperature. Prav tako smo bili ves čas 

zaskrbljeni, kako postopati s strokovnimi vsebinami. Pred nami je bil informacijski izziv, ki smo 

se ga s skupnimi močmi in sodelovanjem društvenega informatika v jesenskem času uspešno 

lotili ter uredili uporabo spletne platforme Google meet za društveno rabo. Obvezne vsebine 

za podaljšanje licence smo tako v zadnjem delu leta tudi izpeljali. Prav tako smo imeli na 

platformi e-sejo izvršnega odbora in spletno podelitev priznanj srebrni znak in naziv častni član 

društva za leto 2020.  
 

V. Program dela in cilji za leto 2021 

Februar: 
 

- E-klinični večer: Sodobno zobozdravstvo, 12. 2. 2021 

Marec: 

- E-strokovno izobraževanje iz obveznih vsebin: Kakovost in varnost v zdravstvu: modul 

licenca  

- Občni zbor s strokovnim izobraževanjem (če bo možno)  

- Literarni večer z Bronjo Žakelj: Perilo se pere na devetdeset 

April: 

- E-klinični večer v sodelovanju s Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin: Oskrba 

starostnikov – sedanjost in vizija prihodnosti 

- Športna tekaška delavnica ali nordijska hoja  

- Ustvarjalna delavnica v sodelovanju z Dvorom Jezeršek  
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Maj: 

- 11. in 12. maj udeležba na simpoziju/kongresu in svečanosti ob 12. maju, mednarodnem 

dnevu medicinskih sester in 5. maju, mednarodnem dnevu babic 

- (E)-strokovno izobraževanje iz obveznih vsebin: Etika in zakonodaja v praksi 

zdravstvene in babiške nege: modul licenca  

- planinski pohod Po poti sedmih slapov pri Buzetu 

Junij: 

- izlet sekcije upokojenih članov društva – točen kraj in datum naknadno 

- Bazar zdravja v sodelovanju s Srednjo šolo Jesenice 

September: 

- planinski pohod na Piz Boe  

- klinično popoldne: ZORA, DORA, SVIT 

Oktober: 

- planinski pohod po Napoleonovi poti v Italiji 

- strokovno izobraževanje iz obveznih vsebin v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v 

zdravstvu: TPO z uporabo AED – Zavarovalnica Triglav Kranj  

- Večdnevni izlet v tujino s strokovnim ogledom(?) 

- sodelovanje na Ljubljanskem maratonu z meddruštvenim delovanjem 

- Delavnica TPO za sekcijo upokojenih članov društva 

November:  

- ustvarjalna delavnica v sodelovanju z Dvorom Jezeršek 

December: 

- 4. december: svečanost DMSBZT Gorenjske ob zaključku leta ter podelitev priznanj 

srebrni znak in naslov častni član društva 

- prednovoletno srečanje sekcije upokojenih članov društva 
 

V letu 2021 bomo organizirali:  
 

- Tečaje tujih jezikov glede na zanimanje udeležencev, potekali bodo tudi po Skypu. 

- Abonmajske karte za gledališke predstave, od januarja do aprila ter od oktobra do 

decembra v Gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah in Prešernovem gledališču 

Kranj. 

- Športne aktivnosti: pilates, rekreacija, joga. 

- Tečaj country plesa. 

 

 

Alenka Bijol 
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Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov 

Novo mesto 
 

DMSBZT NM je prostovoljno, samostojno, nepridobitno, stanovsko, nestrankarsko združenje 

medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja. 

Prioritetne naloge društva so: 

- skrb za napredek in uveljavitev zdravstvene nege, 

- redno strokovno izobraževanje, 

- družabna srečanja, 

- strokovne ekskurzije, 

- povezovanje s krovno organizacijo in sodelovanje z drugimi regijskimi 

društvi in strokovnimi  sekcijami. 

V društvu si želimo, da bi se uresničila naša prizadevanja, da bi vsaka medicinska sestra in vsak 

zdravstveni tehnik začutil pripadnost svoji edini stanovski organizaciji ter samoumevno postal njen 

aktivni član. 

Organi društva 

- predsednica: Jožica Rešetič; 

- podpredsednica: Marjeta Berkopec; 

- Upravni odbor: Milanka Markelič, Marjeta Martinčič, Gloria Šepec, Marica Parapot, Mojca 

Saje, Natalija Bergant, Jana Starc, Mira Brodarič, Marta Blažič, Mira Jerič, Marta Gantar, 

Kristina Novak, Karmen Janežič, Barbara Špilek, Alenka Vipavec Mahmutovič, Marjana 

Lavrič, Valentina Vajovič, Ružica Čoralić; 

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

- častno razsodišče: Marta Bančov, Vlasta Curhalek, Alenka Piškur, Marija Račič, Zdenka 

Seničar.  

Seje upravnega odbora  

UO se je sestal na štirih rednih sejah, in sicer 7. 1., 5. 2., 23. 6. in 22. 9. 2020. Zaradi epidemije so 

bile izvedene tudi štiri korespondenčne seje, in sicer 5. 5., 29. 10., 8. 11. in 29. 12. 2020.  

Na sejah so članice upravnega odbora obravnavale aktualno problematiko društva, se dogovarjale 

o izvedbi načrtovanih aktivnosti ter reševale nastale težave. 

I. Strokovna srečanja in projekti 2020 

Strokovna srečanja: 

- 12. Dnevi Marije Tomšič – Menedžment – pomemben dejavnik učinkovitosti in uspešnosti 

v zdravstveni negi, 17. 1. 2020  

- Odkloni pri zdravljenju z zdravili in pravilna priprava in aplikacija terapije, 12. 2. 2020, 117 

udeležencev  

- TPO: 1-krat za zaposlene v DSO Novo mesto (35 udeležencev) in 1-krat za zaposlene v 

SB Novo mesto 

- Komunikacija – izobraževanje za zaposlene v SB Novo mesto 

12. 2. 2020 smo izvedli redni letni občni zbor društva, ki se ga je udeležilo 117 članov in članic. 

Naša gostja je bila izvršna direktorica Zbornice – Zveze Anita Prelec, ki nam je po uvodnem 

pozdravu podala tudi aktualne informacije o aktivnostih na Zbornici – Zvezi. 
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Aktivnosti ob dnevih medicinskih sester in babic: 

- Intervju predsednice na lokalnem radiu. V medijih je bila predstavljena tudi dejavnost ZN v 

drugih zdravstvenih in socialnovarstvenih zavodih na območju Dolenjske, Bele krajine in 

Posavja. 

Druge aktivnosti: 

- Spremembe in dopolnitve statuta DMSBZT Novo mesto, ki so bile sprejete na občnem 

zboru društva. 

- Dokončna ureditev in oprema novih prostorov za sedež društva. 

- Društvo je predlagalo svojo članico Ljiljano Leskovic za regijsko koordinatorico v DSO na 

območju Dolenjske, Bele krajine in Posavja, ki je svoje naloge tudi uspešno izvajala. 

- Društvo je sodelovalo s prostovoljci, Srednjo zdravstveno in kemijsko šolo Novo mesto in 

FZV Novo mesto. 

- Upokojene kolegice so se srečale na svojem prvem srečanju. 

- Predsednica se je udeležila vseh sej ORSD, sodelovala v razpravah in predlagala rešitve 

ob obravnavi tekoče problematike. 
 

Izobraževanje v času epidemije: 

Od oktobra do decembra 2020 smo izvedli 16 delavnic »Higiena rok, uporaba OVO, spremljanje 

MDRO, ravnanje z odpadki«. Delavnice so bile izvedene v Splošni bolnišnici Novo mesto, udeležili 

pa so se jih zaposleni iz zdravstvenih in socialnovarstvenih zavodov Dolenjske, Bele krajine in 

Posavja. Skupno se je izobraževanj udeležilo 185 udeležencev. Predvsem zaposleni v domovih 

starejših občanov so izrazili veliko potrebo po tovrstnem izobraževanju. Čeprav se zdravstveni 

delavci vsakodnevno srečujemo z izzivi preprečevanja širjenja okužb na delovnem mestu, pa je 

bilo tovrstno izobraževanje v razmerah epidemije zelo dobrodošlo, saj tega znanja ni nikoli dovolj 

in je pomembno, da ga stalno obnavljamo. 
 

V vse učne zavode na našem območju, prav tako pa tudi na Fakulteto za zdravstvene vede Novo 

mesto in na Srednjo zdravstveno in kemijsko šolo Novo mesto smo poslali obvestilo o potrebnosti 

odvzema brisov za odkrivanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 in cepljenja proti covidu-19 dijakov 

na PUD in študentov na kliničnem usposabljanju. V nekaterih zavodih se testiranje in cepljenje že 

izvajata. 

II. Založniška dejavnost 
   

- Berkopec, M. Srebrni znak DMSBZT Novo mesto. Utrip, letnik XXVIII/1, januar, 2020. 

- Novak, K. Novi prostori DMSBZT Novo mesto. Utrip, letnik XXVIII/1, januar, 2020. 

- Berkopec, M. 12. Dnevi Marije Tomšič – Menedžment – pomemben dejavnik učinkovitosti 

in uspešnosti v zdravstveni negi. Utrip, letnik XXVIII/2, februar, marec, 2020. 

- Laznik, G. Strokovno izobraževanje mentorjev na FZV Univerze v Novem mestu. Utrip, 

letnik XXVIII/2, februar, marec, 2020. 

- Račič, M. Papež, D. Dan zdravstvene šole Novo mesto. Utrip, letnik XXVIII/2, februar, 

marec, 2020. 

- Berkopec, M. Keršič, I. Klemenc, D. Poročilo s strokovnega izobraževanja s področja 

zgodovine zdravstvene nege Florence 2020. Utrip, letnik XXVIII/3, april, maj 2020. 

- Berkopec, M. Pozabljena polovica Novega mesta. Utrip, letnik XXVIII/3, april, maj 2020. 

- Novak, K. Občni zbor in strokovno srečanje DMSBZT Novo mesto. Utrip, letnik XXVIII/3, 

april, maj 2020. 

- Naumov, S. Prijetno druženje upokojenih medicinskih sester DMSBZT Novo mesto. Utrip, 

letnik XXVIII/3, april, maj 2020. 
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- Berkopec, M. Keršič, I. Odlikovanje Florence Nightingale (Florence Nightingale Medal). 

Utrip, letnik XXVIII/4, junij, julij, 2020. 

- Berkopec, M. Stoletje predane skrbi strežbi bolnikom – usmiljene sestre v slovenskih 

bolnišnicah. Utrip, letnik XXVIII/5, avgust, september, 2020. 

- Leskovic, L. Kregar, N. Šimec, M. Erjavec, K. Medgeneracijsko prijateljstvo. Utrip, letnik 

XXVIII/5, avgust, september, 2020. 

- Laznik, G. Blažič, M. Vseživljenjsko učenje spodbuja profesionalizacijo zdravstvene nege. 

Utrip, letnik XXVIII/5, avgust, september, 2020. 

- Berkopec, M. Adi Ličen v spomin. Utrip, letnik XXVIII/6, oktober, november, 2020. 

- Berkopec, M. Rudolfinska sestra Rdečega križa Valentina (Marija) Vavpotič. Utrip, letnik 

XXVIII/7, december, januar 2020/21. 

- Laznik, G. Na izobraževanju mentorjev o pomenu pravilnega odvzema in priprave vzorcev 

venozne krvi za laboratorijsko diagnostiko. Utrip, letnik XXVIII/7, december, januar 

2020/21. 

- Novinec, V. Skrb za zdravje v šoli na daljavo Srednje zdravstvene in kemijske šole Novo 

mesto. Utrip, letnik XXVIII/7, december, januar 2020/21. 

III. Interesne dejavnosti 

Pohodniška skupina pod vodstvom Marjete Martinčič je 4. 3. 2020 organizirala pohod Potepanje 

po Čatežu in okolici, ki se ga je udeležilo 35 članov in članic. 

IV. Program dela in cilji za leto 2021 

Maj: 

- Etika in zakonodaja na področju zdravstvene nege, od 3. do 15. 5. 2021 v Novem mestu 

- TPO z uporabo AED, od 15. do 20. 5. 2021 v Novem mestu 

- Srečanje ob dnevu medicinskih sester, 14.  5. 2021 v Novem mestu 

Junij: 

- Stresna inkontinenca, od 1. do 10. 6. 2021 v Novem mestu 

- Kakovost in varnost v zdravstveni negi, od 10. do 20. 6. 2021 v Novem mestu 

- TPO z uporabo AED, od 20. do 30. 6. 2021 v Novem mestu 

- Predstavitev dejavnosti na negovalnem bolnišničnem oddelku 

- Redni letni občni zbor in redne volitve predsednika oz. predsednice in organov 

vodenja društva, 15. 5. 2020 ali začetek septembra 2021v Novem mestu 

September: 

- Zdravstvena nega in dejavnosti v socialnovarstvenih zavodih v času epidemije, od 

15. do 20. 9. 2021 v Novem mestu 

- TPO z uporabo AED, od 20. do 30. 9. 2021 v Novem mestu 

Oktober: 

- Novosti na področju enterostomalne terapije, od 1. do 10. 10. 2021 v Novem mestu 

- TPO z uporabo AED, od 15. do 20. 10. 2021 v Novem mestu 

- Karcinom prostate in novosti na področju zdr. nege urološkega pacienta, od 15. do 

20. 10. 2021 v Novem mestu 

November: 

- Interventna kardiološka diagnostika – kdo smo in kaj delamo, 5. do 15. 10. 2021 v 

Novem mestu    

- TPO z uporabo AED, od 15. do 25. 10. 2021 v Novem mestu 

December:  

- Novoletno srečanje – podelitev srebrnih znakov, 11. 12. 2021 na Prepihu 
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- Kakovost in varnost v zdravstvu (Izobraževanje bo potekalo v spletnem okolju MS 

Teams):   

• 12. februar 2021, 

• 19. marec 2021, 

• 21. maj 2021, 

• 22. oktober 2021, 

• 10. december 2021 

- Poklicna etika in zakonodaja s področja zdravstva (Izobraževanje bo potekalo v 

spletnem okolju MS Teams): 

• 29. februar2021 

• 16. april 2021 

Zaradi epidemije programa za lansko leto nismo mogli izpeljati, zato smo se na seji UO odločili, 

da vse prestavimo v letošnje leto. Pridržujemo si pravico do sprememb programa, za 

informacije se lahko obrnete na e mail: jozica.resetic@sb-nm.si ali karmen.jan@gmail.com 
 

Program pohodov za leto 2021: 

- marec 2021, Ajdna 

- april 2021, Grmada–Šmarna gora 

- maj 2021, Lagastja 

- november 2021, pohod v neznano 

Za pohode je odgovorna Marjeta Martinčič. 
 

Program izletov za 2021: 

- 4-dnevni izlet v Srbijo. 

- enodnevni izlet po Sloveniji. 
 

 

 

Jožica Rešetič in Kristina Novak 

 

  

mailto:jozica.resetic@sb-nm.si
mailto:karmen.janezic@sb-nm.si
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Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov 

Nova Gorica  
 

Društvo MSBZT Nova Gorica je prostovoljno, samostojno, neprofitno združenje medicinskih sester, 

babic in zdravstvenih tehnikov Severne Primorske, ki delujejo na področju zdravstvene nege. 

Društvo se povezuje v Zvezo strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov 

Slovenije in s tem v Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije. Uradni zaznamek o 

ustanovitvi Društva medicinskih sester Nova Gorica je 16. 6. 1971 pri Skupščini občine Nova 

Gorica. 
 

Organi društva 

- predsednica: Metka Plesničar, mandat 2018−2022; 

- podpredsednica: Monika Kalin Vodopivec, mandat 2018−2022; 

- Izvršni odbor: Metka Plesničar (po funkciji), Monika Kalin Vodopivec (po funkciji), Rada 

Skočir – blagajnik, Nataša Slejko – tajnik, Alan Furlan, Aleksandra Besednjak, Barbara 

Sitar, Melita Podgornik Kanalec, Lilijana Deržek, Judita Vrtovec, Klara Bavčar, Metka 

Špacapan, Mirjana Stanić Mlakar, Darja Pangerc Bratina, Stanko Rovtar, Irena Vidmar, 

Suzana Skok (mandat članov 2018−2022; 

- Nadzorni odbor: Jasmina Komel, Irma Rijavec, Tina Gregorc, Jana Klanjšček, Marta 

Rustja (mandat članov 2018−2022); 

- častno razsodišče: Damjana Marc, Irena Ferjančič, Jasna Cijan, Veronika Koren, Vesna 

Malič; nadomestni člani častnega razsodišča: Aljoša Kobal Skomina, Nina Terčon, 

Magdalena Pavšič, Matjaž Ferfolja, Darja Gorjup Poženel (mandat članov 2018−2022). 
 

Našim članom omogočamo: 

- izobraževanja s področja zdravstvene nege, preventivnega dela in promocije 

zdravja; 

- vključevanje in sodelovanje v lokalni skupnosti 

- ter povezovanje na skupnih družabnih in strokovnih srečanjih. 

 Izvedena strokovna srečanja in projekti 

 

- Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED, 25. 1. 2020, Zdravstveni dom Nova 

Gorica 

- strokovno predavanje Saše Einsiedler o pomenu zavedanja svojih vrednot z naslovom 

»Imeti sebe rad-a«, 6. 3. 2020, Dvorec Zemono, Vipava 

- Občni zbor Društva MSBZT Nova Gorica z izvolitvijo poslancev Zbornice – Zveze za leto 

2020 ter pogostitev članov s kulinaričnimi dobrotami priznanega kuharskega mojstra 

Tomaža Kavčiča, 6. 3. 2021, Gostilna pri Lojzetu − Dvorec Zemono 

- projekt Promocijska akcija v zahvalo zdravstvenim delavcem. V Društvu MSBZT Nova 

Gorica smo se odločili, da ob koncu letošnjega leta v zahvalo in poklon vsem svojim članom 

za ves njihov trud in požrtvovalnost izvedemo manjšo promocijsko kampanjo. Organizirali 

smo fotografiranje in s pomočjo profesionalne ekipe Casarsa Tinta ustvarili promocijski 

material z naslovom Ponosni na naše junake! Naša mesta smo v sodelovanju z Mestno 

občino Nova Gorica, Občino Šempeter-Vrtojba, Občino Ajdovščina, Občino Vipava in 

Občino Tolmin obarvali s plakati junakov. 
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 Interesne dejavnosti 
 

- jesenski pohod Po poti pasijona v Škofji Loki in najlepši slovenski ljubezenski zgodbi – 

Cvetje v jeseni, 26. 9. 2020 

 Druge aktivnosti 
 

Redno smo izvedli vse seje IO, tudi v času razglašene epidemije v videokonferenčni obliki. 

Sodelovali smo z Zbornico – Zvezo pri organizaciji delavnice o Preprečevanju in obvladovanju 

okužb z virusom SARS-CoV-2 z uporabo osebne varovalne opreme za goriško regijo, 11. 8. 2020 

v prostorih VDC Nova Gorica, Enota Solkan. 

Izvedli smo dve manjši simbolični donaciji zavodoma, ki sta se prva soočila z vdorom koronavirusa 

v naši regiji. 

 Program dela in cilji za leto 2021 
 

Strokovna izpopolnjevanja: 

- Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED, maj 2021 in oktober 2021, Nova Gorica, 

Ajdovščina; 

- Poklicna etika in zakonodaja v zdravstvu, november 2021; 

- Kakovost in varnost v zdravstvu, april 2021;   

- Krajše delavnice, kraj in čas srečanj določimo naknadno. 
 

Druženja: 

- občni zbor društva, 5. marec 2021; 

- strokovna ekskurzija, maj 2021; 

- svečana prireditev ob 50. obletnici delovanja društva in podelitev naziva častni član 

Društva MSBZT Nova Gorica, 18. junij 2021, SNG Nova Gorica;  

- prednovoletno srečanje, 27. november 2021; 

- večkrat letno druženje v skupinah, ki delujejo v našem društvu; 

- pohodi: dva pohoda, kam in kdaj določimo naknadno. 
 

Društvene dejavnosti: 

- seje izvršnega odbora društva − večkrat letno, seja nadzornega odbora in druge seje, 

vezane na delovanje Društva MSBZT Nova Gorica; 

- vključevanje v naloge in dejavnosti Zbornice − Zveze; 

- sodelovanje z drugimi društvi in strokovnimi sekcijami. 
 

Vse dejavnosti in aktivnosti društva bodo usklajena ter prilagojena trenutnim epidemiološkim 

navodilom in priporočilom. 

 
 

Metka Plesničar 
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Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov  

Ptuj-Ormož 
 

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ptuj-Ormož (v nadaljevanju DMSBZT) 

je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje medicinskih sester, babic in zdravstvenih 

tehnikov ptujsko-ormoške regije, ki delujejo na področju zdravstvene in babiške nege in oskrbe. 

DMSBZT Ptuj-Ormož deluje od leta 1970 in ima 764 članov. Članstvo je prostovoljno, financira se 

iz članarin. Društvo skrbi, da so v organih društva zastopane vse delovne sredine.  

Temeljno poslanstvo in namen društva je strokovno združevanje, skrb za strokovni razvoj s ciljem 

izboljšati kakovostno obravnavo pacientov in neprekinjen razvoj stroke zdravstvene in babiške 

nege v naši regiji. Delujemo v javnem interesu. Skrbimo za strokovna izpopolnjevanja in 

izobraževanja svojih članov. Spodbujamo raziskovalno in publicistično delo. Odprti smo za ideje 

slehernega člana društva. Skrbimo za krepitev pozitivne poklicne samopodobe in zavedanja 

svojega prispevka pri krepitvi in ohranjanju zdravja ljudi. Sedež društva: Potrčeva 19a, 2250 Ptuj.  
 

Organi društva 

- predsednica: Tanja Ribič Vidovič; 

- podpredsednica: Nevenka Rosić;  

- člani predsedstva: Sabina Bricelj Čelan, Metka Rašl, Suzana Komperšak, Irena Galun, 

Valerija Kokot, Marija Kokol, Bernarda Stajnko, Ida Emeršič, Brigita Mlinarič, Majda Feguš, 

Boštjan Viher, Mira Gašparič, Sergeja Zebec, Dragica Golob, Jožica Lozinšek, Irena 

Klasinc, Andreja Bračič; 

- Nadzorni odbor: Anja Bela, Marta Hanžekovič, Albina Šimenko. 

