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1. POROČILO PREDSEDNICE 

 
POROČILO PREDSEDNICE ZBORNICE – ZVEZE ZA LETO 2018 
 
Skladno z nalogami, opredeljenimi v Statutu Zbornice – Zveze, podajam poročilo 
o opravljenem delu v letu 2018. V poročilu bodo zajeti le najpomembnejši dogodki 
in aktivnosti, ki smo jih izvedli skupaj z najtesnejšimi sodelavci. Še več podrobnosti 
so v nadaljevanju predstavili predsednice oz. predsedniki regijskih strokovnih 
društev, strokovnih sekcij, stalnih in začasnih delovnih skupin in komisij in 
zaposleni na področju javnih pooblastil in v strokovnih službah Zbornice – Zveze.  
Pri oblikovanju strategije Zbornice – Zveze v letu 2016 smo prepoznali šest ključnih 
področij skupnega delovanja, ki jim pri načrtovanju dela za posamezno koledarsko 
leto sledimo, in sicer: 

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

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

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

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

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

6. aktivno vključevanje in sodelovanje z mednarodnimi organizacijami.   

Glede na opredeljena področja delovanja in začrtano delo v letu 2018 podajam 
zapis izvedenih aktivnosti. 
 
Skrb za članstvo  
 
Skrb za članstvo je temeljna vrednota vseh, ki smo aktivno in neposredno vpeti v 
delovanje strokovne stanovske organizacije, ki je v letu 2018 dopolnila 91 let. 
Skrbeti za članstvo, ki iz leta v leto raste, je na eni strani lepo, po drugi pa tudi 
izredno zahtevno, ker se generacije menjajo in pričakovanja prav tako ne 
zaostajajo. Ob koncu leta smo dosegli skupno število članov (aktivnih, 
upokojenih in študentov) že 15.836. Na novo smo v organizacijo vpisali 1.410 
članic in članov, iz organizacije je izstopilo 337 članic in članov. Razlika v korist 
prirastka je 1.073 novih članic in članov. 
Ni treba preveč razmišljati, kaj je bila rdeča nit lanskega leta in kakšni naslovi so 
se spet in spet ponavljali v medijih »Medicinske sestre delajo na robu moči«, 
»Medicinske sestre hodijo z vročino v službo«, »Medicinske sestre udarile 
po mizi«, »Za medicinske sestre je čas, da postanejo vidne«, »Medicinske 
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sestre bo treba zvleči na cesto« in še in še. Že februarja smo se vsi na glas 
začeli spraševati, ali smo tokrat zares sposobni naznaniti »modro pomlad«? 
Pomlad, leto, ki bo pripadlo najštevilčnejši skupini zaposlenih v zdravstvu, naši 
poklicni skupini. Še enkrat in znova, zato ker je vključevanje medicinskih sester in 
babic bistveno za doseganje splošne zdravstvene blaginje državljank in 
državljanov. Pomlad je prišla in odšla, letu pa je vsekakor pripadlo nešteto zares 
odličnih projektov, dosežkov, aktivnosti, ki smo jih v celotnem zdravstvenem 
sistemu soustvarjali tudi zaposleni v zdravstveni in babiški negi.  
Prav poseben jubilej je praznovalo naše glasilo Utrip, ki neprestano izhaja četrt 
stoletja. Ob tej priložnosti smo izdelali spominsko znamko in vse dokumente 
opremili s posebnim znakom »Utrip – 25 let«. Ponosni smo, da smo ga lahko 
razpošiljali na skoraj 16.000 izvodov, pretežno še vedno v tiskani izdaji in 
prenovljeni podobi v devetih številkah. Vsaka med njimi je obsegala 100 strani. 
Veliko prepoznavnost so dosegle E-novice, ki jih v povprečju dvakrat mesečno 
oblikujemo z najodmevnejšimi dogodki, napovedniki strokovnih izobraževanj. 
Število prejemnikov je v drugi polovici leta preseglo številko 10.000. Branost 
kratkih E-novic je še vedno več kot 50 %. Facebookova stran Zbornice – Zveze je 
prepoznana ne le med članstvom, temveč tudi v drugi strokovni in laični javnosti. 
Zlasti odmevni so bili prispevki, ki so se dotikali resnih težav v zdravstvu in 
nezavidljivega položaja izvajalcev zdravstvene in babiške nege. Ker se zavedamo, 
da je odzivnost na vprašanja članov izrednega pomena, smo tudi v letu 2018 
neprestano posodabljali in dograjevali informacijski sistem in ga še dodatno 
varnostno zaščitili.  
 
Zavedamo se, da prav članice in člani s svojim delom in predanostjo krepijo ugled 
ne samo stroke/poklica, ampak tudi naše strokovne stanovske organizacije. Vsako 
leto se izkaže, da so nekateri med njimi zares izjemni. Na ožjih strokovnih 
področjih, kjer jih strokovne sekcije odlikujejo s »priznanjem za posebne dosežke 
na ožjem strokovnem področju«, regijska strokovna društva pa v okviru regijskih 
aktivnosti s priznanjem »srebrni znak.« Na nacionalni ravni smo prepoznali deset 
dobitnikov »zlatega znaka«, ki so ga prejeli: Robertina Benkovič, Igor Crnić, 
doc. dr. Ema Dornik, Marija Kohek, Dragica Milavec, Marica Parapot, Mateja 
Stare, Petra Štigl, Tanja Žontar. Priznanje Angele Boškin za življenjsko delo je 
prejela Veronika Pretnar Kunstek.   
 
Ob koncu leta smo se zahvalili vsem tistim članicam in članom, ki so zaključili z 
aktivnim delom v različnih organih Zbornice – Zveze in bili prepoznani tudi širše v 
skupnosti in medijih. Zahvale so prejeli: izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, glavna 
in odgovorna urednica revije Obzornik zdravstvene nege, prof. dr (Združeno 
kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar, dekanja 
Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru za sprejem v prestižno 
ameriško Akademijo zdravstvene nege, Jelka Mlakar, predsednica Sindikata 
delavcev v zdravstveni negi Slovenije v obdobju 2011–2018, urednice publikacije 
Odstranjevanje kirurškega dima – vsakdo ima pravico do čistega zraka in 
predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
operativni dejavnosti Tatjana Požarnik, Primož Velikonja, ki je postal osebnost 
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Vala 202 za leto 2018 ter Igor Crnić za medijsko promocijo poklica in za osebnost 
Primorske junija 2018. Skupaj smo se ob koncu koledarskega leta veselili tudi ob 
nominaciji kolegice Mateje Stare za Slovenko leta.  
V slovesnem delu 31. redne skupščine smo podelili naziv častne članice 
Zbornice – Zveze dolgoletni strokovni sodelavki delovne skupine za nenasilje v 
zdravstveni negi Doroteji Lešnik Mugnaioni. 
Vse leto so strokovni sodelavci v pisarni odgovarjali na telefonske klice, e-pošto, 
skrbeli za popravke podatkov v registru članstva, knjižili poravnane članarine, 
izdajali račune, pošiljali knjižice in publikacije, nagrade za pravilno rešeno križanko 
in še mnogo vsega. Skupaj s strokovnjaki ožjih strokovnih področij smo pripravljali 
strokovna mnenja, ki jih naši člani potrebujejo v kliničnih okoljih, sem in tja smo 
posredovali tudi kakšen delovno pravni nasvet. Trudili smo se, da bi pridobili kar 
največ oglaševalcev in sponzorjev na izobraževalnih dogodkih in s tem pridobili 
dodatna sredstva za delovanje. 
 
Vseživljenjsko učenje kot največja dodana vrednost, ki se odraža preko vseh 11 
regijskih strokovnih društev, 32 strokovnih sekcij, delovnih skupin in celotne 
organizacije Zbornice – Zveze, bo predstavljena v naslednjih poglavjih. Še vedno 
se število udeležencev izobraževanj iz leta v leto veča. V letu 2018 so v oddelku 
za vodenje izobraževanj sprejeli 2.265 vlog za oceno ustreznosti izobraževanja in 
dodelitev licenčnih in pedagoških točk s strani organizatorjev izobraževanj in 
posameznikov.  
 
Predsednica, podpredsednik, izvršna direktorica in drugi člani UO smo se 
udeleževali vseh pomembnih srečanj, ki so jih pripravila regijska strokovna društva 
in strokovne sekcije ter članstvo seznanjali z aktualnimi dogodki. Povsod smo bili 
sprejeti z odobravanjem zlasti zaradi informacij »iz prve roke«. Veliko časa, znanja, 
vztrajnosti, potrpežljivosti, tudi trdoglavosti smo posvečali Noveli Zakona o 
zdravstveni dejavnosti, temu nesrečnemu 38. členu. Del zakona predstavlja 
dokument Kompetence in poklicne aktivnosti izvajalcev v dejavnosti 
zdravstvene nege, h katerim je zdravstveni svet podal priporočilo, naj ga 
ministrstvo sprejme. Dokument je sodoben in hkrati tudi živ dokument, ki bi in mora 
udejanjiti sistemske rešitve in enkrat za vselej tudi urediti kompetence na področju 
zdravstvene nege, kar je neposredno pogojeno tudi z zadostnim številom kadra v 
kliničnih okoljih. Težko verjamem, da so nekatere stvari zastale zato, ker je 
nekdanji premier odstopil z mesta predsednika vlade in je vlada do novih volitev 
opravljala lahko le tekoče posle. Mednje ni sodil sprejem Pravilnika o organizaciji 
službe zdravstvene, babiške nege in oskrbe, ki je medresorsko usklajen in čaka, 
da ugleda luč sveta. Težko se je otresti občutka, da za največjo poklicno skupino 
ni in ni bilo dovolj politične volje. 

Posebno mesto pri skrbi za razvoj članov predstavlja tudi Komisija za dodeljevanje 
sredstev iz sklada za izobraževanje, ki se je sestala desetkrat in ugodno rešila 365 
vlog za dodelitev sredstev za izobraževanje. 

Sodelovanje z našimi sodelavci iz MA Marketinga, ki nam pomagajo oblikovati e-
novice, urejati FB stran Zbornice – Zveze in skrbeti za medijsko prepoznavnost, 
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se je izkazala tudi pri skrbi za naše članstvo in odzivi so zares dobri, kar je 
zapisano v nadaljevanju poročila. 

Vse leto smo bili člani UO odzivni na vsa vabila, ki so nam jih posredovale naše 
delovne sredine – regijska strokovna društva in strokovne sekcije in smo se redno 
udeleževali srečanj, kjer je bila naša navzočnost le mogoča.  

 
Skrb za razvoj zdravstvene in babiške nege ter oskrbe 
Razvoj zdravstvene in babiške nege poleg izobraževanja temelji tudi na pripravi 
strokovnih gradiv, priročnikov, protokolov, strokovnih mnenj. Morda se danes še 
ne zavedamo dovolj, kako pomemben mejnik slovenske zdravstvene nege je 
postavil prvi prevod knjige Negovalne diagnoze NANDA-I: definicije in klasifikacija 
2015–2017. Hvala vsem članicam DS, da so zmogle opraviti to veliko 
prostovoljno delo, že na začetku leta 2019 bo končan nov prevod knjige verzije 
2018–2020 in bo pomembna osnova za vzpostavitev pogojev, da se zdravstvena 
nega enakovredno vključi v e-zdravje. Knjigo je Zbornica – Zveza izdala v nakladi 
600 izvodov in je v trenutku v celoti pošla. Za večjo poenotenost dela v kliničnih 
okoljih so vse leto intenzivno nastajali novi in se revidirali stari nacionalni protokoli. 
Pomembne protokole je vse leto pripravljala in objavljala v Utripu tudi DS za 
nenasilje v zdravstveni negi.  
Za še več varnosti za paciente in izvajalce, za še večjo dostopnost do zdravstvenih 
storitev in celosten pristop pri zdravstveni obravnavi so bila izvedena kar tri 
specialna znanja – že tretjič specialno znanje s področja zdravstvene nege 
pacienta z motnjami uriniranja, prvič specialna znanja v paliativni oskrbi za 
medicinske sestre in že druga ponovitev specialnih znanj koordinator zdravstvene 
obravnave v sodelovanju s SB Jesenice. 
 

Za večjo preglednost in prepoznavnost zdravstvene in babiške nege smo vztrajno 
pošiljali številne predloge in pripombe na različne zakone, pripravljali strokovna 
mnenja na najrazličnejša vprašanja s terena, se še kako tesno povezovali tudi z 
informacijskim pooblaščencem in skrbeli, da izpolnjujemo vse zahteve novega 
Zakona o varstvu osebnih podatkov.  

Aktivni smo bili skupaj s sindikati in Ministrstvom za zdravje ter predstavnikom 
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pri pripravi 
Pravilnika o organizaciji dejavnosti zdravstvene, babiške nege in oskrbe v 
javnih zdravstvenih zavodih. Pravilnik je bil medresorsko usklajen in objavljen 
na portalu e-demokracija, žal pa do podpisa ministrice/ministra za zdravje ni prišlo.  
Ustanovljena je bila začasna delovna skupina za pripravo smernic za duhovno 
oskrbo in skupina je vse leto intenzivno pripravljala dokument, za katerega 
predvidevamo, da bo zaključen letos. 
V Cankarjevem domu v Ljubljani se je odvil enodnevni že 16. simpozij zdravstvene 
in babiške nege s sporočilnim motom »Zdravje je človekova pravica«.  
Strokovna srečanja, ki so jih organizirale strokovne sekcije (103), regijska 
strokovna društva (145), delovne skupine (14) ter strokovne službe Zbornice – 
Zveze (15), so pritegnila v skupnem seštevku dogodkov (277) več kot 15.260 
izvajalcev zdravstvene in babiške nege.  
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Obzornik zdravstvene nege, leto 2018, letnik 52 je izšel v štirih rednih številkah, ki 
so izhajale v enakomernih časovnih obdobjih (marec, junij, september, december) 
na 300 straneh. Avtorji so v letnik 52 prispevali 12 izvirnih znanstvenih člankov 
(1.01 - tipologija COBISS.SI), 7 preglednih znanstvenih člankov (tipol. 1.02) in 4 
uvodnike (tipol. 1.20). Bibliografija oz. kazalo (tipol. 1.24) za leto 2018 je izšlo v 
številki 4 letnika 52 (2018). Obzornik zdravstvene nege je imel v prvi številki 
naklado 720 izvodov, v drugi 660 izvodov, nato v tretji 665 in četrti 660 izvodov. 
Nadaljuje se že več let prisoten počasen trend upadanja števila naročnikov. Razlog 
postopnega upadanja števila naročnikov je verjetno prosta dostopnost člankov od 
leta 2014 naprej na spletni strani Zbornice – Zveze. 
Delovna skupina za nenasilje v zdravstveni negi je v sklopu mednarodnih dni boja 
proti nasilju nad ženskami pripravila dan odprtih vrat in udeležencem ponudila dve 
predstavitveni delavnici: uporabo deeskalacijskih tehnik in možnosti 
konstruktivnega reševanja konfliktov. 
Nekatere načrtovane aktivnosti se bodo nadaljevale v letu 2019. Še vedno je v 
načrtu izdaja slovenske publikacije »Manchestrski način triaže«. Samostojni 
dokument poklicnih aktivnosti babic že (pre)dolgo čaka, da ugleda luč sveta.  
 
Skrb za razvoj in krepitev organizacije  
Skrb za razvoj in krepitev organizacije kot sodobne, samostojne zveze strokovnih 
društev, temelječe na prostovoljnem članstvu z 91-letno tradicijo, se je odražal vse 
leto. Povezovali smo se na vseh ravneh, krepili vezi ter skrbeli za ugled 
organizacije kot zveze društev in regulacijskega organa obenem.  
Kot prepoznaven in zaupanja vreden partner smo prevzeli častno pokroviteljstvo 
23. državnega tekmovanja srednjih zdravstvenih šol v Celju. Prav tako smo bili 
častni pokrovitelj mednarodne znanstvene konference Fakultete za zdravstvene 
vede Maribor. Prevzeli smo medijsko pokroviteljstvo 11. mednarodne znanstvene 
konference Fakultete Angele Boškin na Bledu. Prav tako smo bili pokrovitelji 
diseminacijske konference Multikulturna oskrba pacientov, ki jo je izvedla Visoka 
šola za zdravstvo Celje. Prevzeli smo tudi pokroviteljstvo 8. znanstvene 
konference Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto.  
Statutarne naloge organov, kot so upravni odbor, odbor regijskih strokovnih 
društev in odbor strokovnih sekcij, so se odvijale celo leto. Upravni odbor je v letu 
2018 zasedal na 9 rednih, 1 izredni in 8 korespondenčnih sejah in sprejel 134 
sklepov, ki so vodilo dela v tekočem letu tako za zaposlene v skupnih službah kot 
izvršilne odbore strokovnih sekcij in regijskih strokovnih društev. Skladno z 
načrtom dela je potekalo tudi delo Odbora regijskih strokovnih društev (ORSD) in 
Odbora strokovnih sekcij (OSS). ORSD se je sestal na štirih rednih načrtovanih 
sejah, prav tolikokrat tudi OSS. Dvodnevni posvet funkcionarjev Zbornice – Zveze 
je potekal v Velenju. Udeležilo se ga je 43 najožjih sodelavcev, predsednikov 
strokovnih sekcij, regijskih strokovnih društev in delovnih skupin.  
Posamezne strokovne sekcije so delovno pa tudi slovesno obeležile okrogle 
obletnice delovanja na strokovnem področju. Posebno mesto v poročilu zagotovo 
pripada Sekciji študentov zdravstvene nege in babištva, ki je po letih premora 
znova začela delovati, in to zelo uspešno, ter v svoje vrste pritegnila številne nove 
člane iz študentskih vrst. Odmeven posvet za management socialnovarstvenih 
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zavodov je pripravila Strokovna sekcija medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov v socialnih zavodih. 
V letu 2017 je UO ustanovil Delovno skupino na področju zdravstvene nege v 
zavodih/centrih za otroke s posebnimi potrebami ter v vzgojno-varstvenih zavodih 
R Slovenije, ki je bila v letu 2018 še kako aktivna. Pripravila je delovno gradivo 
Aktivnosti in kompetenc na ožjem strokovnem področju in pričakovati je, da bo 
dokument v letu 2019 tudi sprejet in potrjen s strani UO in RSKZBN. 
Leasing, ki smo ga po ugodni obrestni meri ob koncu leta 2017 spremenili v kredit, 
je služil za naložbo v novo učilnico v kletnih prostorih, ki smo jo uredili v 
spomladanskih mesecih in ki sprejme nekaj več kot 50 udeležencev. 
Izobraževanja v novi učilnici potekajo neprestano, prav tako tudi sestanki z večjim 
številom udeležencev. Za namen oddaje učilnice tudi zunanjim interesentom bomo 
na prihajajoči skupščini poslancem predstavili spremembo statuta z doregistracijo 
dejavnosti oddaje prostorov. 
V načrt dela smo kot pomemben dejavnik zapisali tudi krepitev pomena Zbornice 
–Zveze v strokovni in laični javnosti skozi medijsko pojavljanje. Ocenjujem, da smo 
skupaj s službo za odnose z javnostjo MA Marketing ta cilj v letu 2018 zares tudi 
dosegli, kar je razvidno tudi v poročilu strokovnih služb. 
 
Tako aktivnega povezovanja in sodelovanja s sindikati, ki zastopajo pravice 
izvajalcev zdravstvene in babiške nege ter oskrbe, kot se je odvijalo v letu 2018 že 
dolgo ne pomnimo. Predsednica je sklicala dve nacionalni koordinaciji prav z 
namenom povezovanja s sindikati. Sindikat zdravstva in socialnega varstva 
Slovenije in Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije sta gostila 
predsednico Zbornice – Zveze na letnih posvetih za svoje funkcionarje z namenom 
transparentne predstavitve dokumenta Kompetence in poklicne aktivnosti 
izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege. 
Dva sindikata, ki združujeta kar 80 odstotkov vseh izvajalcev zdravstvene in 
babiške nege (Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije in Sindikat zdravstva 
in socialnega varstva), sta pripravila tri posvete z vsebino priprav na 
implementacijo 38. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki so se jih udeležili 
predstavniki managementa in sindikalnih zaupnikov primarne, sekundarne in 
terciarne ravni zdravstvenega varstva in predstavniki managementa in sindikalni 
zaupniki socialnovarstvenih organizacij. Kot enakovreden partner pri podajanju 
vsebin je sodelovala tudi Zbornica – Zveza. 
 
Tradicionalen postaja sestanek z vsemi ravnatelji srednjih zdravstvenih šol, ki ga 
ob koncu šolskega leta skliče predsednica Zbornice – zveze in vse seznani z 
aktualnimi dogodki in usmeritvami za naslednje šolsko leto. V letu 2018 smo se 
sestali kar dvakrat, tudi zaradi pomembnih usklajevanj pri pripravi prenove 
izobraževalnega programa, vezanega na poklicni standard zdravstveno-socialni 
asistent in pridobljeni naziv ob zaključku izobraževanja tehnik zdravstvene nege, 
kot je že bil pred letom 2008. 
 
V letu 2018 smo tesno sodelovali tudi z Zdravniško zbornico Slovenije in 
Lekarniško zbornico Slovenije. Z Zdravniško zbornico Slovenije smo izvedli dve 
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pomembni izobraževanji za dvig znanja in ozaveščenosti zdravstvenih delavcev o 
cepljenju in dosegli velik odziv na izobraževanje tako s strani medicinskih sester 
kot zdravstvenih tehnikov. Z Lekarniško zbornico Slovenije smo začeli sodelovati 
po ugotovitvah strokovnih nadzorov s svetovanjem in zaprosilom za njihovo večje 
vključevanje na področju rokovanja z zdravili, kjer na podlagi strokovnih nadzorov 
opažamo številne pomanjkljivosti. Sami pa so nas zaproilii za strokovno pomoč pri 
registru izvajalcev, ki so ga začeli na novo vzpostavljati. Pomoč smo jim z veseljem 
tudi ponudili.  
 
Vodstvo Zbornice – Zveze se je redno udeleževalo sej RSKZBN na vseh treh 
ravneh (krovni organ, bolnišnična raven in primarna raven) in člane omenjenih 
teles sproti seznanjali z aktualnimi strokovnimi in političnimi dogodki. V drugi 
polovici leta so začele potekati aktivnosti za vzpostavitev telesa RSKZBN na ravni 
delovanja zdravstvene nege v socialnovarstvenih ustanovah. 
 
Predsednica Zbornice – Zveze je bila kot edina gostja, ki ni predstavljala 
zdravniškega poklica, povabljena na že 155. skupščino Slovenskega zdravniškega 
društva in imela priložnost pozdraviti navzoče in kritično spregovoriti o položaju 
zdravstvene in babiške nege v sistemu zdravstvenega varstva. Izvršna direktorica 
je bila slavnostna govornica na kongresu fizioterapevtov Slovenije.   
 
Izvedeno je bilo tudi izobraževalno srečanje funkcionarjev Zbornice – Zveze v 
Velenju, kjer so začele nastajati vsebine za mapo za dijake in študente ter podoba 
izvajalcev zdravstvene in babiške nege. Vse delo se nadaljuje tudi v letu 2019. 
 
Delovne obveznosti redno zaposlenih v pisarni Zbornice – Zveze postajajo vse bolj 
kompleksne in se iz leta v leto širijo. Podatki, ki so zbrani na naslednjih straneh, 
so zgovorni. Veliko smo še vedno poslovali v papirnati obliki, tako z računi, potnimi 
nalogi, podjemnimi in avtorskimi pogodbami, smo pa mesečno elektronsko 
poknjižili na tisoče članarin. Hvala vsem sodelavcem, ki svoje delovne obveznosti 
zares vestno izvajajo in so pripadni naši organizaciji. 
 
Regulacija stroke – javna pooblastila 
Tako kot vsako leto do zdaj so zaposleni na oddelku javnih pooblastil v celoti 
dosegli in presegli s pogodbo Ministrstva za zdravje dogovorjeni obseg dela.  
V obdobju od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 smo na Zbornico – Zvezo prejeli 2.253 
vlog za vpis v register izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege (v 
nadaljevanju: register) in za pridobitev licence v dejavnosti zdravstvene in babiške 
nege (v nadaljevanju: licenca). Izdali smo 1.508 odločb o vpisu v register, 792 
odločb o podelitvi prve licence, 230 odločb o izbrisu iz registra, 982 odločb o 
podaljšanju licenc, 451 sklepov, s katerimi smo podaljšali licenčno obdobje za eno 
leto ter 48 sklepov o zavrženju vlog.  
V letu 2018 smo izdali 260 potrdil o dobrem imenu in 311 duplikatov že izdanih 
odločb o vpisu v register ter o podelitvi licence. Na dan 31. 12. 2018 je bilo v 
registru vodenih 27.308 izvajalcev zdravstvene in babiške nege (bolničarji-
negovalci, medicinske sestre babice, tehniki zdravstvene nege, višje medicinske 
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sestre, diplomirane medicinske sestre, diplomirane babice), ki so jim bile izdane 
odločbe o vpisu v register. Ugotavljamo, da smo skupno opravili 3.963 upravnih 
postopkov in 2.265 licenčnih vrednotenj in s tem bistveno presegli program 
izvajanja nalog za leto 2018. Skupno je bilo izvedenih še 73 strokovnih nadzorov 
s svetovanjem. Za vse člane nadzornih komisij je bil izveden uvajalni seminar z 
namenom poenotenega dela komisij in seznanitev z dokumentacijo, ki jo komisije 
uporabljajo pri nadzoru, ter evalvacijski seminar z namenom izboljšanja dela 
komisij v naslednjem letu. Oba seminarja sta bila odlično obiskana in dobro 
sprejeta med člani komisij. 
 
Zbornica – Zveza je na Ministrstvo za zdravje avgusta 2018 posredovala: 
- predlog programa specializacije s področja duševnega zdravja, psihiatrije in 

nevrologije ter 
- predlog programa specializacije s področja zdravstvene nege in oskrbe 

pacienta s stomo, kronično rano in inkontinenco (enterostomalne terapije). 
 