- častno razsodišče: Romana Nedog, Simona Petrovič, Lirija Zemljarič, Nina Miklašič, 

Dušanka Zadravec. 

I. Strokovna izobraževanja DMSBZT Ptuj-Ormož 
 

- Kinestezija v zdravstveni negi z učnimi delavnicami, 22. 1. 2020, Splošna bolnišnica 

dr. Jožeta Potrča Ptuj 

Na strokovnem izobraževanju je bilo 29 udeležencev. Ugotavljali smo kazalnike kakovosti in izvedli 

teoretično in praktično preverjanje znanja.  

- TPO z vključenim AED (modul obvezne vsebine), 31. 1. 2020, Hotel Roškar 

Izobraževanju je prisostvovalo 52 udeležencev. Ugotavljali smo kazalnike kakovosti in izvedli 

teoretično in praktično preverjanje znanja. Izdan je bil zbornik.  

- Razumevanje faktorjev postopka odvzema krvi, primer dobrih praks z učnimi 

delavnicami, 20. 2. 2020, Hotel Roškar 

Na izobraževanju je bilo 48 udeležencev. Ugotavljali smo kazalnike kakovosti.  

- Komunikacija, medosebni odnosi in mobing v zdravstvu z učnimi delavnicami, 4. 3. 2020, 

Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj 

Izobraževanja z učnimi delavnicami se je udeležilo 52 udeležencev. Ugotavljali smo kazalnike 

kakovosti.  

- Enteralna prehranska podpora, 2. 7. 2020, Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj 

Na izobraževanju je bilo 38 udeležencev.  

- Temeljni postopki oživljanja, zunanja defibrilacija pri odraslih in etični vidik pri TPO, 

24. 8. 2020, Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj 

Izobraževanju je prisostvovalo 21 udeležencev.  
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- Zdravstveno-negovalni pristopi k oskrbi akutnih in kroničnih ran, 26. 8. 2020, Splošna 

bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj 

Izobraževanju je prisostvovalo 31 udeležencev.  

- Temeljni postopki oživljanja, zunanja defibrilacija pri odraslih in etični vidik pri TPO, 

27. 8. 2020, Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj 

Na izobraževanju je bilo 25 udeležencev.  

- Razjeda zaradi pritiska, 6. 10. 2020, e-izobraževanje (webinar) 

Izobraževanju je prisostvovalo 72 udeležencev. 

Zaradi epidemije kar nekaj strokovnih izobraževanj, družabnih aktivnosti in zaključkov leta, 

načrtovanih za leto 2020, nismo mogli realizirati in jih bomo v letu 2021. Prav tako nam ni uspelo 

izpeljati svečanosti ob 50-letnici DMSBZT Ptuj-Ormož s podelitvijo srebrnih znakov. 
 

II. Druge aktivnosti DMSBZT Ptuj-Ormož 

- Udeležba na redni skupščini Zbornice − Zveze septembra. 

- Predsednica se je udeležila sej ORSD ter izobraževanj Zbornice − Zveze. 

- Imeli smo tri redne seje predsedstva. Obravnavali smo aktualno problematiko. 

- Povezovanje z organizacijami v lokalnem okolju, ki imajo podobne naloge v svojih 

programih. 

- Povezave z nevladnimi organizacijami. 

- Spremljanje aktualnih dogodkov na področju zdravstva, zdravstvene in babiške nege. 

 

III. Program dela za leto 2021 DMSBZT Ptuj-Ormož 

Na 3. redni seji 22. 12. 2020 DMSBZT Ptuj-Ormož je predsedstvo društva sprejelo program dela 

za leto 2021. Programi strokovnih izobraževanj so namenjeni zaposlenim v zdravstveni in babiški 

negi in so usklajeni z obveznimi vsebinami. 

Strokovna izobraževanja 
 

Januar: 

- Temeljni postopki oživljanja, zunanja defibrilacija pri odraslih in etični vidik pri TPO 

Februar: 

- Kakovost in varnost v zdravstvu − modul obvezne vsebine 

• (v sodelovanju z DMSBZT Maribor) 

- Zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika − modul obvezne vsebine  

• (v sodelovanju z DMSBZT Maribor) 

Marec: 

- Zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika − modul obvezne vsebine  

• (v sodelovanju z DMSBZT Maribor) 

- Kakovost in varnost v zdravstvu − modul obvezne vsebine 

• (v sodelovanju z DMSBZT Maribor) 

April: 

- Reševanje zapletov pri negi stome 

Maj: 

- Bolečine v hrbtenici 

- TPO z vključenim AED − modul obvezne vsebine  
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Junij: 

- Promocija zdravja na delovnem mestu 

- TPO z vključenim AED − modul obvezne vsebine  

September: 

- Menopavza 

Oktober: 

- Paliativna oskrba 

- TPO z vključenim AED − modul obvezne vsebine  

November: 

- Kinestezija v zdravstveni negi z učnimi delavnicami 

- Kakovost in varnost v zdravstvu − modul obvezne vsebine 

December: 

- Naročanje, izdaja in aplikacija krvi in krvnih komponent 
 

Srečanja 

- Sodelovanje z Zbornico − Zvezo ob mednarodnem dnevu medicinskih sester in babic  

- 11.−15. 5. 2021, Aktivnosti v regiji, za promocijo zdravstvene in babiške nege. 

- 28. 5. 2021, Slovesnost ob 50. obletnici DMSBZT Ptuj-Ormož. 

- 28. 5. 2021, Svečana podelitev srebrnih znakov in priznanj DMSBZT Ptuj-Ormož. 
 

Kulturne dejavnosti 

- Gledališka predstava ob dnevu žena in materinskem dnevu, marec 
 

Izletništvo 

- Lepote Dolenjske, maj 

- planinski izlet na Debelo peč, junij  
 

Zaključek leta 

- Zaključek leta v Hotelu Roškar, december  
 

Druge aktivnosti društva 

- Redni občni zbor DMSBZT Ptuj-Ormož v Hotelu Roškar; 

- tri ali štiri redne seje predsedstva društva;  

- izdaja Zbornika ob 50. obletnici DMSBZT PTUJ-ORMOŽ; 

- 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. 
 

 

Tanja Ribič Vidovič 
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Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih 

tehnikov Koper 

Associazione infermiere, ostetriche e infermieri professionali di 

Capodistria 

 

Delovanje in program SDMSBZT temelji na spodbujanju pripadnosti članov ter povezovanju članov 

znotraj strokovnega združenja z drugimi sorodnimi organizacijami in krovno organizacijo Zbornico 

– Zvezo z namenom pridobivanja sodobnih, naprednih znanj in spodbujanja članov k aktivnemu 

delovanju, raziskovanju, dvigovanju pomena ter ugleda poklicne skupine v družbi, razvijanju 

osebnostnih vrednot medicinskih sester, kot so srčnost, spoštovanje, inovativnost in odgovornost, 

koristne izrabe prostega časa v obliki druženja in športnega udejstvovanja in ne nazadnje, promociji 

in krepitvi zdravja med člani in v širšem okolju.  
 

Organi društva 

- predsednica: Doroteja Dobrinja;  

- podpredsednica: Maja Praček; 

- Upravni odbor: Bojana Baričič, Elvira Blašković, Diana Godec, Karmen Spacal Jakomin, 

Cvetka Lorger Rekič, Tanja Montanič Starc, Mira Peroša, Boja Pahor, Danijela Petelin, 

Valentina Smrdel, Mira Šavora, Marija Tulek; 

- Komisija za priznanja: Marina Čok, Tina Furlan, Meta Grgič, Karmen Spacal Jakomin, 

Momirka Radonjič; 

- Nadzorni odbor: Diana Koren, Mirsada Osmani, Ornela Trebovc, Nataša Petvar, Simon 

Veladžič; 

- častno razsodišče: Marko Grdina, Vanja Kosmina Novak, Elizabeta Kovačič, Ester 

Štenta, Romina Vidmar Dolgan. 

I. Izvedena strokovna srečanja in projekti 
 

- 29. februar 2020 – TPO z uporabo AED – 45 udeležencev  

Zaradi razglašene epidemije covid-19 so bila predvidena predavanja preložena na 

ugodnejšo epidemiološko sliko. 

II. Interesne dejavnosti 

Vse planirane interesne aktivnosti so bile odpovedane zaradi slabe epidemiološke situacije v 

Sloveniji. 

III. Program dela in cilji za leto 2021 

SDMSBZT Koper v sodelovanju z drugimi strokovnimi društvi:  

- Kakovost in varnost v zdravstvu, izobraževanje bo potekalo v spletnem okolju, termini 

bodo objavljeni naknadno; 

SDMSBZT Koper v sodelovanju z drugimi strokovnimi društvi:  

- Zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika, modul licenca, izobraževanje bo 

potekalo v spletnem okolju, termini bodo objavljeni naknadno;  
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- marec 2021, Izzivi zdravstvene in babiške nege IX. – Promocija zdravja, 

Občni zbor SDMSBZT Koper, Portorož; 

- oktober 2021, TPO z uporabo AED za zaposlene v zdravstveni in babiški negi, ZD Koper; 

- maj 2021, Slovesnost ob mednarodnem dnevu medicinskih sester in babic s podelitvijo 

najvišjih priznanj SDMSBZT Koper – srebrni znak, volilni Občni zbor SDMSBZT Koper, 

Portorož; 

- december 2021, Slovesnost ob zaključku leta s podelitvijo zahval SDMSBZT Koper za leto 

2019, Portorož. 
 

Če se epidemija covid-19 ne bo umirjala, bomo vsa izobraževanja organizirali v sodelovanju z 

drugimi strokovnimi društvi oziroma z Zbornico – Zvezo online. 

 

Izletniški program oz. strokovna ekskurzija: odvisno od epidemiološke situacije v Sloveniji in v 

svetu. O terminu in natančnem programu vas bomo pravočasno obvestili. 

 

 Doroteja Dobrinja 
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Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov 

Velenje 
 

Splošni namen društva je poglobljeno strokovno združevanje, skladno s cilji in nameni: 

- društvo ohranja, razvija in krepi vlogo poklica – izvajalca zdravstvene in babiške nege z 

namenom zagotoviti status in ugled zaposlenih v zdravstveni in babiški negi v družbi; 

- z izvajanjem svojih aktivnosti se društvo vključuje v lokalno zdravstvenovzgojno delovanje 

ter razvija vlogo partnerja v družbeni skrbi za zdravje in podporo prebivalstvu v vseh 

življenjskih obdobjih v trenutkih zdravja in bolezni; 

- aktivno skrbi za stanovsko, socialno, kulturno in športno udejstvovanje ter za izboljševanje 

kakovosti življenja svojih članov; 

- aktivno sodeluje na področju razvijanja kulturne in zgodovinske dediščine medicinskih 

sester in babic; 

- razvija medsebojne odnose s strokovnimi regijskimi društvi, strokovnimi sekcijami, 

Zbornico – Zvezo, sindikatom delavcev v zdravstveni negi ter z drugimi strokovnimi 

združenji in institucijami na lokalni, državni in mednarodni ravni. 

 

Prednosti za člane so brezplačna izobraževanja, osebnostna rast in sofinanciranje prostočasnih 

aktivnosti ter izletov. 
 

Organi društva 

- predsednik: mag. Janez Kramar, mandat 2017−2021; 

- podpredsednik: Andrej Koletnik, mandat 2017−2021; 

- Izvršilni odbor: Špela Hofinger Mihelič, Suzana Lipnik, Darinka Poljanšek, Marija 

Krt, Gabrijela Miklavžina, mandat 2017−2021; 

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

mandat 2017−2021; 

- častno razsodišče: Darja Kramar, predsednica, Slavica Avberšek, Tahi 

Globačnik, mandat 2017−2021. 

 Izvedena strokovna srečanja in projekti 

- Zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika, Velenje, 26. 2. 2020 

- Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED, Topolšica, 14. 9. 2020 

- Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED, Topolšica, 17. 9. 2020 

 Založniška dejavnost 

Predstavitev DMSBZT v almanahu Naš čas. 
 

 Interesne dejavnosti 

Interesnih dejavnosti zaradi epidemije nismo izvajali. 
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  Program dela in cilji za leto 2021 

 

Strokovna izobraževanja 
 

Februar 2021: Obvladovanje sladkorne bolezni 

Marec 2021: Etika in zakonodaja v zdravstvu 

April 2021: Prepoznava in ukrepanje ob zastrupitvah 

Maj 2021: Nevrološka obolenja in svečana proslava ob mednarodnem dnevu medicinskih sester  

Junij 2021: Pljučni bolnik v hospitalni obravnavi 

September 2021: Izlet DMSBZT Velenje 

Oktober 2021: Predstavitev službe nujne medicinske pomoči sodobnega časa – sistem ali še ne? 

November 2021: Gastrointestenalne težave − bolezen sodobnega časa? 

December 2021: Kulturna predstava ali strokovno predavanje in tradicionalno prednovoletno 

druženje članov DMSBZT Velenje 
 

Druge aktivnosti: 
 

- delavnica sodobnih kuharskih tehnik, 

- planinski pohod,  

- enodnevno potepanje po Sloveniji, 

- gledališka predstava ob mednarodnem dnevu žena in občni zbor društva. 

 

 

mag. Janez Kramar 
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Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih 

tehnikov Pomurje 

 
Organi društva 

- predsednica: Dragica Jošar;  

- podpredsednica: Brigita Kovačec; 

- Izvršni odbor: Jasna Meško – tajnica, Renata Gorjan, Simon Jelenovec, Urška Sinic, Karla 

Zemljič Pučko, Zvonka Brus Hladen, Katja Fortunat, Štefka Majcen, Mojca Rožman Nagy, 

Renata Škrget, Simon Kovač, Tadeja Sršen, Irena Šumak, Dragica Krojs, Leon Hegeduš, 

Darja Hoheger, Melita Lapoši, Marija Flisar, Klaudija Sever Lovenjak, Anita Preinšperger, 

Janja Koren, 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. 
 

Volilni Zbor članov SDMSBZT Pomurje bi moral biti novembra 2020, vendar smo ga zaradi 

epidemioloških razmer v državi (covid-19) in s tem povezanimi ukrepi s sklepom IO in NO prestavili 

na obdobje, ko bodo razmere to dopuščale. Zato se mandat vsem sedanjim članom IO in NO 

podaljša do zbora članov. 

 Izvedena strokovna srečanja in projekti v letu 2020 
 

– Komunikacija v zdravstveni negi, 28. 1. 2020, 75 udeležencev 

– TPO z AED, 20. 2. 2020, 18 udeležencev 

– Predstavitev delovanja zdravstvene nege VDC Murska Sobota in DV in BE Gornja 

Radgona, 27. 2. 2020, 21 udeležencev       

– Zbor članov SDMSBZT POMURJA, 5. 3. 2020, 69 udeležencev 

– Sodelovanje z Zbornico – Zvezo pri organizaciji izobraževanja Preprečevanje in 

obvladovanju okužb z virusom SARS–CoV–2 z uporabo osebne varovalne opreme za 

pomursko regijo 
 

Skupine za samopomoč so delovale kot prostovoljke v izrednih razmerah epidemije covid-19. 

Pomoč prostovoljcem študentom v času epidemije covid-19, ki so delovali v DSO Ljutomer. 

Vokalna skupina Žarek – nastop na Zboru članov marca 2020. 

Glede na epidemiološke razmere in ukrepe v Sloveniji nismo realizirali vseh načrtovanih 

aktivnosti. 

Sodelovali smo na Skupščini Zbornice – Zveze. 

12. maja, mednarodni dan medicinskih sester, smo sodelovali v radijski oddaji na Murskem valu. 

Članice so delovale kot koordinatorice v regiji pri MZ za načrtovanje in izvajanje aktivnosti za 

preprečevanje prenosa okužbe z virusom SARS-CoV-2 za izvajalce zdravstvene nege. 

Udeležili smo se slovesnosti ob podelitvi priznanja jabolko navdiha. 

Imeli smo štiri redne seje in tri korespondenčne seje IO in NO SDMSBZT Pomurja. 
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 Druge aktivnosti 

Članom in članicam smo podarili zaščitno masko z logotipom.  

Ob potresu na Hrvaškem smo skupaj z Zbornico – Zvezo, drugimi regijskimi društvi in 

strokovnimi sekcijami finančno pomagali kolegicam. 
 

 

 Založniška dejavnost 

Izdaja Zbornika ob 60. obletnici delovanja SDMSBZT Pomurja, december 2020 

 Program dela in cilji za leto 2021 

Strokovna izpopolnjevanja: 

- Če bodo razmere dovoljevale, bomo najprej realizirali še nerealizirana izobraževanja iz 

leta 2020. 

- Poudarek bomo dali obveznim vsebinam – modul licenca. 

- Skupaj z drugimi regijskimi društvi že organiziramo izobraževanja iz obveznih vsebin na 

spletu. 

- TPO z AED bomo organizirali, ko bodo razmere dopuščale. 

- Realizirati nameravamo slovesnost ob 60-letnici delovanja SDMSBZT in podeliti 

priznanja za leto 2020.  

- Volilni zbor članov, ko bodo epidemiološke razmere to dovoljevale.  

- Vključevanje SDMSBZT v lokalno okolje. 

 

    Dragica Jošar 
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Strokovno regijsko društvo medicinskih sester, babic in 

zdravstvenih tehnikov Koroške 
 

Namen društva je strokovno povezati medicinske sestre, babice in zdravstvene tehnike, ki delujejo 

na področju zdravstvene in babiške nege in tako s skupnim znanjem prispevati k razvoju le-te. 
 

Organi društva za mandatno obdobje od 8. 12. 2019 do 8. 12. 2023: 

- predsednica: Janja Pungartnik; 

- podpredsednica: Jelena Čubra; 

- Upravni odbor: Kristina Pur, Aleksandra Saša Horvat, Matej Vidovič, Jolanda Glavič, 

Andreja Kušter, Tanja Hovnik Markota, Claudia Razbornik, Bojana Štern, Majda Topler, 

Tina Vetter, Bojana Viderman, Bojana Zemljič; 

- Nadzorni organ: Ida Lužnik, Marijana Plaznik, Nada Manojlovič, Frančiška Šumečnik, 

Helena Verčko; 

- razsodišče: Klavdija Mežnar, Lidija Reiter, Erika Plevnik, Vesna Vravnek. 

Op.: Od sicer predvidenih petih članov so se na to funkcijo prijavili in bili izvoljeni štirje člani društva. 

I. Strokovna srečanja in projekti 2020 
 

Uspešno smo realizirali načrtovana izobraževanja za člane društva. 
 

Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED, 20. 2. 2020 Splošna bolnišnica SG 

Komunikacija na delovnem mestu − bonton telefonskega 

komuniciranja 

29. 9. 2020 Mladinski kulturni center SG 

Komunikacija na delovnem mestu − bonton telefonskega 

komuniciranja 

13. 10. 2020 online 

Sodobni postopki za obravnavo kroničnih ran 22. 10. 2020 online 

Komunikacija na delovnem mestu − bonton telefonskega 

komuniciranja 

3. 11. 2020 online 

Začetni pristopi k (potencialno) kritično bolnemu pacientu 

− algoritem ABCDE 

1. 12. 2020 online 

II. Druge aktivnosti 
 

Društvo se je vključevalo v vse aktivnosti Zbornice − Zveze. Na spletnih straneh društva smo redno 

objavljali aktualna dogajanja v društvu in na Zbornici – Zvezi. 

Sofinancirali smo udeležbo vseh članov društva, ki so za sredstva zaprosili v skladu s Pravilnikom 

društva o dodeljevanju sredstev iz sklada za izobraževanje. Nekateri člani Upravnega odbora 

društva so se udeležili akademije za funkcionarje v organizaciji Zbornice – Zveze. 

Januarja (20. in 21. 1.) smo obiskali večino zdravstvenih zavodov na Koroškem z namenom 

predstavitve novega vodstva ter delovanja društva. Narejen je bil »posnetek stanja« v delovnih 

sredinah, kar nam je pripomoglo pri pripravi nadaljnjih usmeritev delovanja društva. 

Ob mednarodnem dnevu medicinskih sester in babic so regionalni mediji objavili našo izjavo za 

javnost in s pisnim prispevkom sodelovali v reviji Špital. 

Izvedli smo štiri redne seje UO (20. 1., 4. 3., 2. 9., 23. 11. 2020), sejo NO 19. 2. 2020 ter zbor 

članov 28. 9. 2020. 
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III. Program dela in cilji za leto 2021  
 

Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koroške za leto 2021 

načrtuje: 

- organizacijo in izvedbo 12 popoldanskih izobraževanj (ob torkih) v januarju, februarju in 

marcu. Izobraževanja bodo namenjena dobremu počutju oz. ohranjanju zdravja telesa in 

duha; 

- aprila bomo organizirali strokovno srečanje z naslovom Zdravstvena nega v situaciji covid-

19 na Koroškem;  

- sodelovanje z Zbornico − Zvezo ob mednarodnih dnevih babic (5. maj) in medicinskih 

sester (12. maj). Organiziran bo prevoz za člane na nacionalno svečanost; 

- podelitev priznanj SDMSBZT KOROŠKE junija; 

- septembra sklic zbora članov društva;  

- oktobra izlet v Maltatal (v sodelovanju s SDZNS SE SG); 

- novembra in decembra izobraževanje za obvezne vsebine v zdravstveni in babiški negi 

(Temeljni postopki oživljanja). 
 

 

   

Janja Pungartnik      
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Poročila in programi dela strokovnih sekcij 
 

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 

medicini dela, prometa in športa 

 

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v medicini dela, prometa in  

športa deluje na področju aktivnega zdravstvenega varstva delavcev, voznikov in športnikov. 

Izvajamo tudi promocijo zdravja delavcev, voznikov in športnikov v različnih delovnih okoljih.  
 

Člani izvršilnega odbora 

- predsednica: Darja Magnik; 

- člani: Rebeka Kokalj Vrtarič, Karla Pučko Zemljič, Vida Vlašič, Nevenka Gale, Barbara 

Terbovc, Biljana Pejčić. 
 

V letu 2020 je bila izvedena ena korespondenčna seja (17. 6. 2020). 

 Izvedena strokovna srečanja 

V letu 2020 je bilo načrtovano eno strokovno srečanje, in sicer septembra 2020, ki pa je zaradi 

epidemije odpadlo. Po posvetu in sklepu članic izvršnega odbora SS smo to strokovno 

srečanje prestavili v leto 2021.  

 Založniška dejavnost 

Zaradi odpovedanega strokovnega srečanja ni bil izdan zbornik. 

 Druga strokovna dejavnost 
 

V strokovni sekciji MDPŠ je že pripravljena večina protokolov z ožjega strokovnega področja. 

Nekateri med njimi se dopolnjujejo in usklajujejo z drugimi sorodnimi strokovnimi sekcijami 

(glede poenotenja vsebine in nosilcev):  

- preiskava sluha na šepet, 

- avdiometrija, 

- bitermalni frekvenčni vestibulogram, 

- izračun proporderance in asimetrije odgovorov (BFV); 

- preiskave vidnih funkcij: 

• preiskava vidnega polja – perimetrija (statična in kinetična), 

• preiskava vida na aparatu OPTOVIST, 

• preiskava nočnega vida na aparatu Nyktometru. 

 Mednarodna dejavnost 

Od leta 2010 aktivno sodelujemo v evropskem združenju medicinskih sester FOHNEU s 

področja medicine dela. Nevenka Šestan je članica evropskega združenja in deluje v delovni 

skupini za izobraževanje. Vsako leto sta organizirani dve delovni srečanji, vendar se jih vedno 

ne moremo udeležiti. 
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 Program dela in cilji za leto 2021 

Program dela: 

- uskladitev in objava strokovnih protokolov in postopkov v ZN za strokovno področje, 

- izvedba enodnevnega strokovnega izobraževanja.  

 

Cilji za leto 2021: 

- izvedba specializacije za VMS in DMS s področja MDPŠ ali specialna znanja s 

področja vidnih funkcij, 

- aktivno sodelovanje v evropskem združenju FOHNEU (na delovnih srečanjih dvakrat 

letno) in sodelovanje pri pripravi na 8. mednarodnega kongresa FOHNEU. 

 

 

Darja Magnik 
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Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji 
 

Namen in cilji strokovne sekcije so ohranjanje in nadaljevanje bogate tradicije, skrb za strokovni 

napredek zdravstvene nege na področju psihiatrije, povezanost in strokovno sodelovanje med 

vsemi psihiatričnimi bolnišnicami in posebnimi socialnimi zavodi, med različnimi strokami in ostalimi 

poklicnimi skupinami ter tudi povezava in prenos znanja na mlade, povezovanje med teorijo in 

prakso, znanjem in izkušnjami. 
 

Člani izvršnega odbora 

- predsednik: Darko Loncnar; 

- podpredsednik: Aljoša Lapanja;  

- člani: Ivo Jambrošič, Vesna Juršič, Jernej Kocbek, Petra Kodrič, Anja Mivšek, 

Urška Poček in Simona Podgrajšek;  

- strokovna sodelavka sekcije za področje skupnostne psihiatrične obravnave na 

primarni ravni zdravstvenega varstva Jacinta Doberšek Mlakar; 

- strokovni sodelavec sekcije za področje pedopsihiatrične obravnave na terciarni ravni 

Denis Mušič; 

- strokovna sodelavka sekcije za področje zavodov za prestajanje kazni zapora Mateja 

Karo. 

Izvršni odbor Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji in Stalne delovne 

skupine managementa zdravstvene nege na področju psihiatrije je v letu 2020 zasedal na eni redni 

seji in dveh korespondenčnih sejah. 

 Strokovna dejavnost 
 

Izvršni odbor Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji je novembra 2020 v 

času javne razprave podal pripombe na predlog zakona o duševnem zdravju.  
 

Izvršni odbor Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji je dopolnil in sprejel 

predlagan šifrant s področja patronažnega varstva v Šifrantu VZS za področje duševnega zdravja 

in psihiatrije ter ga posredoval RSK za zdravstveno in babiško nego v potrditev. 
  

Izvršni odbor Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji čaka na potrditev treh 

novih nacionalnih protokolov (Diskretni nadzor, Stalni nadzor v gibanju, Testiranje na prisotnost 

psihoaktivnih substanc v urinu in slini) in šest prenovljenih nacionalnih protokolov iz leta 2019. 

 Mednarodna dejavnost 
 

Sekcija MS in ZT v psihiatriji je članica HORATIO – evropskega združenja zdravstvene nege na 

področju psihiatrije. Mednarodni kongres zdravstvene nege na področju psihiatrije v Berlinu maja 

2020, na katerem smo načrtovali aktivno udeležbo, je bil zaradi epidemije/pandemije novega 

koronavirusa odpovedan.  

 Program dela in cilji za leto 2021 
 

- Samostojno organizirano strokovno srečanje Svetovalne in motivacijske tehnike za delo s 

pacienti VIII, 8. 4. in 9. 4. 2021, Terme Zreče 

- Sodelovanje pri organizaciji strokovnega srečanja s PB Idrija Terapevtska komunikacija in 

medosebni odnos, 20. 5. 2021, PB Vojnik 
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- Sodelovanje pri organizaciji strokovnega srečanja s PB Ormož Medpoklicno sodelovanje v 

zdravstvu, 15. 10. 2021 (podelitev priznanj na ožjem strokovnem področju), PB Ormož  
 

 

 

     Darko Loncnar in Aljoša Lapanja 
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Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju 

 

Šolska sekcija je bila ustanovljena leta 1970 pri Zvezi društev medicinskih sester z namenom, da 

organizacijsko poveže vse medicinske sestre, ki so poučevale v zdravstvenih šolah v Sloveniji. 

Danes sekcija združuje in povezuje učitelje zdravstvene nege v poklicnem in srednjem strokovnem 

izobraževanju v srednjih zdravstvenih šolah, predavatelje na visokih zdravstvenih šolah in 

fakultetah v dodiplomskih in podiplomskih programih ter mentorje dijakom in študentom v kliničnih 

okoljih. Učitelji in predavatelji zdravstvene nege morajo imeti predhodno formalno izobraževanje iz 

zdravstvene nege z večletnimi praktičnimi oz. kliničnimi izkušnjami na področju, ki ga poučujejo oz. 

izobražujejo. Stalno strokovno izobraževanje in osebnostni razvoj je pogoj za poučevanje v 

zdravstveni negi in oskrbi. 

Cilji sekcije so zagotoviti sodelovanje in enotnost poučevanja za poklice izvajalce v zdravstveni 

negi in oskrbi. 
 

Organi sekcije 

predsednica: Irena Šumak; 

podpredsednica: Danica Artnak; 

člani IO: Saša Šabjan, mag. Darja Ovijač, Mojca Tomažič, Maja Štempihar, mag. Barbara Kegl, 

dr. Miha Kaučič, Tanja Gašperlin. 

 Izvedena strokovna srečanja 

Strokovni seminar z učnimi delavnicami: Znanje kot podlaga sodobni zdravstveni negi in oskrbi, 15. 

9. 2020, Celje 
 

 Založniška dejavnost 

Znanje kot podlaga sodobni zdravstveni negi in oskrbi, E-zbornik: zapis v Cobissu, september 2020 
 

 Druga strokovna dejavnost 

− Sodelovanje članov sekcije v delovnih skupinah pri dokumentih: Prostovoljstvo, Podoba 

medicinskih sester in babic, Strokovni nadzori, Osebna varovalna oprema 

− Aktivnosti ob tednu otroka od 6. do 9. oktobra: Odgovor je pogovor 

 Program dela in cilji za leto 2021  

− Podoba izvajalcev zdravstvene in babiške nege ter oskrbe v sodobnem času, marec 

2021 (e-izobraževanje) 

− Učenje za življenje, več e-srečanj, januar, februar 2021 (e-izobraževanje) 

− Srečanje z učitelji in predavatelji zdravstvene nege, maj 2021 

− Srečanje ravnateljev in članov aktivov zdravstvene nege, junij 2021 
 

− Srečanje dekanov in članov kateder zdravstvene nege, junij 2021 

− Enodnevni strokovni seminar z izvedbo volitev, september 2021. 

 

Irena Šumak  
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Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziji, 

intenzivni terapiji in transfuziologiji 

 

Namen in cilji Sekcije MS in ZT v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji so skrb za 

strokovni napredek, povezanost in strokovno sodelovanje med vsemi bolnišnicami in klinikami. V 

strokovni sekciji si želimo poenoteno graditi vizijo med različnimi strokami in poklicnimi skupinami 

na naslednjih področjih: 
 

- priprava nabora dokumentov, ocenjevalnih lestvic in orodij za vodenje zdravstvene nege v 

procesih dela; 

- razvijanje organizacije učnih delavnic z naslednjimi programi − sledenje novostim in 

raziskavam s ciljem potrebe razvoja stroke (šola mehanske ventilacije, hemodinamski 

monitoring, žilni pristopi, vodenje akutne in kronične bolečine, strokovni seminarji); 
- spodbujanje prenosa dobrih praks iz kliničnih okolij in usposabljanja za delo v druga 

klinična okolja;  

- ohranjanje sodelovanja v mednarodnih združenjih EfCCNa, WfCCN, IFNA; 

- spodbujanje k poenotenju stroke pri uporabi različnih strokovnih kliničnih izrazov; 

- oblikovanje delovne skupine znotraj strokovne sekcije za pripravo enotnih nacionalnih 

protokolov zdravstvene nege za posamezno področje (anesteziologija, intenzivna terapija, 

transfuziologija); 
- spodbujanje inovativnega vodenja in raziskovanja v kliničnih okoljih; 

- oblikovanje raziskovalne skupine iz kliničnih področij Sekcije MS in ZT v anesteziologiji, 

intenzivni terapiji in transfuziologiji za razvoj interesnih področij, priprave smernic, 

implementacije protokolov in priporočil klinične prakse v procese dela. 
 

Organi sekcije:  

- predsednik: Anton Justin, 2019−2023; 

- podpredsednica: Marjetka Nemeš, 2019−2023; 

- člani: Brigita Erbežnik Zdravkovič (anestezija), Bojana Korošec (intenzivna terapija), 

Lejla Lampret Goševac (transfuzija), mandat 2019−2023. 

Člani izvršnega odbora: Zlatko Grubešić, Tjaša Korelič. 

Intenzivna terapija: Jernej Mori, Dragica Karadžić. 

Transfuzija: Maja Draksler, Lejla Lampret Goševac, Suzana Pečarič. 

 Izvedena strokovna srečanja 
 

- Obvladovanje bolečine, Klinika Golnik, 13. 2. 2020 

- Interdisciplinarni pristop obravnave bolnika z bolečino − mala šola bolečine za zdravstveno 

nego, 1. del z mednarodno udeležbo, 12. 12. 2020, spletno izobraževanje  
 

 Založniška dejavnost 
 

V sodelovanju z izr. prof. dr. Miljenkom Križmarićem s Fakultete za zdravstvene vede Univerze v 

Mariboru, Zbornico- Zvezo in strokovno sekcijo smo sodelovali pri projektu. Zaključno poročilo je 

dostopno na naslednji povezavi: 

http://flipbooks.prelom.si/postavitev_opreme_in_zdravil.html#book_pdf/1  

http://flipbooks.prelom.si/postavitev_opreme_in_zdravil.html#book_pdf/1
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 Druga strokovna dejavnost 
 

V letu 2020 smo javnosti predstavili akcijo obvladovanja akutne in kronične bolečine. Uvedli smo 

štiri korake obvladovanja bolečine, ki jo predstavlja beseda POLH (P prepoznaj, O oceni, L lajšaj, 

H hitro). V sklopu akcije smo pripravili plakat, ki je bil poslan več kot 300 zdravstvenim ustanovam 

v Sloveniji z namenom, da tako zdravstveno osebje kot bolniki primerno obvladujejo tako akutno 

kot kronično bolečino.  

 Mednarodna dejavnost 
 

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziologiji, intenzivni terapiji in 

transfuziologiji je članica IFNA, EFFCNA in WFCCN ter mednarodno sodeluje s HDMSARIST in 

UINARS.   

 Program dela in cilji za leto 2021  
 

Strokovna sekcija v letu 2021 pripravlja: 

- Interdisciplinarni pristop obravnave bolnika z bolečino − mala šola bolečine za zdravstveno 

nego, 2. del: Obvladovanje bolečine pri otroku in mladostniku;  

- Interdisciplinarni pristop obravnave bolnika z bolečino – mala šola bolečine za zdravstveno 

nego, 3. del: Zdravljenje bolečine;  

- Interdisciplinarni pristop obravnave bolnika z bolečino – mala šola bolečine za zdravstveno 

nego, 4. del; 
- učna delavnica Priprava, shranjevanje, distribucija in transfuzija krvnih komponent;  

- učna delavnica Hemodinamski monitoring; 

- učna delavnica Žilni pristopi; 

- v primeru sprostitve ukrepov bo izvedena tudi delavnica Mehanska ventilacija; 

- Interdisciplinarni pristop obravnave pacientov v enotah intenzivne terapije. 
 

 

 

Anton Justin  
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Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni 

dejavnosti 
 

Namen Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti je:  

- proučevanje strokovnih vprašanj s področja patronažnega varstva in 

patronažne zdravstvene nege; 

- organiziranje izobraževanj z vseh področij zdravstvene nege ter sorodnih ved, 

katerih vsebine so pomembne za napredek stroke; 

- poenotenje metodologije in postopkov v patronažni zdravstveni negi; 

- zagotavljanje razvoja in napredka v stroki. 

Organi sekcije: 

- 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, Združenje zasebnih patronažnih medicinskih sester. 

 Strokovna srečanja 
 

− Sekcija oktobra 2020 zaradi epidemije ni izvedla načrtovanega dvodnevnega strokovnega 

srečanja. 

− Posvet vodij patronažnih služb (video konferenc), 27. oktober 2021. 

 

 Založniška dejavnost 
 

- Delo – Generacija+, 12. 2. 2020 – Kakšne težave imajo pri delu patronažne sestre 

(https://www.delo.si/novice/slovenija/kaksne-tezave-pri-delu-imajo-patronazne-sestre/)  

-  RTV SLOV, 20. 3. 2020 − Patronažnim sestram na terenu zmanjkuje razkužil 

(https://www.rtvslo.si/zdravje/novi-koronavirus/patronaznim-sestram-na-terenu-

zmanjkuje-razkuzil/517708) 

- Delo − Generacija+, 21. 10. 2020 − Patronažne sestre imajo v času koronavirusa še več 

dela (https://www.delo.si/novice/slovenija/patronazne-sestre-imajo-v-casu-koronavirusa-

se-vec-dela/)  
 

 Druga strokovna dejavnost 
 

- »Priporočila za preprečevanje prenosa okužbe z virusom covid-19 za izvajalce 

patronažnega varstva, obravnavane paciente in družinske člane«, 20. 3. 2020 

(www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/objava_priporocila_za_preprecevanje_preno

sa_okuzbe_z_virusom_covid-

19_za_izvajalce_patronaznega_varstva_obravnavane_paciente_in_druzinske_clane.pdf) 

- Navodilo za izvedbo cepljenja pacientov z zmanjšano pokretnostjo na domu z vključitvijo 

patronažne službe − sodelovanje članov IO sekcije pri pripravi navodila, 20. 10. 2020 

(https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodilo_cepljenje_patronaza.pdf)  

- Revidiran dokument »Priporočila za preprečevanje prenosa okužbe z virusom covid-19 za 

izvajalce patronažnega varstva, obravnavane paciente in družinske člane«, 17. 11. 2020 

(https://www.zbornica-zveza.si/wp-content/uploads/2020/11/Priporo%C4%8Dila-za-

https://www.delo.si/novice/slovenija/kaksne-tezave-pri-delu-imajo-patronazne-sestre/
https://www.rtvslo.si/zdravje/novi-koronavirus/patronaznim-sestram-na-terenu-zmanjkuje-razkuzil/517708
https://www.rtvslo.si/zdravje/novi-koronavirus/patronaznim-sestram-na-terenu-zmanjkuje-razkuzil/517708
https://www.delo.si/novice/slovenija/patronazne-sestre-imajo-v-casu-koronavirusa-se-vec-dela/
https://www.delo.si/novice/slovenija/patronazne-sestre-imajo-v-casu-koronavirusa-se-vec-dela/
http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/objava_priporocila_za_preprecevanje_prenosa_okuzbe_z_virusom_covid-19_za_izvajalce_patronaznega_varstva_obravnavane_paciente_in_druzinske_clane.pdf
http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/objava_priporocila_za_preprecevanje_prenosa_okuzbe_z_virusom_covid-19_za_izvajalce_patronaznega_varstva_obravnavane_paciente_in_druzinske_clane.pdf
http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/objava_priporocila_za_preprecevanje_prenosa_okuzbe_z_virusom_covid-19_za_izvajalce_patronaznega_varstva_obravnavane_paciente_in_druzinske_clane.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodilo_cepljenje_patronaza.pdf
https://www.zbornica-zveza.si/wp-content/uploads/2020/11/Priporo%C4%8Dila-za-prepre%C4%8Devanje-prenosa-oku%C5%BEbe-z-virusom-COVID-19-za-izvajalce-patrona%C5%BEnega-varstva-obravnavane-paciente-in-dru%C5%BEinske-%C4%8Dlane-17.11.2020.pdf9
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prepre%C4%8Devanje-prenosa-oku%C5%BEbe-z-virusom-COVID-19-za-izvajalce-

patrona%C5%BEnega-varstva-obravnavane-paciente-in-dru%C5%BEinske-

%C4%8Dlane-17.11.2020.pdf9)  

Navodilo za izvajanje, beleženje in obračunavanje storitev v patronažnem varstvu − sodelovanje 

članov IO sekcije pri pripravi navodila, 29. 12. 2020 (https://www.nijz.si/sl/navodilo-za-izvajanje-

belezenje-in-obracunavanje-storitev-v-patronaznem-varstvu-0)  
 

Druge aktivnosti 
 

- Analizirali smo podatke o opravljenih storitvah in pripravljali izhodišča za nadaljnje ukrepe 

z željo dokončne ureditve financiranja področja patronažne dejavnosti. Podatke smo 

poslali na ZZZS in na podlagi podatkov predlagali spremembe za Splošni dogovor 2021. 

- Delovna skupina, ki je pri sekciji zadolžena za pripravo predlogov in dogovorov za področje 

financiranja patronažnega varstva, se je v letu 2020 večkrat sestala s predstavniki ZZZS. 

Pripravili smo številne nove šifre za beleženje storitev, ki so jih uspešno umestili v šifrant 

storitev za patronažno dejavnost. 

- Podali pobudo za spremembe splošnega dogovora.  

- Redno smo se udeleževali sej OSS ter drugih aktivnosti v okviru Zbornice – Zveze in širše.  

- Pripravili smo več strokovnih mnenj za področje patronažnega varstva, ki smo jih 

posredovali pristojnim na Zbornici − Zvezi. 

- Kot predstavniki stroke smo se aktivno vključevali v pripravo končnega poročila projekta 

MoST, ki je potekal na NIJZ in je bil namenjen nadgradnji preventivnih programov v 

patronažni dejavnosti. Nadgrajene preventivne obravnave smo 1. 1. 2021 sistemsko 

vključili v šifrant obravnav za vse izvajalce patronažnega varstva. 

- Sodelovali smo pri pripravi in izvedbi strokovnega izobraževanja za predstavitev 

nadgrajenih preventivnih obravnav za izvajalce patronažnega varstva (december 2020). 

- Sodelovali smo pri oblikovanju odgovorov na vprašanja, ki jih zaposleni v patronažnem 

varstvu naslavljajo na Zbornico – Zvezo in sproti odgovarjali na naslovljena neposredno na 

nas. 

- V letu 2020 smo odgovorili na več kot 400 elektronskih sporočil, ki smo jih prejeli na e-

naslov patronazna.sekcija@gmail.com. Pripravili smo 15 dopisov, ki smo jih preko pisarne 

Zbornice – Zveze posredovali na različne naslove ali pa smo jih naslovili samo na Zbornico 

– Zvezo. 
 

 Program dela in cilji za leto 2021  
 

- Kontinuirano nadaljevanje dosedanjih aktivnosti sekcije. 

- Umestitev patronažne dejavnosti v zakonodajo – ponovno pripraviti predlog pravilnika in 

ga poslati na MZ. 

- 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 območjih, indeks razvitosti posameznih terenskih območij, 

podeželje ter posebne pogoje na demografsko ogroženih in geografsko odročnih območjih 

– pozvati MZ za pripravo mreže skupaj s člani sekcije. 

- Pripraviti nacionalni protokol predaja pacienta v domačo oskrbo. 

- Dvig organizacijske kulture in pripadnosti sekciji in stanovski organizaciji. 

https://www.zbornica-zveza.si/wp-content/uploads/2020/11/Priporo%C4%8Dila-za-prepre%C4%8Devanje-prenosa-oku%C5%BEbe-z-virusom-COVID-19-za-izvajalce-patrona%C5%BEnega-varstva-obravnavane-paciente-in-dru%C5%BEinske-%C4%8Dlane-17.11.2020.pdf9
https://www.zbornica-zveza.si/wp-content/uploads/2020/11/Priporo%C4%8Dila-za-prepre%C4%8Devanje-prenosa-oku%C5%BEbe-z-virusom-COVID-19-za-izvajalce-patrona%C5%BEnega-varstva-obravnavane-paciente-in-dru%C5%BEinske-%C4%8Dlane-17.11.2020.pdf9
https://www.zbornica-zveza.si/wp-content/uploads/2020/11/Priporo%C4%8Dila-za-prepre%C4%8Devanje-prenosa-oku%C5%BEbe-z-virusom-COVID-19-za-izvajalce-patrona%C5%BEnega-varstva-obravnavane-paciente-in-dru%C5%BEinske-%C4%8Dlane-17.11.2020.pdf9
https://www.nijz.si/sl/navodilo-za-izvajanje-belezenje-in-obracunavanje-storitev-v-patronaznem-varstvu-0
https://www.nijz.si/sl/navodilo-za-izvajanje-belezenje-in-obracunavanje-storitev-v-patronaznem-varstvu-0
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- 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 

prispevek h krepitvi položaja stroke in opolnomočenja vodij – vsaj enkrat letno. 