Decembra 2018 je bil na Ministrstvo za zdravje posredovan: 

- predlog in strokovna utemeljitev specializacije s področja zdravstvene nege v 
onkologiji in hematologiji ter 

- predlog in strokovna utemeljitev specializacije s področja zdravstvene nege na 
domu in v lokalni skupnosti. 

 
Sredi leta 2018 je poteklo triletno obdobje izvajanj nalog javnega pooblastila, zato 
so zaposleni na področju javnih pooblastil že novembra 2018 na MZ oddali namero 
za pripravo razpisa za podaljšanje javnih pooblastil. V predlogu smo zapisali, da 
želimo naslednje podaljšanje javnega pooblastila za obdobje sedem (7) let in zares 
smo takšno odločbo tudi prejeli! 
 
Sooblikovanje zdravstvene politike in krepitev pomena zdravstvene, babiške 
nege in oskrbe v zdravstvenem in socialnem varstvu  
Kar najmočneje smo si vse leto prizadevali za sodelovanje pri oblikovanju 
zdravstvene in socialne politike v skrbi za varno in kakovostno izvajanje 
zdravstvene, babiške nege in oskrbe ter status izvajalcev. Naši strokovnjaki s 
posameznih področij so natančno pregledali mnoge predloge zakonov. Na vse 
smo podali tudi pripombe in strokovna stališča zdravstvene in babiške nege.  
Zbornica – Zveza je posredovala pripombe k Resoluciji o nacionalnem programu 
duševnega zdravja 2018–2028, kjer smo med drugim utemeljevali nujnost uvedbe 
specializacije s področja psihiatrične zdravstvene nege, ki diplomiranim 
medicinskim sestram omogočajo samostojnejšo vlogo pri skrbi za duševno zdravje 
tako v skupnosti kot kliničnem okolju. 
Vključevali smo se v javno razpravo in posredovali pripombe in dopolnitve k 
predlogu Pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in 
zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti, Pravilnika o 
sistemskem nadzoru v zdravstvu, Pravilnika o vrstah zdravstvene dejavnosti, za 
katere se izdaja dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti. Pripombe in 
utemeljitve smo posredovali tudi k predlogu Odredbe o programih pripravništva in 
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strokovnega izpita za poklice v zdravstveni dejavnosti in k Splošnemu dogovoru 
za pogodbeno leto 2018. 
Izdali smo številna strokovna mnenja z namenom zagotavljanja strokovnosti, 
kakovosti in varnosti zdravstvene nege v zdravstvenih in socialnovarstvenih 
zavodih, ki so se nanašala tako na vprašanja kliničnih okolij (npr. predoperativno 
označevanje mesta operativnega posega, nekrektomije ulkusov, o izbiri 
instrumentark v javnem zavodu, zagotavljanju zdravstvene nege bolnika na 
mehanski ventilaciji), o splošnih vprašanjih o kompetencah in poklicnih aktivnostih 
izvajalcev zdravstvene in babiške nege (npr. izpiranje ušes, hranjenje stanovalcev 
v socialnovarstvenem zavodu, izvajanje dialize pri bolnikih v slabem kliničnem 
stanju in mnenje o izvajanju citratne dialize, prenosu znanj o zdravstveni negi 
pacienta s podkožno valvulo, kompetencah izvajalcev v otorinolaringološki in 
avdiovestibuloški ambulanti), mnenja o izvajanju zdravstvene nege in oskrbe v 
socialnovarstvenih zavodih (npr. aplikacija alternativne terapije osebam z motnjo 
v duševnem razvoju s strani tehnikov zdravstvene nege, parenteralno hranjenje 
oskrbovancev v socialnovarstvenem zavodu po venski valvuli, sprejem stanovalca 
s traheostomo …) in druga strokovna mnenja (npr. mnenje o preprečevanju okužb, 
povezanih z zdravstvom in patronažnimi obiski novorojenčkov, graviranju 
instrumentov, o sterilizaciji instrumentov in obvezilnega materiala, o pranju 
delovnih oblačil zdravstvenega delavca na domu delavca). 
Številne pristojne institucije so na Zbornico – Zvezo naslovile prošnje za podajo 
strokovnih mnenj. Na prošnjo varuha človekovih pravic smo podali strokovno 
mnenje o izvajanju jutranje nege negibnih stanovalcev v enem izmed domov za 
starejše, na prošnjo Zdravstvenega inšpektorata R Slovenije smo podali mnenje o 
praksah izvajanja t. i. »odvajalnega dne« v domovih za starejše, o izvajanju urinske 
in analne inkontinence z električno in magnetno stimulacijo in o uporabi blatexov 
v domovih za starejše. 
Zbornica – Zveza je na prošnjo Ministrstva za zdravje izdala več mnenj v postopku 
določitve oziroma oprostitve opravljanja pripravništva in strokovnega izpita, ki ga 
vodi Ministrstvo za zdravje na podlagi določil Pravilnika o pripravništvu in 
strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju 
zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, št. 47/18). 
Na Ministrstvo za zdravje smo posredovali pobudo za prenovo Strokovnih podlag 
in smernic za obvladovanje in preprečevanje okužb. 
Na prošnjo Ministrstva za zdravje smo sodelovali v Delphi študiji za implementacijo 
klasifikacijskega okvira Svetovne zdravstvene organizacije (ICPS-WHO) za 
področje spremljanja varnostnih odklonov in tveganj pri izvajalcih zdravstvene 
dejavnosti v Sloveniji (ICPS-SL). 
 
Kar največ aktivnosti smo vse leto usmerjali v izvrševanje prehodnih določb 
Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-K), ki v 38. členu po dolgih letih 
omogoča udejanjanje sistemskih rešitev na področju zdravstvene nege. Politične 
volje pa od nikjer, čeprav smo dokument Kompetence in aktivnosti izvajalcev 
dejavnosti zdravstvene nege uspešno branili tudi na zadnji seji zdravstvenega 
sveta, ki je med samim zasedanjem postala nesklepčna. Predsedujoči prof. dr. 
Sterle je prav z namenom podaje soglasja članov ZS k dokumentu k tej točki sklical 
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korespondenčno sejo, s katere smo dobili tudi odgovor z ugodnim zapisom, da 
člani ZS priporočajo ministrici za zdravje, da k dokumentu poda soglasje.  
Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport RS smo posredovali mnenje o 
predlogu razpisa za vpis v srednje šole za šolsko leto 2019/2020, izdali smo 
mnenje o pripravi izobraževanih programov za program zdravstvena nega, 
za pridobljeni naziv tehnik zdravstvene nege. 
 
Vse pripombe smo argumentirali na sejah v Državnem zboru na Odboru za 
zdravstvo, kamor smo bili zares tudi redno vabljeni. 
Vse leto so se odvijali sestanki na temo revizija poklicnega standarda na ravni 
srednjega poklicnega izobraževanja za poklic bolničar-negovalec. Bistven 
napredek še ni bil dosežen. 
Predsednica se je redno udeleževala sej Projektnega sveta referenčnih ambulant. 
Le ta bi ob zaključku leta 2017 skladno z načrtom moral prenehati delovati, ker naj 
bi do konca koledarskega leta vse ambulante družinske medicine postale 
»referenčne« oziroma bi omenjeni način dela postal standard dela na primarni 
ravni zdravstvenega varstva. Zaključek projekta se je prenesel v leto 2018 in se z 
zadnjo sejo v novembru zares tudi zaključil, čeprav vse ambulante družinske 
medicine še niso prevzele poenotene metode dela, ker jim tega ni omogočil ZZZS 
in področni dogovor. Ostaja negotova tudi »usoda« projektnega sveta, ki je deloval 
na etični pogon brez proračunskih oz. drugih sredstev. Za vse sodelujoče nekoliko 
grenak priokus. 
Na Ministrstvu za zdravje in Nacionalnem inštitutu za javno zdravje je potekalo več 
mednarodnih delavnic, ki so se jih udeležili tudi člani UO in o dogodkih sproti 
poročali na sejah UO in z zapisom v glasilu Utrip.  
Delovna skupina za področje negovalnih diagnoz je na podlagi zaprosila 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje predstavila aktivnosti s področja 
negovalnih diagnoz. V letu 2018 je bil v slovenščini izdan priročnik NEGOVALNE 
DIAGNOZE: Definicije in klasifikacija 2015–2017, priročnik s prevedenimi in 
prirejenimi negovalnimi diagnozami za uporabo v slovenskem prostoru, z 
definicijami in opisi kazalnikov ter spremljajočih dejavnikov. Do konca leta 2018 je 
v načrtu prevod novejšega priročnika NEGOVALNIH DIAGNOZ za leto 2018–
2020. Skupaj s priročnikom Negovalnih diagnoz bosta prevedeni v slovenščino še 
dve knjigi Klasifikacija intervencij zdravstvene nege in Klasifikacija izidov 
zdravstvene nege. Vse tri klasifikacije skupaj so medsebojno usklajene in pokrivajo 
celoten proces zdravstvene nege pacientov na vseh ravneh zdravstvenega 
varstva. Šifrant Negovalnih diagnoz 2018–2020 v e-obliki (excel) bo dostopen 
januarja 2019. Zakonska podlaga je podana v zbirki NIJZ 6.1 Evidenca 
zdravstvene nege. Zbornica – Zveza je predstavila realno vizijo, da šifrant 
Negovalnih diagnoz postane enakovreden s šifrantom MKB-10-AM. Odgovorni za 
zbirke podatkov na NIJZ so opozorili, da je za uspešno implementacijo 
nacionalnega spremljanja podatkov o zdravstveni negi in šifranta Negovalnih 
diagnoz (NANDA 2018–2020) treba napisati elaborat, v katerem bo poleg vizije, 
načrta in namena, opisa trenutnega stanja, opisa stanja vsaj v eni drugi državi, 
treba opisati tudi trenutno stanje na terenu (npr. koliko bolnišnic že dejansko 
uporablja NANDO oz. podobno klasifikacijo) ter omeniti pomanjkanje pravnih 
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podlag za uvedbo poročanja negovalnih diagnoz za spremljanje zdravstvene nege 
na nacionalni ravni. Dogovorili smo se, da se šifrant Negovalnih diagnoz v 
naslednjem letu poskusno vpelje v pilotni projekt SZBO v okviru spremljanja 
patronažnih obravnav v okviru vsebinskega področja SZBO_PATR. 
Prav ob zaključku leta smo za Ministrstvo za zdravje v okviru Projekta evropskega 
socialnega sklada pripravili in izvedli izobraževanje o pripravi in dajanju zdravil in 
kompresijski oskrbi nog za tehnike zdravstvene nege na terenu – tri pilotna okolja 
testirana dolgotrajne oskrbe. 
Vse leto smo sodelovali z v letu 2017 izvoljenim državnim svetnikom, našim 
članom mag. Petrom Požunom.  
 
Aktivno vključevanje in sodelovanje z mednarodnimi organizacijami  
Poleg domačih aktivnosti smo sodelovali tudi v mednarodnem prostoru in se 
udeležili generalne skupščine EFN na Slovaškem – Senec in v Bruslju. Sestanka 
predstavnikov strokovnih organizacij, WHO in EFNMA v Atenah v Grčiji se je 
udeležila izvršna direktorica Anita Prelec.  
Na povabilo predsednic s sporazumom o mednarodnem sodelovanju povezanih 
strokovnih združenj na Balkanu smo se odzvali povabilom za predavanja z 
različnih področij: psihiatrična zdravstvena nega (mag. Branko Bregar) v 
Makedoniji, predsednica se je odzvala povabilu fundacije Fami in Ministrstva za 
zdravje Federacije Bosne in Hercegovine in v Sarajevu predstavila slovenski 
model regulacije poklicev v zdravstveni in babiški negi. V pomladnih mesecih smo 
dva dni na delovnem srečanju gostili delegacijo Zbornice medicinskih sester in 
babic Kosova in predstavnike Ministrstva za zdravje Republike Kosovo. Jeseni sta 
predsednica in vodja oddelka za javna pooblastila Andrej Vojnovič obisk na 
Kosovem vrnila. Janez Kramar, Darja Kramar in Monika Ažman so s predavanji 
sodelovali na kongresu glavnih medicinskih sester Srbije v Zrenjaninu. 
Predstavnica Sekcije babic se je udeležila ICM sestanka centralne regije, ki je bil 
v Bruslju. Anita Prelec se je udeležila letne skupščine EMA, ki je bil v Madridu in 
se tako poslovila od 8-letnega mandata v tej mednarodni organizaciji. 
 
Vse leto so v okviru dveh strokovnih sekcij, Sekcije medicinskih sester in 
zdravstvenih tehnikov v urgenci in Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov v intenzivni terapiji, anesteziji in transfuziologiji, potekale intenzivne 
priprave na evropski kongres EfCCNa, ki bo v februarja 2019 v Ljubljani. 
 
Na konferenci z okroglo mizo na Fakulteti za vede o zdravju UP so bili predstavljeni 
prvi rezultati projekta CoNSENSo. Namen projekta CoNSENSo je postaviti 
starostnike v središče zdravstvene in socialne oskrbe ter zvišati kakovost 
njihovega kasnejšega obdobja življenja v domačem okolju. Pri opolnomočenju 
starejših odraslih ter usmerjanju njihovih družin in lokalne skupnosti v skrb za 
njihovo zdravje ima ključno vlogo načrtovalka oskrbe oz. patronažna medicinska 
sestra, ki starejšim in njihovim družinam pomaga pri dnevnih aktivnostih ter jih 
povezuje z zdravstvenimi in socialnimi ustanovami. Da bi proučili možnosti za 
zdravstveno in socialno obravnavo starejših od 65 let v domačem okolju, so 
oblikovali in v okolju testirali model, ki zajema celostno zdravstveno in socialno 
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obravnavo starejših odraslih. Za implementacijo projekta je bila izbrana piranska 
občina. Svoj delež je k projektu dodala tudi Zbornica – Zveza kot partner projekta.  
Mednarodno sodelovanje je potekalo tako v okviru regijskih strokovnih društev, ki 
imajo prav tako sklenjene nekatere mednarodne dogovore o sodelovanju kot tudi 
v okviru strokovnih sekcij. Zlasti aktivno je bilo sodelovanje na področju 
izobraževanj s prisotnostjo naših strokovnjakov na izobraževanjih v tujini z 
namenom pridobitve mednarodnih izkušenj in izmenjave znanj ter na tistih 
področjih, kjer so naši funkcionarji tudi aktivno vključeni v delovanje in vodenje 
mednarodnih strokovnih organizacij z ožjih strokovnih področij. 
 
Ob zaključku poročila, ki je zares le bežen pregled dogajanja v letu 2018, se 
želim iskreno zahvaliti vsem, ki ste v naši skupni organizaciji delali, se 
povezovali, družili, izobraževali, soodločali in še mnogo drugega. Pustili ste 
trajen pečat, zapisan za zgodovino. Brez vseh vas ne bi bilo vsega zares 
veliko opravljenega dela, ki se odraža tudi na več kot 160 straneh tega 
poročila. Hvala vsem redno zaposlenim na Zbornici – Zvezi, ki četudi v večini 
niso strokovnjaki s področja zdravstvene in babiške nege, čutijo izredno 
pripadnost organizaciji in spoštovanje do zaposlenih v našem poklicu. 
Posebna zahvala je namenjena naši, do zdaj eni in edini poslovni sekretarki 
Bojani Bučar, ki je vse svoje profesionalno življenje posvetila prav naši 
organizaciji in se z iztekom leta tudi upokojila. Hvala vsem za vse opravljeno 
delo in priporočilo za sodelovanje tudi v prihodnjem letu. 
 
Poročilo so sprejeli člani upravnega odbora na redni seji UO 4. 3. 2019 v sestavi: 
Monika Ažman, Jože Prestor, Anita Prelec, mag. Janez Kramar, Dejan Doberšek, 
Ksenija Pirš, Gordana Njenjić, Nataša Piletič, Irena Potočar in Gordana Lokajner. 
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2. POROČILO O DELU STROKOVNIH SLUŽB 

 
Strokovne službe Zbornice – Zveze izvajajo strokovne, organizacijske, 
administrativne, tehnične, računovodske in druge naloge, potrebne za 
uresničevanje letnih načrtov dela Zbornice – Zveze in naloge, ki izhajajo iz javnih 
pooblastil. Sodelujejo s številnimi organi Zbornice – Zveze - regijskimi strokovnimi 
društvi, strokovnimi sekcijami, komisijami in delovnimi skupinami, kakor tudi s člani 
ter s širšo strokovno in laično javnostjo. Pomemben cilj zaposlenih v strokovnih 
službah je tako učinkovito izvajanje zastavljenih nalog ter povezovanje, 
sodelovanje in komuniciranje. Administrativna podpora je ključna za delovanje 
organizacije in izvedbo strokovnih srečanj, učnih delavnic, sestankov delovnih 
skupin, slavnostnih in drugih dogodkov Zbornice – Zveze.  
 
Zaposleni v strokovnih službah Zbornice – Zveze delajo v tajništvu, računovodstvu 
in na oddelku članstva ter društvenih aktivnosti Zbornice – Zveze, kjer vodijo 
register članov, register strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj članov Zbornice 
– Zveze, nacionalni register specialnih znanj in izvajajo podporne in druge naloge 
v zvezi z organizacijo strokovnih izobraževanj. 
 
Del zaposlenih izvaja naloge javnega pooblastila v službi za javna pooblastila in v 
oddelku za register in licence. Omenjene naloge so vezane na naloge podeljenega 
javnega pooblastila in niso del društvenih aktivnosti Zbornice – Zveze. 
 
V letu 2018 smo uspešno izvedli simpozij zdravstvene in babiške nege, skupščino 
in prednovoletno srečanje ter 33 izobraževanj v prostorih Zbornice – Zveze 
(Negovalne diagnoze, modul licenca: Kakovost in varnost, Prehrana), v katerega 
organizacijo in izvedbo so bili vključeni vsi zaposleni.  

 
Tajništvo 
 
V letu 2018 je po več kot 35 letih neprekinjenega dela v Zbornici – Zvezi zaključila 
svoje službovanje Bojana Bučar. Uspešno je v delo uvedla novo poslovno 
sekretarko Natašo Božič. 
 
 

Oddelek članstva in društvenih aktivnosti Zbornice – Zveze 
 
Članice in člani lahko dostopajo do svojih podatkov, ki jih vodimo v evidenci 
članstva, preko E - portala.  
 
Na dan 31. 12. 2018 je bilo v Zbornico – Zvezo včlanjenih 15.836 članic/ov (Tabela 
1),  
 
 
 
 



Poročilo o delu organov Zbornice – Zveze za leto 2018   

 14 

 
Tabela 1: Preglednica članstva v letu 2018 (na dan 31.12. 2018) 
 

 

DRUŠTVA 

Aktivni člani 

 

Upokojeni 

člani 

 

Študenti 

 

Stanje članstva 

- skupno 

A B C D (2018) 

D=A+B+C 

DMSBZT Ljubljana 4.614 264 151 5.029 

DMSBZT Maribor 1.921 79 15 2.015 

DMSBZT Celje 1.599 49 19 1.667 

DMSBZT Gorenjska 1.209 94 11 1.314 

DMSBZT Koper 861 32 10 903 

DMSBZT N. Gorica 645 107 15 767 

DMSBZT N. mesto 1.205 51 30 1.286 

DMSBZT Koroške 560 20 2 582 

DMSBZT Velenje 376 6 2 384 

DMSBZT Ptuj/Ormož 680 9 3 692 

DMSBZT Pomurje 1.150 42 4 1.196 

SKUPAJ 14.821 753 262 15.836 

 
 
Tabela 2: Število vpisov in izpisov v letu 2018 
 

ČLANARINA: 

Št. vpisov v Zbornico – Zvezo v letu 2018 1410 

Št. izpisov iz Zbornice – Zveze v letu 2018  337 

 

 
 
V letu 2018 smo ob zastavljenih strateških ciljih še bolj zavzeto pričeli z 
obveščanjem članov. Na več kot 10500 elektronskih naslovov smo poslali 17 izjav 
za javnost, prav tako 18 e - novic, ki presegajo vsa pričakovanja, saj jih bere v 
povprečju več kot 58% članov. 
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Tabela 3: Stopnja odpiranja (vir: MAMarketing) 

 
 
 
Skupaj z zunanjimi sodelavci podjetja MAMarketing smo organizirali tri odmevne 
medijske projekte in sicer: Okrogla miza Kaj lahko storimo za dvig precepljenosti? 
(5. 4. 2018), 16. simpozij zdravstvene in babiške nege Slovenije (12. maj 2018) in 
Konferenca za novinarje: Zahteve za ureditev razmer v zdravstveni negi (12. 9. 
2018). 
 
Za povezovanje s članstvom in prepoznavnost v javnosti smo kot koristnega 
prepoznali tudi družbeno omrežje Facebook. Povečalo se nam je število sledilcev 
in nekatere novice so bile zelo brane. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Poročilo o delu organov Zbornice – Zveze za leto 2018   

 16 

Število sledilcev: 

 Na dan 31. 12. 2017: 2204 

 Na dan 31. 12. 2018: 3086 
 

 
 
Število objav v obdobju 1. 1.– 31. 12. 2018 je bilo 217, prav tako smo preko FB 
objavljali dogodke in strokovna srečanja, objavljena na spletni strani Zbornice – 
Zveze. 
 
Demografija sledilcev: 

 Spol: 88 % ženske, 11 % moški 

 Starost: prevladuje starostna skupina 25–34 let (ženske: 37 %, moški: 5 %), 
sledi starostna skupina 35–44 let (ženske: 21 %, moški: 2 %) 

 
 

 
 
Države, iz katere prihajajo sledilci: Sloveniji s po nekaj sledilci sledijo Hrvaška, 
Avstrija, Italija, Nemčija, Belgija, Velika Britanija, Makedonija. 
Mesta, iz katerih prihajajo sledilci (po vrstnem redu glede na število sledilcev): 
Ljubljana, Maribor, Celje, Koper, Velenje, Novo mesto, Jesenice, Ptuj, Murska 
Sobota, Kranj.  
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TOP 5 objav z največ dosega: 
 

1. Organski doseg 37.037 ljudi: »Medicinska sestra je tista, ki te boža, ko se 
ti zdi, da ne moreš več dihati. Ki odloči, kdaj smeš na stranišče. Ali kako 
dolgo lahko pri tebi ostanejo obiski. Ki te posluša. Se pogovori s svojci. 
Razumevajoče prikimava staršem. In je hkrati prvi zid za pritožbe, žaljivke, 
grožnje in vpitje vseh okoli sebe.« 

 
 

2. Organski doseg 21.980 ljudi: Medicinske sestre so preobremenjene, so 
fizično in psihično izčrpane. V sistemu jih je premalo in so slabo plačane. 
Oglejte si prispevek Dnevnika Televizije Slovenija. Njihova ekipa je obiskala 
Kliniko Golnik, v studiu pa so gostili Jelko Mlakar, nekdanjo predsednico 
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije. 
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3. Organski in plačani doseg 21.630 ljudi: Glasujte za Matejo, glasujte za 
poklic medicinske sestre! Medicinska sestra Mateja Stare je med 
nominirankami za Žensko leta 2018. Zaposlena je v Kliničnem centru v 
Ljubljani, svoj redni in neplačani dopust pa preživlja z mednarodno 
organizacijo Zdravniki brez meja … 

 
 

4. Organski doseg 14.525 ljudi: Mnoge študije so pokazale, da so medicinske 
sestre najbolj izpostavljene stresu izmed vseh zdravstvenih delavcev, kar 
še dodatno vpliva na njihovo zdravje. Različna testiranja, intervjuji in 
preiskave pri nas in v tujini so potrdili, da medicinske sestre pogosto delajo 
v slabših pogojih, kot bi bilo primerno in optimalno, preberite na Žurnal24. 
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5. Organski doseg 13.724 ljudi: »Medicinske sestre so najbolj številen in 
nepogrešljiv del zdravstvenega tima. One so tiste, ki skrbijo za bolnike, 
spremljajo njihovo stanje in ukrepajo, če se to spremeni,« je v svoji kolumni 
za Delo med drugim zapisal dr. Marko Pokorn. »Medicinske sestre 
opravljajo izjemno težko in odgovorno delo. Čeprav so večinoma mlajše 
ženske z majhnimi otroki, delajo v treh izmenah, in to v timih, ki so 
kadrovsko izjemno podhranjeni, kar pomeni, da vsaka bolniška odsotnost 
(zaradi lastne bolezni ali bolezni svojega otroka) pomeni nečloveške napore 
preostalih sodelavk, da se zagotovi nemoteno 24-urno zdravstveno varstvo 
bolnikov.« 

 

 
 
 
Tudi urejanje spletne strani in objavljanje aktualnih novic je delo strokovnih služb. 
Uspešno sodelovanje z uredništvi tiskanih publikacij je bilo ključno za izdajo vseh 
tiskanih publikacij. 
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Oddelek izobraževanja  
 
Vloge - organizatorji 
V obdobju od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 smo na Zbornico – Zvezo prejeli 742 vlog 
za dodelitev licenčnih točk organizatorju izpopolnjevanja. S strani Komisije 
Zbornice – Zveze za oceno ustreznosti stalnega izpopolnjevanja je bilo 
pregledanih in ovrednotenih s sklepi ter licenčnimi točkami 721 vlog.  
 
Vloge - posamezniki 
V obdobju od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 smo na Zbornico – Zvezo prejeli 1.779 
vlog za dodelitev licenčnih točk posameznikom. S strani Komisije Zbornice – 
Zveze za oceno ustreznosti stalnega izpopolnjevanja je bilo pregledanih in 
ovrednotenih s sklepi ter licenčnimi točkami 1.544 vlog.  
 