- Spodbujanje znanstvenoraziskovalnega dela v patronažni zdravstveni negi, objavo 

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. 

- Sodelovanje pri vzpostavitvi nacionalnega informacijskega sistema v okviru e-Zdravja. 

- 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. 

- 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 območji, neenakost v preskrbljenosti 

prebivalcev s patronažnim varstvom (razlike v realizaciji delovnih programov) in neenakost 

v izobrazbeni strukturi izvajalcev. 

- Priprava priporočenih dokumentacijskih obrazcev za patronažno varstvo. 

 

 

Mag. Andreja Krajnc 
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Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni 

dejavnosti 
 

Perioperativna zdravstvena nega je prepoznavanje fizioloških, psiholoških in socioloških potreb 

bolnikov, katerih stanje zahteva kirurško diagnostiko in zdravljenje. Perioperativna zdravstvena 

nega je usmerjena v preventivo in rehabilitacijo. Za zagotavljanje izvajanja kontinuirane 

perioperativne zdravstvene nege kirurškega bolnika in njegove družine je treba ugotoviti in oceniti 

človekove potrebe, načrtovati zdravstveno nego in vrednotiti dosežene rezultate glede na 

postavljene cilje oziroma na pričakovane izide zdravstvene nege 
 

Organi sekcije: 

predsednica: Tatjana Požarnik, II. mandat; 

podpredsednica: Tatjana Trotovšek, II. mandat; 

člani IO: Sanja Arnautović, Barbara Luštek – obe II. mandat, Blaž Brdnik, Gorana Furlanič, Aljoša 

Kraševec, Simona Sečko, Elvira Sadiku – vsi I. mandat. 
 

 Izvedena strokovna srečanja 
 

Zaradi epidemije covid-19 leta 2020 nismo izvedli nobenega strokovnega izobraževanja. 

 Druga strokovna dejavnost 

Oblikovali smo Priporočila za preprečevanje okužbe s SARS-CoV-2 v operacijski dvorani. 

Nadaljevali smo projekt Varno in zdravo delovno okolje, v okviru katerega smo dokončali brošuro 

na temo ergonomija. Začeli smo pripravljati brošure o hrupu.  
 

 Mednarodna dejavnost 

Smo člani evropskega združenja European Operating Room Nurses Association, kjer se je 

predstavnica Slovenije Sanja Arnautović udeležila sveta EORNA, ki je potekal online. 

 Program dela in cilji za leto 2021 

-  nadaljevanje promocije izdane monografije Perioperativna zdravstvena nega; 

- izid Priporočil za preprečevanje okužbe s SARS-CoV-2 v operacijski dvorani; 

- udeležba na AORN Global Surgical Conference & EXPO, 7. do 10. avgust 2021, 

Orlando, FL, USA; 

- udeležba na kongresu EORNA maja 2021 na spletu; 

- vsaj dve seji izvršnega odbora sekcije; 

- promocija informativne brošure »Odstranjevanje kirurškega dima – vsakdo ima pravico 

do čistega zraka« in ozaveščanje zaposlenih in širše javnosti o nevarnih vplivih 

kirurškega dima; 

- povezovanje s Kliničnim inštitutom za medicino dela, prometa in športa ter službo za 

varstvo pri delu, ki bo pomagala pri oceni tveganja pred kirurškim dimom;  

- organizacija strokovnega izobraževanja Zdravje zaposlenih v perioperativni zdravstveni 

negi, oktober 2021; 

- izdaja zbornika predavanj ob strokovnem izobraževanju; 

- enkrat letno izdaja brošur v okviru projekta Promocija zdravega in varnega delovnega 

okolja – brošuri o ergonomiji in hrupu; 

- organizacija delavnic in krajših izobraževanj s pomočjo aplikacije Zoom; 
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- sodelovanje v projektih Zbornice – Zveze; 

- oblikovanje novih nacionalnih protokolov; 

- povezovanje s kolegicami in kolegi iz drugih držav. 
 

 

 

Tatjana Požarnik 
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Sekcija medicinskih sester in babic 

 

Sekcija medicinskih sester in babic ščiti pravice in interese babic/babištva, skrbi za prepoznavnost 

babiške stroke in skrbi za njen razvoj. 

Babištvo je neodvisna, samostojna zdravstvena disciplina v Republiki Sloveniji. 

Sekcija medicinskih sester in babic skrbi za strokovni razvoj zaposlenih v zdravstvenem varstvu 

žensk, otrok in njihovih družin, pripravlja kadrovske normative, strokovne smernice in protokole ter 

sodeluje pri oblikovanju domače in evropske zdravstvene politike. 

Vključeni smo v pripravo kompetenc ter kadrovskih standardov in normativov izvajalcev v 

dejavnosti babištva. 

 

Mandatno obdobje za vse člane IO ter predsednico je od 2016 do 2020 (oz. do naslednjih prvih 

volitev, po sklepu UO Zbornice - Zveze). 
 

Organi sekcije 

v. d. predsednice: Karolina Kovač; 

podpredsednica: Irena Maguša; 

člani ožjega IO: Renata Nahtigal, Marjana Adamič, Anže Čeh, Angela Petaci, Gordana 

Njenjić; 

člani širšega IO: Sonja Harnik, Nina Radin, Rok Janežič, Petra Petročnik, Katja Krvina, 

Nata Kocijan, Tjaša Koderman, Marina Lukič, Katja Zupan, Eva Jerše, Alenka Selan. 

 Založniška dejavnost 

Začeli smo digitalizirati Babiški vestnik in podprli izdajo knjige Babice v Kranju in okoliških 

vaseh pred letom 1950 (avtorica Rozalija Rajgelj). 

 Druga strokovna dejavnost 

Končane so Kompetence in poklicne aktivnosti izvajalcev v dejavnosti babištva, ki čakajo 

na natis. 

 Mednarodna dejavnost 

- Članstvo v ICM (International Confederation of Midwives) in 

- članstvo v EMA (European Midwives Association) 

 Program dela in cilji za leto 2021 

V načrtu imamo eno daljše e-strokovno izobraževanje in dve delavnici za primarno in sekundarno 

raven. 

Načrtujemo volitve za predsednico oz. predsednika ter člane IO sekcije MS in babic. 

Izdali bomo pomemben dokument Kompetence in poklicne aktivnosti izvajalcev v dejavnosti 

babištva. 
 

 

Karolina Kovač in Gordana Njenjić 
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Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 

pulmologiji 
 

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji pokriva zelo ozko področje 

obravnave pulmološkega bolnika na vseh ravneh zdravstvenega varstva. Delo sekcije je usmerjeno 

k združevanju in strokovnemu izpopolnjevanju predvsem iz vsebin zdravstvene nege pulmološkega 

pacienta. 
 

Člani izvršilnega odbora 

- predsednica: Maruša Ahačič; 

- podpredsednica: Lojzka Prestor; 

- člani: Izdor Kos, Vlado Kodrič, Marija Krt, Natalija Vičar, Karmen Založnik, Barbara 

Blaževič.  

 Izvedena strokovna srečanja 

- Obravnava bolnika s težko astmo na biološki terapiji v covid-19 razmerah – delavnica (štiri 

delavnice online), 9.–24. 10. 2020  

- Novi pristopi k obravnavi bolnikov s kroničnimi respiratornimi obolenji v covid-19 razmerah, 

1.–3. 12. 2020 (online) 

- Novi pristopi k obravnavi bolnikov s kroničnimi respiratornimi obolenji v covid-19 razmerah, 

15.–16. 12. 2020  

- 7. slovenski pulmološki, alergološki in imunološki kongres, 11. 12. 2020  

 Program dela in cilji za leto 2021  

Pljučni bolnik skozi oči onkologije v Novem mestu 

Diagnostika in zdravstvena nega v času diagnostike pljučnega raka, kajenje, delavnice plevralna 

punkcija z manometrijo, rokovanje z drenažo, opolnomočenje pljučnega bolnika 

 

 

Maruša Ahačič 
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Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji 

 
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji skrbi za ohranjanje bazičnega 
znanja, prenos novih znanj ter praktičnih veščin in spretnosti na vseh ravneh zdravstvenega 
varstva. Je povezovalna in svetovalna organizacija, ki se odziva na trenutna stanja na področju 
zdravstvene nege v pediatriji. Dostopna je vsakemu posamezniku na strokovnem področju in 
omogoča izboljšave ter inovacije na področju zdravstvene nege v pediatriji. Spodbuja raziskovalno 
dejavnost ter sodeluje pri implementiranju rezultatov v prakso. 
 

 

Organi sekcije 

- predsednica: Ivanka Limonšek, 

- podpredsednica: Majda Oštir,  

- člani: Matjana Koren Golja, Andreja Ljubič, Jasmina Kamenčič Grmek, Cvetka Skale, 

Gabriela Gabor, Andreja Doberšek, Doroteja Dobrinja. 
 

Namen in cilji sekcije: 

- krepitev zdravstvenega stanja otrok in mladostnikov,  

- izboljšanje kakovosti na področju zdravstvene nege v pediatriji,  

- izboljšanje zdravja kronično bolnih otrok in mladostnikov,  

- povezovanje na strokovnem področju na vseh ravneh zdravstvenega varstva, 

- poenotenje standardov in smernic na področju zdravstvene nege, 

- aktivno sodelovanje v evropskih organizacijah zdravstvene nege v pediatriji. 
 

Tekoče usmeritve in cilji 2020: 

- ustanovitev stalne delovne skupine glavnih medicinskih sester, 

- promocija cepljenja, 

- aktivnosti na področju varnega dela z zdravili, 

- k aktivnostim povabiti izvajalce zdravstvene nege, ki delujejo na področju šolstva (šole s 

prilagojenim programom, CIRIUS Kamnik in Vipava, IRIS, centre za naglušne in gluhe, vzgojne 

zavode …), 

- vzpostaviti aktivno sodelovanje z vključevanjem strokovnih vsebin na strokovnih srečanjih. 

 Izvedena strokovna srečanja 

V letu 2020 zaradi epidemije nismo izvedli strokovnih srečanj. Vse dogovorjene aktivnosti so se 

prenesle v leto 2021. 

 Založniška dejavnost 

− zbornik predavanj: Vloga medicinske sestre pri izvajanju preventivnega zdravstvenega 

varstva otrok in mladostnikov, Radenci, marec 2020; 

− Poslanica ob svetovnem dnevu zdravja otroka. 

 Druga strokovna dejavnost 

− Sodelovanje pri prenovi Pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na 

primarni ravni, kjer smo predstavniki Zbornice − Zveze 17. junija imeli možnost predstaviti 

pripombe k pripravljenemu dokumentu. Na sestanku na MZ so bili sprejeti vsi predlogi. 

− Sodelovanje pri pripravi dokumenta Kadrovski standardi in normativi v zdravstveni in 

babiški negi za področje pediatrične zdravstvene nege. 
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− Aktivnosti na področju dojenja UNICEF (ozaveščanje, strokovna predavanja, aktivna 

promocija dojenja). 

− Sodelovanje na XI. mednarodnem simpoziju o dojenju in laktaciji − videokonferenca 9. in 

10. oktobra 2020 pod naslovom Podpiramo dojenje za zdravje planeta. 

− Opozarjanje na neizvajanje preventivnih dejavnosti za otroke in mladostnike zaradi covida-

19. 

− Aktivne udeležbe na strokovnih seminarjih v okviru delovnih organizacij.  

− Sodelovanje z Društvom svetovalcev za laktacijo in dojenje Slovenije pri organizaciji 

izobraževanja o dojenju.  

 Mednarodna dejavnost 

− Septembra 2020 je bil načrtovan sestanek odbora PNAE v Ljubljani. Ob tej priložnosti bi si 

člani ogledali tudi klinično okolje pediatrične ustanove. Zaradi epidemije je bilo organizirano 

virtualno srečanje. 

− Sodelovanje na XI. mednarodnem simpoziju o dojenju in laktaciji UNICEF za spodbujanje 

dojenja − videokonferenca 9. in 10. oktober 2020 pod naslovom svetovnega tedna dojenja 

Podpiramo dojenje za zdravje planeta. 

− Sodelovanje na 8 kongresu Hrvatske udruge medicinskih sestara sa medžunarodnim 

sudjelivanjem "Sestrinstvo bez granica" v Opatiji avgusta 2020. 

− Drugo sodelovanje na konferenci ELACTE: Networking for Breastfeeding (spletni 

dogodek). 

 Program dela in cilji za leto 2021 

- varna in kakovostna zdravstvena nega zdravega in bolnega otroka in mladostnika; 

- spodbujanje raziskovalnega dela zdravstvene nege, ki bo temeljila na dokazih; 

- razvoj izobraževanja v smislu spremljanja sodobnih smernic in implementacija znanja v 

praktično delo; 

- promocija strokovne sekcije in prepoznavnost v strokovnem in širšem okolju; 

- večanje zavednosti pomena preventivnih akcij na področju pediatrične zdravstvene nege; 

- povezovanje strokovne sekcije z drugimi strokovnimi institucijami, ki pomembno vplivajo 

na zdravje otrok in mladostnikov; 

- vključevanje izvajalcev, ki so manj prepoznani na področju pediatrične zdravstvene nege; 

- povečanje sodelovanja z menedžmentom, ki deluje na strokovnem področju našega dela; 

- aktivno sodelovanje v PNAE; 

- sodelovanje z ELACTE; 

- sodelovanje z Društvom svetovalcev za laktacijo in dojenje Slovenije. 

 Druge aktivnosti 2021 
 

− Dokončali bomo dva nacionalna protokola. 

− Pripravili bomo dve strokovni srečanji. 

− Pripravili bomo strokovne vsebine za člane Zbornice − Zveze (»četrtkovanje«). 

− Izvedli bomo seje IO sekcije. 

− Sestanki z managementom na področju pediatrične zdravstvene nege. 

− Aktivno sodelovanje z NIJZ na področju cepljenja. 

− Aktivno sodelovanje z Unicefom na področju dojenja. 
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− Povečati sodelovanje z združenjem za pediatrijo. 

− Zdravstvenovzgojno delovanje na področju cepljenja. 

− Objava strokovnih in poljudnih člankov na področju cepljenja z namenom povečati zavest 

staršev in otrok ter mladostnikov za odločitev za cepljenje.  

− Povečati prepoznavnost našega dela na področju tveganih vedenj otrok in mladostnikov. 
 

 

 

Ivanka Limonšek 
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Strokovna sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 

družinski medicini 
 

Strokovna sekcija se zavzema za strokovni razvoj na področju zdravstvene nege in zdravstvene 
vzgoje ter podporo medicinskim sestram, ki delajo na področju ambulant družinske medicine. Naša 
naloga je ugotavljanje stanja in potreb, spremljanje in uvajanje novosti, organiziranje in izvajanje 
izobraževanj ter skrb za zagotavljanje ustreznih profilov izvajalcev. Prav tako sodelujemo z 
Ministrstvom za zdravje, NIJZ, ZZZS ter tudi drugimi pomembnimi institucijam, ki pomembno 
vplivajo na razvoj stroke in kadrovske krepitve. Z vzpostavitvijo dela referenčnih ambulant – 
ambulante družinske medicine je zdravstvena nega pridobila ogromno možnosti in priložnosti za 
strokovni razvoj ter samostojno in kompetentno delo diplomirane medicinske sestre na področju 
družinske medicine. 
 

Člani izvršilnega odbora 

- predsednica: Barbara Bukovnik; 

- podpredsednica: Jožica Eder;  

- člani: Eva Koren, Darinka Petrič, Tadeja Bizjak, Nataša Medved, Mira Brodarič, Melita 

Podgornik Kanalec, Metka Žitnik, Tomaž Rantaša;  

- drugi člani: Božena Istenič. 

 

 Izvedena strokovna srečanja 

 

- Dan brez cigarete, 31. januar 2020, Ljubljana; v organizaciji s Strokovno sekcijo 

medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji ter Strokovno 

sekcijo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji 

 Založniška dejavnost 

- Zbornik prispevkov z recenzijo: »31. januar – dan brez cigarete« 

 Druga strokovna dejavnost 

- Dopolnitve in popravki dokumenta »Določitev zdravstvenih storitev diplomirane medicinske 

sestre v (referenčni ambulanti) ambulanti družinske medicine« 

- Sodelovanje in priprava dokumenta Kadrovski standardi in normativi v zdravstveni in 

babiški negi za primarno raven 

- Dopolnitve šifrantov za obračun zdravstvenih storitev Timski posvet – obravnava v timu; 

Priprava strokovne podlage za utemeljitev timskega posveta v ambulanti družinske 

medicine 

- Na poziv razširjenega strokovnega kolegija priprava storitev na daljavo v sodelovanju z 

NIJZ za delo DMS v ambulanti družinske medicine 

 Druge aktivnosti 

- Predlog za zmanjšanje načrtovanega letnega obsega storitev za leto 2021 – aneks k SD 

- Pripombe in dopolnila na dokument Kadrovski standardi in normativi v zdravstveni in babiški 

negi Zbornice – Zveze 
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 Program dela in cilji za leto 2021  

- Organizacija in izvedba strokovnega srečanja z obeležitvijo 40-letnega delovanja 

strokovne sekcije in podelitvijo priznanja sekcije za dosežke na ožjem strokovnem področju 

- Priprava virtualnih strokovnih seminarjev  

- Priprava dokumenta za mentorstvo na področju uvajanja novozaposlenih diplomiranih 

medicinskih sester v ambulanti družinske medicine 

- Krepitev izvajanja preventivne dejavnosti na primarni ravni zdravstvenega varstva z 

namenom zagotavljanja boljšega zdravja in zmanjšanja neenakosti v zdravju v Sloveniji 

- Aktivna vloga pri pripravi specialnih znanj za diplomirane medicinske sestre, izvajalke v 

ambulanti družinske medicine (referenčni ambulanti) 

- Aktivna vloga pri širitvi in krepitvi dela po standardu ambulante družinske medicine (po 

zaključenem modelu referenčne ambulante) 
 

 

Barbara Bukovnik 
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Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 

oftalmologiji 
 

 

Izvršni organi sekcije 
 

predsednica: Andreja Marolt; 

člani IO: Nikolina Belavić, Andreja Čelofiga, Valentina Fric, Lucija Grudnik, Gabrijela Maurič, 

Helena Stupan, Mojca Štular, Andreja Udovč. 
 

Seje izvršnega odbora: 

- dve seji, 6. 3. 2020 in 23. 6. 2020 

 Strokovna srečanja 
 

Sprednji očesni segment, 6. 3. 2020, Hotel Four Points  

 

 Založniška dejavnost  

- Sprednji očesni segment, zbornik predavanj, s CIP zapisom 
 

Udeležbe na sejah odbora strokovnih sekcij – prisoten namestnik, 4. 6. 2020 
 

Objavljeni članki v glasilu UTRIP:  
 

V aprilskem glasilu Utrip smo objavili članek o strokovnem srečanju in o izvolitvi novega 

predsedstva in IO v oftalmologiji ZT in MS. 

 Druge aktivnosti 
 

Ker nas je presenetila epidemija, žal nismo imeli možnosti zastaviti si novih aktivnosti. Smo pa v 

svojih vrstah poskrbeli za varno in kakovostno obravnavo pacientov. 

 

 

Andreja Marolt  
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Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kirurgiji 
 

 

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov že skoraj 40 let povezuje člane negovalnih 

timov širokega kirurškega področja. Strokovna sekcija pri svojem delovanju upošteva pravne akte 

Zbornice − Zveze in deluje v skladu s Pravilnikom o delu strokovnih sekcij. Smo del celovite krovne 

organizacije in tako sledimo njeni viziji in vrednotam.  

Kirurška zdravstvena nega je izrazito dinamična in se je ves čas razvijala ob razvoju sodobnih 

tehnologij in kirurških operativnih tehnik. Zahteva izobražene in usposobljene člane negovalnega 

tima, ki delujejo avtonomno pri zagotavljanju zdravstvene nege v preoperativnem in pooperativnem 

obdobju. Strokovna sekcija se trudi izvajati strokovne in programske naloge Zbornice − Zveze na 

področju strokovnega izpopolnjevanja, strokovnih smernic in standardov ter protokolov. Aktivno se 

vključujemo v pripravo priporočil za strokovno delo na področju kirurške zdravstvene nege. 

Naša vizija je postati strokovni tim, ki bo podpiral kirurško zdravstveno nego, ki bo vključevala z 

dokazi podprto prakso zdravstvene nege ter širila učinkovito in inovativno prakso. Spodbujamo 

znanstvenoraziskovalno delo na področju zdravstvene nege kirurškega pacienta. S strokovnim 

povezovanjem, zavzetostjo in izobraževanjem se trudimo za zadovoljstvo vseh članov na področju 

kirurške zdravstvene nege. 
 

 

Člani izvršnega odbora 

- predsednica: Adrijana Debelak; 

- podpredsednica: Lidija Fošnarič; 

- člani izvršnega odbora: Mateja Košak Gregorič, Igor Robert Roj, Gordana Mirt, 

Karmen Jakomin, Nataša Kreft, Lucija Rebernik, Zorica Panić  
 

FUNKCIJA 

 

IME IN 

PRIIMEK 

 

MANDAT 1 MANDAT 2 MANDAT 3 MANDAT 4 

predsednica Adrijana 

Debelak 

 

članica IO 14. 3. 

2014−14. 3. 2018 

 

15. 3. 

2019−15. 3. 

2023 

predsednica  

  

član IO in 

podpredsednica 

Lidija Fošnarič članica OI 

2000−2011 

predsednica 

15. 3. 

2011−15. 3. 

2015 

 

predsednica 

15. 3. 

2015−15. 3. 

2019 

15. 3. 

2019−15. 3. 

2023 

 

član IO Mateja Košak 

Gregorič 

14. 3. 2010−14. 3. 

2014 

 

14. 3. 

2014−14. 3. 

2018 

15. 3. 

2018−15. 3. 

2022 

 

član IO Igor Robert Roj 14. 3. 2014−14. 3. 

2018 

 

14. 3. 

2018−14. 3. 

2022 

  

član IO Gordana Mirt 14. 3. 2014−14. 3. 

2018 

 

14. 3. 

2018−14. 3. 

2022 
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član IO Karmen 

Jakomin 

14. 3. 2014−14. 3. 