Tabela 4: Vrednotenje vlog - organizatorji in posamezniki 
 

POSTOPKI V OBODBJU 2017 2018 

Vloge organizatorji 495 721 

Vloge posameznik 1675 1544 

SKUPAJ 2.170 2.265 

 
 
Tabela 5: Termini in udeleženci izobraževanj v obdobju 2016 - 2018 

LETO 2016  2017  2018  

Organizator termini  udeleženci termini udeleženci termini  udeleženci 

zunanji 689 13.149 729 17.922 967 22.555 

društva 119 5.427 126 7.224 145 8.959 

str. sekcije 94 4.588 91 4.980 103 5.184 

Zbornica - Zveza 10 489 15 949 15 949 

delovne skupine 2 42 7 68 14 168 

SKUPAJ 914 23.695 967 31.203 1.244 37.815 

 

 
Specialna znanja 
 
Vloge - organizatorji 
V obdobju od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 smo na Zbornico – Zvezo prejeli 5 vlog 
za vpis v Nacionalni register specialnih znanj organizatorja. S strani Komisije 
za specialna znanja Zbornice – Zveze za oceno ustreznosti je bilo pregledanih in 
ovrednotenih s sklepi 5 vlog.  
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Vloge - posamezniki 
V obdobju od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 smo na Zbornico – Zvezo prejeli 279 vlog 
za vpis v Nacionalni register specialnih znanj posameznika. S strani Komisije 
za specialna znanja Zbornice – Zveze za oceno ustreznosti je bilo pregledanih in 
ovrednotenih s sklepi 72 vlog. 
 
 

Služba za javna pooblastila 
 
Služba za javna pooblastila načrtuje in usklajuje ter vodi delo za izvajanje nalog 
javnega pooblastila, nudi strokovno pomoč pri vodenju upravnih postopkov in 
izdajanju upravnih aktov ter strokovno pomoč pri izvajanju strokovnega nadzora s 
svetovanjem. 
Zbornica – Zveza je v letu 2018 izvedla skupno 73 strokovnih nadzorov s 
svetovanjem.  
Izvedenih je bilo 14 sistemskih nadzorov pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti in 
59 strokovnih nadzorov pri izvajalcih zdravstvene in babiške nege. 
Zbornica – Zveza je na Ministrstvo za zdravje avgusta 2018 posredovala: 
- predlog programa specializacije s področja duševnega zdravja, psihiatrije in 

nevrologije ter 
- predlog programa specializacije s področja zdravstvene nege in oskrbe 

pacienta s stomo, kronično rano in inkontinenco (enterostomalne terapije). 
 
Decembra 2018 je bil na Ministrstvo za zdravje posredovan: 

- predlog in strokovna utemeljitev specializacije s področja zdravstvene nege v 
onkologiji in hematologiji ter 

- predlog in strokovna utemeljitev specializacije s področja zdravstvene nege na 
domu in v lokalni skupnosti. 

 
Zbornica – Zveza je Ministrstvu za zdravje v letu 2018 posredovala: 
- predlog novele Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti 

zdravstvene nege 
- predlog novele Pravilnika o izvajanju strokovnega nadzora s svetovanjem v 

dejavnosti zdravstvene in babiške nege. 
 
Tabela 6: Število izvedenih strokovnih nadzorov 2018 

  
Število izvedenih rednih strokovnih nadzorov v letu 2018 

 
Individualni strokovni nadzori 

 
59 

 
Sistemski strokovni nadzori 

 
14 

 
SKUPAJ 

 
73 
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Tabela 7: Predlogi specializacij 
 
Specializacije na področjih zdravstvene nege 

 
Število predlaganih predlogov programov 
specializacij 

 
2 

 
Število predlaganih strokovnih utemeljitev 
specializacij 

 
2 

 
 
Oddelek registra in licenc 
 
V obdobju od 1.1.2018 do 31.12.2018 smo na Zbornici – Zvezi prejeli 2.253 vlog 
za vpis v register izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege (v 
nadaljevanju: register) in za pridobitev licence v dejavnosti zdravstvene in babiške 
nege (v nadaljevanju: licenca). Izdali smo 1.508 odločb o vpisu v register, 792 
odločb o podelitvi prve licence, 230 odločb o izbrisu iz registra, 982 odločb o 
podaljšanju licenc, 451 sklepov, s katerimi smo podaljšali licenčno obdobje za eno 
leto ter 48 sklepov o zavrženju vlog.  
V letu 2018 smo izdali 260 potrdil o dobrem imenu in 311 duplikatov že izdanih 
odločb o vpisu v register ter o podelitvi licence. Na dan 31. 12. 2018 je v registru 
vodenih 27.308 izvajalcev zdravstvene in babiške nege (bolničarji - negovalci, 
medicinske sestre – babice, tehniki zdravstvene nege, višje medicinske sestre, 
diplomirane medicinske sestre, diplomirane babice), ki so jim bile izdane odločbe 
o vpisu v register.  
 

Na Zbornici - Zvezi ugotavljamo, da smo v celoti izpolnili ter v posameznih 
segmentih celo pomembno presegli v pogodbi z Ministrstvom za zdravje 
opredeljeno število storitev.  
Zbornica – Zveza je v letu 2018 opravila skupno 3.963 upravnih postopkov in 2.265 
licenčnih vrednotenj in s tem bistveno presegla letni program izvajanja nalog 
za tekoče leto, in sicer je opravila 663 upravnih postopkov in 1.965 licenčnih 
vrednotenj več, kot je bilo opredeljenih v pogodbi o izvajanju nalog javnega 
pooblastila. 

 
 

Računovodstvo  
 
Čeprav smo poslovanje v pisarni že pred leti nadgradili z e – pisarno in želimo čim 
več brepapirnega poslovanja, smo na oddelku računovodstva, ki sodeluje z 
zunanjim izvajalcem Računovodsko hišo Unija, še vedno prisiljeni opraviti veliko 
postopkov ročno.V tabelah te številke izgledajo takole: 
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DOKUMENTI Število dokumentov 

Bančni izpiski 496 

Izdani računi 3.488 

Prejeti računi 1.310 

Donatorske pogodbe 32 

Izdaja avansov,dobropisov 361 

AP, PP, sejnine, šolnine, kotizacije   1.351 

Potni nalogi domači, tuji                                                                                                                     1.028 

Dohodnina 985 

SKUPAJ 9.051 

 
 
Članarina 
 

DOKUMENTI Število dokumentov 

Knjiženje članarine 301.723 

Izstavitve računov (upokojenci, študenti) 987 

Izdaja opominov članom 175 

SKUPAJ 302.885 

 
Obzornik zdravstvene nege 
 

DOKUMENTI Število dokumentov 

Naročnikov na OZN 618 

Odjava naročnikov na OZN                                                                   107 

Knjižena plačila 541 

Izstavitev računov 511 

SKUPAJ 1.777 

 
 
 
V februarju 2018 smo zaposlili Jelico Žalig Grce, lektorico, ki je tekom leta 
pregledala na stotine strani teksta, tako za potrebe pisarne Zbornice – Zveze, 
oddelka javnih pooblastil, kakor tudi lektoriranje mesečnika Utrip.  
 
 
 
 
Poročilo pripravila Anita Prelec v sodelovanju s sodelavci: Nataša Božič, Bojana 
Bučar, Tonja Bukovec, Mojca Čerček, Urša Glavinac, Katja Kočevar, Zdenka 
Kramar, Špela Pavlič, Katarina Pečuh, Karmen Petaci, Karmen Premec, Anica 
Tomec, Andrej Vojnovič in Jelica Žalig Grce. 
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3. POROČILO ODBORA REGIJSKIH STROKOVNIH 
DRUŠTEV 

 
Odbor regijskih strokovnih društev (v nadaljevanju ORSD) predstavlja organ, ki pri 
Zbornici - Zvezi koordinira skupna prizadevanja pri uresničevanju interesov 
enajstih regijskih strokovnih združenj, izkazanih pri doseganju ciljev in 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 2018 prizadevali za prepoznavnost zdravstvene in babiške nege ter 
oskrbe v sistemu zdravstvenega varstva, nadaljevali smo z utečeno koordinacijo 
regijskih strokovnih društev in načinom komunikacije med ORSD, OSS in UO 
Zbornice - Zveze.  

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

Vseh enajst regijskih strokovnih društev (RSD) je organizirano sodelovalo ob 
mednarodnih dnevih medicinskih sester in babic in na 16. simpoziju 
zdravstvene in babiške nege Slovenije v Cankarjevem domu v Ljubljani 11. 
maja 2018, ki je potekal pod geslom Zdravje je človekova pravica.  

Regijska strokovna društva so tudi: 

 

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

- koordinirala udeležbo in organizirala avtobusne prevoze članov na 
svečano akademijo s podelitvijo najvišjih priznanj Zbornice – Zveze, Zlati 
znak ter priznanja Angele Boškin za življenjsko delo, ki jih prejmejo člani 
posameznih RSD (več kot 400 udeležencev), dogodka so se udeležile vse 
predsednice/ k RSD. 

Odzivi udeležencev so bili odlični. Dejavnosti RSD so potekale usklajeno, 
predsedniki RSD so sočasno prevzeli različne vloge sodelovanja, ter posredno 
promovirali ORSD in Zbornice – Zveze.  
Udeležili smo se regijskih obeležij ob mednarodnem dnevu medicinskih 
sester, prednovoletnih srečanj v regijah. Spodbujali smo delovanje regijskih 
strokovnih društev na področju razvoja strokovnih vsebin ter interesnih 
dejavnosti (kakovost življenja zaposlenih v zdravstveni in babiški negi), o čemer 
zgovorno pričajo poročila regijskih strokovnih društev. 

RSD smo tudi v letu 2018 usmerjala svoje aktivnosti v ohranjanje in krepitev 
članstva, v uresničevanje strokovnih interesov poklicnih skupin, v podporo 
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področju strokovnega izpopolnjevanja in vseživljenjskega učenja ter 
samostojni, avtonomni organizaciji medicinskih sester, babic in 
zdravstvenih tehnikov.  

RSD smo s svojimi aktivnostmi, številnimi objavami in pozivi na spletnih straneh, 
v delovnih organizacijah, s številnimi strokovnimi dogodki in interesnimi 
dejavnostmi krepila zavedanje o pomenu povezovanja v skupno, stanovsko, 
profesionalno organizacijo, o pomenu stanovske pripadnosti, samopodobe 
in poklicne avtonomije, čemur so RSD v letu 2018 namenila prioritetne aktivnosti 
v posameznih regijah. 

Ob tem smo si prizadevali za sodelovanje s strokovnimi sekcijami, s številnimi 
pobudami pri organizaciji strokovnih srečanj v posameznih regijah, kakor tudi pri 
snovanju programov dela za leto 2018, ko smo pri načrtovanju strokovnih 
izpopolnjevanj izhajali iz splošnih, strokovnih in obveznih vsebin, v skladu z 
Odredbo o seznamu izvajalcev zdravstvenih poklicev, ki morajo biti vpisani v 
register in imeti veljavno licenco (UL RS, 22. 3. 2013),  Pravilnik o registru in 
licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege. Glede na sprejet 
Pravilnik o strokovnih izpopolnjevanjih in izobraževanjih z dnem 4.8.2017, ki 
natančno določa obvezne vsebine tudi za zdravstvene tehnike in bolničarje 
smo v društvih namenili posebno pozornost obveščanju naših sodelavcev. 
 
Ker RSD vse bolj prevzemajo vlogo partnerja v procesu vseživljenjskega 
učenja in strokovnega izpopolnjevanja v neposrednem okolju praks, v 
specifičnih okoljih, kjer potrebe po znanjih nastajajo v skladu s potrebami 
pacientov in njihovih svojcev v procesu zdravstvene obravnave, slednje 
predstavlja največjo dodano vrednost izobraževanj, kar v regijah predstavljajo 
dostopna, sodobna, sistematična in ciljana aktualna znanja.  
RSD so se udeležila 31. redne Skupščine Zbornice – Zveze in v regijah še 
naprej gojila vzpostavljen način regijskih postopkov v pripravah na 
Skupščino. Regijska strokovna društva so pravočasno in v skladu s 
postopki posredovala vse potrebne podatke o poslancih Skupščine, da je le 
ta lahko potekala nemoteno. 
 
V letu 2018 smo se sestali na štirih rednih sejah ORSD: 

- 37. redni seji ORSD, dne 23. januarja 2018 (na Zbornici - Zvezi),  
- 38. redni seji ORSD, dne 19. aprila 2018 (na Zbornici - Zvezi),  
- 39. redni seji ORSD, dne 19. junija 2018 (na Zbornici - Zvezi),  
- 40. redni seji ORSD, dne 16. oktobra 2018 (na Zbornici - Zvezi). 

 
23. januarja 2018 je potekala 37. redna seja ORSD, ki smo jo izvedli  v 
prostorih Zbornice – Zveze. Obravnavali smo pripravo na skupščino Zbornice – 
Zveze, pripravo na svečano proslavo ob mednarodnem dnevu medicinskih sester 
in babic.  
 
Javna pooblastila  
Pravilnik o specializacijah izvajalcev zdravstvene in babiške nege 
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a.) Pravilnik o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in 
babiške nege 

 
Pravnik Zbornice – Zveze je skupaj z delovno skupino za pripravo specializacij 
pripravil osnutek pravilnika o specializacijah izvajalcev zdravstvene in babiške 
nege. Nekatere pripombe so člani UO že posredovali po e- pošti, nekatere so se 
oblikovale še v času seje UO. 
Prav tako je pravna služba Zbornice – Zveze skupaj z izvajalci upravno-pravnih 
postopkov pripravila spremembe Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v 
dejavnosti zdravstvene in babiške nege, ki se nanašajo na prilagoditev Noveli 
Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki je pričela veljati 17.12.2017 in dogovorom na 
MZ, vezanih na sistemske rešitve bolničarjev negovalcev. Prisotni na seji so 
spremembe soglasno potrdili. 
 
Poročilo z usklajevalnega sestanka – Pravilnik o organizaciji službe ZBNO, 
10. 1. 2018 
Monika Ažman je poročala, da je bil predlog Zbornice – Zveze, RSKZBN in 
Sindikata v ZN, da je vodenje v zdravstvenih organizacijah tripartitno in da se 
(dosedanja) glavna medicinska sestra poimenuje imenuje direktorica za področje 
zdravstvene nege. Pravna služba MZ tega izraza ne sprejme. V kolektivni pogodbi 
je zapisana kot pomočnica direktorja za področje ZN. Ta termin je neustrezen v 
velikih zavodih, kjer je upravni nadzor odkril anomalije (pomočnice pomočnic). 
Glavna medicinska sestra zavoda je trenutno najbolj sprejemljiv naslov in edina 
pot, da bo pravilnik sprejet. Pri tem Janez Kramar izpostavil pomislek, da je to 
korak nazaj v pogajanjih in da sedanjega naziva (pomočnic direktorjev) po 
njegovem mnenju ne bi smeli izpustiti. 
 
Almanah Zbornice - Zveze za leto 2017 
Izvršna direktorica pove, da poteka usklajevanje vseh organov Zbornice za 
pripravo gradiva. Vse pripravljavce prosi, da se držijo dogovorjenih okvirov 
vsebine. Prosi tudi za spoštovanje rokov, ker gre za obsežen dokument.  
 
Priprave na simpozij ZN in svečano akademijo 
Predsednica pove, da so priprave obsežne, vendar potekajo usklajeno in ne 
pričakuje težav. Simpozij bo 11.5. v Cankarjevem domu v Ljubljani pod motom 
Zdravje je človekova pravica. Po simpoziju bo ob 18.00 svečana akademija s 
podelitvijo najvišjih priznanj Zbornice – Zveze. 
 
Opozorilna stavka ZN 13. 2. 2018 
Predsednica pove, da so imeli s Sindikatom Zdravstvene nege konstruktivne 
pogovore in, da Zbornica – Zveza stavko podpira. Stavko so podprle tudi vse 
navzoče predsednice.  
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Novosti v regijskih strokovnih društvih 
V regijskih strokovnih društvih tečejo vse aktivnosti po planih. Nova Gorica bo 
imela 9.3. občni zbor, za predsednico bo kandidirala Metka Plesničar. 15.2. ima 
občni zbor tudi DMSBZT Maribor. DMSBZT Ljubljana bo organiziral tudi 
motivacijski dan. DMSBZT Gorenjske posodablja spletno stran, DMSBZT Novo 
Mesto organizira tradicionalne dneve Marije Tomšič. DMSBZT Ptuj ima 7.3. volilni 
občni zbor. DMSBZT Pomurja ima občni zbor 7.3., aktivno pa bo sodelovalo na 
sejmu Medical. DMSBZT Celje bo organiziral regijsko proslavo 16.5.   
 
Razno, predlogi in pobude 
Ksenija Pirš pove, da so v društvu zelo razočarani zaradi sklepov Komisije za 
licenčno vrednotenje, ki izobraževanjem s komplementarnega področja ne glede, 
da so organizirana v trajanju celo do 8 pedagoških ur dodeli 1 licenčno točko. 
Kramar Janez pove, da je na zadevo opozorilo že  s pritožbo DMSBZT Velenje, ki 
se prav tako ni strinjalo z ne dodelitvijo licenčnih točk in kasneje z dodelitvijo 1 
licenčne točke. Je pa takšne sklep sprejel Upravni odbor Zbornice - Zveze. Razvila 
se je konstruktivna debata v kateri so sodelovale vse predsednice. Đurđa Sima pa 
je predlagala, da naj izobraževanja ocenjujejo vsaj s 5 licenčnimi točkami, ki so 
odvisne od trajanja izobraževanja. ORSD je nato predlagal, da na naslednji seji 
Komisija predstavi pomisleke in naj se o tem razpravlja tudi na Upravnem odboru. 
 
19. aprila 2018 je potekala 38. redna seja ORSD, ki smo jo izvedli  v prostorih 
Zbornice – Zveze. 
 
Komisija za licenčno vrednotenje 
Seje sta se udeležili predsednica Komisije za licenčno vrednotenje Sanja 
Arnautović in članica Komisije Nika Škrabl. Predstavili sta delo Komisije in pojasnili 
dileme s katerimi se Komisija srečuje. Dilemo so predvsem na področju, ki po 
njihovem prepričanju ni ravno osnovno področje zdravstvene nege in sega na 
komplementarnost. Bojazen izvira iz dejstva, da si lahko posamezni izvajalec 
zdravstvene in babiške nege podaljša licenco z udeležbo na vseh treh obveznih 
izobraževanjih in dodatno, samo z udeležbo predavanj iz komplementarnosti ob 
dejstvu, da se ne ne udeleži nobenega izobraževanja z ožjega strokovnega 
področja. Komisiji se to zdi sporno, zato je pričela po sklepu Upravnega odbora 
podeljevati taksnim izobraževanjem samo 1 licenčno točko ne glede na čas 
trajanja. Sicer velja, da za 45 minut pasivne udeležbe izvajalcev zdravstvene in 
babiške nege pridobi 1 licenčno točko.  
V razpravi so sodelovale vse predsednice in poudarile, da trenutni Pravilnik to 
dopušča in, da je takšna praksa bila tudi do sedaj. Ne vidijo razloga, da bi se sedaj 
to spreminjalo zavedajoč se tveganja, ki ga je izpostavila Komisija. Seveda bo v 
bodoče potrebno bolj natančno urediti dodeljevanje licenčni točk, sploh, ko bodo 
uvedene specializacije. Udeleženci so po razpravi sprejeli dogovor, da v primeru, 
da se izobraževanja iz komplementarnih vsebin organizirajo samostojno, takšnim 
izobraževanjem ne glede na čas trajanja podeli 1 licenčna točka, v primeru, da gre 
za izobraževanje, ki je kombinirano z ostalimi strokovnimi vsebinami zdravstvene 
in babiške nege pa se LT podelijo za vsakih 45 minut izobraževanja. 
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Poročilo z Občnih zborov MS, Gorenjska, LJ, NG, Ptuj  
Skladno z Zakonom o društvih in s statuti regijskih strokovnih društev so v mesecu 
marcu potekali občni zbori društev. Predsednica se je udeležila dogodka v Murski 
Soboti, Gorenjski, Novi Gorici in Ptuju, kjer so ponovno, za obdobje 4 let izvolili za 
predsednico društva Ptuj – Ormož dosedanjo predsednico društva Tanjo Ribič 
Vidovič. Janez Kramar se je udeležil OZ v Ljubljani. Navzoče sta seznanila z 
najaktualnejšimi dogodki in aktivnostmi Zbornice – Zveze. 
 
Poročilo z EFN 
V Bruslju je potekala 107. skupščina EFN, prisotnih je bilo 31 od 36 članic.  
Predstavljeno je bilo delo vodstva EFN (sestanek s komisarjem Andriukatis o 
položaju medicinskih sester in ZN v EU, s poudarkom na 3 načelih, kjer so 
medicinske sestre najbolj izpostavljene) in 3 komitejev, kjer so še vedno v ospredju 
kompetence – načrt v 2018 je pripraviti kompetenčni okvir za ANP, ki jih bodo 
primerjali z avstralskimi in ameriškimi kompetencami. V evropskem prostoru 
poteka živahna razprava o varnem delovnem okolju za medicinske sestre, ki je 
tudi eno izmed 20 načel European Pillar of Social Rights. Teme na sestanku so 
bile tudi digitalizacija v ZN, Poročilo OECD in komentarji članic o prikazovanju 
podatkov držav članic. Nova podpredsednica je Nina Hahtela (Finska). 
 
Sekcija študentov ZNB 
Prvi sestanek z iniciativnim odborom sekcije študentov ZN in babištva je potekal v 
torek 20. 4. 2018. Na sestanku je bilo članom predstavljen način dela sekcije in 
kratko delovanje Zbornice - Zveze. Skupaj smo se dogovorili, da bo sekcija 
pripravila dogodek, na katerem bodo izvedli prve volitve predsednika in IO sekcije. 
Dogodek naj bi bil konec meseca maja ali v začetku meseca junija. Predviden 
naslov je ZN in Babiška nega pri nas in po svetu. KoSS bo pripravil razpis za volitve 
ter ga posredoval pravni službi Zbornice - Zveze, ter pripravil spremembe 
pravilnika o delu Strokovnih sekcij, v katerega se bo ponovno vključila sekcija 
študentov. Sekcija pripravlja že svoj prvi dogodek in sicer 12. maja ob dnevu MS 
v Ljubljani bodo imeli stojnice, na katerih bodo izvajali promocijo preventivnih 
programov DORA, ZORA SVIT, krvodajalstva in prve pomoči. Za stojnice so 
zaprosili MOL, skladno z obrazcem smo ga na samem sestanku pripravili ter dali 
v podpis predsednici Zbornice - Zveze. Do seje UO bodo pripravili približni finančni 
strošek za prvi dogodek, ki bo predstavljen na seji UO.  
 
19. junija 2018 je potekala 39. redna seja ORSD, ki smo jo izvedli  v prostorih 
Zbornice – Zveze. 
Predsednica pove, da je bil dokument podpisan in potrjen na vseh komisijah in 
delovnih telesih, soglasje mu je dal tudi Zdravstveni svet, vendar ga ministrica ne 
želi podpisati. Zahteva nove izračune finančnih učinkov. Žal se je tudi tokrat 
pokazala slabost medicinskih sester o slabem medsebojnem spoštovanju in 
sodelovanju. Nekatere posameznice so namreč zelo pripomogle k nepodpisu 
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dokumenta. Zbornica bo stopnjevala pritisk in v primeru neuspeha zadevo 
nadaljevala z novim ministrom. 
 
Dnevi funkcionarjev Zbornice - Zveze 
14. 9. in 15. 9. bo organizirano srečanje funkcionarjev v Velenju. Vsebina srečanja 
bo Podoba medicinske sestre/ babice/ tehnika zdravstvene nege in priprava Mape 
za študente in dijake. 
Odpre se razprava o koriščenju prostih ur oz. koriščenju izrednega dopusta z 
namenom udeležbe sej ORSD. Nekaterim predsednicam delodajalci ne 
omogočajo službenega odhoda v času sej. Dogovorimo se, da bo Zbornica – 
Zveza poslala dopis delodajalcem, v katerem bo opisana vloga funkcionarjev in 
pomen, ki ga imajo pri delovanju profesije.  
Predsednica DMSBZT Novo Mesto mag. Jožica Rešetič predlaga, da je dopis 
oblikovan tako, da se delodajalce prosi, da na dopis odgovorijo. 
 
Udeležba na seji Zdravstvenega sveta – predstavitev dokumenta 
Kompetence in poklicne aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege 
Predsednica Zbornice – Zveze, Monika Ažman, predsedujoči RSKZBN mag. 
Branko Bregar in vodja skupine za bolnišnično dejavnost pri RSKBZN doc. dr. 
Saša Kadivec so se udeležili seje Zdravstvenega sveta, katere točka dnevnega 
reda je bila na pobudo ministrice za zdravje tudi obravnava dokumenta 
Kompetence in poklicne aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege. 
Glede na z zakonom (ZZDej – K 38. člen) določene terminske okvire sprejetja 
dokumenta/ podanega soglasja k dokumentu s strani MZ, je predsedujoči 
zdravstvenemu svetu prof. dr. Franc Strle zaradi nesklepčnosti seje z dne 6.6. 
2018, razpisal korespondenčno sejo ZS s to točko dnevnega reda. Dne 14. 6. 2018 
smo bili s pošto s strani prof. dr. Strleta seznanjeni s sklepom ZS, ki se glasi: ZS 
Ministrstvu za zdravje priporoča, da poda soglasje k dokumentu `Kompetence in 
poklicne aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege`. Žal do danes 
ministrica za zdravje omenjenega soglasja k dokumentu še ni podala. 
 
Poročilo s sestanka na Ministrstvu za zdravje z dne 27. 8. 2018 (38. člen 
ZZDej) 
Sestanek, ki je potekal 27. 8. 2018 na pobudo Ministrstva za zdravje z namenom 
pridobitve dodatnih pojasnil o dokumentu Kompetence in poklicne aktivnosti 
izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege, je vodila mag. Barbara Tiselj, generalna 
sekretarka sekretariata. Sestanku so prisostvovali še mag. Mirko Stopar, vršilec 
dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za zdravstveno ekonomiko, Tanja 
Mate, generalna direktorica Direktorata za zdravstveno varstvo, Klavdija Kobal 
Straus, v. d. generalne direktorice Direktorata za dolgotrajno oskrbo in Zdenka 
Tičar, sekretarka na Ministrstvu za zdravje. 
Jože Prestor pove, da so se pogovarjali o vsebini strokovnega dokumenta 
Kompetence in poklicne aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege, ki ga 
je Zbornica – Zveza 15. 3. 2018 posredovala Ministrstvu za zdravje. Strokovno so 
utemeljevali opredelitev posameznih kompetenc oziroma poklicnih aktivnosti 
izvajalcev zdravstvene nege. 
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Ministrstvo za zdravje je pričakovalo, da bo Zbornica – Zveza pripravila finančni 
izračun stroškov implementacije 38. člena ZZDej-K. 
Monika Ažman je na sestanku pojasnila, da Zbornica – Zveza ni odgovorna za 
pripravo analize in finančnih izračunov. Novelo ZZDej je pripravilo Ministrstvo za 
zdravje, ki je v predlogu zakona navedlo, da predlagani zakon ne povzroča 
dodatnih finančnih posledic za proračun in druga javnofinančna sredstva. 
Ministrstvo je pri oceni finančnih učinkov ZZDej-K še navedlo, da ni mogoče 
oceniti, ali in v kakšnem obsegu bodo zaposlene srednje medicinske sestre 
razporejene na delovna mesta diplomiranih medicinskih sester oziroma, da bo 
finančni učinek majhen, saj srednje medicinske sestre ne bodo prenašale 
doseženega števila plačnih razredov, ki so jih z napredovanjem dosegle na 
delovnem mestu srednje medicinske sestre, poleg tega pa se upošteva tudi 
odbitek od plače zaradi neustrezne izobrazbe. 
Predsednica Zbornice – Zveze je predstavnike ministrstva še opozorila, da je 
predlog zakona pripravilo Ministrstvo za zdravje, ki je v 38. členu predvidelo tudi 
časovnico priprave in potrjevanja dokumenta 
Kompetence in poklicne aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege. 
Zbornica – Zveza in Razširjeni strokovni kolegij za zdravstveno in babiško nego 
sta izpolnila obvezo iz 38. člena ZZDej-K in sta do 17. 3. 2018 sprejela prenovljene 
poklicne aktivnosti in kompetence v zdravstveni negi, ki so bile pravočasno 
posredovane Ministrstvu za zdravje. Datum sprejema prenovljenih poklicnih 
aktivnosti in kompetenc v zdravstveni negi s strani Ministrstva za zdravje pa je 
potekel 17. 6. 2018 (38/5. člen ZZDej – K).  
Monika Ažman je na sestanku še pojasnila, da prenovljene kompetence in poklicne 
aktivnosti ne določajo kadrovskih standardov in normativov v zdravstveni negi. 
Šele na podlagi kompetenc bodo lahko sprejeti kadrovski standardi in normativi. 
Razprava na sestanku je potekala še o veljavnosti licence, ki bi se srednjim 
medicinskim sestram podelila. Predstavniki Ministrstva za zdravje so postavili 
vprašanje, ali se bo srednjim medicinskim sestram podelila licenca za diplomirano 
medicinsko sestro. 
Monika Ažman je pojasnila, da je bilo v postopku priprave predloga pojasnjeno, da 
so srednje medicinske sestre lahko z delom pridobile kompetence samo za tista 
dela, ki so jih v skladu z 38. členom ZZDej-K opravljale zahtevano dolgo obdobje 
in se ne morejo priznavati kompetence, da bi potem delale kot diplomirane 
medicinske sestre pri katerem koli delu diplomirane medicinske sestre. S strani 
Ministrstva za zdravje pa so se zdaj pojavila tudi nasprotna tolmačenja, da se 
srednjim medicinskim sestram podeli splošna licenca za diplomirano medicinsko 
sestro. 
Obenem je člane upravnega odbora seznanila, da je Zbornica – Zveza na 
Ministrstvo za zdravje že posredovala dopis o tolmačenju 38. člena ZZDej-K o 
licencah, ki se podelijo srednjim medicinskim sestram. 
 
Priprava strategije oziroma aktivnosti Zbornice – Zveze, vezana na 
realizacijo 38. člena ZZDej –K terminsko do 17. 9. 2018 
Člani upravnega odbora se strinjajo, da bo 4. 9. 2018 potekala nacionalna 
koordinacija predsednice Zbornice – Zveze. Vabljeni bodo mag. Peter Požun, 
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državni svetnik za področje zdravstva, mag. Branko Bregar, predsednik RSKZBN, 
predstavniki Sindikata delavcev v zdravstveni negi, Sindikata Florence – Pergam, 
Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije in Sindikata zdravstva in 
socialnega skrbstva Slovenije. 
Kot predstavniki Zbornice – Zveze bodo navzoči Jože Prestor - podpredsednik, 
Janez Kramar - koordinator Odbora regijskih strokovnih društev, Dejan Doberšek 
- koordinator Odbora strokovnih sekcij in izr. prof. dr. Brigita Skela Savič – ICN. 
Določitev ključnih aktivnosti Zbornice – Zveze, ki jih bomo predstavili 
novemu ministru za zdravje  
Prizadevanja Zbornice – Zveze bodo potekala v smeri uresničitve naslednjih ciljev: 

1. implementacija 38. člena ZZDej-K, 
2. pravilnik o organizaciji službe za javne zdravstvene zavode in 

socialnovarstvene zavode, 
3. sprejem kadrovskih standardov in normativov,  
4. spoštovanje normativov plačnika ZZZS, 
5. reševanje problematike pomanjkanja izvajalcev zdravstvene nege pri 

izvajalcih zdravstvene dejavnosti, 
6. sprejem zakona o zdravstveni negi in babištvu, 
7. sodelovanje Zbornice – Zveze pri partnerskih pogajanjih o odločanju o 

splošnem dogovoru, 
8. uvedba in poenotenje E–zdravstvene nege. 

 
Zbornica – Zveza bo organizirala sestanek s štirimi predstavniki zdravstvene nege 
na Ministrstvu za zdravje (dr. Vesna Zupančič, dr. Zdenka Tičar, mag. Darko 
Čander, mag. Klavdija Kobal Štraus). 
 
16.10. 2018 je potekala 40. redna seja ORSD, ki smo jo izvedli  v prostorih 
Zbornice – Zveze. 
 
Poročilo s sestanka Nacionalne koordinacije 
Nacionalna koordinacija Zbornice – Zveze je bila sklicana z namenom razprave o 
nadaljnjih aktivnostih ključnih deležnikov, ki so sodelovali pri pripravi sistemskih 
zakonodajnih rešitev za ureditev položaja srednjih medicinskih sester, ki že več let 
opravljajo delo diplomirane medicinske sestre. Ministrstvo za zdravje, čeprav je 
rok že potekel, še ni sprejelo dokumenta prenovljenih poklicnih kompetenc in 
aktivnosti v zdravstveni negi. Udeleženci sestanka so v okviru razprave poudarili 
naslednje: 

1. Problematika srednjih medicinskih sester, ki opravljajo aktivnosti 
diplomirane medicinske sestre, se je v preteklosti reševala najprej v okviru 
posameznih zdravstvenih zavodov na podlagi sprejetih aneksov o 
povečanem obsegu dela, prvi sistemski poskus reševanja problematike pa 
je bil sprejem Aneksa h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi 
(Uradni list RS, št. 107/11), na podlagi katerega so srednje medicinske 
sestre, ki so prehajale kompetence, bile v določenem deležu razporejene 
tudi na delovna mesta diplomirane medicinske sestre oziroma so srednje 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-4800
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medicinske sestre podpisale pogodbo o napotitvi na izobraževanje ob delu 
za pridobitev izobrazbe diplomirane medicinske sestre. 

2. Problematika srednjih medicinskih sester bi morala biti sistemsko urejena 
že v letu 2004, ko je bila z vstopom Republike Slovenije v UE dejansko 
implementirana Direktiva 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij v 
delu, ki se nanaša na poklicne kvalifikacije medicinskih sester.  

3. Prizadevanja za sistemsko rešitev so se začela že leta 2013 in nadaljevala 
z dejavnostmi Ministrstva za zdravje, ki je k pripravi zakonskih izhodišč, 
kasneje oblikovanih in povzetih v 38. členu ZZDej-K, povabilo vse ključne 
deležnike na področju zdravstvene nege. 

4. Zakonska ureditev 38. člena ZZDej-K predstavlja skupno prizadevanje in 
poenotenje vseh ključnih deležnikov na področju zdravstvene nege: 
Zbornice – Zveze in pristojnih sindikalnih organizacij za rešitev 
problematike srednjih medicinskih sester, ki opravljajo aktivnosti 
diplomirane medicinske sestre. Udeleženci so se strinjali, da je upoštevanje 
in čimprejšnja implementacija 38. člena ZZDej-K nujna za rešitev 
negotovega položaja srednjih medicinskih sester ter odprave nesistemskih 
in parcialnih rešitev iz preteklosti, ki pa niso ustrezno uredile položaja in 
statusa srednjih medicinskih sester.  

5. Novela ZZDej, ki jo je pripravilo Ministrstvo za zdravje, v obravnavanem 
prehodnem členu določa natančen vrstni red postopka priznavanja 
usposobljenosti srednjim medicinskim sestram, z roki, opredeljenimi za 
Zbornico – Zvezo, RSKZBN, Ministrstvo za zdravje in izvajalce zdravstvene 
dejavnosti.V skladu z navedenimi roki sta Zbornica – Zveza in RSKZBN do 
17. 3. 2018 na Ministrstvo za zdravje posredovala dokument prenovljenih 
kompetenc in poklicnih aktivnosti v zdravstveni negi. Ministrstvo za zdravje 
bi morala dati k dokumentu soglasje do 17. 3. 2018 oziroma bi moralo 
najkasneje do 17. 6. 2018 določiti aktivnosti in kompetence v zdravstveni 
negi. Sprejem prenovljenih poklicnih kompetenc in aktivnosti je podprl 
Zdravstveni svet R Slovenije kot najvišji strokovni, usklajevalni in 
posvetovalni organ ministra za zdravje. 

6. V predlogu zakona je vlada ocenila, da natančnih finančnih učinkov 
reševanja problematike srednjih medicinskih sester ni mogoče oceniti 
oziroma naj predlagani zakon ne bi povzročal dodatnih finančnih posledic 
za proračun in druga javnofinančna sredstva. Javnofinančna sredstva ne 
smejo in ne morejo biti izgovor za neizvrševanje zakona. V primeru zahtev 
nekaterih drugih deležnikov v zdravstvu po dodatnem nagrajevanju 
vprašanje proračunskih sredstev ni bila ovira za sprejem posameznih 
rešitev. Javna sredstva so bila privarčevana vse od leta 2004, ko bi moralo 
biti dokončno rešeno sistemsko vprašanje srednjih medicinskih sester, in 
na podlagi dejstva, da zdravstveni zavodi v času finančne krize (kljub 
potrebam po izobraženem kadru) zaposlenim niso več plačevali študija ob 
delu.  

7. Udeleženci sestanka so bili razočarani, ker Ministrstvo za zdravje ne 
upošteva določil zakona, ki ga je samo predlagalo. Zavzeli so se za 
nadaljevanje aktivnosti in za skupni poenoten pristop in stopnjevanje 
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pritiska na Ministrstvo za zdravje, ki naj čim prej potrdi prenovljene 
kompetenc in aktivnosti v zdravstveni negi in tako omogoči nadaljnje 
reševanje problematike srednjih medicinskih sester. 

8. Zaradi pomanjkanja medicinskih sester v kliničnih okoljih in 
socialnovarstvenih zavodih so poudarili nujnost čimprejšnjega reševanja 
problematike pomanjkanja medicinskih sester v Sloveniji. Ključne 
organizacije na področju zdravstvene nege: Zbornica – Zveza, Sindikat 
delavcev v zdravstveni negi, Sindikat zdravstva in socialnega varstva 
Slovenije, Sindikat Florence – Pergam in Sindikat zdravstva in socialnega 
skrbstva Slovenije so oblikovale šest zahtev za ureditev položaja na 
področju zdravstvene nege v korist pacientov  in izvajalcev: 

9. Zahteva po spoštovanju določil ZZDej-K in čimprejšnje izvrševanje 38. 
člena ZZDej-K ter s tem reševanje problematike srednjih medicinskih 
sester.  

10. Sprejem pravilnika o organizaciji službe za javne zdravstvene zavode in 
javne socialnovarstvene zavode.  

11. Sprejem obljubljenih kadrovskih standardov in normativov v zdravstveni in 
babiški negi, ki bi na podlagi stavkovnega sporazuma morali biti sprejeti do 
31. 12. 2013. 

12. Spoštovanje normativov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki 
ne ustrezajo več spremenjenim zdravstvenim potrebam 
pacientov/stanovalcev, kljub temu pa se v zdravstvenih in 
socialnovarstvenih zavodih ne upoštevajo, kar ogroža zdravstveno 
obravnavo pacientov/stanovalcev. 

13. Sistemsko reševanje problematike pomanjkanja medicinskih sester in 
drugih izvajalcev zdravstvene nege v zdravstvenih in socialnovarstvenih 
zavodih, saj to ogroža varnost pacientov in izvajalcev zdravstvene nege. 

14. Sprejem zakona o zdravstveni negi in babištvu, ki bo sistemsko in na 
zakonski ravni uredil to področje. 

 
Sestanek s sindikati na področju ZN, Strokovnim združenjem in civilnimi 
združenji 
Sestanki so bili opravljeni, uspeli smo poenotiti osnovna izhodišča. Skupna 
prizadevanja bodo usmerjena v: implementacijo 38. člena ZZDej-K, pravilnik o 
organizaciji službe za javne zdravstvene zavode in socialnovarstvene zavode, 
sprejem kadrovskih standardov in normativov, spoštovanje normativov plačnika 
ZZZS, reševanje problematike pomanjkanja izvajalcev zdravstvene nege pri 
izvajalcih zdravstvene dejavnosti. 
 
Ad 4: Kongres ZBN 2019 in Almanah 2018 
Kongres bo 9. – 10. 5. 2019 v Kongresnem centru na Brdo pri Kranju, moto 
kongresa je Medicinske sestre in babice, zagovornice zdravja za vse. Rok za 
oddajo prispevkov je podaljšan do 20.11.2018. Proslava ob mednarodnem dnevu 
medicinskih sester in babic bo 10.5.2019. 
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Načrti ORSD za leto 2019 so usmerjeni v krepitev in ohranitev številčnosti 
članstva, krepitev poklicnega in medpoklicnega sodelovanja ter k organiziranju 
obveznih vsebin strokovnega izpopolnjevanja. Del aktivnosti je seveda usmerjen 
k vseživljenjskim aktivnostim in druženju. 
 
Z našim delom v RSD, ob rednih zaposlitvah v kliničnih in drugih okoljih, v sredinah 
naših timov ljudi, entuziastov, prostovoljcev, ki verjamemo v svoje delo, ustvarjamo 
največjo dodano vrednost na področju interesnih dejavnosti in izobraževanj ter 
strokovnih izpopolnjevanj - izkušnje, veščine in znanja, utemeljene na potrebah, ki 
izhajajo iz delovnih okolij. 
 
Članicam in članom Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveze 
strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije se 
zahvaljujemo, ker še naprej ostajate zavezani razvoju strokovnega področja, 
svojemu osebnemu, strokovnemu in kariernemu razvoju, neprekinjenemu 
strokovnemu izpopolnjevanju in vseživljenjskemu učenju ter ponosno 
pripadni svoji poklicni skupini!  
 
Spoštujemo Vas in cenimo. Zahvaljujemo se Vam za zaupanje. 
 
Poročilo pripravil: Janez Kramar, koordinator v imenu Odbora regijskih strokovnih 
društev pri Zbornici – Zvezi 

 
 
 

4. POROČILO ODBORA STROKOVNIH SEKCIJ 

 
Odbor strokovnih sekcij (OSS) sestavlja 32 strokovnih sekcij, ki pokrivajo različna 
strokovna področja. Člani OSS so predsedniki sekcij, za koordinacijo, povezovanje 
in usklajevanje pa skrbi koordinator OSS.  
Koordinator dejavnosti strokovnih sekcij: Dejan Doberšek (april 2015–april 
2019) 
Član upravnega odbora, imenovan s strani OSS: Nataša Piletič (junij 2017–junij 
2021) 
Člani:  

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

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

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

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

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



Poročilo o delu organov Zbornice – Zveze za leto 2018   

 35 

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

 Karolina Kovač, v. d. predsednice Sekcije medicinskih sester in babic 

(2018), 

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

 Majda Oštir, predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov v pediatriji (2015–2019); 

 Barbara Bukovnik, predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov v družinski medicini (2018–2022); 

 Lucija Grudnik, predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov v oftalmologiji (2016–2020); 

 Lidija Fošnarič, predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov v kirurgiji (2015–2019); 

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

 Ana Istenič, predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov v onkologiji (2018–2022); 

 Renata Batas, predsednica Sekcije medicinskih sester v enterostomalni 
terapiji (2016–2020); 

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

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

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

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

 Marina Čok, predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov v zobozdravstvu (2016–2020); 

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

 Nataša Piletič, predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov v sterilizaciji (2015–2019); 

 Boštjan Jovan, v. d. predsednika Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov v hematologiji (2018–); 

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

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

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

 Gabrijela Valenčič, predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov v socialnih zavodih (2016–2020); 
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 Irena Trampuž, predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov v kardiologiji in angiologiji (2017–2021); 

 Saša Kadivec, predsednica Sekcije medicinskih sester v management 
(2017–2021);  

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

 Matjaž Mrhar, predsednik Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov v otorinolaringologiji (2014–2018);  

 Majda Šmit, predsednica Sekcije medicinskih sester v promociji zdravja in 
zdravstveni vzgoji (2016–2020).  

 
Na seje OSS so bili v letu 2018 redno vabljeni tudi:  

 Monika Ažman, predsednica Zbornice – Zveze,  

 Jože Prestor, podpredsednik Zbornce – Zveze,  

 Anita Prelec, izvršna direktorica Zbornice – Zveze,  

 Janez Kramar, koordinator odbora regijskih strokovnih društev, 

 Lojzka Prestror, vodja DS za nacionalne protokole, 

 Irena Špela Cvetežar, vodja DS za nenasilje v ZN,  

 Judita Slak, vodja DS za paliativno ZN.  
 
Leta 2018 je v treh strokovnih sekcijah prišlo do menjave predsednika oz. 
predsednice. Menjave so se zgodile v strokovni Sekciji medinskih sester in babic, 
kjer je Matejo Pogorelec zamenjala Karolina Kovač, predsednico Sekcije 
medinskih sester in zdravstvenih tehnikov v družinski medicini Tadejo Bizjak je 
zamenjala Barbara Bukovnik in predsednico Sekcije medicinskih sester in 
zdravstvenih tehnikov v onkologiji Gordano Marinček Garić je zamenjala Ana 
Istenič.  
 
OSS se je leta 2018 sestajal vsaka dva meseca, skupaj petkrat, kot je določeno v 
Pravilniku o delu strokovnih sekcij.  
 
Prva seja OSS v letu 2018 je potekala 1. februarja. Prisotnim so bile podane 
informacije o organizaciji stavke, ki jo je organiziral Sindikat zaposlenih v 
zdravstveni negi. Pomembna tema seje je bil tudi Pravilnik o organizaciji 
zdravstvene in babiške nege in aktualna dogajanja v nekaterih zavodih o notranji 
organizaciji službe zdravstvene nege. Predsednica je podala informacije o 
sprejetju 38. člena ZZDej ter ponovno razložila NPK in Kompetence in poklicne 
aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege in oskrbe. Prisotni so bili 
obveščeni o prenovi Utripa in pripravi novih kletnih prostorov v namen 
izobraževanj. Na seji so bile izvedene volitve poslancev za 31. redno skupščino 
Zbornice – Zveze.  
 
Druga seja OSS je potekala 17. aprila. Na seji je bilo podano poročilo z volilne 

skupščine Zbornice  Zveze, ki je potekala v mesecu marcu. Prisotni so bili 
seznanjeni z uspešno izvedenim izobraževanjem na temo cepljenja in o končani 
prenovi kletnih prostorov v namen izobraževanja, ki so brezplačno namenjeni tudi 
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uporabi strokovnim sekcijam. Predsednica pove, da sta skladno z javnimi 
pooblastili v pripravi dve novi specializaciji, in sicer enterostomalna terapija in 
psihiatrija z nevrologijo. Vodja DS za nacionalne protokole je prisotne seznanila s 
prenovo nacionalnih protokolov, KoSS pa je še enkrat poudaril pomembnost 
protokolov in pregled le teh v Dopboxu. Na skupščini Zbornice – Zveze je bila 
znova ustanovljena Sekcija študentov zdravstvene nege in babištva, volitve 
predsednika bodo izvedene v maju na prvem strokovnem srečanju sekcije. Aleš 

Kravos, ki skrbi za informacijsko podporo Zbornice  Zveze, je predstavil 
spremembe pri prijavi na izobraževanje. Prisotni so bili seznanjeni z 
izpolnjevanjem obrazcev po končanih volitvah in načinu podaljševanja mandatov 
predsednikom in članom IO sekcije.  
 
Na tretji seji OSS, ki je potekala 15. junija, je predsednica Zbornice – Zveze 
prisotne seznanila, da Pravilnik o organizaciji dejavnosti zdravstvene in babiške 
nege ni bil bil sprejet, MZ je podpisal pogodbo za dodelitev pooblastil Zbornici – 
Zvezi za obdobje 7 let, zdravstveni svet je potrdil kompetence izvajalcev 
zdravstvene nege ter dokument Negovalne diagnoze. Prisotnim je bilo podano 
poročilo s simpozija Zbornice – Zveze, ki je potekal maja. KoSS seznani prisotne, 
da v letu 2018 ne bo razpisa za dodelitev sredstev iz sklada za projektno delo in 
publicistično dejavnost. Prisotni so dobili navodila, kako pravilno zavesti nočitve, 
ki jih plača strokovna sekcija.  
 
Na četrti seji OSS, ki je potekala 4. oktobra, je predsednica Zbornice – Zveze 
prisotne seznanila, da bodo potni nalogi v e-obliki, povabila prisotne na kongres 
Zbornice – Zveze, ki bo maja 2019. V načrtovanju obiska pri ministru za zdravje 
so bili prisotni pozvani, da predstavijo težave, s katerimi se srečujejo v kliničnih 
okoljih in bodo predstavljene ministru. Prisotni so bili seznanjeni, kako bo potekal 
postopek za tiste, ki v licenčnem obdobju ne dosežejo zadostnega števila licenčnih 
točk ali ne opravijo vseh obveznih vsebin. Predsednica se zahvali za odlično 
sodelovanje na dnevih funkcionarjev, ki so bili v Velenju. Delo je potekalo 
predvsem na podobi medicinske sestre in mapi za študente in dijake.  
 
Na zadnji seji v letu 2018, ki je potekala 11. decembra, so bili prisotni seznanjeni 
s sprejemom pri ministru za zdravje. Ministru so predali dokumentacijo celotne 
zdravstvene in babiške nege, ki je vsebovala strateške dokumente, kot so Poklicne 
aktivnosti in kompetence, kadrovski normativi, strategija razvoja ZN do leta 2020.  
 
Predsednica je povedala, da se soglasje k dokumentu Poklicne aktivnosti in 
kompetence glede na stavkovni sporazum prestavi na marec 2019, dodala je še, 
da število članov raste, več kot 400 se jih je vpisalo leta 2018. Predsednica se je 
zahvalila za izvajanje in organiziranje izobraževanj. Na seji je bil predstavljen nov 
kazalnik kakovosti za leto 2019, in sicer na temo zdravil in rokovanja z zdravili. 
KoSS je podal informacijo, da bo konec januarja za vse nove predsednice in 
predsednike potekalo izobraževanje o delovanju Zbornice – Zveze, OSS, ORSD, 
DS ... in da je udeležba obvezna za vse predsednike, ki so na novo izvoljeni in 
priporočljivo tudi za člane IO sekcij. Na sejo je bila povabljena predsednica 
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Sindikata zaposlenih v zdravstveni negi Slavica Mencingar, ki je podala 
informacije, kaj zajema podpis stavkovnega sporazuma. Izvršna direktorica je 
znova opozorila prisotne, da vsa komunikacija zunaj Zbornice – Zveze poteka 
preko tajništva.  
 
Na vseh sejah, ki so potekale leta 2018, smo veliko časa namenili nasvetom za 
boljše in enotno delovanje strokovnih sekcij ter si prizadevali za uspešno 
sodelovanje med strokovnimi sekcijami. Vse leto smo spodbujali člane OSS, da 
pripravijo razpise za priznanja na ožjem strokovnem področju strokovnih sekcij ter 
se tako zahvalijo posameznikom za njihov prispevek stroki zdravstvene in babiške 
nege.  
 
Uskladili smo strokovne dogodke za leto 2019, ki jih organizirajo strokovne sekcije, 
pripravljali plane dela in finančne načrte. Sodelovali smo v različnih delovnih 
skupinah Zbornice – Zveze ter zastopali interese strokovnih sekcij. Pri vodenju 
strokovnih sekcij smo bili uspešni.  
 
V letu 2019 bomo nadaljevali dejavnosti, ki so povezane s poenotenjem dela v 
strokovnih sekcijah, spodbujali k razvoju stroke na posameznih strokovnih 
področjih ter skrbeli za uspešno poslovanje strokovnih sekcij.  
Pripravljali bomo nacionalne protokole ter pri tem spodbujali sodelovanje 
strokovnih sekcij. Najpomembnejše poslanstvo strokovnih sekcij je razvoj stroke, 
raziskovanje in strokovno delo, zato bomo tudi v letu 2019 to spodbujali in ohranjali 
kot prioriteto strokovnih sekcij.  
 