2018 

 

14. 3. 

2018−14. 3. 

2022 

  

član IO Nataša Kreft 14. 3. 2010−14. 3. 

2014 

14. 3. 

2014−14. 3. 

2018 

15. 3. 

2018−15. 3. 

2022 

 

 

član IO Lucija Priteržnik 15. 3. 2019−15. 3. 

2023 

 

   

član IO Zorica Panić 15. 3. 2019−15. 3. 

2023 

 

   

 Izvedena strokovna srečanja 
 

17. 10. 2020 (na spletu): Širitev učinkovite in inovativne prakse v zdravstveni negi kirurškega 

pacienta 

 

 Založniška dejavnost 
 

Zbornik predavanj: Širitev učinkovite in inovativne prakse v zdravstveni negi kirurškega pacienta 

https://www.zbornica-zveza.si/wp-content/uploads/2020/10/eZBORNIK-%C5%A0iritev-

u%C4%8Dinkovite-in-inovativne-prakse-v-ZN-krg-pacienta-17.10.2020.pdf  

 

 Program dela in cilji za leto 2021  

Naša vizija, usmeritve, dolgoročni cilji  

- Vsaj enkrat letno izvesti 6-urno e-izobraževanje ali dvodnevni klasični seminar v živo z 

izdajo zbornika v elektronski in klasični papirnati obliki. 

- Osvežiti oz. pripraviti nacionalne protokole na področju kirurške ZN. 

- Tesno sodelovati z drugimi strokovnimi sekcijami ter Zbornico − Zvezo. 
 

 

Adrijana Debelak 

 

 

 

 

 

 
  

https://www.zbornica-zveza.si/wp-content/uploads/2020/10/eZBORNIK-%C5%A0iritev-u%C4%8Dinkovite-in-inovativne-prakse-v-ZN-krg-pacienta-17.10.2020.pdf
https://www.zbornica-zveza.si/wp-content/uploads/2020/10/eZBORNIK-%C5%A0iritev-u%C4%8Dinkovite-in-inovativne-prakse-v-ZN-krg-pacienta-17.10.2020.pdf
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Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 

rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti 
 

 

Sekcija sester naravnih zdravilišč je bila ustanovljena 17. 9. 1982 na sestanku predstavnic 

medicinskih sester, zaposlenih v naravnih zdraviliščih in centrih za rehabilitacijo v Rogaški Slatini. 

2. 12. 1998 se je spremenil naziv sekcije v Sekcijo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 

rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti. 

Prizadevamo si za:  

- strokovno izobraževanje ter povezovanje medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, 

zaposlenih na področju rehabilitacije in zdraviliške dejavnosti; 

- organizacijo strokovnih srečanj za prenos znanja na ožjem strokovnem področju ter 

izmenjave z drugih področij zdravstvene nege, saj se zavedamo, da je zagotavljanje 

neprekinjene zdravstvene nege ključno za dobro rehabilitacijo pacienta; 

- sodelovanje z drugimi zdravstvenimi strokovnjaki (zdravniki, fizioterapevti, delovnimi 

terapevti, respiratornimi fizioterapevti, psihologi, socialnimi delavci …), saj sodelujemo v 

skupnih timih in naše delo se prepleta; 

- sodelovanje s kolegicami iz tujine; 

- pripravo nacionalnih protokolov. 
 

Člani izvršilnega odbora 

- predsednica: Bojana Hočevar Posavec;  

- podpredsednica: Klavdija Lah;  

- člani: Mirjam Salobir, Melita Belej, Veronika Vidmar, Irena Zupančič Knavs. 
 

 Izvedena strokovna srečanja 
 

Zaradi epidemije smo načrtovani strokovni seminar prestavili v 2021. 

 

 Založniška dejavnost 
 

Zbornik predavanj Ozaveščanje zdravstvenih delavcev o pravilnem premeščanju gibalno oviranih 

oseb. 

 Druga strokovna dejavnost 
 

- Že šesto izobraževanje za pridobitev specialnih znanj s področja zdravstvene nege 

pacienta z motnjami v uriniranju 3.–5. 3. 2020 in 2.–3. 6. 2020  

- Nacionalni protokol Intermitentna katetrizacija ženske. 

 Program dela in cilji za leto 2021  

- Samostojno organizirano strokovno srečanje Ozaveščanje zdravstvenih delavcev o 

pravilnem premeščanju gibalno oviranih oseb, 27. 5. 2021. Naslovi predavanj so: 

Varno premeščanje bremen v zdravstveni dejavnosti, Bolečina v ledvenem predelu pri 

zaposlenih v zdravstveni negi, Ozaveščenost zaposlenih v zdravstveni negi o pravilnem 

premeščanju bremen v rehabilitaciji, Kako skrbimo za hrbtenico, Ergonomska načela za 

varno premeščanje pacientov, Učenje presedanja z osebami po amputaciji spodnjega 
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uda, Presedanje pacienta po možganski kapi in doseganje kontinence, Varnost in 

preprečevanje padcev v času hospitalizacije, Učenje vstajanja s tal z vidika delovne 

terapije, Uspešna terapevtska komunikacija medicinske sestre pri premeščanju bremen v 

zdravstveni negi, Načini premeščanja otrok, Premeščanje pacientov po možganski kapi v 

Zdravilišču Laško.  

- Priprava nacionalnega protokola Katetrizacija moškega. 

 

 

         Bojana Hočevar Posavec  
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Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji 
  

Naš namen in cilji so s strokovno in raziskovalno dejavnostjo prispevati k nenehnemu izboljševanju 

kakovosti in varnosti v obravnavi onkoloških pacientov na vseh področjih zdravstvenega varstva. 

Kot strokovno združenje z največ znanja s področja onkološke zdravstvene nege želimo prispevati 

k razvoju izobraževalnih programov in poudarjamo nujnost uvedbe specializacije s področja 

onkološke zdravstvene nege. Kot članica evropskega združenja onkoloških medicinskih sester si 

prizadevamo za prepoznavnost onkološke zdravstvene nege tako v slovenskem kakor evropskem 

prostoru. 

Prispevati želimo, da za bolnike z rakom skrbijo izobražene in kompetentne medicinske sestre. 

Zato pripravljamo strokovna izpopolnjevanja, ki obravnavajo teme s področja onkologije in 

onkološke zdravstvene nege z namenom izboljšati kakovost in varnost zdravstvene nege in oskrbe 

bolnikov z rakom. Vključujemo se tudi v raziskovalno dejavnost. 

Vključevanje kompetentnih medicinskih sester v načrtovanje in izvajanje kliničnih postopkov 

pomeni pridobitev za bolnike, njihove družine in institucijo. Le medicinske sestre s profesionalnim 

znanjem lahko delujejo na svojem področju kot kritični misleci, načrtovalke in obenem sočutna 

človeška bitja.   

Člani izvršilnega odbora 

• predsednica: Ana Istenič; 

• podpredsednica: Majda Čaušević; 

• tajnica: Maja Kožuh; 

• člani: Vesna Hamzić. 

 Izvedena strokovna srečanja 

Zaradi epidemioloških razmer sekcija ni izvedla načrtovanih strokovnih srečanj. Načrtovali smo 47. 

strokovni seminar z naslovom Dimenzija kakovosti in varnosti v onkološki zdravstveni negi, 

3. 4. 2020 do 4. 4. 2020, ki smo ga prestavili na maj 2021. 

Načrtovali smo tudi učne delavnice Centralni venski kateter s podkožnim prekatom – venska 

valvula: vstavitev, zdravstvena nega in oskrba pri bolniku z rakom, prav tako prestavljeno na 

2021. 

 Založniška dejavnost 

V načrtu smo imeli izdajo zbornika 47. strokovnega srečanja, zaradi epidemioloških razmer ni bil 

izdan. 

 Druga strokovna dejavnost 

- V sodelovanju s knjižnico Onkološkega inštituta so bili skenirani in digitalizirani vsi doslej 

izdani zborniki strokovnih srečanj Sekcije MSZT v onkologiji. Vsi zborniki so dosegljivi in 

trajno hranjeni v repozitoriju Digitalne knjižnice Slovenija (dLib.si). Z IZUM-om, NUK-om in 

CTK-jem so urejene tudi spletne povezave iz Cobissa (članka) neposredno na pdf. 

posamičnih člankov. 

- Priprava nacionalnega protokola Standardni posegi v zvezi z v celoti implantiranim  

centralnovenskim katetrom s podkožnim prekatom (cvk pp) – venska valvula 

 Mednarodna dejavnost 
 

- Članstvo v European Oncology Nursing Society (EONS) 
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- Sodelovanje pri pripravi EONS Cancer Nursing Index 2020©, National profile: Slovenia 

 Druge aktivnosti 
 

Priprava izjave za javnost  

- ob mednarodnem dnevu boja proti raku, 4. februarja in  

- ob svetovnem mesecu boja proti raku dojk: Kakovost življenja in spolno zdravje žensk po 

zaključenem zdravljenju raka dojk 

 Program dela in cilji za leto 2021  
 

- Organizacija in izvedba 47. strokovnega seminarja 

- Organizacija in izvedba učnih delavnic Centralni venski kateter s podkožnim prekatom 

– venska valvula: vstavitev, zdravstvena nega in oskrba pri bolniku z rakom 

- Mednarodno sodelovanje z EONS 

- Sodelovanje z drugimi strokovnimi sekcijami 

- Priprava na 48. strokovni seminar 
 

 

 

Ana Istenič 
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Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji 
 

 

Cilji delovanja sekcije so skrb za razvoj stroke, oblikovanje standardov in nacionalnih protokolov s 

področja zdravstvene nege pacienta s kronično rano, inkontinenco ter stomo, to je enterostomalne 

terapije in sodelovanje s strokovnjaki tako doma kot v tujini. 
 

Člani izvršnega odbora 

- predsednica: Renata Batas; 

- podpredsednica: Ines Prodan; 

- člani: Dragica Jošar, Robertina Benkovič, Tadeja Krišelj, Anita Jelen, Vanja Vilar, Anita 

Jelar, Mojca Pfajfar Rednak. 

 Izvedena strokovna srečanja 

Glede na epidemiološke razmere in ukrepe v Sloveniji nismo realizirali vseh načrtovanih aktivnosti. 

Realizirane so bile le aktivnosti, ki jih je bilo možno opraviti digitalno, online (sestanki IO sekcije, 

pisanje člankov za revijo ipd.). 
 

 Založniška dejavnost 

V letu 2020 je predsednica pripravila naslednje članke: 

a.) v reviji Gastrointestinal Nursing - European Wound Ostomy Supplement - 3rd issue, june 2020: 

- The year of the nurse, midwife and coronavirus pandemic, 

- Be apart and stay together, 

- Clinical digest (Part2); 

b.) in Gastrointestinal Nursing - European Wound Ostomy Supplement 4th issue november, 2020: 

- Today’s challenges, tomorrow’s opportunities, 

- Clinical digest. 

 Druga strokovna dejavnost 

V januarju 2020 se je zaključila šola enterostomalne terapije, zaključni izpit in podelitev diplom. 

 Mednarodna dejavnost 

Dejavni smo v svetovnem združenju enterostomalnih terapevtov – WCET (World Council of 

Enterostomal Therapists), kjer nas zastopa mednarodna delegatka Anita Jelar in v Evropskem 

združenju enterostomalnih terapevtov – ECET (European Council of Enterostomal Therapy). V 

okviru ECET so potekali on line sestanki izvršnega odbora, katerega članica je tudi predsednica 

sekcije Renata Batas.  

 Druge aktivnosti 

Članom IO sekcije je s sklepom Zbornice – Zveze podaljšan mandat do konca junija 2021. Do takrat 

načrtujemo izpeljati volitve. 
 

 Program dela in cilji za leto 2021  

V letu 2021 želimo organizirati eno dvodnevno strokovno srečanje. Če epidemiološke razmere 

klasičnega načina srečanja ne bodo dovoljevale, bomo organizirali enodnevno strokovno srečanje 

s pomočjo spletnih orodij, torej online. Namenjeno bo vsem medicinskim sestram, dipl. 
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zdravstvenikom, zdrav. tehnikom, bolničarjem, ki se pri svojem delu srečujejo s pacientom s stomo, 

rano in inkontinenco.  

 

V drugi polovici leta bomo organizirali strokovno srečanje enterostomalnih terapevtov, kjer bomo 

predstavili vse novosti na področju enterostomalne terapije. V primeru slabih epidemioloških 

razmer bomo srečanje organizirali online. 

 

Sekcija bo sodelovala tudi v okviru »četrtkovanj« Zbornice – Zveze. 

 

 

Renata Batas 
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Strokovna sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 

endokrinologiji 
 

Glavno poslanstvo strokovne sekcije je zagotavljanje strokovne podpore na endokrinološko-

diabetološkem področju zdravstvene nege. Strokovna sekcija skrbi za najboljšo strokovno 

podporo multidisciplinarnim timom, ki se ukvarjajo z osebami s sladkorno boleznijo. Njena naloga 

je, da deluje v skladu z danes veljavnimi orodji, aktivno ustvarja in sodeluje pri nastajanju novih 

kliničnih smernic, priporočil, kliničnih poti ipd. 

Vizija je zagotavljanje najboljše možne oskrbe osebam s sladkorno boleznijo, na drugi strani 

opora zdravstvenim strokovnjakom pri opravljanju strokovnega dela z bolniki. S pomočjo 

pozitivne naravnanosti si strokovna sekcija prizadeva, da bi oseba s sladkorno boleznijo postala 

enakovreden partner v zdravstveni obravnavi in aktivno sodelovala pri zdravljenju bolezni. 
 

Organi sekcije 

predsednica: Jana Klavs; 

podpredsednica: Melita Cajhen; 

članice: Klara Peternelj, Sonja Mušič, Mojca Vidmar, Špela Dolinar, Irena Volk, Silvija Skrivarnik, 

Tadeja Logar Dolinšek. 
 

 Strokovna srečanja  

- Sladki februar 2020 – nadgradnja znanja in veščin o sladkorni bolezni tipa 2 za time 

družinske medicine, 31. 1. in 1. 2.2020  

- Predstavitev Priporočil o prehrani in telesni dejavnosti ob sladkorni bolezni tipa 2, 4. 9. 

2020  

- Organizacija prve nacionalne čajanke z NIJZ – izobraževalnega dogodka za edukatorje 

vseh ravni, 9. 9. 2020  

- Sladkorna bolezen in covid-19, 26. 11. 2020. 

 

 Izdana strokovna literatura  

Priporočila za prehrano in telesno dejavnost ob sladkorni bolezni tipa 2 (kataložni zapis). 

 

 Druge strokovne dejavnosti 

- sodelovanju pri razvoju Nacionalnega programa za obvladovanje sladkorne bolezni 

2020−2030; 

- koordinacija delovne skupine za prehrano in gibanje pri Ministrstvu za zdravje; 

- izobraževanje (24. in 25. modul) za diplomirane medicinske sestre v družinski medicini; 

- nadgradnje in osvežitvene delavnice za potrebe družinske medicine; 

- nivojsko izobraževanje edukatorjev (N1, N2 in N3), klinično mentoriranje, obisk 

delavnic v novih centrih za krepitev zdravja; 

- koordinacija in izvedba regijskih čajank z novimi zaposlenimi v CKZ; 

- aktivno sodelovanje EU Nurse Symposium november 2021 − e-oblika, s pripravo 

povzetka za člane sekcije. 

 

 



 

134 
 

 

O priporočilih 

 

Po treh letih skupnega dela desetih institucij smo prišli do prvih nacionalnih Priporočil o prehrani 
in telesni dejavnosti ob sladkorni bolezni tipa 2. V delovni skupini so sodelovali zdravniki 
diabetologi, zdravnik družinske medicine, patronažna medicinska sestra, dietetiki, fizioterapevt, 
medicinska sestra iz ambulante družinske medicine, medicinska sestra iz centra za krepitev zdravja 
in tudi osebe s sladkorno boleznijo kot pomemben posreden uporabnik priporočil.  
Prav konsenz vseh članov in omenjenih desetih institucij daje priporočilom dodatno težo in 
uporabnost. Delovno skupino je imenovalo Ministrstvo za zdravje, ki je tudi omogočilo delovanje 
skupine in tisk. 
 

Vsebina priporočil je razdeljena na dva dela. Prvi del predstavljajo priporočila na podlagi podatkov 
iz raziskav in uveljavljenih priporočil mednarodnih združenj. Drugi del priporočil zdravstvenega 
strokovnjaka usmerja, kako znanstvena dognanja in strokovna priporočila umestiti v vsakdanjo 
prakso. Nova priporočila niso priročnik o prehrani ob sladkorni bolezni tipa 2, pač pa dobrodošel 
pripomoček izključno za zdravstvene strokovnjake, ki imajo o prehrani nekaj več strokovnega 
znanja.  
Verjetno so to prva priporočila (vsaj v Sloveniji), ki na svež, domiseln način vodijo bralca vse do 
zadnje strani in mu omogočijo, da zazna cilje novodobnega svetovanja, ter se opremi tudi s 
primernimi metodami za svetovanje. Glavna junaka drugega dela sta Zofi in Florjan. Zofi, 

zdravstvena strokovnjakinja, nastopa v interakciji z gospodom Florjanom − osebo s sladkorno 
boleznijo (pozor, v letošnjem letu opuščamo bolnik s sladkorno boleznijo ali diabetik, ker je po 
mnenju oseb s sladkorno boleznijo neprimerno). 
 

O vzpostavitvi edukacije na daljavo 
Za varno življenje s povišanim sladkorjem so ključne informacije, znanje in veščine. Epidemija je 
onemogočila fizična srečanja oseb s sladkorno boleznijo z zdravstvenim strokovnjakom, zato so 
tako rekoč čez noč nastale nove oblike izobraževanj. Ambulante so po svojih močeh nakupile 
opremo za videokonference, tablice za spremljanje izobraževanj, kamere, slušalke in drugo. V 
Ljubljani so prvi začeli voditi nosečnostne sladkorne bolezni preko telemedicinskega centra (ki je 
bil v prvem valu namenjen covid pacientom). Nosečnice so dobile merilnik za merjenje glukoze v 
krvi ter telefon z nameščeno aplikacijo za prenos podatkov iz merilnika v telekomunikacijski center. 
Osnovna izobraževanja so potekala v manjših skupinah, v živo in preko videokonferenc. Število 
fizičnih obiskov pacienta v ambulanti se je tako zmanjšalo celo za 80 %. V grobi oceni analize 
vodenja nosečnic v času epidemije in pred njim lahko kot zanimivost poudarimo, da smo bili v času 
epidemije boj uspešni kot v času pred tem. Analiza je še v teku, zato o rezultatih naslednje leto.  
 

Korona obdobje ima tudi dobre plati; starejši in mlajši so se bili prisiljeni naučiti uporabljati sodobno 
tehnologijo, bolj se je prebudil občutek skrbi za lastno zdravje, več je bilo potrpežljivosti. Upamo, 
da dobra dejstva ohranimo, ko bo koronavirus preteklost. 
 

 Program dela in cilji za leto 2021 

- izid Kurikula za edukacijo odraslih oseb s sladkorno boleznijo 

- implementacija spletnih strani e-diabetes, povezovalne strani za zdravstvene strokovnjake, 

ki svetujejo ob sladkorni bolezni 

- nadgradnje in osvežitvene delavnice za potrebe družinske medicine sladki februar 2021 

- izvedba 6. endokrinološkega kongresa 6. in 7. 5. 2021 

- sodelovanje na »četrkovanju« 8. 4. 2021: »Kaj imajo skupnega sladkorna bolezen, 

epigenetika in spanec?« 

- sodelovanju pri razvoju Nacionalnega programa za obvladovanje sladkorne bolezni 

2020−2030 

- izobraževanje za diplomirane medicinske sestre v družinski medicini, 26. modul 
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- nivojsko izobraževanje edukatorjev (N1, N2 in N3), klinično mentoriranje, obisk delavnic v 

novih centrih za krepitev zdravja 

- koordinacija in izvedba regijskih čajank z novimi zaposlenimi v CKZ 

- soorganizacija nacionalne čajanke 9. 9. 2021  

- sodelovanje v delovni skupini za nosečnostno sladkorno bolezen skupaj z diabetologi, 

babicami in ginekologi. 
 

 

     Jana Klavs  
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Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 

nefrologiji, dializi in transplantaciji 

 
Vizija in poslanstvo strokovne sekcije je stalno strokovno in znanstveno usposabljanje izvajalcev 

zdravstvene nege z organizacijo strokovnih seminarjev, predavanj in tečajev in vseh oblik 

permanentnega medicinskega 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 pripravo nacionalnih protokolov aktivnosti 

zdravstvene nege s področja nadomestnega zdravljenja. 
 

Organi sekcije: 

- predsednica: Ana Koroša;  

- podpredsednica: Ana Hostnik; 

- sekretar sekcije: Darjan Marič; 

- predstavnik EDTNA /ERCA: Sonja Pečolar. 

Člani izvršilnega odbora: Cvetka Likar, Ana Hostnik, Benedikta Lipičar Kovšca, Marica Parapot, 

Darijan Marič, Mateja Perko, Sonja Pečolar, Rozalka Mihelič; 

 Izvedena strokovna srečanja 

Čas je za PD 2020 – Asistirana peritonealna dializa v Sloveniji, 9. 1. 2020, Radisson Blu Plaza 

Hotel, BTC Ljubljana 

 Druga strokovna dejavnost 

Namen osveščanja o kronični ledvični bolezni je zaustaviti epidemijo kronične ledvične bolezni v 

razvitem svetu in zmanjšati s tem povezano veliko umrljivost. Kronična ledvična bolezen je namreč 

zelo pogosta, ima jo vsaj eden od 10 odraslih ljudi. Večinoma je posledica nezdravega načina 

življenja, ki privede do nastanka sladkorne bolezni, zvišanega krvnega tlaka in srčno-žilnih bolezni. 

V Sloveniji jo ima več kot 180.000 odraslih ljudi, kar je več, kot je bolnikov s sladkorno boleznijo, 

več kot 2.000 ljudi pa se zaradi odpovedi ledvic zdravi z dializo ali presaditvijo ledvice. 