Poročilo pripravil: Dejan Doberšek, koordinator odbora strokovnih sekcij 

 
.  

5. POROČILO IN PROGRAM DELA STATUTARNE 
KOMISIJE  

I. Kratka predstavitev 

Statutarna komisija Zbornice - Zveze je stalno delovno telo, ki tolmači določila 
statuta in drugih aktov Zbornice–Zveze ter predlaga skupščini dopolnitve in 
spremembe statuta Zbornice – Zveze. Statutarna komisija pripravlja predloge 
drugih aktov in daje mnenje k predlogom pravilnikov in poslovnikov. 
Člane statutarne komisije imenuje skupščina Zbornice-Zveze na predlog 
upravnega odbora Zbornice - Zveze. Mandat članov statutarne komisije je štiri leta, 
z možnostjo enkratne ponovitve. 
Marija Zrim  
Majda Cotič Anderle  
Stanka Košir  
Jerica Zrimšek  
Suzana Majcen Dvoršak. 
V letu 2018 je Statutarna komisija imela eno sejo. 
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6. POROČILO ČASTNEGA RAZSODIŠČA 

I. Častno razsodišče I. stopnje 

Častno razsodišče je samostojen organ Zbornice – Zvezne, 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, Zorica 
Kardoš, dr. Jožica Peterka Novak  

 

II. Predstavitev izvedenih aktivnosti 

 24. 1. 2018: 6. seja,  

 5. 3. 2018: 1. korespondenčna seja,  

 31. 3. 2018: 7. seja,  

 23. 5. 2018: 8. seja,  

 18. 6. 2018: 2. korespondenčna seja,  

 10. 9. 2018: 9. seja, 

 15. 10. 2018: 10. seja 

 12. 11. 2018: 11. seja 

 

 III. Založniška dejavnost 

 Utrip, april 2018: vzpostavitev etičnega kotička; 

 Utrip, april 2018: Moje (etične) dileme ob stavki, mag. Jožica Eder;  

 Utrip, junij-julij 2018: Zgodbe, ki jih ne bi smelo biti, mag. Jožica Eder;  

 Utrip, avgust-september 2018: Zaupanje v zdravstveni negi, mag. Darja 
Ovijač;  

 Utrip, avgust-september 2018: Cepljenje na prepihu, mag. Jožica Eder;  

 Utrip, december 2018: Osebe, ki živijo z virusom HIV, mag. Darja Ovijač.  

 

IV. Program dela za leto 2019 

 Obravnava aktualnih etičnih vprašanj, dilem in presoj. 

 Publicistična dejavnost. 

 Povezovanje z Delovno skupino za nenasilje v zdravstveni in babiški negi. 
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V. Druge aktivnosti 

 Priprava anketnega vprašalnika Mobing nad vodilnimi medicinskimi 
sestrami. 

 Aktivno sodelovanje pri prenovi dokumenta Navodilo za oceno ustreznosti 
programa stalnega izpopolnjevanja in določitev licenčnih točk za izvajalce 
zdravstvene ali babiške nege. 

 Priprava odgovora na strokovno vprašanje Ugovor vesti – odklonitev 
oživljanja pacienta, ki je v paliativni oskrbi. 

 Priprava komentarja in prispevka glede stališča zdravstvenih delavcev do 
cepljenja. 

 Priprava mnenja ČR I. stopnje o uporabi naglavne rute iz verskih razlogov 
– Utrip, december 2018. 

 Presoja etične ustreznosti raziskave na dodiplomskem študiju – 2 presoji z 
izdanim mnenjem. 

 Poslan predlog upravnemu odboru Z  Z za ustanovitev komisije za 
presojo etičnosti raziskav v zdravstveni in babiški negi.  

 Priprava mnenja o etično dilemo odklanjanja terapije – še v pripravi. 

 
 
Poročilo pripravila: mag. Jožica Eder, predsednica 
 

 

7. POROČILO IN PROGRAM NADZORNEGA ODBORA  

I. Kratka predstavitev 

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

Sestavljajo ga Andrej Fink – predsednik, Irena Istenič, Darja Kramar, Boštjan Viher 

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

II. Predstavitev izvedenih aktivnosti 

V letu 2018 se je Nadzorni odbor sestal na dveh rednih sejah. Nadzorni odbor 

je obravnaval vse finančne dokumente skladno z zakonodajo in temu primerno 

sprejel sklepe. Na podlagi pregleda poslovanja Zbornice – Zveze v prvi polovici 

leta 2018 je nadzorni odbor ugotovil, da je bilo le to gospodarno in racionalno z 

doseženim presežkom prihodkov nad odhodki v višini 20.832,90 €.     

III. Program dela za leto 2019 

V letu 2019 nadzorni odbor v programu dela predvideva izvedbo dveh rednih sej 

ter po potrebi sklic izrednih sej.    
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IV. Druge aktivnosti 

Poročilo je bilo posredovano vsem članom nadzornega odbora. 

Poročilo pripravil: Andrej Fink, predsednik nadzornega odbora 

 
 

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

 

I. Kratka predstavitev 

Namen Centra SKOR je skrb za strokovni, karierni in osebnostni razvoj 
medicinskih sester. V mandatnem obdobju so si imenovani člani zadali kot 
prioritetno nalogo oblikovanje raziskovalne skupine in začrtanje raziskovalne poti, 
ki bi v nadaljevanju vodila v razvoj raziskovalnega inštituta. Med zadane naloge 
sodi še izvajanje delavnic »Raziskovanje in pisanje znanstvenih besedil«, 

oblikovanje platforme za spletno knjižnico in knjižnico v prostorih Zbornice  Zveze 
ter ponudba spletnega dostopa do ključnih baz podatkov, pomembnih za področje 

ZBN za člane Zbornice  Zveze; aktivno sodelovanje pri realizaciji predvidenih 
kongresov in simpozijev, sodelovanje pri realizaciji E - učenja. 
V Center SKOR je s strani upravnega odbora imenovana ožja skupina 
strokovnjakov zdravstvene in babiške nege: mag. Tamara Štemberger Kolnik, 
mag. Brane Bregar, Gordana Lokajner, Ksenija Pirš, Darinka Klemenc, Suzana 
Majcen Dvoršak, doc. dr. Andreja Kvas, Nika Škrabl, Monika Ažman. 

II. Predstavitev izvedenih aktivnosti 

Na področju raziskovalne dejavnosti se je v okviru Centra SKOR oblikovala širša 
skupina raziskovalcev, ki so pod vodstvom prof. dr. Majde Pahor zasnovali 
raziskovalno metodologijo za izvedbo raziskave »Zaloga znanja na področju 
zdravstvene in babiške nege«. Raziskavo smo razdelili na več delov, vezanih na 
področja pregleda virov: duhovno oskrbo, institucije, skupnost, izobraževanje. Vse 
štiri skupine so pripravljale podlago (zbirale podatke) za pripravo in objavo člankov. 
Skupina Skupnost je en članek zaključila in ga objavila v OZN. Skupini 
Izobraževanje in Duhovna oskrba sta zbrali podatke, ki jih je treba še oblikovati v 
članek, ostale skupine zbirajo podatke, saj so baze obsežnejše. 
 
Dejavno smo pristopili k pripravi kongresa zdravstvene in babiške nege v letu 
2019.  
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III. Založniška dejavnost 

ZUPANČIČ, Vesna, LJUBIČ, Andreja, MILAVEC KAPUN, Marija, 
ŠTEMBERGER KOLNIK, Tamara. Raziskovanje na področju patronažne 
zdravstvene nege v Sloveniji v obdobju od 2007 do 2016: pregled literature = 
Research conducted in the field of community health nursing in Slovenia from 
2007 to 2016: literature review. Obzornik zdravstvene nege: strokovno glasilo 
Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, ISSN 
1318-2951, 2018, letn. 52, št. 4, str. 264-281, tabele. 
https://doi.org/10.14528/snr.2018.52.3.211, https://obzornik.zbornica-
zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/211,  
doi: 10.14528/snr.2018.52.3.211. [COBISS.SI-ID 528466713].  

 

IV. Program dela za leto 2019 

V letu 2019 bomo zaključili raziskavo Zaloga znanja na področju zdravstvene in 
babiške nege z objavo vsaj še dveh člankov ter zasnovali nadaljnji razvoj 
raziskovalne dejavnosti. Poiskali bomo možnosti za oblikovanje platforme za 

spletno knjižnico in knjižnico v prostorih Zbornice  Zveze ter ponudbe za spletni 
dostop do ključnih baz podatkov, pomembnih za področje ZBN za vse člane 

Zbornice  Zveze. Aktivno bomo sodelovali pri realizaciji predvidenega kongresa 
zdravstvene in babiške nege. Vzpostavilo bomo sodelovanje s skupino za 
protokole ter poskušali oblikovati prvo klinično raziskavo, na podlagi katere bodo 
nastali protokoli na področju zdravstvene nege.  

 
Poročilo pripravila: mag. Tamara Štemberger Kolnik, vodja Centra SKOR  
 
 

9. POROČILA IN PROGRAM DELA KOMISIJ 

Komisija za zasebno dejavnost 

I. Kratka predstavitev 

Člani Komisije za zasebno dejavnost: 
Saša Matko, predsednica - do izteka mandata maja 2018 
Liljana Klančnik, podpredsednica – do izteka mandata maja 2018 
Zlatka Napast, članica – do izteka mandata maja 2018 
 
Na redni seji, dne 9.10.2019 so bili izvoljeni novi člani Komisije za zasebno 
dejavnost: 
Liljana Klančnik – predsednica 
Rok Janežič – podpredsednik 
Miha Okrožnik – član. 
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II. Predstavitev izvedenih aktivnosti 

V letu 2018 je imela komisija dve redni seji na sedežu Zbornice - Zveze in sicer: 
15.3.2018 in 9.10.2018. Komisija za zasebno dejavnost je na obeh sejah 
obravnavala vlogi in glede na izpolnjevanje pogojev podala ustrezni mnenji. 
 
V letu 2018 Komisija za zasebno dejavnost ni imela korespondenčnih sej. 

 

III. Program dela za leto 2019 

Komisija za zasebno dejavnost bo tudi v bodoče skrbno preučila vse vloge in 
skrbela za izdajo mnenj v skladu s “Pravilnikom o izdaji mnenj za opravljanje 
zasebne zdravstvene dejavnosti na področju zdravstvene ali babiške nege ter 
oskrbe in v postopku podelitve koncesije”.  
 
Zaradi spremembe zakonodaje bo komisija odločala le še o podaljšanju 
koncesije izvajalcem za katere bo zaprosila posamezna občina. Tako komisija 
ne bo več podajala mnenj posameznim prosilcem, ki bodo zasebno dejavnost 
izvajali. 
 
Komisija bo ob podajanju mnenj dosledno upoštevala v Pravilniku navedene 
pogoje za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti, še posebej pogoj 
izobraževanja, ki prosilcem narekuje 18 ur izobraževanja v zadnjih treh letih s 
strokovnega področja za katero želi kandidat pridobiti mnenje.  
 
Prav tako si bo komisija še naprej prizadevala za učinkovito in varno zasebno 
dejavnost izvajalcev zdravstvene in babiške nege. 

 

IV. Druge aktivnosti 

Dopolnitev oz. sprememba “Pravilnika o izdaji mnenj za opravljanje zasebne 
zdravstvene dejavnosti na področju zdravstvene ali babiške nege ter oskrbe in 
v postopku podelitve koncesije”. 

 
 
Poročilo pripravila:  Liljana Klančnik, predsednica komisije 
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Komisija za dodeljevanje sredstev iz sklada za izobraževanje 

I. Kratka predstavitev 

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 10-krat letno. 

Komisija obravnava vse vloge, ki prispejo v tajništvo Zbornice  Zveze sedem dni 
pred zasedanjem komisije. 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. Nepopolne vloge 
komisija zavrne oziroma jih posreduje v dopolnitev. 
 
Komisija je v prvi polovici leta delovala v sestavi Andreja Žagar, Ksenija Pirš, Miha 
Okrožnik, Gordana Njenjić in Draga Štromajer. Komisiji je potekel štiriletni mandat, 
zato je Upravni odbor Zbornice – Zveze za mandatno obdobje 2018–2022 potrdil 
novo komisijo. Na prvi seji novoimenovane komisije, ki je bila 19. 6. 2018, so člani 
komisije skladno z 12. členom Pravilnika o dodeljevanje sredstev iz sklada za 
izobraževanje izmed članov izbrali predsednico komisije in njeno namestnico.  
 

Sestava komisije za mandatno obdobje 20182022: 
Draga Štromajer, predsednica; 
Vida Bračko, namestnica predsednice; 
Sonja Dobrovc, članica; 
Suzana Majcen Dvoršak, članica; 
Irena Potočar, članica. 

 

II. Predstavitev izvedenih aktivnosti 

Komisija se je v letu 2018 sestala na 10 sejah. Seje komisije so bile: 23. 1. 2018, 
15. 2. 2018, 14. 3. 2018, 17. 4. 2018, 16. 5. 2018, 19. 6. 2018, 12. 9. 2018, 16. 
10. 2018, 13. 11. 2018 in 19. 12. 2018. 
 
V letu 2018 je komisija obravnavala skupno 365 vlog. Od tega je bilo odobrenih 
251 vlog za plačilo kotizacij na strokovnih izpopolnjevanjih in za sofinancirane 
dodiplomskega in podiplomskega študija.  
Komisija je v dopolnitev predlagala 10 vlog.  
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94 vlog komisija ni odobrila. Skladno s pravilnikom mora biti prosilec vsaj 5 let 
član Zbornice – Zveze, da je upravičen do sredstev iz sklada, prav tako se iz 
sklada ne sofinancirajo obvezne vsebine, ki jih organizirajo organi Zbornice – 
Zveze, ki imajo svoja sredstva. Ta dva pogoja sta bila največkrat vzrok za 
zavrnitev vloge. 
Vsi prosilci, katerih vloge so bile zavrnjene ali poslane v dopolnitev, 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. 
  
Komisija je na Upravni odbor Zbornice – Zveze naslovila dve pobudi, ki sta bili 
obravnavani in ugodno rešeni. 
Člani komisije se zavedamo, da je dodeljevanje sredstev občutljivo področje. 
Svojo nalogo opravljamo odgovorno, kar se da ažurno in v skladu s sprejetimi 
pravili, ki vsem članom stanovske organizacije zagotavljajo enakopravno 
obravnavo.  

 

III. Program dela za leto 2019 

V letu 2019 je skladno s pravilnikom načrtovanih 10 sej komisije.  
Vloge bomo obravnavali skrbno in skladno s pravili in ob tem spremljali finančno 
vzdržnost sklada.  

 
 
Poročilo pripravila: Draga Štromajer, predsednica komisije  
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Komisija za priznanja Zbornice – Zveze  

 

I. Kratka predstavitev 

Komisija za priznanja je stalno delovno telo Zbornice – Zveze. V letu 2018 

je bila za mandatno obdobje 2018  2021 konstituirana petčlanska komisija 
v naslednji sestavi: Nada Sirnik, predsednica, Marina Čok, podpredsednica, 
Boja Pahor, zapisničarka, Aleksandra Skornšek, članica, Renata Nahtigal, 
članica. 
Komisije za priznanja deluje v skladu z določbami Pravilnika o priznanjih 
Zbornice – Zveze.  

 
II. Predstavitev izvedenih aktivnosti 

V letu 2018 so se članice komisije za priznanja sestale na eni redni seji, in 
sicer 5. 4. 2018 po zaključenem razpisu za podelitev zlatega znaka Zbornice 
– Zveze za leto 2018. 
Redna seja je bila namenjena ustanovitvi komisije in pregledu prispelih vlog 
za podelitev priznanja zlati znak. Prispelo je 17 vlog. Dobitniki priznanja zlati 
znak za leto 2018 so bili: Robertina Benkovič, Igor Crnič, dr. Ema Dornik, 
Jožica Eder, Mateja Kohek, Dragica Milavec, Marica Parapot, Mateja Stare, 
Petra Štigl in Tatjana Žontar. Nagrado Angele Boškin za življenjsko delo je 
prejela Veronika Pretner Kunstek. Podelitev priznanj je potekala na slavnostni 
akademiji v Cankarjevem domu ob 12. maju, mednarodnem dnevu 
medicinskih sester in 5. maju, mednarodnem dnevu babic. 

 

III. Program dela za leto 2019 

Razpis za podelitev priznanja znati znak za leto 2019 bo objavljen v 
informativnem biltenu UTRIP.  
Članice komisije za priznanja bodo v letu 2019 delovale skladno z določbami 
Pravilnika o priznanjih Zbornice – Zveze.  

 
 
Poročilo pripravila: Nada Sirnik, predsednica komisije 
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10. POROČILA IN PROGRAM DELA UREDNIŠTEV 

 

Strokovno znanstveni časopis Obzornik zdravstvene nege 

I. Kratka predstavitev 

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. 2018 
sestavljali: 
 
Glavna in odgovorna urednica:  
izr. prof. dr. Brigita Skela Savič (št. 1, 2) (od leta 2013 do 11. 7. 2018), 
doc. dr. Mateja Lorber (št. 3, 4) (od 11. 7. 2018) 
 
Urednik, izvršni urednik: 
doc. dr. Mirko Prosen (od leta 2017) 
  
Urednica, spletna urednica: 
Martina Kocbek Gajšt, univ. dipl. bibl., mag. menedž. vseživlj. izobr. (od leta 2017) 
 
Uredniški odbor: 
• viš. pred. mag. Branko Bregar, Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, 
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; 
• viš. pred. 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; 
• doc. dr. Miha Lučovnik, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ginekološka klinika, 
Slovenija; 
• doc. dr. Ana Polona Mivšek, Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, 
Slovenija; 
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• 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; 
• 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; 
• izr. prof. dr. Brigita Skela-Savič, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Slovenija; 
• viš. pred. mag. Tamara Štemberger Kolnik, Univerza na Primorskem, Fakulteta 
za vede o zdravju, in Obalni dom upokojencev Koper, Slovenija; 
• 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 
 
Lektorice za slovenščino 
mag. Ana Božič Ranfl (št. 1), 
Simona Jeretina, 
Tanja Svenšek 
 
Lektorici za angleščino 
lekt. mag. Nina Bostič Bishop, 
mag. Breda Vrhunec (št. 2) 

 

II. Podatki o izdajah 

Obzornik zdravstvene nege, leto 2018, letnik 52 je izšel v štirih rednih številkah, 
ki so izhajale v enakomernih časovnih obdobjih (marec, junij, september, 
december) na 300 straneh. Avtorji so v letnik 52 prispevali 12 izvirnih 
znanstvenih člankov (1.01 - tipologija COBISS.SI), 7 preglednih znanstvenih 
člankov (tipol. 1.02) in 4 uvodnike (tipol. 1.20). Bibliografija oz. kazalo (tipol. 
1.24) za leto 2018 je izšlo v številki 4 letnika 52 (2018).  
 
Obzornik zdravstvene nege je imel v prvi številki naklado 720 izvodov, v drugi 
številki 660 izvodov, nato v tretji 665 in četrti 660 izvodov. Nadaljuje se že več 
let prisoten počasen trend upadanja števila naročnikov. Kot razlog postopnega 
upadanja števila naročnikov povezujemo s prosto dostopnostjo člankov od leta 
2014 naprej. 

 

III. Razvojna dejavnost in kakovost 

Operativne aktivnosti v 2018: 

 Revija je bila sprejeta v mednarodno bazo DOAJ. 
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 Revija je bila sprejeta v bazo J-GATE. 

 Revijo je začel indeksirati Index Copernicus. 

 Revijo razvijamo v smeri dvojezičnosti, kar nam zagotavlja 
mednarodno prisotnost objavljenih člankov in s tem možnosti citiranja 
izsledkov objavljenih člankov. Skupno smo v letu 2018 objavili 3 
članke in 4 uvodnike v angleškem jeziku.  

 Vsi članki imajo dodeljen doi, ki smo ga prilagodili novim standardom. 

 Z odprtim dostopom strokovni in znanstveni javnosti omogočamo 
dostop do revije, kar je nujno za razvoj znanstvenega in strokovnega 
pisanja v zdravstveni in babiški negi v Sloveniji. 

 Pridobljen je bil projekt ARRS o sofinanciranju izdajanja domačih 
periodičnih znanstvenih publikacij v letu 2019 in 2020.  

 

IV. 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): Recommendations for the 
Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work in Medical 
Journals. 

 

V. Program dela za leto 2019 

 Izdaja štirih rednih številk. 

 Promocija revije v Republiki Sloveniji in izven kot prosto dostopne 

revije preko mednarodnih obiskov predstavnikov Zbornice  Zveze, 
zlasti v regiji. 

 Povečati število člankov v angleškem jeziku. 

 Uvedba razširjenih abstraktov v angleškem jeziku. 

 Nenehno krepiti verodostojnost revije. 

 Vključitev tujcev v recenzije. 

 Poziv strokovni in akademski javnosti za objavljanje v reviji, saj se 
revija še vedno srečuje z majhnim dotokom kakovostnih člankov. 

 Vključevanje/prijava revije v nove mednarodne baze podatkov 
(Scopus). 

 Zaradi izboljšanja kakovosti revije, držanja etičnih smernic in ne 
nazadnje tudi zaradi pogoja uporabe za vključitev v bazo Scopus, 

http://icmje.acponline.org/recommendations/
http://icmje.acponline.org/recommendations/
http://icmje.acponline.org/recommendations/
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preverjanje člankov v programu za pregledovanje plagiatorstva 
(Similarity Check in DPV za slovensko področje). 

 Vključitev v eno izmed zvez za etično publiciranje s področja 
medicine: COPE/OASPA (tudi pogoj za Scopus). 

 

VI. Druge aktivnosti 

Udeležba na delavnici/usposabljanju glede pridobivanja faktorja vpliva in 
vključitvi v prepoznavne mednarodne baze. 

 
Poročilo pripravili: Mateja Lorber, Mirko Prosen, Martina Kocbek Gajšt 
 
 

Strokovno informativni bilten Utrip 

I. Kratka predstavitev 

Utrip je strokovno informativni bilten Zbornice – Zveze, ki ga prejmejo vse članice 
in člani. Izhaja do 10. v mesecu, devetkrat na leto: januar, februar/marec, april, 
maj, junij/julij, avgust/september, oktober, november, december. Na spletni strani 

Zbornice  Zveze je na voljo praviloma 1. v mesecu. 
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.  
 
Oblikovna preobrazba in nova podoba Utripa je v njegovem jubilejnem letu 2018 
avtorsko delo Barbare Kralj iz podjetja PRELOM d. o. o. 
 
V skladu z dogovorom je imel uredniški odbor Utripa 9 rednih korespondenčnih sej 
(pred izidom vsake od devetih številk Utripa) ter dve redni seji v prostorih Zbornice 
– Zveze. 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 



Poročilo o delu organov Zbornice – Zveze za leto 2018   

 51 

pripravi Utripa s predlogi, avtorskimi prispevki, intervjuji in pripravo posameznih 
rubrik. 
 
Še naprej smo pridobivali oglase. Trženje oglasnega prostora so v letu 2018 
opravljali zaposleni v pisarni Zbornice – Zveze, Anita Prelec, izvršna direktorica ter 
Petra Garin, komunikacijska svetovalka.  
 
Uspešno sodelujemo 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 in drugimi). Občasni vir prihodka so tudi objave različnih izobraževanj 
zdravstvenih ustanov. 
Predhodno uspešno pridobljena pogodba za nagradne križanke s Tosamo (več in 
bolj vredne nagrade za izžrebane članice in člane) ostaja tudi v letu 2019. 

 

II. Podatki o izdajah 

V letu 2018 je izšlo 9 številk Utripa v obsegu 100 strani: 

 januar, 

 februar/marec,  

 april,  

 maj,  

 junij/julij (predstavitev prejemnic zlatih znakov in priznanja za življenjsko 

delo Zbornice  Zveze),  

 avgust/september,  

 oktober,  

 november (priloga: načrti aktivnosti in strokovnih izpopolnjevanj 
strokovnih sekcij in regijskih strokovnih društev v letu 2018), 

 december.  
Dosegli smo naklado v višini 15.455 izvodov (leto 2017: 14.850 izvodov, leto 
2018: 15.050 izvodov). Ostajamo pri tisku na rotaciji, ki je bistveno cenejši.  

 

III. Program dela za leto 2019 

Uredniški odbor Utripa se je odločil, da tudi v letu 2019 izide 9 številk. V letu 
2019 zato ohranjamo vse dosedanje rubrike, čeprav prispevkov za nekatere 
avtorji ne prispevajo redno in rubrike niso prisotne v vsaki številki Utripa. 
 
V letu 2019, ki poteka v znamenju 100-letnice poklica medicinske sestre, bomo 
rubriko »Iz zgodovine« posvetili spominom, saj želimo ohraniti dragocene 
zgodbe ljudi, ki so verjeli v svoje poslanstvo in svoje delo posvetili skrbi za 
sočloveka. V ta namen smo strokovno javnost znova povabili k sodelovanju.  
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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. 
 
Odločili smo se, da bodo k celostni podobi v letu 2019 še naprej prispevale tudi 
naslovnice, zato te ponazarjajo zgodovinski oris in poudarjajo 100-letnico 
poklica medicinske sestre na Slovenskem, čemur bo skozi vse leto sledila 
bogata vsebina rubrike »Iz zgodovine«. 

 

IV. Druge aktivnosti 

Vseh devet številk so pospremili bogati uvodniki, prvi je pospremil prenovljeno 
podobo glasila z naslovom »Čas za spremembe« (Andrej Fink), v nadaljevanju 
pa so številke obogatili uvodniki »Nič o nas brez nas« ter »Pogled na opravljeno 
delo v 2017« (Monika Ažman, predsednica Zbornice – Zveze), Mednarodni dan 
medicinskih sester in babic (prevod poslanic in izhodišč ICN in ICM, uredniški 
odbor), »Iz nagovora predsednice Zbornice – Zveze Monike Ažman na 
slavnostni akademiji ob 12. maju«, »Kompetence na prepihu« (Jože Prestor, 
podpredsednik Zbornice – Zveze), »Povezani smo močnejši« (Monika Ažman), 
»Kako daleč je raztegnjena elastika? Je raztegnjena do konca ali …?« (Monika 
Ažman), »Zdravstveni sistem se bo sesul sam vase zaradi pomanjkanja 
medicinskih sester in ne zdravnikov« (prof. dr. Brigita Skela Savič, znanstvena 
svetnica). 
Tako kot smo v letu 2017, ko smo praznovali 90 let organiziranega delovanja 
medicinskih sester na Slovenskem in obeležju visokega jubileja posebno 
pozornost posvetili pogledu v delovanje strokovne organizacije v rubriki »Iz 
zgodovine«, smo z rubriko nadaljevali tudi v letu 2018, ko smo posebej 
obeleževali 25 let izhajanja Utripa.  
Rubriko smo posvetili zgodovinskemu pregledu založniško-informativne 
dejavnosti Zbornice – Zveze. Avtorica rubrike skozi vse leto je bila Marjeta 
Berkopec, članica Delovne skupine za ohranjanje zgodovine zdravstvene in 
babiške nege pri Zbornici – Zvezi.  
V rubriki smo posebej predstavili prvo strokovno revijo za medicinske sestre – 
Medicinska sestra na terenu, UTRIP, strokovni in informativni bilten Zbornice – 
Zveze skozi čas, zgodovino Obzornika zdravstvene nege, Profesionalni etični 
kodeks, Babiški vestnik, Sestrinsko riječ – strokovno glasilo jugoslovanskih 
diplomiranih sester, zbornike s strokovnimi prispevki simpozijev in kongresov 
Zbornice – Zveze ter podobo medicinske sestre, babice in tehnika zdravstvene 
nege. 
Vsebina rubrike se je tematsko navezovala na naslovnico posamezne številke: 
»Strokovno informacijsko glasilo Medicinska sestra na terenu, ki je izhajalo od 
leta 1954 do 1961, prvi Utrip, februar 1993, Utrip, december 1999, 
http://www.icn.ch/ publications/2018-nurses-a-voiceto-lead-health-is-a-human-
right/, Prejemnica prvega zlatega znaka Angela Boškin in Zora Tomič, Delokrog 
medicinskih sester je skozi vsa desetletja obsegal skrb za otroke, Podiplomski 
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tečaj medicinskih sester, zaposlenih v ambulantah medicine dela v podjetjih 
rudarstva, Mežica 1975, Cilka Potokar, Jasli, 1955, Novoletna jelka, Stara 
Gora«. 
Ponosni na jubilej, smo se posvetili tudi njegovi celostni prenovi in pri pripravi 
za tisk začeli sodelovati s podjetjem PRELOM d. o. o. 
Objavili smo vsa pomembna obvestila in informacije iz dela vodstva Zbornice – 
Zveze ter aktualne izjave organizacije za javnost. 
Objavljali smo pomembnejše informacije iz dela mednarodnih organizacij, 
predvsem ICN in EFN in drugih strokovnih združenj medicinskih sester in babic. 
V rubriki »Vi sprašujete, mi odgovarjamo« in Delo Zbornice – Zveze« smo 
objavljali zanimive in vedno aktualne odgovore naše pravne pisarne, pravnika 
Andreja Vojnoviča.  
V rubriki »Negovalne diagnoze« smo pod avtorstvom članic Delovne skupine 
SLONDA nadaljevali z opisom diagnostičnega procesa – prikazom postavljanja 
in uporabe negovalnih diagnoz NANDA International (NANDA-I) v praksi.  
Predstavili smo prejemnice zlatih znakov Zbornice – Zveze za leto 2018, 
Robertino Benkovič, Igorja Crnića, doc. dr. Emo Dornik, mag. Jožico Eder, 
Marijo Kohek, Dragico Milavec, Marico Parapot, Matejo Stare, Petro Štigl, Tanjo 
Žontar ter prejemnico priznanja za življenjsko delo Angele Boškin, Veroniko 
Pretnar Kunstek.  
Predstavili smo prejemnike srebrnih znakov, ki jih podeljujejo regijska strokovna 
društva in prejemnike posebnih priznanj strokovnih sekcij. 

Objavljali smo tako napovedi kot tudi poročila s strokovnih srečanj  Utrip je tudi 
v letu 2018 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 recenzijami strokovnih prispevkov.  
 
Strokovni javnosti smo predstavili prenovljeno obliko prispevka/poročila o 
strokovnem srečanju ali interesni dejavnosti avtorice mag. Andreje Krajnc, ki jo 
je uredniški odbor sprejel kot predlogo za objavo v Utripu v prihodnje. 
Posodobljena navodila za objavo prispevkov so objavljena tudi na spletni strani 
Zbornice – Zveze pod zavihkom E knjižnica – Glasilo UTRIP ter posredovana 
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. Zato se je 
število strokovnih prispevkov povečalo tudi v letu 2018. 
 
V kratkih intervjujih »Življenje medicinske sestre« ali »Življenje babice« smo 
predstavili članici Zbornice – Zveze, nagrajenko nagradne igre Zbornice – Zveze 
in Avtohiše Kranj Alenko Milošič in Božo Pirkovič. 
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V daljših intervjujih smo predstavili Anno Verwaal, porodno svetovalko, gostjo 
majskega simpozija zdravstvene in babiške nege v Sloveniji, Slavico Mencingar, 
predsednico Sindikata delavcev v zdravstveni negi ter prof. Dr (Združeno 
kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majdo Pajnkihar, dekanico Fakultete 
za zdravstvene vede Univerze v Mariboru. 
 
V rubriki »Živimo zdravo«, avtorja Jožeta Lavrinca, ki je s strokovnimi prispevki 
s področja zdrave prehrane še naprej obveščal o najnovejših spoznanjih s tega 
področja, je s prispevki, nasveti za ohranjanje zdravja z gibanjem in s področja 
ergonomije nadaljevala mag. Darija Ščepanović ter nekateri drugi oglaševalci 
izdelkov, namenjenih krepitvi zdravja. 
 
Z željo, da Utrip ostane še naprej tako bran in spremljan, smo članice in člane 
povabili k sodelovanju pri njegovem nadaljnjem razvoju in na spletni strani 
Zbornice – Zveze v letu 2018 objavili anketni vprašalnik o UTRIPU. Odgovore, 
predloge, pobude in mnenja članov uredniški odbor vseskozi upošteva pri 
svojem delu. 
 
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 profesionalnim delom in pristopom prispevale k 
razvoju biltena in ga uspešno predstavile tudi zunaj prostora strokovne javnosti. 
Tako je bilten postal zanimiv tako strokovno vsebinsko kot družbeno koristen, 
kjer so svoje mesto našli tudi številni oglaševalci. Ob tem vseskozi uspešno 
uravnovešamo prizadevanja za kakovost glasila in stroškovni vidik visokih 
naklad ter številk znotraj posameznih letnikov. 
 
Zahvaljujemo se vsem članicam in članom Zbornice – Zveze in drugim avtorjem 
odličnih prispevkov, ki bogatijo naš strokovni prostor. 
 
V letu 2018 smo ponosno obhajali jubilej, 25 let izhajanja Utripa Zbornice – 
Zveze, leto 2019 pa nadaljujemo v znamenju jubileja, 100-letnice poklica 
medicinske sestre na Slovenskem, ki bo pomembno sooblikovala naš Utrip. 

 
Poročilo pripravila: Ksenija Pirš, odgovorna urednica 
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11. POROČILA IN PROGRAM DELA DELOVNIH SKUPIN 

 

Delovna skupina za nenasilje v zdravstveni negi 

 

I. Kratka predstavitev 

Člani in članice Delovne skupine za nenasilje pri Zbornici  Zvezi:  
Irena Špela Cvetežar – vodja, Monika Ažman, Urban Bole, Aljoša Lapanja, Darinka 

Klemenc, Sonja Kovač, Vesna Sekelj Rangus in Dora Lešnik Mugnaioni  zunanja 
strokovna sodelavka 
Sestanki leta 2018: 5. 1.; 21. 2.; 19. 4.; 5. 6.; 5. 6.; 5. 9.; 10. 10.; 12. 11.; 7. 12.  

 

II. Predstavitev izvedenih aktivnosti 

Izjave v medijih:  

 15. 6. 2018: Izjava za javnost ob svetovnem dnevu osveščanja o nasilju 
nad starejšimi, Dora Lešnik Mugnaioni in Darinka Klemenc; 

 za RTV SLO MMC, Sabina Janičijević: Odgovori na pisna vprašanja o 
nasilju nad starejšimi, Dora Lešnik Mugnaioni;  

 za RTV Slovenija, Radio Slovenija, Urška Valjavec: Izjava o nasilju nad 
starejšimi, Irena Špela Cvetežar. 

 
Izobraževanja zaposlenih na različnih strokovnih področjih: 

 10. 3. 2018, Strunjan: predavanje na izobraževanju Sekcije medicinskih 
sester in zdravstvenih tehnikov v splošni medicini na temo nasilja na 
delovnem mestu (Irena Špela Cvetežar), deeskalacijskih tehnik (Urban 
Bole) in trpinčenja na delovnem mestu (Dora Lešnik Mugnaioni);  

 29. 3. 2018, Ljubljana: klinični večer Nasilje na delovnih mestih, 
zaposlenih v zdravstveni, babiški negi in oskrbi Društvo medicinskih 
sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana (Irena Špela Cvetežar, 
Darinka Klemenc); 

 26. 4. 2018, Psihiatrična bolnišnica Begunje: predavanje Kaj je to – 
mobing? za Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov 
Gorenjske (Dora Lešnik Mugnaioni); 

 1. 6. 2018, Ljubljana: predavanje na izobraževanju Sekcije medicinskih 
sester in zdravstvenih tehnikov v splošni medicini, Združenja zdravnikov 
družinske medicine, Katedre za družinsko medicino MF v Ljubljani in 
Zavoda za razvoj družinske medicine na temo deeskalacijskih tehnik 

(Urban Bole) in Zdravstvena in babiška nega  soočanje z nasiljem na 
delovnem mestu (Monika Ažman); 

 24. 11. 2018, Zreče: predavanje na izobraževanju Sekcije medicinskih 
sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti Obravnava nasilja 
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v družinah in ukrepi medicinske sestre v patronažnem varstvu ob pojavu 
nasilja v družini (Irena Špela Cvetežar); 

 5. 11. 2018, Strunjan: predavanje na izobraževanju Sekcije medicinskih 
sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji Obravnava trpinčenega otroka 
in Deeskalacijske tehnike (Sonja Kovač in Urban Bole); 

 7. 12. 2018, Ljubljana, Zbornica – Zveza: ob mednarodnem dnevu boja 

proti nasilju nad ženskami  dan odprtih vrat in izobraževanje o reševanju 
konfliktov v zdravstveno-negovalnem in babiškem timu in o 

deeskalacijskih tehnikah (Dora Lešnik Mugnaioni in Urban Bole  
predavatelja ter Irena Špela Cvetežar, Darinka Klemenc, Sonja Kovač, 
Vesna Sekelj Rangus).  

III. Založniška dejavnost 

Članki v glasilu Utrip: 

 Sporočilo gibanja #jaztudi (Utrip - XXVI/3), Dora Lešnik Mugnaioni; 

 Spolno nadlegovanje (Utrip - XXVI/5), Dora Lešnik Mugnaioni, 
Darinka Klemenc in dr. Sonja Robnik. 

 
 Priprava priporočil za prepoznavanje in obravnavo nasilja: 

 Obravnava žrtev nasilja v družini v zdravstvenih ustanovah (Utrip-
XXVI | 7); 

 Prepoznavanje in obravnava zlorabljenega otroka (Utrip - XXVI | 
8).  

IV. Program dela za leto 2019 

 Priprava priporočil za prepoznavanje in obravnavo nasilja nad starejšo 
osebo 

 Priprava priporočil za prepoznavanje in obravnavo nasilja nad ženskami 

 Priprava priporočil za prepoznavanje in obravnavo nasilja na delovnem 
mestu (spolno nasilje , trpinčenje, fizično nasilje) 

 Izobraževanja  predavanja, delavnice na zaprosilo regijskih strokovnih 
društev, strokovnih sekcij, zavodov, drugih.  

V. Druge aktivnosti 

 Ozaveščanje o problematiki nasilja na stojnici na 12. kongresu 
zdravstvene in babiške nege Slovenije (9. do 10. maj 2019). 

 Oblikovanje začasne delovne skupine za raziskovanje nasilja na delovnih 
mestih izvajalcev zdravstvene in babiške nege v Sloveniji, priprava 
vprašalnika, izvedba raziskave.  

 
 
Poročilo pripravila: Irena Špela Cvetežar s člani DS za nenasilje  
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Stalna delovna skupina za paliativno zdravstveno nego  

 

I. Kratka predstavitev organa 

Stalna delovna skupina za paliativno zdravstveno nego (SDSPZN) je bila 
ustanovljena 2013 z namenom prispevati k razvoju paliativne oskrbe in udejanjanje 
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 devetih 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 Judita Slak (vodja) in članice Majda Čauševič (v 

decembru let 2018 jo je po sklepu UO Zbornice  Zveze zamenjala Romana Krivec 
Matjašič z Onkološkega inštituta Ljubljana), Andreja Peternelj, Hedvika Zimšek, 
Gabrijela Valenčič, Jožica Ramšak Pajk, Klelija Štrancar in Doroteja Rebec, v 
začetku leta 2019 se je SDSPZN po sklepu UO Zbornice Zveze pridružila Maja 
Janežič iz Splošne bolnišnice Novo mesto.  

 

II. Predstavitev izvedenih aktivnosti 

   V letu 2018 je bilo izvedenih pet sej SDSPZN v prostorih Zbornice  Zveze, 
in sicer: 25. 1. 2018, 15. 3. 2018, 16. 5. 2018, 18. 10. 2018 in 13. 12. 2018 
ter ena korespondenčna seja 23. 5. 2018. 

 Od 27. 1. 2018 do 2. 6. 2018 smo izvajali 120-urno izobraževanje za 
specialna znanja iz paliativne oskrbe za medicinske sestre v prostorih 

Zbornice  Zveze v 9 sklopih: 27. 1. 2018, 10. 2. 2018, 24. 2. 2018, 10. 3. 
2018, 24. 3. 2018, 7. 4. 2018, 21. 4. 2018, 19. 5. 2018 in 2. 6. 2018 od 8. 
do 16. ure. Izobraževanja se je udeležilo 16 slušateljev. V okviru 
izobraževanja so opravili tudi praktično usposabljanje v učnih bazah, s 

katerimi je Zbornica  Zveza sklenila pogodbo: Zdravstveni dom Ljubljana 
– ZD Bežigrad – patronažna služba, UKC Maribor – onkološki oddelek, 
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo – negovalni oddelek, 
Zdravstveni dom Murska Sobota – patronažna služba, Zasebna patronažna 
zdravstvena dejavnost Vičar Minka Velika Nedelja. 15 kandidatov je 
uspešno opravilo preverjanje znanja pisno in ustno v 4 izpitnih rokih: 22. 6. 
2018, 12. 9. 2018, 24. 9. 2018 in 29. 1. 2019. 

 13. decembra 2018 je bila svečana podelitev potrdil udeležencem 
izobraževanja za specialna znanja iz paliativne oskrbe za medicinske sestre 

na Zbornici  Zvezi. 
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 Izvajali smo popravke že predhodno napisanega nacionalnega standarda 
Oskrba umrlega, v ta namen smo se udeležili tudi sestanka Komisije za 
nacionalne standarde 10. 10. 2018.  

 Vodja SDSPZN se je udeleževala sej OSS v letu 2018. 

 Kot vabljeni predavatelji smo se aktivno udeležili 7. kongresa medicinskih 
sester v kardiologiji Hrvaške v Zagrebu od 29. 11. do 2. 12. 2018. 

 5. 12. 2018 smo se udeležili sestanka za specializacijo iz onkološke ZN, 
paliativne oskrbe in dolgotrajne oskrbe in podali mnenje SDSPZN glede 
omenjenih specializacij. 

III. Založniška dejavnost 

Članice SDSPZN smo objavile članke v glasilu Zbornice  Zveze Utrip marca, 
aprila, junija, avgust/september, novembra in decembra 2018. 

 

IV. Program dela za leto 2019 

Specialna znanja iz paliativne oskrbe za medicinske sestre – 120 ur 
od 28. septembra 2019 do 25. januarja 2020 (vsako 2. soboto), Ljubljana: 
Principi paliativne oskrbe nekoč in danes, razvoj pri nas in v svetu, organizacija 
paliativne oskrbe v Sloveniji; 
Ocenjevanje, preprečevanje in lajšanje simptomov;  
Urgentna stanja v paliativni oskrbi; 
Paliativna oskrba ob koncu življenja in oskrba umrlega; 
Komunikacija z bolnikom in svojci v paliativni oskrbi in s člani paliativnega tima; 
Celostna obravnava v paliativni oskrbi; 
Psihološka in socialna podpora;  
Duhovna oskrba;  
Etične dileme ob koncu življenja;  
Žalovanje;  
Preprečevanje izgorevanja pri zaposlenih; 
Podpora neformalnim oskrbovalcem neozdravljivo bolnih;  
Pediatrična paliativna oskrba; 
Praktično usposabljanje v učni bazi. 

 

16. maj 2019, Ljubljana: Duhovna oskrba, delavnica – 3 šolske ure  

Duhovnost je pomembna dimenzija človekovega življenja. Osredotočanje na 
lastno duhovnost spodbuja pozitiven 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.  

 

5. december 2019, Ljubljana: Aromaterapija, delavnica – 3 šolske ure: 

Kaj je aromaterapija 

Vrste aromaterapije 
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Uporabnost aromaterapije 

Uporabnost aromaterapije v zdravstveni negi 

 

Izdelava nacionalnega standarda Ustna nega 

 

Redne seje SDSPZN: 4 do 5 sej. 
Interdisciplinarno se bomo povezovali z drugimi organizacijami za paliativno 
oskrbo v slovenskem prostoru, s strokovnimi sekcijami in strokovnimi regijskimi 

društvi pri Zbornici  Zvezi. 
Izvajali bomo strokovna izobraževanja in delavnice s področja paliativne 
oskrbe in aktivno sodelovali na strokovnih izobraževanjih doma in v tujini. 
Nudili bomo strokovno svetovanje pri oblikovanju strokovnih izobraževanj s 
področja paliativne zdravstvene nege in paliativne oskrbe. 

Objavljali bomo prispevke s področja paliativne oskrbe v glasilu Zbornice  
Zveze Utrip. 

 
V. Druge aktivnosti 

Na pobudo SDSPZN je bila pri Zbornici  Zvezi formirana skupina za pripravo 
smernic za duhovno oskrbo, katere koordinatorica je članica SDSPZN.  

 
Poročilo pripravila: Judita Slak, vodja SDSPZN 

 

Delovna skupina za ohranjanje zgodovine zdravstvene in 
babiške nege 

 

I. Kratka predstavitev 

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.  
 
V letu 2018 so bile do 26. 11. 2018 članice DS ZG: Irena Keršič, voditeljica in 
članice: Majda Šlajmer Japelj, Silva Vuga, Darinka Klemenc, Marjeta Berkopec, 
Zdenka Seničar, Marjeta Kokoš, doc. dr. Jadranka Stričević, Gordana Njenjić, 
Andreja Mihelič Zajec, Ljubica Šavnik. 
Po sklepu št. 7 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. 
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Članico oz. člana 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. Mandat članic ni omejen. 

Ob dogodkih posebnega pomena za ohranjanje zgodovine zdravstvene in babiške 
nege pri Zbornici – Zvezi se skupina dopolni s posameznimi člani v razširjeno DS 
ZG. Vabljeni so imenovani člani za področje dejavnosti zgodovine posameznega 
regijskega društva ali predstavniki, ki jih imenuje strokovna sekcija. Če društvo ali 
sekcija ne izvaja dejavnosti zgodovine, se vabijo na sestanke razširjene skupine 
predsedniki regijskih strokovnih društev ali predsedniki strokovne sekcije. 

Predstavniki regijskih strokovnih društev v razširjeno DS ZG na dan 12. 12. 2018: 
DMSBZT Ljubljana zastopa Đurđa Sima (2017), DMSBZT Maribor Marjeta Kokoš 
(26. november 2018), DMSBZT Celje Zdenka Salobir (2014), DMSBZT Gorenjske 
Alenka Bijol (2017), DMSBZT Pomurja Dragica Jošar (2017), DMSBZT Koper Boja 
Pahor (2014), DMSBZT Novo mesto Marjeta Berkopec in Zdenka Seničar (2011), 
DMSBZT Nova Gorica Metka Plesničar (2017), DMSBZT Ptuj - Ormož Marija Kokol 
(2014), DMSBZT Velenje Petra Štigl (2017), DMSBZT Koroške Janez Kramar 
(2017). 

 

II. Predstavitev izvedenih aktivnosti 

Izvedene aktivnosti:  

 Sodelovanje z Muzejem Kamnik pri iskanju podatkov o zaščitni sestri 
Viktoriji Kecelj Pičman. 

 Posredovan predlog in obrazložitev za dobitnico priznanja za 
življenjsko delo v letu 2018 Veroniko Pretnar Kunstek (Darinka 
Klemenc). 

 Predstavitev DS ZG v Almanahu Zbornice – Zveze za leto 2017. 

 Predstavitev knjige Negovanje dediščine skozi devet desetletij v 
Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik, 6. 3. 2018 in Knjižnici Domžale, 
19. 4. 2018. 

 Opravljen intervju z Darinko Klemenc in Ireno Keršič in objavljen v 
glasilu Kamničan-ka. 

 Nadaljevanje urejanja navodil za arhiviranje arhivskega gradiva in 
citiranje fotografij. 

 Posredovana pobuda za usklajenost statutov regijskih strokovnih 
društev s Statutom Zbornice – Zveze. 

 V februarju je bil zaključen prevod 66 strani dokumentarnega gradiva 
iz nemščine v slovenščino, ki sta ga opravili prevajalka Milena Meško 
in Majda Šlajmer Japelj. Originalni dokumenti, prevod in slovarček 
predstavljajo pomemben vir arhivskega gradiva Zbornice – Zveze. Iz 
gradiva je razbrati vlogo in šolanje skrbstvenih sester v Avstro-Ogrski 
monarhiji in so podlaga dela zaščitnih sester na Slovenskem. 14. 7. 
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2018 je bil opravljen sestanek z Majdo Šlajmer Japelj (ob tej 
priložnosti ji je bilo izročeno zahvalno darilo – plaketa in skulptura 
Zbornice – Zveze) in Mileno Meško v Mariboru. 

 Za arhiv Zbornice – Zveze je Janez Fischinger posredoval fotografije 
in kopije besedila o sestrskih značkah ter informacije o smrti zaščitne 
sestre Mojce Klemenčič. 

 Ob smrti Anice Toni Gradišek je bilo v Utripu predstavljeno njeno 
življenje in delo. Pogreba so se 7. 3. 2018 udeležile tudi članice DS 
ZG. Anton Gradišek je podaril Zbornici – Zvezi dokumentarno, 
slikovno in predmetno gradivo. 

  Za arhiv Zbornice – Zveze je bilo pridobljeno dovoljenje avtorice 
knjige Sestrinska riječ Snježane Grković Janović, s katero dovoljuje 
objavo fotografije iniciativnega odbora Društva jugoslovenskih sester, 
na kateri je tudi Angela Boškin. 

 NUK – iskanje gradiva strokovne revije Sestrinska riječ, ki je izhajala 
v letih 1933 št. 1–12, 1934 št. 1–12, 1935 št. 1–12, 1936 št. 1–12, 

1937 št. 1–8, 1938 št. 1–12, 1939 št. 112, 1940 št. 1–5). 

 Strokovna pomoč Zvonki Šenica pri postavitvi muzejske zbirke 31. 3. 
2018 o bolničarki in negovalki v času 1. svetovne vojne na Kamniškem 
pod okriljem Muzeja Rudolfa Maistra Kamnik. 

 Sodelovanje s kolegicami iz Hrvaške (Branka Rimac)  iskanje 
gradiva o Sidoniji Kuzmič Zver. 

 Sodelovanje z uredniškim odborom Utripa, celoletna objava 
prispevkov s področja zgodovine (Marjeta Berkopec), posredovana 
pobuda za arhiviranje vseh št. Utripa in pravilno postavitev številk na 
spletni strani Zbornice – Zveze). 

 Iskanje gradiva o zdravstveni negi v arhivu Zgodovinskega arhiva 
Ljubljana. 

 10. 4. 2018 smo Majdi Gorše na domu v Ljubljani predali zahvalno 
plaketo in skulpturo Zbornice – Zveze. 

 Obisk Vojaškega muzeja Tabor v Lokvah (Klemenc, Keršič) 26. 9. 
2018 (iskanje slikovnega, dokumentarnega in predmetnega gradiva o 
medicinskih sestrah v času 2. svetovne vojne). 

 Vodstvu Zbornice – Zveze je bila posredovana pobuda DS ZG za sklic 
dekanov vseh fakultet z namenom proučitve učnih programov s 
področja zgodovine zdravstvene in babiške nege. Področje zgodovine 
se različno obravnava, če se sploh obravnava. Sklep UO 431/27: DS 
za zgodovino pripravi dokument o pomembnosti znanj s področja 
zgodovine zdravstvene nege in kot taki del vsebine učnih programov 
na srednjih zdravstvenih šolah in fakultetah. Zbornica – Zveza bo 
pobudo posredovala vsem izobraževalnim zavodom. 