Usmerjevalni odbor svetovnega dneva ledvic je leto 2021 razglasil za leto »Dobrega življenja z 

ledvično boleznijo«. Namen je povečanje znanja in ozaveščenosti bolnikov o učinkovitem 

obvladovanju simptomov in opolnomočenje bolnikov, da bi lažje dosegali cilje, ki so jim pomembni. 

Podpora bolnikov z ledvično boleznijo, tudi tistih, ki so odvisni od dialize ali po presaditvi ledvice, 

in njihovih svojcev v času pandemije in v času drugih zahtevnih obdobij, je izjemnega pomena. 

Usmerjevalni odbor zato letos poziva k izobraževanju in čim večjemu vključevanju bolnikov v 

njihovo oskrbo, da bi lahko kljub ledvični bolezni živeli čim bolj običajno in polno. 

 Mednarodna dejavnost 

Sodelovanje na mednarodnem področju bomo nadaljevali z aktivnim udejstvovanjem na kongresih 

mednarodnega združenja medicinskih sester s področja nefrologije, dialize in transplantacije 

(EDTNA/ERCA). Predstavnica EDTNA/ERCA Sonja Pečolar za Slovenijo prevaja novice in jih 

pošilja članom EDTNA/ERCA in dializnim centrom. V pomoč nam je pri sodelovanju in izmenjavi 

izkušenj s področja dializne zdravstvene nege na mednarodnem področju.  
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 Program dela in cilji za leto 2021  

 

Naše delovanje bo še naprej usmerjeno v skrb za prehransko stanje pacientov v nadomestnem 

zdravljenju, izdelavi NP s področja hemodialize, revizija protokolov s področja PD, preventivnem 

delovanju v okviru svetovnega dneva ledvic in lokalnem povezovanju z društvom medicinskih 

sester ter izdajo strokovne literature.            
 

 

Ana Koroša 
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Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 

endoskopiji in gastroenterologiji 
 

Člani izvršnega odbora 

- predsednica: Marija Petrinec Primožič; 

- člani: Milena Kaplar, Bojana Baričič, Monika Kalin Vodopivec, Tadej Ademovič, 

Mateja Zajc Čižman, Jasna Smovnik;  

- članica med. sester, ki delajo z bolniki s KVČB: Carmen Bobnar Sekulić; 

- članica delovne skupine za protokole: Tatjana Gjergek;  

- članica za povezavo z MS v zasebni endoskopski dejavnosti: Saša Puconja. 
 

Izvedli smo tri seje izvršnega odbora sekcije, in sicer 13. 1. 2020, 17. 3. 2020 in 6. 6. 2020. 

 Izvedena strokovna srečanja 

3. februarja 2020 smo v prostorih Zbornice – Zveze izvedli učno delavnico Perkutana 

endoskopska gastrostoma. Delavnica je bila namenjena tako kolegom in kolegicam iz 

endoskopskega in gastroenterološkega področja kot tudi medicinskim sestram drugih strokovnih 

področij. Slušatelji so bili z izvedbo delavnice zelo zadovoljni.  

Na željo predstavnika zdravstvene nege DSO Petra Uzarja Tržič smo 22. junija 2020 v domskih 

prostorih za njihove medicinske sestre izvedli učno delavnico Perkutana endoskopska 

gastrostoma in nazogastrična sonda. 

 

 Založniška dejavnost 

V letu 2020 smo nameravali izdati zbornik predavanj dvodnevnega strokovnega seminarja, do 

katerega pa zaradi epidemije covid-19 ni prišlo.  

 Druga strokovna dejavnost 

Na področju nacionalnih protokolov so bili v 2020 prenovljeni že objavljeni protokoli. V fazi 

priprave je protokol za obravnavo PEG. 

 Mednarodna dejavnost 

Tatjana Gjergek je aktivna v predsedstvu evropskega združenja ESGENA, kar pripomore k 

prepoznavanju našega stanovskega združenja v Evropi in svetu. V letu 2020 je aktivno 

sodelovala pri izvedbi on line konference ESGENA. 

 Druge aktivnosti 

V letu 2020 zaradi epidemije covid-19 žal nismo mogli izvesti načrtovanih izobraževanj oz. 

strokovnih srečanj. Si pa zaposleni v endoskopijah želijo pridobiti nova znanja in spoznati 

izkušnje kolegic. Vemo, da se zaposleni udeležujejo tudi strokovnih srečanj online, vendar si 

želijo srečanj s kolegi na istem strokovnem področju, saj si tudi v neuradnem druženju 

pridobijo številne koristne informacije s področja endoskopije. 
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 Program dela in cilji za leto 2021 

V letu 2021 načrtujemo dve učni delavnici, in sicer Reprocesiranje endoskopov (odpadla 2020) 

in Šola KVČB ter dvodnevni strokovni seminar (odpadel 2020) s pripravo zbornika. Delavnico 

Reprocesiranje endoskopov nameravamo izvesti online marca 2021. Dvodnevni strokovni 

seminar načrtujemo 21. in 22. maja, vendar pa se bomo morali prilagajati trenutni situaciji s 

covidom-19. Če ne bo mogoče izvesti strokovnega seminarja maja, ga bomo izvedli v dveh delih 

(enega pomladi in enega jeseni). Vse naše aktivnosti so odvisne od koronavirusa, od števila 

okuženih, obolelih … 
 

Z delavnico o reprocesiranju želimo čim večjemu številu članov predstaviti najnovejše evropske 

smernice o dekontaminaciji, čiščenju, razkuževanju, sušenju in shranjevanju upogljivih 

endoskopov. 

Dvodnevni strokovni seminar z vodilno temo: Biološki vzorci v endoskopiji bo poleg strokovnih 

predavanj vseboval tudi praktične učne delavnice. V okviru seminarja bodo tudi teme za 

medicinske sestre, ki delujejo na področju ambulant za kronično vnetno črevesno bolezen in 

zdravljenje z biološko terapijo. 

Želimo pripraviti nacionalni protokol: Perkutana endoskopska gastrostoma (PEG) in hkrati 

enotno zloženko za bolnike s PEGom. 

 

  Marija Petrinec Primožič 
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Sekcija reševalcev v zdravstvu 
 

Od samega začetka delovanja je vodilo in usmeritev sekcije strokovna rast in napredek reševalcev 

in reševalne stroke, prizadevamo pa si tudi za krepitev pripadnosti poklicni skupini in 

prepoznavnosti delovanja sekcije in njenih članov. Poudarek je na kontinuiteti razvoja, zastavljenih 

smernic ter temeljev regijskega zastopanja, kot je bilo vodilo tudi prejšnjega IO. Znotraj sekcije 

imamo več kot trideset lastnih inštruktorjev – strokovnjakov na področju oskrbe hudo 

bolnih/poškodovanih v predbolnišničnem okolju, ki izvajajo funkcionalne tečaje, predavanja in so 

licenčno vrednoteni. To so produkti, ki jih je sekcija razvila in jih na trgu tudi ponujamo kot produkt. 

Redno sodelujemo z nekaterimi drugimi sekcijami, pri pripravi in izvedbi strokovnih srečanj in 

simpozijev. 
 

Organi sekcije 

predsednik: Danijel Andoljšek 

podpredsednik: Jože Prestor  

člani izvršilnega odbora: Damjan Remškar, Tanja Doljak Milost, Bojan Lešnik, Tomaž Kavzer, 

Andrej Humar, Zoran Petrovič, Jože Prestor. 

 Izvedena strokovna srečanja 

Načrtovana izobraževanja za leto 2020 zaradi razglašene pandemije 13. 3. 2020 večinoma niso 

bila izvedena. 
 

Samostojno organizirana strokovna srečanja 

1. TPO z AED, večkrat mesečno, osem pedagoških ur 

Podrobnejša opredelitev srečanja (tematski sklopi, naslovi predavanj, osrednja tema …): 

- Temeljni postopki oživljanja odraslih z uporabo AED 

- Posebnosti pri oživljanju otrok 

- Oživljanje – izjeme, zapora dihalne poti s tujkom 

- Etično moralna vprašanja in diskusija na primerih iz prakse 

- Praktične vaje – vseh sklopov 

- Pisno preverjanje 

- Praktično preverjanje 

- Inštruktorji – predavatelji Sekcije reševalcev v zdravstvu 

2. Oskrba dihalne poti in umetna ventilacija, 13. 2. 2020, Pekre pri Mariboru, deset pedagoških 

ur 

Podrobnejša opredelitev srečanja (tematski sklopi, naslovi predavanj, osrednja tema …): 

- Oskrba dih. poti v predbolnišničnem okolju – kaj & zakaj 

- Začetni ukrepi oskrbe dih. poti 

- Predihovanje z masko in dihalnim balonom ter vstavitev I-gela 

- RSI; kaj, zakaj in kako zdravstveni reševalec lahko pomaga? 

- Ko se zaplete; težavna dihalna pot 

- Ko gre po načrtih; priklop na ventilator, začetne nastavitve & monitoring intubiranega 

- bolnika 

- Posebnosti oskrbe dihalne poti pri otroku 

- NIV – neinvazivna ventilacija 

- Higiensko vzdrževanje pripomočkov za oskrbo dihalne poti in umetno ventilacijo 

- Preverjanje znanja udeležencev 

3. Interpretacija EKG v predbolnišničnem okolju, 12. 3. 2020, Celje, deset pedagoških ur 

Podrobnejša opredelitev srečanja (tematski sklopi, naslovi predavanj, osrednja tema ...): 
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- Snemanje EKG zapisa: triki, zmote in pasti  

- Ocena srčnega ritma: postopek šestih korakov 

- 12-kanalni EKG zapis: celosten pogled na srce 

- ST spojnica 

- Preverjanje znanja udeležencev 

- EKG – primeri dobre prakse 

- Učne delavnice 

 Mednarodna dejavnost 

Člani sekcije so inštruktorji na več področjih v mednarodnih organizacijah (ITLS, MTLS, ALS, 

MRMI) 

 Program dela in cilji za leto 2021  

Samostojno organizirana strokovna srečanja 

a. TPO z AED – obvezne vsebine, večkrat na mesec v letu 2021, v večini krajev pokrivanja 

regijskih društev, okvirno osem pedagoških ur  

Podrobnejša opredelitev srečanja (tematski sklopi, naslovi predavanj, osrednja tema ...):  

- Temeljni postopki oživljanja odraslih z uporabo AED 

- Posebnosti pri oživljanju otrok 

- Oživljanje – izjeme, zapora dihalne poti s tujkom 

- Etičnomoralna vprašanja in diskusija na primerih iz prakse 

- Praktične vaje – vseh sklopov 

- Pisno preverjanje 

- Praktično preverjanje 

- Inštruktorji – predavatelji Sekcije reševalcev v zdravstvu 
 

b. Oskrba dihalne poti in umetna ventilacija, 11. 2. 2021, Pekre pri Mariboru, okvirno deset 

pedagoških ur  

Podrobnejša opredelitev srečanja (tematski sklopi, naslovi predavanj, osrednja tema ...)  

- Oskrba dih. poti v predbolnišničnem okolju – kaj & zakaj  

- Začetni ukrepi oskrbe dih. poti  

- Predihovanje z masko in dihalnim balonom ter vstavitev I-gela  

- RSI; kaj, zakaj in kako zdravstveni reševalec lahko pomaga?  

- Ko se zaplete; težavna dihalna pot  

- Ko gre po načrtih; priklop na ventilator, začetne nastavitve & monitoring intubiranega 

bolnika  

- Posebnosti oskrbe dihalne poti pri otroku  

- NIV – neinvazivna ventilacija  

- Higiensko vzdrževanje pripomočkov za oskrbo dihalne poti in umetno ventilacijo  

- Preverjanje znanja udeležencev  
 

c. Interpretacija EKG v predbolnišničnem okolju, 18. 2. 2021, Celje, okvirno deset 

pedagoških ur  

Podrobnejša opredelitev srečanja (tematski sklopi, naslovi predavanj, osrednja tema …):  

- Snemanje EKG zapisa: triki, zmote in pasti, Ocena srčnega ritma: postopek šestih korakov  

- 12-kanalni EKG zapis: celosten pogled na srce  

- ST spojnica  

- Preverjanje znanja udeležencev  

- EKG – primeri dobre prakse  
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- Učne delavnice  
 

d. Oskrba dihalne poti in umetna ventilacija, 11. 3. 2021, Pekre pri Mariboru, okvirno deset 

pedagoških ur  

Podrobnejša opredelitev srečanja (tematski sklopi, naslovi predavanj, osrednja tema …):  

- Oskrba dih. poti v predbolnišničnem okolju – kaj & zakaj  

- Začetni ukrepi oskrbe dih. poti  

- Predihovanje z masko in dihalnim balonom, ter vstavitev I-gela  

- RSI; kaj, zakaj in kako zdravstveni reševalec lahko pomaga?  

- Ko se zaplete; težavna dihalna pot  

- Ko gre po načrtih; priklop na ventilator, začetne nastavitve & monitoring intubiranega 

bolnika  

- Posebnosti oskrbe dihalne poti pri otroku  

- NIV – neinvazivna ventilacija  

- Higiensko vzdrževanje pripomočkov za oskrbo dihalne poti in umetno ventilacijo  

- Preverjanje znanja udeležencev  
 

e. Interpretacija EKG v predbolnišničnem okolju, 18. 3. 2021, Celje, okvirno deset 

pedagoških ur  

Podrobnejša opredelitev srečanja (tematski sklopi, naslovi predavanj, osrednja tema ...):  

- Snemanje EKG zapisa: triki, zmote in pasti  

- Ocena srčnega ritma: postopek šestih korakov  

- 12-kanalni EKG zapis: celosten pogled na srce  

- ST spojnica  

- Preverjanje znanja udeležencev  

- EKG – primeri dobre prakse  

- Učne delavnice  
 

f. Srečanje sodnikov in organizatorjev strokovno-izobraževalnega tekmovanja ekip iz 

nujne medicinske pomoči, 15. 4. 2021, Zreče, okvirno deset pedagoških ur  

Podrobnejša opredelitev srečanja (tematski sklopi, naslovi predavanj, osrednja tema ...)  

- Povzetki iz organizacije srečanja 2020 in izzivi za 2021 

- Predlogi za izboljšave dogodka 

- Predlogi za pripravo izhodišč scenarijev za srečanje 2021 

- Osnovni koncept priprave scenarija množične nesreče 2021 

- Vprašanja in diskusija 

- Delo v skupinah – oblikovanje predlogov scenarijev 

- Prvo srečanje skupin in uskladitev predlogov scenarijev 

- Delo v skupinah skupaj z organizatorji – oblikovanje scenarijev 

- Končno srečanje skupin in zaključitev dokumentov 
 

g. Strokovno srečanje s posvetom vodij reševalnih služb, 16.–17. 4.2021, Zreče, okvirno 

16 pedagoških ur  

Podrobnejša opredelitev srečanja (tematski sklopi, naslovi predavanj, osrednja tema ...)  

- I. SKLOP  

- II. SKLOP 

- IV. SKLOP PRAKTIČNE DELAVNICE 

Volitve predsednika sekcije in članov izvršnega odbora za obdobje 2021–2024 

2. dan 

- posvet vodij 
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- VI. SKLOP  

Okrogla miza: Nalijmo si čistega vina 2021 
 

h. XIII. strokovno izobraževalno tekmovanje ekip NMP, 23.–25. september 2021, Rogla, okvirno 

48 pedagoških ur  

Podrobnejša opredelitev srečanja (tematski sklopi, naslovi predavanj, osrednja tema ...)  

- Snemanje EKG zapisa: triki, zmote in pasti  

- Ocena srčnega ritma: postopek šestih korakov  

- 12-kanalni EKG zapis: celosten pogled na srce  

- ST spojnica  

- Preverjanje znanja udeležencev  

- EKG – primeri dobre prakse  

- Učne delavnice  

j. Oskrba dihalne poti in umetna ventilacija, 21. 10. 2021, Pekre pri Mariboru, okvirno deset 

pedagoških ur  

Podrobnejša opredelitev srečanja (tematski sklopi, naslovi predavanj, osrednja tema ...):  

- Oskrba dih. poti v predbolnišničnem okolju – kaj & zakaj  

- Začetni ukrepi oskrbe dih. poti  

- Predihovanje z masko in dihalnim balonom ter vstavitev I-gela  

- RSI; kaj, zakaj in kako zdravstveni reševalec lahko pomaga?  

- Ko se zaplete; težavna dihalna pot  

- Ko gre po načrtih; priklop na ventilator, začetne nastavitve & monitoring intubiranega 

bolnika  

- Posebnosti oskrbe dihalne poti pri otroku  

- NIV – neinvazivna ventilacija  

- Higiensko vzdrževanje pripomočkov za oskrbo dihalne poti in umetno ventilacijo  

- Preverjanje znanja udeležencev  

 

Sodelovanje pri organizaciji srečanj 
        

a. MRMI pri SZD, januar 2021, Novo mesto, okvirno 36 pedagoških ur  

Podrobnejša opredelitev srečanja (tematski sklopi, naslovi predavanj, osrednja tema ...):  

- Ukrepanje zdravstva ob velikih nesrečah 

- http://www.szd.si/sekcije-in-zdruzenja/samostojne-sekcije-in-zdruzenja/sekcija-uzvn-

mrmi-ukrepanje-zdravstva-ob-velikih-nesrecah/ 
 

b. 27. mednarodni simpozij o urgentni medicini (SZUM, Sekcija MS in ZT v urgenci), junij 

2021 (odpovedan 2020), Portorož, okvirno 36 pedagoških ur  

Podrobnejša opredelitev srečanja (tematski sklopi, naslovi predavanj, osrednja tema ...) 
 

Drugo  

a. Veleslalom reševalcev v zdravstvu, 13. 1. 2021, Rogla, okvirno deset pedagoških ur  

Podrobnejša opredelitev srečanja (tematski sklopi, naslovi predavanj, osrednja tema ...) 

 

 

Danijel Andoljšek 
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Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 

zobozdravstvu 
 

Sekcija MS in ZT v zobozdravstvu združuje medicinske sestre, zobozdravstvene asistentke in 

zdravstvene tehnike od primarne, sekundarne do terciarne ravni zobozdravstvene dejavnosti. 

Namen sekcije je seznanjati, spoznavati in razširjati najnovejša dogajanja na področju dela v 

zobozdravstvu ter organizirati izobraževanje medicinskih sester o dosežkih prakse in znanosti na 

tem področju. Zobozdravstvo je specifična veja medicine, zato tudi izobraževanje zobozdravnikov 

poteka ločeno od ostale medicine. Za strokovno in odgovorno delo v zobozdravstveni ambulanti 

potrebujemo strokovno usposobljene zobne asistentke. Zaradi ukinitve izobraževalnega programa 

leta 1984 je primerno izobraženih kadrov v praksi vse manj in njihov manko se čuti na vseh ravneh. 

Epidemiološki časi so močno spremenili delo v zobozdravstveni ambulanti.  
 

Organi sekcije: 

- predsednica: Marina Čok; 

- podpredsednica: Damjana Grubar;  

- člani IO: Andrejka Turk, Loti Hreščak, Maja Koudila, Irena Šumer, Vanja Kovačič, 

Manuela Kaloh in Sanda Šifkovič.  
 

Zaradi epidemije je Upravni odbor Zbornice − Zveze dvakrat sprejel sklep o podaljšanju mandatov 

izvršnim odborom strokovnih sekcij (prvič do 31. 12. 2020 in drugič do 30. 6. 2021). 

Drugi funkcionarji sekcije so člani DS zobozdravstvene vzgoje in preventive: Marina Čok, Boris 

Egić, Damjana Grubar, Nataša Jeras, Maja Koudila, Damjana Marc, Rosita Stojkovič, Irena Šumer 

in Barbara Dežman Zmerzlikar. 

 Izvedena strokovna srečanja 

28. strokovni seminar je bil pripravljen za izvedbo 27. in 28. marca v Kongresnem centru 

Bernardin, zaradi epidemije covid-19 smo ga prestavili na september. Neugodna epidemiološka 

situacija se je nadaljevala, zato tudi septembra strokovnega srečanja nismo realizirali. V upanju, 

da nam bo epidemiološka slika naklonjena, bomo seminar organizirali v letu 2021.  

 Druga strokovna dejavnost 

- Epidemija nam je prekrižala načrte za izvedbo programa specialnih znanj.  

- Sodelovali smo pri pripravi dokumenta Kadrovski standardi in normativi v zdravstveni in 

babiški negi za zobozdravstveno dejavnost.  

- V šolskem letu 2020/21 so na Srednji zdravstveni šoli Izola začeli izvajati izbirni modul 

za zobozdravstvenega asistenta, zahvala gre vodstvu Zbornice − Zveze in Sekciji MS 

in ZT v vzgoji in izobraževanju.  

 Program dela in cilji za leto 2021  
 

- (Predvidoma) 4. in 5. junija 2021 bomo organizirali strokovni seminar.  

- V jesenskem obdobju bomo organizirali 5. srečanje izvajalcev zobozdravstvene vzgoje in 

preventive.  

- Komisija za specialna znanja pri Zbornici − Zvezi nam je 12. 2. 2020 izdala sklep za 

izvedbo dveh izobraževalnih programov; Specialno znanje s področja zdravstvene nege v 
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zobozdravstveni dejavnosti in Specialno znanje s področja zobozdravstvene vzgoje in 

preventive, predvidoma bomo izobraževanje realizirali v drugem polletju 2021. 

- Dogovarjamo se z vodstvom Stomatološke klinike Ljubljana za pripravo izobraževalnih 

programov za specialistične dejavnosti (stomatološka protetika, čeljustna in zobna 

ortopedija, ustne bolezni in parodontologija, zobne bolezni in endodontija). 

- Nadaljevali bomo aktivnosti formalnega izobraževanja za zobozdravstvene asistentke.   

- Okrepili sodelovanje z Zdravniško zbornico − Odborom za zobozdravstveno dejavnost.   

- Aktivno sodelovanje s predstavniki NIJZ pri pripravi Navodil za delo preventivnih dejavnosti 

v epidemiološkem obdobju in v času sproščanja ukrepov. 

- Nadaljevali z NP za preventivno in kurativno zobozdravstveno dejavnost. 

- Priprava slovesnosti ob 30-letnici delovanja strokovne sekcije. 

 

 

Marina Čok 
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Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 

sterilizaciji 
 

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v sterilizaciji od leta 1994 povezuje vse, ki 

delujejo na področju reprocesiranja instrumentarija in medicinsko-tehničnih pripomočkov. Cilj 

povezovanja je poenotenje delovnega procesa na vseh ravneh zdravstvenega varstva in uvajanje 

novosti na strokovnem področju.  
 

Člani izvršnega odbora: 

- predsednica: Nataša Piletič; 

- podpredsednica: Mateja Kugonič; 

- člani: Tanja Pristavec, Edija Bavdaž, Simona Pervinšek, Tina Kadunc, Blanka Gradišek. 
 

Člani izvršnega odbora prihajamo z različnih ravni zdravstvenega varstva, kar omogoča boljši 

pregled nad problematiko s področja reprocesiranja. 

 Izvedena strokovna srečanja 

V letu 2020, zaradi epidemiološke situacije, nismo izvedli strokovnega srečanja. 

 Druga strokovna dejavnost 

V letu 2019 smo pripravili šest NP, vendar jih zaradi neizvedenega strokovnega srečanja v letu 

2020 nismo predstavili. 

 Mednarodna dejavnost 

- Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v sterilizaciji je članica svetovnega 

združenja za bolnišnično sterilizacijo.  

 Druge aktivnosti 

Predsednica sekcije je v letu 2020 zagovarjala magistrsko delo z naslovom »Vpliv delovnih pogojev 

na medosebne odnose zaposlenih v sterilizaciji«. V raziskavi je bila izvedena primerjava med 

delovnimi pogoji in avtonomijo zaposlenih v enotah sterilizacije slovenskih bolnišnic in zaposlenih 

na bolnišničnih oddelkih. Rezultati raziskave so potrdili več statistično pomembnih razlik, ki se 

pojavljajo pri zaposlenih v enotah sterilizacije in zaposlenih na bolnišničnih oddelkih. Delo v enotah 

sterilizacije je specifično, znanja, potrebnega za strokovno opravljanje dela, pa se ne pridobi med 

rednim izobraževalnim programom – ne glede na stopnjo izobrazbe. Rezultati raziskave so 

pomembni za graditev avtonomije zaposlenih v enotah sterilizacije. 

 Program dela in cilji za leto 2021  

Sledili bomo ciljem, ki jih v letu 2020 nismo realizirali. Strokovne vsebine bomo predstavljali na 

kratkih e-izobraževanjih pod okriljem Zbornice – Zveze. Če bo epidemiološka situacija dopuščala, 

bomo izvedli enodnevno strokovno srečanje. Ponovno bomo začeli aktivnosti, usmerjene v izvedbo 

izobraževanja specialna znanja v sterilizaciji, ki bo namenjeno tehnikom zdravstvene nege, 

zaposlenim na področju sterilizacije. 

 

Nataša Piletič 
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Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 

hematologiji 

V Sekciji medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v hematologiji dvakrat letno imamo 

dvodnevna strokovna srečanja. Cilj omenjenih izobraževanj je kontinuirano izpopolnjevanje vseh 

profilov zdravstvene nege ne samo znotraj hematologije, ampak na vseh področjih, ki se dotikajo 

hematološkega bolnika. Ta področja segajo od infektologije, transfuziologije, onkologije, osrednjih 

venskih pristopov, prehrane, psihologije, farmacije, higiene, otorinolaringologije, ortopedije, 

intenzivne medicine … do področij, ki so specifična za hematološke bolnike. 

Posebnost Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v hematologiji je obravnava vseh 

starostnih skupin od otroka do starostnika. 

V sekciji skušamo poudariti probleme, na katere naletimo v praksi in poiskati rešitve ter jih vpeljati 

v klinično prakso na vseh ravneh zdravstvene oskrbe v Sloveniji. Glede na aktualno problematiko 

organiziramo strokovna srečanja. 

Organi sekcije: 

predsednik: Boštjan Jovan, 

podpredsednica: Metka Mlekuž, 

člani IO: Nataša Krištof Rovšek, Helena Košir, Mojca Hentak, Damijan Slakan, Suzana Moravac, 

Stanko Rovtar.  

 Izobraževanja, strokovna srečanja 

V Sekciji MS in ZT v hematologiji na štiri leta organiziramo mednarodno srečanje.  

Srečanje je bilo načrtovano za april 2020, pripravljene smo imeli tako predavatelje kot zbornik na 

temo transplantacije kostnega mozga, vendar je epidemija covid-19 onemogočila naše 

izobraževanje. Ker se je epidemiološka situacija v Sloveniji hitro izboljšala, priprave za naslednje 

srečanje niso stekle v smeri e-izobraževanj, ampak smo prestavili že pripravljen program na jesen 

2020. Žal so se razmere znova poslabšale in smo bili prisiljeni tudi jesensko srečanje prestaviti. 

Zaradi epidemije in vpetosti osebja v obvladovanje epidemije je žal v letu 2020 zmanjkalo časa za 

organizacijo izobraževanj. Tako smo se tudi mi nekaj naučili in se konec leta podali v organizacijo 

e-izobraževanj za leto 2021. V prihodnosti nam tako tudi epidemija ne bo preprečila izobraževanj. 

 

Boštjan Jovan 
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Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci 
 

Sekcija razvija in promovira kakovostno, varno in celostno urgentno zdravstveno nego, kar med 

drugim dosega z izvajanjem različnih izobraževanj in povezovanjem ter izmenjavo izkušenj 

izvajalcev zdravstvene nege in oskrbe, ki delujejo v urgentnih centrih oz. urgentnih 

ambulantah/enotah na različnih ravneh in v različnih okoljih. Sekcija si prizadeva izboljšati status 

in pogoje dela MS in ZT v urgentni dejavnosti, še posebej status triažnih MS. Prizadevali si bomo 

za strokovni razvoj sekcije in za raziskovalno delo na strokovnem področju, predvsem pa za 

strokovno usposobljenost članov. 
 

Člani izvršilnega odbora: 

- predsednica: Nada Macura Višić;  

- podpredsednica: Vida Bračko; 

- člani: Edin Adrović, Tina Gros, Marko Kučan, Monika Kralj, Renata Mlakar, Andreja Špilek 

Plahutnik, Romina Vidmar Dolgan. 

 Izvedena strokovna srečanja 

− 4. strokovno srečanje triažnih medicinskih sester/zdravstvenikov, 6. februar 2020, 

Ljubljana 

− Triaža v sistemu nujne medicinske pomoči v Republiki Sloveniji − tečaj triaže po načelih 

manchestrskega triažnega sistema, 24.–26. 9. 2020, Šmarješke Toplice 

 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  

 Mednarodna dejavnost 

Sekcija oziroma njeni člani so aktivni v: 

− European federation of Critical Care Nursing associations (EfCCNa), Drago Satošek je 

član izvršilnega odbora EfCCNa (kot blagajnik) in aktivno sodeluje v skupini za 

izobraževanje. Marko Kučan je predstavnik sekcije v združenju EfCCNa. Vključevala sta 

se v tekoče delo združenja.  

− World Federation of Critical Care Nursing (WFCCN), predstavnica Vida Bračko je 

aktivno sodelovala v delo združenja.  

− European Society of Emergency Nurses (EuSEN), Vida Bračko je članica IO, sodelovala 

je pri promociji združenja, pripravi spletnega glasila, pripravah na skupščino in 2. 

kongres združenja.     

− ATCN Europe, vodja tečajev ATCN, Nada Macura Višić, je aktivna članica evropskega 

in svetovnega združenja ATCN.     

− International Reference Group (IRG/ALSG), inštruktorji MTS so aktivno sodelovali pri 

delu združenja v različnih delovnih skupinah. 

− Zaradi epidemije SARS-CoV-2 so vse aktivnosti v različnih združenjih/skupinah potekale 

na spletnih omrežjih. 
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 Program dela in cilji za leto 2021 

− Priprava dvodnevnega strokovnega seminarja in 25. obletnice delovanja sekcije.  

− Izobraževanja v okviru Triaže v sistemu nujne medicinske pomoči v     Republiki Sloveniji 

− tečaji triaže po načelih manchestrskega triažnega sistema in praktičnih vaj v delovnih 

okoljih ter dokončanje prevoda in tisk 3. izdaje knjige»Emergency triage«.  

− Priprava 5. strokovnega srečanja za triažne medicinske sestre/zdravstvenike.  

− Organizacija strokovnega srečanja iz obveznih vsebin s področja temeljnih    postopkov 

oživljanja. 

− Promocija urgentne zdravstvene nege kot tudi timskega dela v okviru  sodelovanja na 

27. mednarodnem simpoziju o urgentni medicini v Portorožu. 

− Izvedba tečajev dodatnih postopkov ZN pri obravnavi ogroženega poškodovanca 

(ATCN) v sodelovanju z Zdravniškim društvom ATLS Slovenija. 

− Delovanje v okviru že uveljavljenih mednarodnih povezav EfCCNa, WFCCN, EuSEN, 

IRG/ALSG in mednarodnim združenjem ATCN v sodelovanju s Society of Trauma 

Nurses. 

− Priprava 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. 

 

 

Nada Macura Višić 
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Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 

dermatovenerologiji 
 

Cilj sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v dermatovenerologiji je predvsem dobro 

medsebojno sodelovanje, prikaz našega dela članom drugih strokovnih sekcij, druženje in 

izmenjava dragocenih izkušenj. Medicinskim sestram in zdravstvenim tehnikom, zaposlenimi v 

dermatovenerologiji, pa želimo podati čim več strokovnih, aktualnih in zanimivih vsebin, predvsem 

pa novosti na področju dermatovenerološke zdravstvene nege. 
 

Organi sekcije: 

predsednica: Mojca Vreček; 

podpredsednica: Simona Muri; 

člani IO: Liljana Kralj, Mediha Keranović, Aleksandra Pirc, Bernarda Gostič; 

drugi funkcionarji strokovne sekcije: Anita Jelen, Anja Muhvič, Irena Mohar. 

 Izvedena strokovna srečanja 

Za 2020 smo načrtovali 2-dnevno strokovno srečanje v oktobru, vendar je zaradi epidemioloških 

razmer žal odpadlo. Program se bo prenesel v letošnje leto 2021. 

 

 Druga strokovna dejavnost 

Januar 2020, prostori Zbornice − Zveze: Šola kompresije in oblačenja kompresijskih pripomočkov 

(rokavice, nogavice). Projekt je potekal v sodelovanju z Zbornico − Zvezo in Ministrstvom za 

zdravje.  

 Druge aktivnosti 

Ob potresu v Petrinji na Hrvaškem je strokovna sekcija prispevala 100 evrov. 

Sodelovanje pri pisanju monografije o dermatovenerologiji oz. medicinskih sestrah v 

dermatovenerologiji na Slovenskem. 

 Program dela in cilji za leto 2021 

Za 2021 načrtujemo dvodnevno strokovno srečanja na temo spolno prenosljivih in drugih okužb 

v dermatovenerologiji, ki smo ga načrtovali že za leto 2020. Strokovno srečanje načrtujemo v 

jeseni, če bo mogoče v živo, sicer pa se dogovarjamo o spletnih predavanjih. Načrtujemo 

sodelovanje na četrtkovih popoldnevih, ki jih organizira Zbornica − Zveza. 

 

 

Mojca Vreček 
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Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na 

internistično-infektološkem področju 

Področje Sekcije MS in ZT na internistično-infektološkem področju se prekriva s področji nekaterih 

ožje usmerjenih strokovnih sekcij, tako je vodilo delovanja usmerjeno v povezovanje in sodelovanje 

s strokovnjaki z raznih področij. Področje našega delovanja se prepleta s problematiko okužb, 

povezanih z zdravstvom, ki se dotika vseh ravni zdravstvenega varstva. To se je še posebej 

pokazalo v letošnji epidemiji covid-19. 

Naše področje zajema tudi problematiko spolno prenosljivih bolezni, ki je kljub osveščanju še vedno 

pereča. Zavedamo se pomena in dobrobiti cepljenja ter s tem znižane obolevnosti in umrljivosti. S 

sodelovanjem v delovnih skupinah, na okroglih mizah, s seminarji in krajšimi izobraževanji 

dvigujemo ozaveščenost ljudi o pomenu cepljenja.  

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. 

 Izvedena strokovna srečanja 

Načrtovano strokovno srečanje spomladi je bilo zaradi epidemije covid-19 prestavljeno na jesenski 

termin, vendar smo ga morali tudi takrat odpovedati. 

 Založniška dejavnost 

- Zbornik prispevkov Urgentna stanja v infektologiji 

- Lavtižar, J.  Bahun, M.: Evidence-based nursing in the time of COVID-19 pandemia- 

Slovenian experience. Objavljen v zborniku simpozija, ki je potekal online v povezavi s 

Kazahstanom v okviru Fakultete Angele Boškin. 

- Jana Lavtižar je soavtor Priporočil za preprečevanje in zajezitev okužb z virusom SARS-

CoV-2 v socialnovarstvenih zavodih, ki so jih pripravili Zbornica – Zveza, NIJZ ter 

Ministrstvo za zdravje. 

 Druga strokovna dejavnost 

- Predsednica je včlanjena v delovno skupino na Ministrstvu za zdravje za obvladovanje 

ukrepov za spodbujanje deleža cepljenih v Republiki Sloveniji. 

 

- Aktivno sodelujemo v Delovni skupini za področje okužb, povezanih z zdravstvom. 

 

- Članica IO je koordinator Delovne skupine koordinatorjev za preprečevanje in 

obvladovanje okužb z virusom SARS-CoV-2 in drugimi nalezljivimi respiratornimi boleznimi 

v javnih socialnovarstvenih zavodih in pri koncesionarjih, ki izvajajo zdravstveno nego in 

zdravstveno rehabilitacijo v javni mreži. 

- Trije protokoli so še v obravnavi:  

- Izvajanje higiene rok po metodologiji 5 trenutkov za higieno rok, 

- Opazovanje doslednosti izvajanja higiene rok, 

- Tehnika razkuževanja rok. 
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 Mednarodna dejavnost 

Jana Lavtižar, članica IO, je skupaj z Matejo Bahun v okviru Fakultete Angele Boškin objavila 

članek z naslovom Evidence-based nursing in the time of COVID-19 pandemia- Slovenian 

experience, objavljen je bil v zborniku simpozija, ki je potekal online v povezavi s Kazahstanom. 

 Drugo  

Jana Lavtižar je soavtorica Priporočil za preprečevanje in zajezitev okužb z virusom SARS-CoV-2 
v socialnovarstvenih zavodih, ki so nastali v sodelovanju z Zbornico – Zvezo, NIJZ in Ministrstvom 
za zdravje. 

 Program dela in cilji za leto 2021  

- V letu 2021 bo treba čim prej začeti izobraževanja, ki se jih že vsi veselimo in jih 
pogrešamo. Predstaviti nameravamo svoje izkušnje z epidemijo covid-19, saj smo člani 
sekcije na začetku epidemije orali ledino, sodelovali v veliko strokovnih odborih za pripravo 
načrtov, strategij in delovnih priporočil za različna delovišča. Kasneje pa smo bili pogosto 
predvsem svetovalci, odgovarjali smo na nešteto vprašanj in pomagali razreševati dileme, 
ki so se pojavljale vsakodnevno. 

- Če bodo epidemiološke razmere dopuščale, bomo izvedli seminar, ki je že pripravljen na 
temo Urgentna stanja v infektologiji. 

- Ker epidemije še ni konec, bomo še vnaprej aktivno sodelovali predvsem pri ozaveščanju 
v smislu preventivnega obnašanja ljudi ter pravilni uporabi osebne varovalne opreme v 
zdravstvenih ustanovah.  

- Še naprej bomo osveščali o pomembnosti cepljena ne le proti covidu-19, temveč proti vsem 
drugim boleznim, ki jih lahko preprečimo s cepljenjem, s poudarkom na pomembnosti 
obveznega cepljenja otrok. 

- Ne smemo pozabiti na spolno prenosljive bolezni, ozaveščanje o zaščiti pred njimi je ena 
od dejavnosti sekcije. 

- Sodelovati z drugimi strokovnimi sekcijami ter regijskimi društvi. 
 
 

Veronika Jagodic Bašič 
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Sekcija izvajalcev zdravstvene nege in oskrbe v socialnem 

varstvu 

 

Začetki delovanja sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v socialnih zavodih segajo v 

leto 1996. V letih razvoja in delovanja sekcija deluje na področju skrbi za starejše v institucionalnem 

varstvu. Z razvojem novih oblik skrbi za starejše, ko se delovanje socialnih zavodov seli v bivalne 

enote in varovana stanovanja na dislocirane enote, se zdravstvena nega in oskrba v socialnih 

zavodih srečuje z novimi izzivi in potrebami. Ob novih izzivih, ki jih že leta spremljajo neustrezni 

delovni pogoji, struktura in pomanjkanje kadra, predstavlja varna in kakovostna obravnava v 

zdravstveni negi in oskrbi področje delovanja, ki od zaposlenih nemalokrat zahteva veliko več, kot 

je mogoče. 
 

Osnovno poslanstvo sekcije je sledenje stroki in skrb za izobraževanje zaposlenih v zdravstven i 

negi v socialnih zavodih, ki se dnevno srečujejo s potrebami po izvajanju vedno zahtevnejših 

postopkov zdravstvene nege in velikim številom potrebnih opravil. Značilnosti delovanja področja 

so tudi multimorbidnost, multipla terapija ter paliativna oskrba. 
 

Organi sekcije 

- predsednik: Slavko Bolčevič; 

- podpredsednica: Ivanka Limonšek; 

- člani: Inge Mesarec, Marinka Jankovič, Frančiška Pinoza, Martina Klobčar Črep, 

Mateja Šešerko, Olga Bezjak 

 Izvedena strokovna srečanja 

V letu 2020 zaradi epidemije nismo imeli načrtovanih strokovnih srečanj. Vse dogovorjene 

aktivnosti smo prenesli v 2021. V preteklem letu so kljub vsemu tekle obsežne priprave na kongres 

gerontološke zdravstvene nege – priprava programa, priprava člankov, recenzija člankov. Člani IO 

sekcije smo bili aktivni v času epidemije, in sicer kot regijski koordinatorji. 

 Druga strokovna dejavnost 

− sodelovanje pri pripravi dokumenta Kadrovski standardi in normativi v zdravstveni negi za 

področje zdravstvene nege v SVZ; 

− opozarjanje na nastale težave v SZV zaradi covida-19; 

− aktivna udeležba na strokovnih seminarjih v okviru delovnih organizacij; 

− aktivnosti na delavnicah za OVO; 

− aktivno sodelovanje pri aktivnostih na področju dolgotrajne oskrbe; 

− aktivno sodelovanje z MZ, NIJZ in MDDSZEM. 

 Program dela in cilji za leto 2021  

− varna in kakovostna zdravstvena nega zdravega in bolnega starostnika in oseb s 

posebnimi potrebami ter osebami po možganski poškodbi; 

− spodbujanje raziskovalnega dela zdravstvene nege, ki je temeljila na dokazih; 

− razvoj izobraževanja v smislu spremljanja sodobnih smernic in implementacija znanja v 

praktično delo; 

− promocija strokovne sekcije in prepoznavnost v strokovnem in širšem okolju; 

− večanje zavedanja pomena preventivnih akcij na področju geriatrične zdravstvene nege; 
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− povezovanje strokovne sekcije z drugimi strokovnimi institucijami, ki pomembno vplivajo 

na zdravje starostnikov in oseb s posebnimi potrebami; 

− vključevanje izvajalcev, ki so manj prepoznani na področju zdravstvene nege in oskrbe v 

socialnovarstvenih zavodih; 

− povečanje sodelovanja z managementom, ki deluje na strokovnem področju našega dela. 

Drugo  

− v letu 2021 bomo pripravili smernice za enotno beleženje storitev; 

− priprava strokovne dokumentacije; 

− poenotenje standardov in revizija obstoječih; 

− seznanitev s strokovnimi priporočili, smernicami in delovnimi navodili; 

− aktivno sodelovanje pri pripravi kadrovskih normativov; 

− aktivno sodelovanje pri aktivnostih na področju dolgotrajne oskrbe; 

− pripravili bomo dve strokovni srečanji; 

− pripravili bomo strokovne vsebine za člane Zbornice – Zveze »četrtkovanje«; 

− seje IO sekcije. 

 

Slavko Bolčevič in Ivanka Limonšek 
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Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 

kardiologiji in angiologiji 

10. oktobra 1997 je bila na pobudo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, ki se pri svojem 

delu srečujejo s kardiološkimi in angiološkimi bolniki ustanovljena Sekcija medicinskih sester in 

zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji. Pod njenim okriljem je leta 2010 začela delovati 

delovna skupina medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov za zdravstveno vzgojo bolnika s 

srčnim popuščanjem in 2012 skupina medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v srčno-žilni 

invazivni diagnostiki.  

Člani izvršilnega odbora: 

- predsednica: Irena Trampuš, 

- podpredsednica: Urška Hvala, 

- člani: Irena Blažić, Antonija Gazvoda, Sandra Balažic Gjura, Renata Lošić, 

Ahbeer Al Sayegh, Mojca Šarlija, Snežana Škorić. 

 Izvedena strokovna srečanja 

Zaradi epidemije covid-19 nismo izvedli nobenega strokovnega srečanja. 

 Druga strokovna dejavnost 

V pripravi so specialna znanja za področje srčnega popuščanja, neinvazivnih preiskav srca in ožilja 

ter kontrole in svetovanja s področja antikoagulacijskega zdravljenja. 

 Mednarodna dejavnost 

Članice IO so tudi članice Association of Cardiovascular Nursing and Allied Professions (ACNAP), 

Urška Hvala ter Irena Trampuš tudi članici ACNAP National Societies. 

 Program dela in cilji za leto 2021 

Za 2021 načrtujemo dve strokovni srečanji: 

1. Obravnava bolnika s srčnim popuščanjem (26. 3. 2021) 

2. Koronarna bolezen v povezavi z anemijo in pljučnimi obolenji (28. 5. 2021) 
 

Sodelujemo pri pripravi seminarja na četrtkovih srečanjih, ki jih pripravlja Zbornica − Zveza (22. 4. 

2021). 