 Posredovan predlog UO Zbornice – Zveze o obeležitvi 100-letnice 
poklica medicinske sestre na Slovenskem (obeležitve v delovnih 
okoljih, vloga Zbornice – Zveze oz. delovne skupine). Sklep UO 
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411/27: Leto 2019 bomo obeležili kot 100. obletnico poklica 
medicinskih sester na Slovenskem. 

 Sodelovanje pri postavitvi stenčasa v prostorih Zbornice – Zveze. 

 Posredovana pobuda na UO za digitalizacijo Babiškega vestnika 
(letniki 1929 do 1969). Sklep UO 432/27 Zbornica – Zveza zaprosi 

NUK za ponudbo glede digitalizacije Babiškega vestnika 19291969.  

 Vodstvu Zbornice – Zveze posredovana pobuda Silve Vuga in DS ZG 
za ustanovitev inštituta za zgodovino zdravstvene in babiške nege. 
Predsednica Monika Ažman pove, da so prizadevanja Zbornice – 
Zveze v letu 2019 usmerjena v združeni nacionalni inštitut, katerega 
del bo tudi raziskovanje in delovanje za ohranjanje zgodovine.  

 Pridobivanje fotografij za fotogalerijo Zbornice – Zveze (dijakinje 
Srednje zdravstvene šole Celje pri opravljanju delovne prakse v 
Topolšici). 

 Posredovan predlog vodstvu Zbornice – Zveze za naročilo knjig.  

 Članice DS ZG, ki delujejo na nacionalnem in regionalnem področju, 
Stričevič, Vuga in Kokoš so pristopile k izdelavi programa s področja 
izobraževanja na področju zdravstvene nege na regijskem področju 
od Boškinove do danes (srednje izobraževanje Kokoš, visokošolsko 
izobraževanje Stričevič, zgodovina Vuga), aktivnosti potekajo, 
polovica dela je opravljena, cilj je izdaja brošure. 

 UO posredovan predlog dobitnice za življenjsko delo Angele Boškin v 
letu 2019 za Bredo Podboj (predlog potrjen s sklepom UO 433/27). 

 Doc. dr. Jadranka Stričević je pridobila študentko magistrskega 
študija, ki bo magistrsko nalogo posvetila zgodovini zdravstvene 
nege. 

 Marjeta Kokoš je pridobila medicinsko sestro iz sekundarnega – 
bolnišničnega zdravstvenega varstva, ki želi delovati v Delovni skupini 
za zgodovino. Imenovana bo na seji UO DMSBZT Maribor.  

 Posredovana je bila pobuda na mestno upravo Novega mesta za 
poimenovanje ulice v Novem mestu po Mariji Tomšič (urejata Marjeta 
Berkopec in Zdenka Seničar). Članici DS ZG sta pristopili k iskanju 
gradiva iz 2. svetovne vojne in obeležitvi 125-letnice SB Novo mesto.  

   
Delovni sestanki: 

 Delovni sestanki DS ZG 26. 11. 2018 v Ljubljani. 

 Delovni sestanek z Majdo Šlajmer Japelj 14. 7. 2018 v Mariboru. 

III. Založniška dejavnost 

Jamnik Vidic B., 2018. Angela Boškin, prva medicinska sestra na Slovenskem. 
Zarja; št. 29, 17. 7. 2018, str.37–38.  
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IV. Program dela za leto 2019 

 Po sklepu UO 411/27 bo DS ZG sodelovala pri obeležju 100-letnice 
poklica medicinskih sester na Slovenskem. Članice bodo sodelovale pri 
organizaciji slavnostne akademije ob mednarodnem dnevu medicinskih 
sester na Brdu pri Kranju, promociji poklica v lokalnem in delovnem okolju 
in predstavitvi delovanja strokovne organizacije, izdaji knjige ob 100-
letnici poklica. 

 Urejanje spletne strani delovne skupine za zgodovino, nosilka Marjeta 
Berkopec.  

 Osebni intervju z avtorico knjige Sestrinska rijeć Snježano Grković 
Janović v Splitu, kjer gospa živi in objava tega v Utripu. Njeni starši, oče, 
dr. Špiro Janović in mati, sestra Lujza Janović Wagner, sta bila 
neposredno osebno in profesionalno vključena  v socialno in medicinsko 
delo dr. Andrije Štampara. Predvidena je udeležba vseh članic DS. 

 Oblikovanje predloga za življenjsko delo Angele Boškin v letu 2019 za 
Bredo Podboj (sklep UO 433/27) in objava intervjuja z dobitnico v Utripu. 

 Urejanje seznama dobitnic priznanj zlati znak. Nosilka Zdenka Seničar, 
za pomoč se zaprosi Bojano Bučar. 

 Urejanje fototeke Zbornice – Zveze. 

 Arhiviranje pridobljenega gradiva dokumentarnega, slikovnega in 
predmetnega gradiva za arhiv Zbornice – Zveze – popis, digitalizacija in 
opis gradiva (gradivo Anice Gradišek, Marije Miloradovič, Majde Gorše, 
Maruše Šolar ...), pri arhiviranju je predvidena pomoč Bojane Bučar. 

 Gordana Njenjić - skeniranje in urejanje fotografij z Ginekološke klinike 
UKC Ljubljana, za kar ima DS ZG dovoljenje. 

 Urejanje slikovnega gradiva Klinike za ginekologijo, digitalizacija 
Babiškega vestnika, izdaja zbornika (Gordana Njenjić). 

 Sodelovanje z uredniškim odborom Utrip.  

 Ureditev nazivov zaposlenih v zdravstveni negi od skrbstvenih sester 

naprej: naziv, iz katere šole v katerem letu  nosilka doc. dr. Jadranka 
Stričević. 

 Priprava in izdaja knjige »Predsednice strokovne organizacije« v letu 
2020.  

 Sodelovanje pri diplomskih delih. 

 

V. Druge aktivnosti 

Nadaljevanje prizadevanj za pridobitev primernih prostorov za stalno 
zbirko/muzej zdravstvene in babiške nege na nacionalni ravni, ogled podobnega 
muzeja članic DS ZG v EU. 

 
Poročilo pripravila:  Irena Keršič, voditeljica DS za ohranjanje zgodovine 
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12. POROČILA IN PROGRAMI DELA STROKOVNIH 
REGIJSKIH DRUŠTEV 

 

12.1. Društvo MSBZT Ljubljana  

 
 

I. Kratka predstavitev regijskega strokovnega društva 

Organi društva 
Predsednica: Đurđa Sima 
Podpredsedniki: Gordana Lokajner, Nada Sirnik in mag. Peter Požun 

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

dr. Andreja Kvas, Marina Velepič, Sabina Vihtelič, Peter Koren, Damjan Remškar, 

Jerica Zrimšek, Irena Buček Hajdarević in Maja Vidrih 

Nadzorni odbor: Saša Kotar, Gordana Njenjić in mag. Boža Pirkovič 

Častno razsodišče: Radojka Kobentar  

 

II. Izvedena strokovna srečanja in projekti 

Izobraževalna dejavnost je bila tudi v letu 2018 zelo pestra in raznolika. 30. 
novembra 2018 smo izvedli 19. simpozij z mednarodno udeležbo z naslovom 
»Staranje - izziv prihodnosti«. V programskem odboru simpozija so bili Đurđa 
Sima, Gordana Lokajner, mag. Peter Požun in doc. dr. Radojka Kobentar. V 
organizacijskem odboru pa Nada Sirnik, Damjan Remškar, Zlatko Grubešič, 
Peter Koren. Na simpoziju smo predstavili aktualno tematiko staranja, s katero 
se srečujemo v zdravstveni negi. Poleg domačih strokovnjakov s širšega 
področja obravnave starostnikov v ZN smo privabili tudi strokovnjake s področja 
gerontologije, psihiatrije, antropologije in sociologije ter deležnikov pri 
oblikovanju trajnostne politike s področja staranja. Simpozija so se udeležili 
zaposleni s področja zdravstvene in babiške nege, študenti zdravstvene nege in 
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stanovske kolegice iz Hrvaške, Republike srbske in Srbije. Simpozija se je 
udeležilo kar 197 udeležencev. V prid širjenja znanja in vsebin s področja 
kakovostnega staranja in izzivov celotne družbe in strokovnjakov na tem 
področju smo za svoje člane že enajstič zapored pripravili simpozij brez 
kotizacije. Simpoziju je sledila slavnostna prireditev in podelitev srebrnih znakov, 
priznanj in priznanje častnemu članu DMSBZT Ljubljana. 
 
V novembru smo prvič izvedli klinično popoldne za člane našega društva z 
vsebino s področja vrednot z naslovom Vrednote v zdravstveni in babiški negi 
– izziv ali izbira. Predavatelji so poleg predavanj pripravili tudi delavnico s 
študijo primerov v zvezi z obravnavo konfliktnih situacij, vezanih na vrednote v 
zdravstveni in babiški negi. 18 udeležencev se je udeležilo tega kliničnega 
popoldneva. 
 
27. 1. 2018 je bil izveden zdaj že tradicionalni motivacijski dan v Strunjanu, 
namenjen vsem članom upravnega odbora DMSBZT Ljubljana, z naslovom 
»Pridobivanje različnih znanj s področja komunikacijskih tehnik« Mie Bone. 
Udeležilo se ga je 27 članov UO DMSBZT Ljubljana.  
V letu 2018 smo pripravili še dva zelo obiskana izobraževalna dneva, 
namenjenima širjenju splošnih, vendar aktualnih tem: enega s področja 
poznavanja konoplje in kanabinoidov, in sicer 19. 1. 2018 Spoznajmo konopljo 
in kanabinoide (37 udeležencev) ter drugega s področja znanj in 
opolnomočenja zaposlenih v zdravstvu pri preprečevanju in ukrepih ob pojavu 
nasilja na delovnem mestu, in sicer 29. 3. 2018 »Nasilje na delovnem mestu 
zaposlenih v zdravstveni, babiški negi in oskrbi«, ki se ga je udeležilo 26 
udeležencev. 
V mesecu oktobru je bil organiziran zanimiv seminar »Kako ohraniti duševno 
zdravje zaposlenih v zdravstvu.« Izobraževanje je bilo v Idriji 11. 10. 2018 (82 
udeležencev).  
 
 

 
 

III. Založniška dejavnost 

 Radojka Kobentar, Slavica Roljić: Pomen življenjskega sloga za zdravje 
in kakovost življenja starostnikov: rezultati pilotne raziskave (The 
Importance of Lifestyle for the Health and Life Quality of elderly: Pilot 
Survey Findings). Tema 19. simpozija DMSBZT Ljubljana. 

 Sima Đ., Lokajner G., Kobentar R., »Staranje  izziv prihodnosti.« Zbornik 
19. simpozija z recenzijo. Đ. Sima, G. Lokajner, R. Kobentar ur. Ljubljana: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana, 
2018.  
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IV. Interesne dejavnosti 

Komplementarno in naravno zdravilstvo v zdravstveni in babiški negi  
(Nada Sirnik) 
Zanimanje za tematike s področja komplementarne medicine in naravnega 
zdravilstva je še vedno veliko. Srečanja so bila izvedena 25. januarja, 16. in 17. 
marca, 13. in 14. aprila, 19. aprila in 23. in 24. novembra. 
Osebnostna rast in razvoj v zdravstveni in babiški negi (Nada Sirnik) 
Pestrost tematike izobraževanj in usposabljanj za krepitev osebnega in 
poklicnega razvoja je pritegnila precejšnje število članov, ki so se tudi udeležili 
tovrstnih srečanj. Izvedeno je bilo deset srečanj, ki se jih je udeležilo 179 članov. 
Delavnice joge, pilatesa in razgibalnih vaj  
(Katja Hribar) 
Na spletni strani društva in v septembrski številki Utripu je bil objavljen urnik 
poteka delavnic za zgoraj navedene aktivnosti za obdobje 2018/19.  
V letu 2018 so delavnice joge, pilatesa in telesne vadbe potekale na šestih 
lokacijah, v spomladanskem delu vadbe se jih je udeleževalo skupaj 102 
udeleženk, od tega v Trbovljah 16, v Ljubljani 80 in 6 v Idriji. 
 
Likovna dejavnost (Majda Jarem Brunšek) 
Likovnice se srečujemo in ustvarjamo ob torkih popoldne v društvenih prostorih. 
V letu 2018 nas je bilo 14. Naša mentorica je že tretje leto Emilija Erbežnik. Ob 
njeni odsotnosti jo nadomešča Marija Strnad. Likovni pedagog Edvard Ilar nas 
vodi skozi likovne zakonitosti in risbo. Program dela se vsebinsko vzporedno 
oblikuje in izmenjuje skozi različne tehnike od risbe do akvarela in akrilne 
tehnike.  
V letu 2018 smo razstavljale: februarja v NUK-u ob slovenskem kulturnem 
prazniku in v maju v avli UKC Ljubljana ob dnevu medicinskih sester.  

 
Na obeh razstavah smo predstavile lani izdano knjigo Dober dan, življenje. Z njo 
dodatno vsebinsko obogatimo likovni ustvarjalni zaznamek v javnosti in 
aktivnosti DMSBZT Ljubljana. 
 
Klekljarska skupina (Irma Kiprijanović in Margerita Ilić Kačar) 
Klekljarska dejavnost pri DMSBZT Ljubljana poteka od januarja leta 2008 in smo 
letos maja obeležili 10. obletnico delovanja z razstavo ob mednarodnem dnevu 
medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov v Taborjevi galeriji 
Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani na temo črno-bele čipke. Učenje in 
klekljarski izdelki so nastajali vsako sredo v popoldanskem času na sedežu 
DMSBZT Ljubljana do konca maja pod mentorstvom Vesne Milek Recko.  

Sekcija upokojenih medicinskih sester (Olga Koblar) 
Prvo strokovno srečanje/predavanje smo imeli 23. 2. 2018 v predavalnici 
Onkološkega inštituta v Ljubljani. Tema predavanja so bila jetra, ki so ogledalo 
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našega zdravja, organ, ki izloča strupe in presnovne ostanke. O simptomih in 
znakih, pri katerih posumimo na preobremenjenost in okvaro jeter, kako 
ocenimo jetrno funkcijo, kaj storimo za boljše zdravje in počutje ter zadovoljno 
življenje, nas je poučil Aleksandar Gavrić, dr. med., Kliničnega oddelka za 
gastroenterologijo UKC Ljubljana. 
 
23. 3. 2018 smo imeli strokovno srečanje/predavanje na Onkološkem inštitutu v 
Ljubljani na temo Pljučna obolenja – rak – diagnostika, klasično, 
komplementarno in alternativno zdravljenje. Predavala je doc. dr. Mirjana 
Rajer, specialistka radioterapije, onkologinja. Pojasnila je, da je porast števila 
pljučnih bolezni posledica povečanja števila kadilk, zlasti mladih, izobraženih 
žensk, kljub poudarjanju zdravega načina življenja. Nazorno nas je seznanila z 
dejavniki tveganja, posledicami in načinom zdravljenja napredovanih bolezni. 
 
9. maja 2018 smo se odpeljale na načrtovani ogled Bolnišnice za ginekologijo 
in porodništvo Kranj, ki so jo odprli novembra leta 1955 in smo bile prijazno 
sprejete. Pomočnica direktorice za zdravstveno nego Špela Požun, dipl. m. s., 
nas je seznanila in predstavila zgodovino, način in namen delovanja bolnišnice 
v današnjem času. Po ogledu bolnišnice smo nadaljevale z ogledom samega 
mesta Kranj in njegovih kulturnih znamenitosti. Ogled smo zaključile na 
priljubljeni razgledni točki Šmarjetni gori.  
 
O kronični venski bolezni nam je 18. 9. 2018 predavala prim. dr. Tanja 
Planinšek Ručigaj, dr. med., predstojnica Dermatološke klinike v Ljubljani. Krčne 
žile so najpogostejše na nogah, vendar niso omejene zgolj na spodnje okončine. 
Pekoča bolečina v nogah, občutek težkih nog, krči ponoči, srbenje, nemirne 
noge ali oteklina v predelu gležnjev, popokane kapilare in krčne žile so ne le 
estetski, ampak tudi resen zdravstveni problem. Natančen vzrok ni znan. 
Predstavila je dejavnike tveganja in nas seznanila z načini zdravljenja in 
morebitnimi operacijskimi posegi.  
 
Po dogovoru z Udruženjem medicinskih sestara i tehničara (UMST) 
Republike srbske Banja Luka smo dvodnevno strokovno srečanje izpeljali 1. 
in 2. junija 2018. Namen srečanja je bil predstaviti delovanja naše sekcije in si 
izmenjati izkušnje. Po predstavitvi so nas kolegice iz Banjeluke popeljale po 
ogledu znamenitosti in kulturni dediščini tega mesta, ki mu pravijo skriti 
»diamant Balkana«. Vzeli smo si tudi čas za srečanje z vodstvom Društva 
Slovencev Triglav v Banjaluki, ki so letos praznovali 20. obletnico delovanja. 
Članica odbora nam je predstavila povzetek naseljevanja slovenskih družin s 
primorskega Krasa, Vipave in Gorice v letih od 1923 dalje, na prostorih tedanje 
Slatine in Banjaluke. Po zaključenih popoldanskih vodenih ogledih smo si vzele 
prosto za individualne večerne oglede. 
Naslednji dan smo in si ogledali samostan trapistov Trapistovski samostan 
Marije Zvezde. Sledila je vožnja do Jasenovca, kjer smo si ogledali Spominski 
park Jasenovac, se odpeljali na pozno kosilo in nadaljevali vožnjo proti 
Ljubljani.  
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10. 12. 2018 je bil načrtovan za letošnje srečanje članic Sekcije upokojenih 
medicinskih sester pri DMSBZT Ljubljana, ki so dopolnile 70 in 80 let. Srečanje 
je bilo na sedežu društva ob prisotnosti vodstva društva, članov IO Sekcije 
upokojenih medicinskih sester, Marije Maruše Miloradović – letošnje dobitnice 
srebrnega znaka DMSBZT Ljubljana in Veronike Pretnar Kunstek – dobitnice 
priznanja Angele Boškin za življenjsko delo pri Zbornici – Zvezi. Odmev srečanja 
je bil izjemno pozitiven. Druženje je bilo nepozabno. Zelo pomembno je, da se 
tudi v zdravstveni negi medgeneracijsko povezujemo, saj bogate izkušnje iz 
preteklosti lahko koristno obogatijo izkušnje v sedanjosti. Vredno je razmisliti o 
ohranjanju tega dogodka tudi v prihodnosti. 
 
Športno gibalna vadba (Đurđa Sima) 
Letni pohodniški program se je začel s pohodom po poti ob Savi. Prave 
pohodniške aktivnosti so utrle svoje poti v mesecu marcu, ko smo se podali po 
obmorski poti iz Štivana do Devina in nato naprej do Proseka, dan smo zaključili 
v Trstu, kjer smo si ogledali izjemno zanimivo razstavo predmetov in ostankov, 
ki so jih našli v celotnem Jadranskem morju. Osrednji lik razstave je antični kip 
Apoksiomen, ki so ga našli v hrvaških vodah ob otoku Lošinj. Z ogledi smo 
zaključili v nekdanji tržaški luščilnici riža – Rižarni. V aprilu smo raziskali lepote 
odmaknjenih planot in vzpetin nad Kambreškim s pregledom različnih krajših in 
daljših pohodniških etap po domači in zamejski zemlji. V mesecu maju smo 
uspešno opravili pohod Pot ob žici, mnogi med nami so zaključili etapo v celoti 
in si prislužili medaljo za prehojenih in simbolno obeleženih 33 kilometrov po 
mejnikih okupirane Ljubljane v času italijanske okupacije. Nekoliko v slabšem 
spominu nam je ostal pohod v Rezijo in na planino Skutnik. Skrbno pripravljen 
pohod je zasenčila kraja športne opreme in osebnih stvari iz najetega vozila v 
zamejski Italiji. Bilo je 19. maja. V mesecu juniju smo se podali na hrvaško obalo 
in obiskali otok Rab ter ubrali drugo morsko pot na Goli otok. Mesec junij smo 
pohodniško zaznamovali na Krniško glavico. Zapeljali smo se mimo Kranjske 
Gore v Trbiž. Kmalu za tem mestom smo zavili v dolino Zajzera in v Ovčjo vas. 

V tej vasi je bil doma znameniti planinski vodnik Anton Ojcinger (18601928). 

Prav on je zaslužen, da je dr. Julius Kugy (18581944) tako uspešno osvajal 
tudi goro Montaž - Špik nad Policami – Jof di Montasio (2753 m). Prav ta 
znamenita gora je zraven vrha Krniška glavica. Sledila je še vožnja v dolino 
Dunje, ta del pohodniškega raziskovanja nam je omogočil spoznavanje življenja 
v zahtevnih planinskih pogojih. Julij je mesec za pohod v visokogorje, zato smo 
se podali in uspešno osvojili Kredarico, Staničev dom, Begunjski vrh in se spustili 
v dolino Krme. Uživali smo v dveh lepih in zanimivih pohodniških dnevih. Sončni 
zahod nas je pozdravil s svojim posebnim čarom. Kot stanovska skupina smo 
prostovoljcem JUB- a v dobrodelni akciji obnove planinskega doma na Kredarici 
pod geslom »Z Jubinom na vrh Slovenije« naredili veliko veselje. Nagradili so 
nas s povabilom za sodelovanje. Po enem tednu smo se veselo zbrali kolesarji 
in prevozili kolesarsko pot iz Kranjske Gore v Rezijo. Pot je tekla kolesarsko 
lahkotno, prevozili smo 82 kilometrov in ob tem neznansko uživali v krajini. Nekaj 
kapljic dežje je poskrbelo, da smo res bili videti pravi in utrjeni kolesarji. Po nekaj 
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tednov dopusta smo se Znova zbrali za izhodiščno točko v Dolomite. Tokrat naš 
tretji izlet s pohodniškimi etapami, ki je bil načrtovan za štiri dni, zgodnji odhod v 
še nočnih urah, prihod v zgodnjih jutranjih urah nam je omogočil znatno 
podaljšan izlet in raziskovanje Dolomitov v soncu, dežju, megli in snegu. 
Ponovno nepozabno doživetje. Sledil je poletno-jesenski kolesarski izlet in 
pohod po Velebitu v Dalmaciji. Zelo zgodnji nočni odhod nam je ponovno 
omogočil nepozabne dnevne užitke in vožnjo ter hojo po Velebitu. Kolesarji so 
vozili po cesti z imenom Majstorska cesta, konstruktorja Kajatana Knežića. 
Njegove cestne konstrukcije smo imeli priložnost že spoznati v dolžini jadranske 
magistrale. V mesecu oktobru nas je otok Vis razveselil in nam podaril tri lepe 
pozno poletne oziroma jesenske dneve. Sledil je še novembrski pohod na Uršljo 
goro z nadpovprečno toplim jesenskim vremenom. Za zaključek pohodniškega 
leta je Bela krajina pokazala kar kopico zgodovinskih dogodkov. Pohodniki smo 
si popestrili uspešen zaključek celoletnih aktivnosti, privoščili smo si več kot 
bogat užitek različnih slaščic, nastalih pod marljivimi prsti naših pohodnic, s 
pridihom domače peke. Pohod na Krašnji Vrh je bila pohodniška točka. Tako 
smo sklenili krog pohodništva v letu 2018 z veselim pričakovanjem sprejema 
programa na seji upravnega odbora društva.  
 
Facebookov profil (Rok Hatze)  
www.facebook.com/dmsbztlj  
Facebookov profil Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov 
Ljubljana je nastal januarja 2013. Ob koncu leta je bilo 1.924 sledilcev (podatek 
na dan 31. 12. 2018). V letu 2018 smo pridobili 175 novih sledilcev, kar je več 
kot v prejšnjem letu.  

Poročilo o delu za leto 2018 

Spletna stran DMSBZT Ljubljana: http://www.drustvo-med-sester-lj.si/ 
(Peter Koren) 
Spletno stran je v letu 2018 obiskalo 10.566 obiskovalcev (leta 2017 10.055), ki 
so spletno mesto obiskali 23.966-krat in si skupaj ogledali 68.369 strani. 
Povprečno so si pogledali 2,85 strani na obisk, ena seja je v povprečju trajala 
2:25 minute. 10.215 oz. 80,9 % je bilo novih obiskovalcev.  
94,43 % obiskovalcev je bilo iz Slovenije, sledi Hrvaška z 1,13 % obiskovalcev. 
Nadalje sledijo ZDA, Avstrija, Srbija, Bosna in Hercegovina, Nemčija, Italija in 
Švica. 
65,3 % obiskovalcev je bilo z območja Ljubljane, sledi Maribor, Celje, Kranj, 
Koper, Novo mesto, Kamnik, Trbovlje. 
 
Poročilo o delu Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov 
Ljubljana v Idriji (Sabina Vihtelič in Andreja Gruden) 
Tudi v letu 2018 se je v okviru delovanja društva na Idrijskem odvijalo veliko 
društvenih aktivnosti. 
Člani so imeli možnost obiskovanja joge s subvencioniranjem društva. Aktivnosti 
se je redno udeleževalo 5 članov. 

http://www.drustvo-med-sester-lj.si/
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V mesecu aprilu (14. 4.) je v Psihiatrični bolnišnici Idrija potekalo izobraževanje 
iz obveznih vsebin modul licenca: Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške 
nege. Udeležili so se ga člani iz vseh zdravstvenih zavodov idrijske regije.  
V mesecu oktobru je Sabina Vihtelič pod okriljem društva koordinirala klinični 
dan posvečen obeležitvi dneva duševnega zdravja. Tema je imela naslov Kako 
ohraniti duševno zdravje zaposlenih v zdravstvu. Tudi tokrat je bilo zanimanje in 
obisk članov zelo veliko. Člani so se udeleževali tudi drugih izobraževanj, ki jih 
organizira društvo. Sabina Vihtelič še naprej aktivno sodeluje v izvršnem odboru 
društva.  
 