 

 

Irena Trampuš 
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Sekcija medicinskih sester v managementu 
 

Organi sekcije 

Člani izvršnega odbora  

- predsednica: dr. Saša Kadivec;  

- podpredsednica: mag. Hilda Maze; 

- člani: Tadeja Drenovec, mag. Mira Šavora, Boža Hribar, Nataša Čermelj, Danijela Pušnik, 

Vanja Kosmina Novak, Metka Lipič Baligač. 
 

 Izvedena strokovna srečanja 

Zaradi epidemiološke smo morali nekajkrat prestaviti načrtovani strokovni srečanji in ju na koncu 

odpovedati.  

 

 Program dela in cilji za leto 2021  

 
Za 2021 načrtujemo delavnice za vrhnji management, tema je voditeljstvo v zdravstvu, 27. 5. 2021 

pa srečanje Kako ustvariti odličen tim in izvesti volitve novega predsednika in člane IO. 
 

a. Voditeljstvo v zdravstvu (online izobraževanje), 6. 5. 2021 (četrtkovanje), okvirno štiri 

pedagoške ure 

Podrobnejša opredelitev srečanja (tematski sklopi, naslovi predavanj, osrednja tema ...)  

- Voditeljstvo v zdravstvu – rojeni ali usposobljeni vodje 

b. Kako ustvariti odličen tim, 27. 5. 2021, Celje ali webinar, okvirno šest do osem 

pedagoških ur  

Podrobnejša opredelitev srečanja (tematski sklopi, naslovi predavanj, osrednja tema ...): 

- Vodenje sodelavcev 

- Komunikacija v timu 

- Motivacija 

- Posvet: Reševanje kadrovske stiske na področju ZN 

c. Krizni management, 21. 10. 2021, Celje, okvirno osem pedagoških ur 

Podrobnejša opredelitev vsebine: kako vzpostaviti ravnovesje med tveganji, ki ih 

prinašajo posledice epidemije in razvojna naravnanost (predavatelji s področja 

kriznega managementa, kriznega komuniciranja, organizacije dela in psihologije ter 

izkušnje managementa iz prakse v času epidemije)  

 

 

Doc. dr. Saša Kadivec 
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Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nevrologiji 
 

Menimo, da se skladno z razvojem strokovnih področij v zdravstveni dejavnosti, večjo specializacijo 

na področju nevrologije in razvojem novih tehnologij izkazuje tudi vedno večja potreba po 

specialnih znanjih v dejavnosti nevrološke zdravstvene nege. Obseg znanja, ki ga medicinske 

sestre potrebujejo pri svojem delu, se nenehno povečuje in s tem se spreminjajo tudi njihove 

kompetence. Kompetenca pomeni več kot samo znanje, veščino in spretnost pri izvajanju 

profesionalnih zadolžitev, pomeni sposobnost prenosa znanja in spretnosti v prakso. Prav zato 

bodo po vzoru razvitih držav vedno bolj pomembna izobraževanje, raziskovanje, specialna znanja, 

klinične specializacije in delovanje na dokazih podprte zdravstvene nege. Bolj kot kadarkoli se kaže 

potreba po integrirani zdravstveni obravnavi, racionalizaciji dela, strokovnosti dela in večji 

samostojnosti dela. 

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nevrologiji si prizadeva za razvoj stroke 

zdravstvene nege nevrološkega bolnika. V sekciji organiziramo strokovna srečanja, učne delavnice 

in ekskurzije. Ob vsakoletnem strokovnem srečanju izdamo zbornik predavanj. Članice IO se 

srečujemo na sejah odbora ali pa komuniciramo na daljavo, preko korespondenčnih sej in po 

telefonu. 
 

Organi sekcije 

predsednica: mag. Maja Medvešček Smrekar; 

podpredsednica: Anita Pirečnik Noč; 

člani IO: Irma Kumer, Darja Glavan, Stanka Habjanič, Melita Kokol, Olga Žunkovič in Rozalija 

Šket. 

 Strokovna srečanja in izobraževanja 

Spomladi leta 2020 smo imeli v načrtu strokovno srečanje v Termah Dobrna, vendar je zaradi 

epidemije COVID-19 srečanje odpadlo. 

 Program dela 2021 

Naša želja je, da v letu 2021 izvedemo strokovno srečanje z naslovom »Nevrološke bolezni – del 

našega življenja«. Strokovno srečanje bi moralo biti izvedeno do 30. 6. 2021, ker izvršnemu 

odboru sekcije takrat poteče štiriletni mandat in bi sočasno izvedli volitve za novo predsednico oz. 

predsednika in člane IO sekcije. 
 

V posebnem letu, letu 2020, oziroma koronačasu se mnogi sprašujemo: Za kaj se je vredno 

boriti? Prav gotovo dobimo veliko različnih odgovorov, toliko kot nas je različnih ljudi. Verjamem 

pa, da se medicinske sestre borimo za ljudi, paciente, varovance … Zanje moramo vedno narediti 

največ, vse, kar zmoremo in znamo.  
 

V sekciji medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov se zavedamo, da je pred nami še veliko 

izzivov, a tudi velika priložnost, da se aktivno vključimo v prizadevanja za razvoj stroke 

zdravstvene nege in sodobno obravnavo nevrološkega pacienta. 

 

mag. Maja Medvešček Smrekar  
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Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 

otorinolaringologiji 
   

Strokovna sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v otorinolaringologiji letos praznuje 

11. obletnico delovanja. Vsako leto organiziramo strokovna izobraževanja, kjer se osredotočimo 

na težave in obolenja, ki jih imajo pacienti na področju nosu, ušes in grla. Smo precej ozko 

strokovno usposobljeni, vendar pa je zanimanje za izobraževanja na našem področju veliko. 

Aspiracije in trahealne kanile so teme, ki so vedno aktualne, zato organiziramo delavnice in 

strokovna predavanja.  

Organi sekcije: 

- predsednica: Sonja Krajnik; 

- podpredsednica: Andreja Trdin; 

- člani: Breda Ponikvar, Matjaž Mrhar, Dunja Gornjak, Nataša Veren, Danica Lukšič.  

 Strokovna srečanja 2020 

V letu 2020 nismo izvedli klasičnega strokovnega srečanja, smo pa imeli kar nekaj delavnic na 

temo aspiracije in trahealnih kanil na ravni matičnih klinik. 

 Program dela in cilji za leto 2021  

Cilj strokovne sekcije MS in ZT v otorinolaringologiji izvesti čim več strokovnih izobraževanj, saj 

nas skrbi, da ni zadostnega prenašanja znanja na mlade kolege in kolegice. ORL oddelki splošnih 

bolnišnic se zaradi varčevanja združujejo z drugimi oddelki, ostajata samo dve večji ORL kliniki 

(Ljubljana in Maribor), ki pa sta dolžni svoje znanje in izkušnje prenesti na druge zaposlene v 

zdravstveni negi na ORL področju. To lahko storimo samo z nenehnim izobraževanjem ter 

razvijanjem sodobne zdravstvene nege.  

V letu 2021 načrtujemo izobraževanje na temo Izzivi v otorinolaringologiji, ki je bilo načrtovano v 

prejšnjem letu, vendar je bilo zaradi aktualne situacije prestavljeno na letos. Upam, da nam ga bo 

uspelo izvesti. V načrtu imamo tudi 4-urne delavnice na temo aspiracije in trahealnih kanil, ki bi jih 

želeli izvesti v živo in ne po spletu. 

 

 

Sonja Krajnik 
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Sekcija medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni 

vzgoji 
 

Prizadevamo si za strokovni razvoj na področju promocije zdravja (PZ) in zdravstvene vzgoje (ZV) 

ter podporo medicinskim sestram in babicam, ki delajo na tem področju. Naše delo na področju PZ 

in ZV v Sloveniji obsega ugotavljanje stanja in potreb, spremljanje in razvoj novosti, organiziranje 

in izvajanje izobraževanj, pripravljanje kompetenčnih profilov izvajalcev, aktivno sodelovanje z 

NIJZ, Ministrstvom za zdravje, ZZZS ter številnimi drugimi relevantnimi institucijami. Zavedamo se 

pomena ohranjanja in krepitve vloge medicinskih sester in babic na področju PZ in ZV ter 

potenciala, ki ga imamo na področju ZV.  
 

Člani izvršilnega odbora 

predsednica: Majda Šmit, 2016–2021;  

podpredsednica: Sanja Vrbovšek, 2016–2021; 

člani: Tadeja Bizjak, Sandra Gaber Flegar, Andreja Kvas, Mirna Nemanič, Ksenija Noč, Renata 

Škrget, Boštjan Viher, mandat 2016–2021.      

 Izvedena strokovna srečanja 

Dan brez cigarete, 31. januar 2021, v organizaciji s Strokovno sekcijo medicinskih sester in 

zdravstvenih tehnikov v družinski medicini ter Strokovno sekcijo medicinskih sester in zdravstvenih 

tehnikov v pulmologiji 

 Založniška dejavnost 

Zbornik prispevkov z recenzijo: »31. januar – dan brez cigarete« 

 Druga strokovna dejavnost 

‒ Pregled in dopolnitev osnutka predloga specialnih znanj za dipl. medicinske sestre, izvajalke 

vzgoje za zdravje otrok in mladostnikov, pripravljenega na NIJZ 

‒ Dopolnilo k Odredbi MZ za program specializacije s področja promocije zdravja in integrirane 

obravnave oseb s kroničnimi boleznimi na primarni ravni zdravstvene dejavnosti 

 Mednarodna dejavnost 

- Aktivno sodelovanje na mednarodnih bienalnih konferencah International school nurse, ki 

smo jo leta 2013 organizirali tudi v Sloveniji.  

 Drugo  

‒ pripombe in dopolnila na dopis NIJZ »Ponovni zagon aktivnosti vzgoje za zdravje za otroke in 

mladostnike v času umirjanja epidemije covid-19«; 

‒ na NIJZ poslan predlog za preoblikovanje vsebine in načina obračunavanja delavnice 

zdravega hujšanja; 

‒ pripombe Ministrstvu za zdravje k predlogu pravilnika o spremembah Pravilnika za izvajanje 

preventivnega zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov na primarni ravni in delovni 

sestanek na MZ s predstavnico IO sekcije; 

‒ pripombe in dopolnila na dokument Kadrovski standardi in normativi v zdravstveni in babiški 

negi Zbornice–Zveze. 
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 Program dela in cilji za leto 2021 

‒ organizacija in izvedba dveh enodnevnih strokovnih srečanj s publiciranjem recenziranih 

zbornikov prispevkov;  

‒ priprava strategije delovanja Strokovne sekcije medicinskih sester v promociji zdravja in 

zdravstveni vzgoji za obdobje 2021–2031; 

‒ zagovorništvo izvajanja preventive na primarni ravni zdravstvenega varstva z namenom 

zagotavljanja boljšega zdravja in zmanjšanja neenakosti v zdravju v Sloveniji; 

‒ aktivna vloga pri pripravi specialnih znanj za diplomirane medicinske sestre, izvajalke vzgoje 

za zdravje otrok in mladostnikov. 

 

 

Majda Šmit  
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Sekcija študentov zdravstvene nege in babištva 
 

2018 smo sekcijo študentov ustanovila z namenom povezovanja, nuditi študentom dodatna znanja 

in predvsem med študenti krepiti pripadnost stroki in stanovski organizaciji.  

Člani izvršilnega odbora: 

- predsednik: Žiga Metelko (2018–2020 (zaradi epidemije mandat podaljšan do leta 

2021)); 

- podpredsednik: Žiga Tomšič (2018–2020 (zaradi epidemije mandat podaljšan do 

2021)); 

- člani: Grega Martin Glas, Patricija Lunežnik, Jana Lončarič, Žan Dreisibner, Helga 

Hamidović, Tamara Pavlovič, Špela Klemenc. 

 Izvedena strokovna srečanja 2020 

Zaradi epidemiološke situacije 2020 v živo nismo imeli strokovnih izobraževanj.  

Novembra in decembra smo v sodelovanju z Zvezo študentov medicine Slovenije izvedli več 

spletnih večernih izobraževanj, ki pa niso bila licenčno vrednotena. 

 Druga strokovna dejavnost 

Za študente smo pripravili interno gradivo za delo v času epidemije covid-19. Literaturo lahko 

najdete na spletni strani Sekcije študentov ZNB: https://sekcijastudentov-znb.si/wp-

content/uploads/2020/11/COVID-Interna-priporocila-1.pdf  

 Mednarodna dejavnost 

Predsednik Sekcije študentov ZNB je v začetku leta 2020 bil imenovan za predsednika Evropske 

organizacije študentov zdravstvene nege (ENSA).  

 Druge aktivnosti 

Januar 2020:  

- Sekcija študentov je pripravila dopis za Upravni odbor Zbornice – Zveze, v katerem je 

predstavila predloge in pobude študentov zdravstvene nege za izboljšanje in spremembo 

izobraževalnega procesa na področju zdravstvene nege. V dopisu so študenti poudarili in 

predlagali: 

- študentom naj se povrnejo stroški prevoza na klinično usposabljanje in stroški 

malice; 

- klinični oddelki naj pripravijo učni načrt za izvajanje kliničnega usposabljanja; 

- delodajalci naj bodo v stiku s prihodnjimi diplomanti zdravstvene nege in 

babištva; 

- fakultete in klinične baze naj sodelujejo; 

- sekcija študentov poziva dekane zdravstvenih fakultet in visokih zdravstvenih 

šol k medsebojnemu sodelovanju in usklajevanju;  

- študenti zdravstvene nege in babištva si zaslužijo organizirano brezplačno 

cepljenje proti gripi.  

- Upravni odbor Zbornice − Zveze se je seznanil z pobudami in predlogi ter s tem seznanil 

tudi izobraževalne zavode in sindikate.  

 

 

 

https://sekcijastudentov-znb.si/wp-content/uploads/2020/11/COVID-Interna-priporocila-1.pdf
https://sekcijastudentov-znb.si/wp-content/uploads/2020/11/COVID-Interna-priporocila-1.pdf
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Februar 2020: 

- Februarja je Sekcija študentov zdravstvene nege in babištva začela priprave na likovni 

natečaj Medicinska sestra in babica – moj heroj. Ker zaradi epidemioloških razmer in 

razglasitve epidemije natečaj ni bil izveden, se prestavi v 2021.  

- Začele so se priprave na 2. Študentski zdravstveni kamp. 

Marec 2020: 

- Marca so se nadaljevale priprave na študentski zdravstveni kamp, ker pa je bila 

v tem času razglašena epidemija covid-19, je bil odpovedan. 

- Sekcija študentov ZNB se je na povabilo Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani 

pridružila projektu Prodri − Študentski inovativni projekt za družbeno korist (ŠIPK). Namen 

projekta je bil opozoriti na problematiko pomanjkanja in nepravilnega informiranja o 

dolgotrajni oskrbi. V okviru projekta so bile laični populaciji predstavljene aktivnosti, ki 

vplivajo na zdravje posameznika in ideje, kako ostati čim dlje samostojen oz. neodvisen. 

Ozaveščanje je potekalo preko različnih informacijskih kanalov, kot so časopis, televizija, 

radio in različna socialna omrežja. 

- V projektu so sodelovali študenti in študentke ter zaposleni članic Univerze v Ljubljani − 

Zdravstvene fakultete, Fakultete za družbene vede in Fakultete za socialno delo. V projekte 

so bili vključeni tudi predstavniki nevladnih organizaciji, ki delujejo na področju dolgotrajne 

oskrbe.  

- 18. marca je Žiga Metelko, predsednik Sekcije študentov ZNB, prevzel mesto in naloge 

predsednika Evropskega združenja študentov zdravstvene nege (ENSA − European 

Nursing Student Association).  

- Pripravljen in poslan je bil dopis za Državni zbor RS, v katerem je bilo poudarjeno plačilo 

študentov, ki preko študentske napotnice delajo v kliničnih in socialnovarstvenih zavodih. 

(glej prilogo). 

April in maj 2020: 

- Aprila so se začele priprave prve ekipe prostovoljcev, študentov zdravstvene nege, ki se 

je odpravila v Dom starejših občanov Šmarje pri Jelšah. 

- Pri pomoči domovom starejših se nam je pridružila Zveza študentov medicine Slovenije  

- Kasneje se je aprila in maja zvrstilo še pet COVID študentskih odprav. Tako se je v pomoč 

aprila in maja vključilo nekaj več kot 50 študentov in študentk zdravstvene nege, medicine 

in fizioterapije. Študenti so pomagali v DSO Ljutomer in DSO Šmarje pri Jelšah, ki ju je 

takrat covid najbolj prizadel.  

- Konec aprila se je začela akcija Pošljimo nasmeh, v kateri smo povabili otroke, da narišejo 

risbico, napišejo pismo, dobro misel za stanovalce domov starejših občanov, ki so bili 

zaradi epidemije izolirani od zunanjega sveta že več kot mesec. V akciji smo zbrali več kot 

1000 različnih izdelkov otrok, ki smo jih razdelili med nekaterimi domovi starejših in tako 

razveseli stanovalce. V akciji smo sodelovali z Zvezo študentov medicine Slovenije 

(ZŠMS). 

Junij 2020: 

- Študenti prostovoljci, ki so pomagali v DSO Šmarje pri Jelšah in Ljutomer so se udeležili 

podelitve replike jabolko navdiha, ki ga je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor za 

požrtvovalnost podelil poklicnima skupinama medicinskih sester in babic.   

Julij 2020: 

- V dom starejših v Ajdovščini se je odpravila nova ekipa študentov.  

Oktober 2020: 

- 13. oktobra je Žiga Metelko, zaključil mandat predsednika ENSA. 
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- 16. oktobra je bil sklican nujni posvet študentov zdravstvene nege ob epidemiji covida-19. 

Na posvetu so bili prisotni študenti zdravstvene nege iz Zdravstvene fakultete Ljubljana, 

Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto, 

Fakultete za zdravstvene vede Maribor in Fakultete za vede o zdravju UP.  

 

- Sekcija študentov je ustanovila koordinacijsko ekipo študentskega COVID odziva. V 

koordinacijski ekipi so bili predstavniki posameznih fakultet: 

- Nejc Remškar, FZV NM; 

- Adrijana Melev, FZAB; 

- Benjamin Habinc, FZV MB; 

- Nina Bohinjc, ZF Lj; 

- Tamara Pavlovič, FZV Izola. 

- Sekcija študentov je ustvarila bazo in elektronski obrazec za zdravstvene in 

socialnovarstvene zavode, ki so izkazali interes za pomoč študentov.  

- Za namen rednega obveščanja o prostih delovnih mestih v kliničnih in socialnovarstvenih 

zavodih je Sekcija študentov ZNB ustvarila enotno bazo elektronskih naslovov študentov, 

ki so izkazali interes za pomoč kliničnim in zdravstvenim ustanovam v času epidemije 

covid. V bazo so bili najprej vključeni študenti zdravstvene nege, kasneje pa se je baza 

združila še z bazo študentov medicine. Baza se je razširila tudi med študenti drugih 

zdravstvenih strok. Tako je bilo v bazo vpisanih več kot 1600 študentov. 

- Za namen koordinacije COVID študentske pomoči je bil ustvarjen tudi elektronski naslov: 

COVIDodziv.studenti@gmail.com. 

- Predsednik Sekcije študentov ZNB se je udeležil posveta z dekani, ki ga je Zbornica − 

Zveza sklicala na pobudo Sekcije študentov ZNB. Žiga Metelko je na posvetu predstavil 

idejo o organizaciji študentske pomoči zdravstvenim in socialnovarstvenim zavodom. Žiga 

Metelko je dekane pozval k enotnemu delovanju fakultet. Sekcija študentov je predlagala, 

da fakultete študentom, ki pomagajo zdravstvenemu sistemu v času epidemije covid-19, 

prilagodijo urnik študija. Študenti so še predlagali, da se študentom, ki v času epidemije 

delajo v zdravstvenih in/ali socialnovarstvenih zavodih preko študentske napotnice, prizna 

določeno število ur za klinično usposabljanje ali izbirno klinično usposabljanje.  

- Potekal je posvet glavnih medicinskih sester klinik, ki se ga je udeležil tudi predsednik 

Sekcije študentov ZNB. Žiga Metelko jim je predstavil idejo o organizaciji študentske 

pomoči zdravstvenim zavodom. Vse glavne medicinske sestre je povabil, da svoje zavode 

vpišejo v bazo in s tem seznanijo tudi druge sodelavce.  

- 27. oktobra se je v dom starejših odpravila prva ekipa študentov v drugem valu epidemije 

covid-19.   

November 2020: 

- Novembra se je Žiga Metelko udeležil drugega sestanka Strokovne delovne skupine za 

področje kliničnega usposabljanja v okviru študijskih programov s področja zdravstvene 

nege, babištva, farmacije, medicine in dentalne medicine, ki je potekal na spletu.  

- Na sestanku je Žiga Metelko skupaj s predstavniki študentov medicine predstavil idejo o 

organizirani pomoči študentov zdravstvenih strok zdravstvenim in socialnovarstvenim 

zavodom. Ponovno je pozval k skupnemu sodelovanju med fakultetami ter dekane pozval 

k prilagajanju študijskih obveznosti za študente, ki so vključeni v proces pomoči. 

- Novembra smo v domove za starejše poslali 24 ekip študentov. 

December 2020: 

- Skupaj z ZŠMS smo z začeli z akcijo Pošljimo nasmeh, v kateri smo skupaj zbrali več kot 

2000 različnih izdelkov otrok. Izdelke smo razdelili po različnih domovih za starejše. 
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- Zaživela je spletna stran Sekcije študentov ZNB. 

- Na delo v domove za starejše smo odposlali še devet novih ekip študentov. Od oktobra do 

konca decembra se je na delo odpravilo 34 COVID prostovoljnih skupin.   

 Program dela in cilji za leto 2021  

2021 si bomo prizadevali, da se v Zbornico – Zvezo včlani več študentov in da bi se več študentov 

tudi aktivno vključevalo v delo sekcije študentov.  

Sekcija bo 2021 izvedla likovni natečaj za učence osnovnih šol, ki smo ga imeli načrtovanega že 

leta 2020 in ga zaradi epidemiološke situacije nismo izvedli.  

Ko bo epidemiološka situacija to dopuščala, bomo izvedli delovni vikend za študente zdravstvene 

nege in babištva. Na dogodku bodo volitve za novega predsednika in izvršni odbor. 

 

 

Žiga Metelko  

 