Poročilo o aktivnostih na podružnici Zasavje (mag. Boža Pirkovič) 
Na podružnici Zasavje so bile v letu 2018 izvedene naslednje aktivnosti: 

 22. 5. 2018: Sprejeti odgovornost za svoje zdravje;  

 24. 3. 2018: Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED; 

 6. 10. 2018: Kakovost in varnost v zdravstvu  obvladovanje z 
zdravstvom povezanih okužb;  

 10. in 11. 11. 2018: dvodnevni seminar: Integracija osebnosti skozi 
osebno življenjsko zgodbo;  

 6. 12. 2018: Prevzemanje odgovornosti.  
Vse izobraževalne vsebine so na podružnici dodatno povezale članstvo. Tako je 
novo zaposlovanje in pestrost vsebin na podružnici prineslo nov zagon v 
članskem okolju. Podružnica diha z novimi vsebinami, zato želja članstva 
predstavlja taktirko za letni program podružnice.  
Na podružnici je potekala vadba joge v organizaciji Marije Filipič.  

V. Program dela in cilji za leto 2019 

V letu 2019 bomo sledili viziji delovanja društva z namenom povezovanja 
največje poklicne skupine v zdravstvu v ljubljanski regiji. Vse objavljene 
aktivnosti društva napovedujejo izobraževalno naravnanost s poudarkom na 
temah za krepitev znanja s področja obveznih vsebin, s področja veščin 
komuniciranja, pri interesnih aktivnostih se urimo na področju osebnostne rasti 
in razvoja. 

VI. Druge aktivnosti 

V letu 2019 smo načrtovali veliko lepih pohodnih poti za članice in člane. Novost, 
ki jo uvajamo, so plesni koraki za članice in člane društva.  

 
 
Poročilo pripravili: Đurđa Sima s podpredsedniki društva in nosilci dejavnosti  
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12. 2. Društvo MSBZT Maribor     

 
 

I. Kratka predstavitev regijskega strokovnega društva 

Organi Društva: 
Predsednica:  Ksenija Pirš 

Podpredsednica: Mag. Barbara Donik 

Upravni odbor: Mojca DOBNIK, Sabina FINŽGAR, Dunja GORNJAK, Marija 

HORVAT, Breda KOJC,Tamara KOŠEC, Liljana KRALJ, Marija LEŠNIK, Nataša 

MERNIK, Hilda REZAR, Gordana RUDELIČ,Mag. Jožefa TOMAŽIČ, Renata 

VRŠČAJ, Iris ŽIVKO, 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, Mag. Barbara DONIK, Red. Prof. Dr. Danica 

ŽELEZNIK, Aleksander JUS, Milena FRANKIČ, Danijela PUŠNIK, Silva Vuga, 

Anemarija SMONKAR, Boža MAJCEN, Nataša KOSER,Tamara LUBI.  

Nadzorni Odbor: Mag. Andreja KRAJNC, Predsednica (Nadomestni Član Dejan 

PODGORŠEK), Ivica BRUMEC,  Thomas GERM. 

Častno Razsodišče: Red. Prof. Dr. Danica ŽELEZNIK, Predsednica, Danica SIRK, 

Inge MESAREC, Viktorija ŠTIGLIC, Marjetka SMOLINGER GALUN. 

 

II. Izvedena strokovna srečanja in projekti 

 

STROKOVNA IZPOPOLNJEVANJA NA PODROČJU OBVEZNIH VSEBIN- 
MODUL LICENCA:  
TPO ZA ZAPOSLENE V ZDRAVSTVENI IN BABIŠKI NEGI, strokovni seminar 
z učnimi delavnicami, v  
sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu pri Zbornici - Zvezi:  
12. januar, 2018 19 udeležencev  
09. marec, 2018, 38 udeležencev  
10. marec, 2018, 15 udeležencev  
07. junij, 2018, 17 udeležencev 
08. november, 2018, 33 udeleženecv 
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POKLICNA ETIKA IN ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA, strokovni 
seminar z učnimi delavnicami:  
09. februar, 2018 81 udeležencev  
20. april, 2018 76 udeležencev  
30. november, 2018, 93 udeležencev 
 
KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU, strokovni seminar:  
23. februar, 2018 79 udeležencev  
25. maj, 2018 79 udeležencev  
02. junij 2018 (v zavodu Hrastovec) 
19. oktober 2018  88 udeležencev 
07. december 2018 25 udeležencev 
Izvedba strokovne izobraževanja KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU 
tudi v sodelovanju z DMSBZT Nova Gorica 15.06.2018.  
 
ENODNEVNI STROKOVNI SEMINARJI IN UČNE DELAVNICE  
 
16. 11.2018 ŽIVLJENJE IN DELO Z ODNOSOM – NOTRANJA ŽELJA 
VSAKOGAR, 91 udeležencev 
 
Učne delavnice s področja ALTERNATIVNIH IN KOMPLEMENTARNIH  
PRISTOPOV ZA OHRANJANJE ZDRAVJA IN DOBREGA POČUTJA:  
 
UČNA DELAVNICA ZA OSEBNO RAST: 25. januar, 2018 49 udeležencev  
PREDAVANJA ZA OHRANJANJE ZDRAVJA IN DOBREGA POČUTJA (Sanja 
Lončar):  
ZAKAJ NAVADNI PREHLAD PREPOGOSTO VODI V RESNE TEŽAVE? 26. 
januar, 2018 27 udeležencev  
KAKO DOBITI 1000 KRAT VEČ OD ZDRAVILNIH RASTLIN? 09. marec, 2018 
35 udeležencev  
SEVANJA, KI SMO JIM V MEDICINI IZPOSTAVLJENI IN KAKO SE 
OBVAROVATI 30. marec, 2018 21 udeležencev 
NESPEČNOST – KAKO DO GLOBOKEGA REGENERATIVNEGA SPANCA, 
05. Oktober, 2018, 12 udeležencev 
NARAVNE REŠITVE ZA REPRUDUKTIVNE ORGANE, 09. november, 16 
udeležencev 
KAKO STRES NASTANE IN KAKO SE STOPNJUJE, 25 udeležencev 
  
Izvedba Tečaja iVitalis (Petr Zupan) 27.02.2018 – 17.04.2018 20 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,  
18. januar SKRITA MOČ UMA – UPORABA MEDICINSKE HIPNOZE, 83 
udeležencev  
15. februar SPODBUJANJE AKTIVNE VLOGE PACIENTA IN NJEGOVE 
DRUŽINE V PATRONAŽNI OBRAVNAVI, 118 udeležencev  
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15. marec SODOBNI PRISTOPI MEDICINSKE SESTRE PRI ZDRAVLJENJU 
MULTIPLE SKLEROZE, 74 udeležencev  
19. april ASERTIVNI PACIENT – KDAJ SO PRAVICE VIR AGRESIJE 69 
udeležencev  
17. maj PALIATIVNA OSKRBA BOLNIKA 40 udeležencev  
20. September SKRIVNOST JE V ODNOSU 52 udeležencev 
18. oktober ZDRAVSTVENA NEGA PACIENTA Z VDRTIMI PRSMI 56 
udeležencev 
15 november DIABETIČNA RETINOPATIJA, 18 udeležencev 
20. December KRONIČNO VNETNE ČREVESNE BOLEZNI 37 
UDELEŽENCEV 
 
7. in 8. September 2018 strokovna ekskurzija – Istrska avanatura 

 

III. Interesne dejavnosti 

 

 AKTIVNOSTI NA PODROČJU VSEŽIVLJENJSKEGA IZOBRAŽEVANJA/ 
UČENJE TUJIH JEZIKOV  
- Splošna angleščina za prave začetnike« / letni program,  
- Nadaljevalni tečaj angleščine – srednja raven intermediate)« / letni program,  
 
INTERESNA DEJAVNOST PEVSKI ZBOR:  
sodelovanje na društvenih in kulturnih prireditvah v regiji in širše,  
Predstavitev jesenske ekskurzije po Črni Gori v organizaciji pevskega zbora La 
Vita 21.02.2018  
06. april ekskurzija v sklopu sodelovanja na Koncertu mešanega pevskega 
zbora slovenskega kulturnega društva Triglav iz Splita  
Sodelovanje pevskega zbora na strokovnih srečanjih RSD in SS v regiji, na 
kulturnih dogodkih znotraj posameznih zavodov v regiji ter izven; sodelovanje 
pevskega zbora s kulturnimi društvi.  
1.december 2018 SVEČANA SLOVESNOST IN 
5. LETNI KONCERT PEVSKEGA ZBORA DRUŠTVA, La Vita Z GOSTI 
 
INTERESNA DEJAVNOST: LIKOVNA SKUPINA Delovanje likovne skupine pod 
mentorstvom Simone Šuc, akademske slikarke in Bože Majcen, vodje. Razvoj 
likovnih prvin in tehnik ter priprava na razstavo likovnih del. 
20.december 2018 razstava likovnih del     
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IV. Program dela in cilji za leto 2019 

 

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: »Kakovost in varnost v zdravstvu, 
TPO, Zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika« v enem licenčnem 
obdobju: 
 
KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU, strokovni seminar: 
- petek, 22. februar 2019, prostori DMSBZT Maribor, Ulica heroja Jevtiča 5, 

Maribor, 
- petek, 24. maj 2019, prostori DMSBZT Maribor, Ulica heroja Jevtiča 5, 

Maribor, 
- petek, 11. oktober 2019, prostori DMSBZT Maribor, Ulica heroja Jevtiča 5, 

Maribor, 
- petek, 6. december 2019, prostori DMSBZT Maribor, Ulica heroja Jevtiča 5, 

Maribor. 
 
TPO ZA ZAPOSLENE V ZDRAVSTVENI IN BABIŠKI NEGI, strokovni seminar 
z učnimi delavnicami, v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu pri Zbornici 
– Zvezi: 
- petek, 11. januar 2019, prostori DMSBZT Maribor, Ulica heroja Jevtiča 5, 

Maribor, 
- sobota, 12. januar 2019, prostori DMSBZT Maribor, Ulica heroja Jevtiča 5, 

Maribor 
- četrtek, 7. marec 2019, prostori DMSBZT Maribor, Ulica heroja Jevtiča 5, 

Maribor, 
- petek, 7. junij 2019, prostori DMSBZT Maribor, Ulica heroja Jevtiča 5, Maribor, 
- petek, 8. november 2019, prostori DMSBZT Maribor, Ulica heroja Jevtiča 5, 

Maribor. 
 
POKLICNA ETIKA IN ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA, strokovni 
seminar: 
- petek, 15. februar 2019, prostori DMSBZT Maribor, Ulica heroja Jevtiča 5, 

Maribor, 
- petek, 19. april 2019, prostori DMSBZT Maribor, Ulica heroja Jevtiča 5, 

Maribor,  
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- petek, 29. november 2019, prostori DMSBZT Maribor, Ulica heroja Jevtiča 5, 
Maribor.  
 

Razen razpisanih terminov društva se bodo strokovna izpopolnjevanja s 

področja obveznih vsebin – modul licenca izvajala v sodelovanju z zavodi v 

regiji, termini bodo objavljeni naknadno znotraj posameznega zavoda. 
 
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): 

 

17. januar  PRIMERI DOBRE PRAKSE V AMBULANTI DRUŽINSKE 
MEDICINE 
Gregor Emeršič, dr. med., Zdravstveni dom Lenart 
Marjana Vrhovski, dipl. m. s. s spec. znanji, AMIGDALA, 
družba za zdravstvene, druge storitve in svetovanje 

28. februar DEMENCA - 
KRATEK PREIZKUS SPOZNAVNIH SPOSOBNOSTI (KPSS) 
IN TEST RISANJA URE (TRU) 
Jasna Adam, mag. org. in menedž. soc. dej., učitelj strokovno 
teoretičnih predmetov in praktičnega pouka na SZKŠ Maribor 

21. marec ZDRAVA PREHRANA – NALOŽBA ZA PRIHODNOST 
viš. pred. Nataša Vidnar, dipl. m. s., univ. dipl. org. 
Z DOBRIM NAČRTOM DO USPEHA (PREHRANA 365 DNI) 
Jerneja Privšek, dipl. diet.  
REDNI LETNI OBČNI ZBOR DRUŠTVA 

18. april NIFTY TEST V NOSEČNOSTI 
Izr. prof. dr. Faris Mujezinović, dr. med. 
VPLIV EPIDURALNE ANALGEZIJE NA POTEK PORODA 
Asist. Jožica Wagner Kovačec, dr. med., specialist 
anesteziologije in reanimatologije 
PREDSTAVITEV PROJEKTA HOBOTNICA NA INTENZIVNI 
NEGI NOVOROJENČKOV ODDELKA ZA 
PERINATOLOGIJO UKC MARIBOR 
Tim medicinskih sester intenzivne nege novorojenčkov 
POPORODNO ZAUŽITJE POSTELJICE 
Rosemarie Franc, diplomirana babica 

16. maj ZDRAVLJENJE PACIENTOV Z IMUNOTERAPIJO NA 
ODDELKU ZA ONKOLOGIJO UKC MARIBOR 
Ana Demšar, dr. med. 
PRIKAZ STATISTIČNIH PODATKOV V ZVEZI Z 
ZDRAVLJENJEM Z IMUNOTERAPIJO  
Maja Ravnik, dr. med., predstojnica oddelka 
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PREDSTAVITEV, PRIPRAVA IN APLIKACIJA ZDRAVIL ZA 
IMUNOTERAPIJO PRI PACIENTU Z RAKOM 
Nataša Koser, dipl. m. s. 
ZDRAVSTVENA NEGA PACIENTA NA IMUNOTERAPIJI  
Irena Tominc Krajnc, mag. zdr. nege, Suzana Mlaker, dipl. m. 
s., Marija Horvat, dipl. m. s. 

19. 
september 

NADGRAJENE PREVENTIVNE OBRAVNAVE V 
PATRONAŽNEM VARSTVU 
tim patronažnih medicinskih sester, Patronažo varstvo ZD dr. 
Adolfa Drolca Maribor 
KONTINUIRANA OBRAVNAVA PACIENTOV: bolnišnica – 
domače okolje – domsko varstvo 
Primer obravnave pacienta s kirurško rano (oskrba, odvzem 
šivov) po operativnih posegih in carskem rezu 

17. oktober 
 
 

ZGODNJE ODKRIVANJE RAKA DOJK IN ENERGIJSKO 
URAVNOVEŠANJE ZA PREPREČEVANJE BOLEZNI 
Klinika za ginekologijo in perinatologijo UKC Maribor v 
sodelovanju z Zavodom Bisernica 

21. 
november 
 

ODVISNOSTI VČERAJ, DANES, JUTRI 
Tilen Zamuda, dr. med., spec. psih. 
OBRAVNAVE ODVISNIH SKOZ ČAS 
Milena Drakšič, viš. med. ses., UKC Maribor, Oddelek za 
psihiatrijo 

19. 
december 

(PRE)ŽIVETI V ODNOSIH – KAKO? 
Ksenija Zbičajnik, mag. zdr. nege 
Romana Čolić, psihoterapevtka 

 
STROKOVNI SEMINARJI, UČNE DELAVNICE 

 3. znanstveni simpozij Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih 

tehnikov Maribor z mednarodno udeležbo: »BOLEČINA, TIHA 

EPIDEMIJA SODOBNEGA ČASA« 

Vrste bolečine, anatomija in fiziologija zaznave bolečine, ocenjevanje in 
merjenje bolečine, vrednotenje lastnosti in intenzivnosti bolečine idr. (številne 
raziskave razkrivajo, da je bolečina še vedno neustrezno zdravljena oziroma 
prisotna in da sta opolnomočenost ljudi za samopomoč in uporabo naravnih 
sredstev slaba, zato bomo osvetlili vidike zdravljenja, regeneracije, rehabilitacije, 
farmakološke in naravne možnosti za življenje brez bolečine). 
 

 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: akutne, kronične rane, 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 
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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, interdisciplinaren 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 
 

 »KAKO (PRE)ŽIVETI V ODNOSIH?«: učna delavnica, teoretični in 

izkustveni del, igra vlog (pripadnost, povezanost, zaupanje, dostojanstvo, 
prepoznavnost, sočutje, zasebno, poklicno življenje), Ksenija Zbičajnik, 
mag. zdr. nege 
 

  »PREPOZNAVANJE IN PREPREČEVANJE IZGORELOSTI MED 

ZAPOSLENIMI V ZDRAVSTVU«: učna delavnica s psihoedukacijo in 

učenjem veščin za preprečevanje izgorelosti, Sabina Kračun, 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. 
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 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 izločano stomo v domačem okolju, spoprijemanje z novim 
načinom življenja in spremenjeno telesno podobo, nega in oskrba izločane 
stome: osnovna nega in oskrba izločalne stome, pripomočki za oskrbo izločalne 
stome, komplikacije in ukrepanje, nabava pripomočkov in druge pravice, 
življenje z izločano 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. 

  



Poročilo o delu organov Zbornice – Zveze za leto 2018   

 79 

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«, dvigovanje 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; 

 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 civilnodružbeno 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. Nosilna tema bo BOLEČINA: 

 novi pogledi na bolečine, zakaj nastajajo in kako jih lahko odpravimo na 
naravne načine, 

 kako in koliko si lahko pomagamo z zdravilnimi rastlinami pri odpravi 
bolečin (primerjave z zdravili, pravila pravilne uporabe idr., 
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 ohranjanje zdravja ob izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem: Kako 
zmanjšati izpostavljenost elektromagnetnemu smogu? Igor Šajn, stavbni 
biolog. 

 

PODPORNA SUPERVIZIJA IN SVETOVANJE ZAPOSLENIM V 

ZDRAVSTVENI IN BABIŠKI NEGI TER OSKRBI 

Skupinska in individualna pogovorna srečanja, Silvana Rafolt, mag. zdr. nege, 
transakcijski analitik, praktik z mednarodno diplomo, prostori društva (Ulica 
heroja Jevtiča 5, Maribor), termini bodo objavljeni na spletni strani društva in v 
Utripu. 
 

SKUPINSKE TERAPIJE MEDICINSKE HIPNOZE, prostori društva (Ulica heroja 

Jevtiča 5, Maribor), enkrat tedensko, ob ponedeljkih, med 18. in 20. uro. 
Program zajema 5 skupinskih terapij, posamezna terapija traja od 60 do 90 
minut in je namenjena obvladovanju stresa, preprečevanju izgorelosti, 
izboljšanju delovne učinkovitosti, osebnostni rasti, Jernej Kocbek, dipl. zn., 
terapevt medicinske hipnoze, Gašper Grobelšek, dr. med, spec. otr. in mlad. 
psihiatrije, terapevt medicinske hipnoze. 
 

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. 

 

»TELOVADBA – ZDRAVA HRBTENICA,« 14 srečanj (Center za krepitev 

zdravja Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor). 

 

»AEROBIKA«: Sabina Finžgar, tedenska srečanja, licencirani inštruktor 

skupinskih vadb. 
 
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. 
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- 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 2019: »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: Vloga 
medicinskih sester pri zdravljenju pacientov z rakom prostate in izboljšanju 
kakovosti njihovega življenja. 
 
SODELOVANJE Z REGIJSKIMI STROKOVNIMI DRUŠTVI IN STROKOVNIMI 
SEKCIJAMI PRI ZBORNICI – ZVEZI 
Redni letni posveti za medicinske sestre v ambulantah družinske medicine (4. 
april, 10. oktober 2019). 
Učne delavnice za presojevalce ZBN (strokovne presoje Zbornice – Zveze, 
javna pooblastila). 
Strokovna srečanja RSD in SS v skladu z dogovorom. 

 
JESENSKA STROKOVNA EKSKURZIJA: tretji teden v septembru 2019, Ohrid, 
Makedonija. 
 
PREDNOVOLETNA SVEČANOST DRUŠTVA S PODELITIVIJO NAJVIŠJIH 
PRIZNANJ DRUŠTVA; SREBRNI ZNAK  

 
AKTIVNOSTI 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 naknadno), 
aktivno vključevanje v dejavnosti društva; 
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 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; 

 PEVSKI ZBOR DRUŠTVA »La Vita«: sodelovanje na društvenih in 
kulturnih prireditvah v regiji in širše, 6. letni koncert zbora, 7. 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 pod mentorstvom Simone Šuc, 
akademske slikarke, redne delavnice, likovne kolonije, razstave, vodja 
dejavnosti Boža Majcen; 

 KULTURNO, UMETNIŠKO, LITERARNO DRUŽENJE. 
 

V. Druge aktivnosti 

-aktivnosti na področju prenove spletne strain 
- predstavitev DMSBZT Maribor na Fakulteti za zudravstvene vede, Srednji 
zdravstveni in kozmetični šoli Maribor in v drugih institucijah v regiji 

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

 

12.3. Društvo MSBZT Celje 

 

I. Kratka predstavitev regijskega strokovnega društva 

Organi društva 
Predsednica: Tomislava Kordiš 
Podpredsednica: Petra Auser Štefančič 
Upravni odbor: Simona Strajnar, SB Celje, Ksenija Doler, SB Celje, Simon Rožič, 
ZD Slovenske Konjice, Apolonija Filipšek, SB Celje, Zdenka Salobir, SZŠ Celje, 
Marjana Skale, ZD Šmarje, Martina Klobčar, Dom starejših Šentjur, Gabrijela 
Črnelič, ZD Brežice, Jana Petelinšek, ZD Celje, Marinka Krašovec, upokojenka 
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 
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 Komisija za dodeljevanje sredstev za strokovna izobraževanja: Petra Auser 
Štefančič, Marjana Skale, Cimerman Kac Rebeka, Tomislava Kordiš 

 
II. Izvedena strokovna srečanja in projekti 
 

 mednarodni dan medicinskih sester, babic maj 2018: sodelovanje z 
Zbornico - Zvezo ob mednarodnem dnevu babic (5. maj) in medicinskih 
sester (12. maj) 2018 (Srečanja ob mednarodnem dnevu medicinskih 
sester in babic smo se udeležili v Ljubljani 12. 5. 2018 in organizirali 
prevoz za naše člane na slavnostno proslavo ob podelitvi zlatih znakov. 
Srečanja se nas je udeležilo 50 članov.) 

 vse leto: strokovni popoldnevi DMSBZT Celje (s sodelovanjem članov 
društva in ob pomoči Srednje zdravstvene šole Celje, ki nam ves čas 
omogoča uporabo prostorov, ker jih društvo še nima.) Strokovni 
popoldnevi društva so namenjeni podajanju že obstoječih znanj, 
njihovemu izpopolnjevanju in posodabljanju. Člani in članice društva 
prenašajo svoje znanje udeležencem in s tem širijo novosti in krepijo 
sodelovanje med strokami, in sicer: 

 25. 1. 2018: Obravnava otroka in mladostnika z astmo  pravilna tehnika 
vdihovanja zdravil, Andreja Doberšek, dipl. m. s. s spec. znanji in Peter 
Černezel, dipl. zn. (40 udeleženih); 

 22. 2. 2018: Preprečevanje bolnišničnih okužb, Alenka Košak in Majda 
Hrastnik (50 udeleženih); 

 21. 3. 2018: Priporočila za ukrepanje zdravstva ob aktivnih življenju 
nevarnih dogodkih, Matej Mažič, dipl. zn., vodja odseka ZN NMP Urgentni 
center Celje in Milutinović Dragan, inštruktor, Policijska uprava Celje, 
Posebna policijska enota (52 udeleženih); 

 5. 3. 2018: Komunikacija in bonton na delovnem mestu, Saša Županek, 
bontonolog, ki se ukvarja s pravili primernega in omikanega vedenja med 
ljudmi, ki so temelj vsakega dobrega spoštljivega odnosa (45 udeleženih); 

 18. 4. 2018: Pristop k otroku z vročino, Mateja Rehar Cokan (50 
udeleženih); 

 23. 5. 2018: Vloga dietetika v zdravstvu, Kemal Ejub in predavanje o duši 
in srcu in kristalnih energijah narave, mag. Saša Ropač (40 udeleženih); 

 26. 9. 2018: Analiza pediatričnega urgentnega centra (PUC) in nekaj 
nujnih stanj v pediatriji, Mateja Rehar (50 udeleženih); 

 21. 11. 2018: Intraoperativni položaj pacienta in pooperativna bolečina v 
navezi s perifernim živcem, Martin Erak in Uživanje maščob in pot do 
zdravega počutja (navezano na LCHF prehranjevanje) Kemal Ejub (34 

udeleženih). Strokovna izpopolnjevanja na področju obveznih vsebin  
modul licenca: 

 

 17. 1. 2018: Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege, dr. doc. 
Danica Železnik, dr. as. Iztok Štefanec dipl. univ. prav. (udeleženih 65); 
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 14. 11. 2018: Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege, dr. doc. 
Danica Železnik, dr. as. Iztok Štefanec, dipl. univ. prav. (udeleženih 65) 

 21. 2. 2018: Kakovost in varnost, lastni predavatelji (udeleženih 80); 

 3. 10. 2018: Kakovost in varnost, lastni predavatelji (udeleženih 95). 

 
 
III. Založniška dejavnost 

 Zbornik s CIP (18. strokovno srečanje DMSBZT Celje in SB Celje);  

 prispevki članov v informativnem glasilu Utrip. 

 
 
IV. Interesne dejavnosti 

 tečaj angleškega jezika v Splošni bolnišnici Celje v letu 2017/2018; 

 tečaj nemškega jezika na Srednji zdravstveni šoli Celje. 
 
1. Sekcija za pohodništvo DMSBZT Celje 2018  
Vsi naši pohodi so bili zelo dobro obiskani. 
 
SEZNAM POHODOV IN DRUŽENJ KORAK ZA KORAKOM: 

 januar: Kopitnik,  

 februar: Hom,  

 marec: Vojnik, Sv. Uršula,  

 april: Kremžarjev vrh–koča Planinc,  

 maj: Reška planina–Šmiglova zidanica,  

 junij: Snežnik,  

 september:  Velika planina,  

 oktober: Resevna,  

 november: Čreta–grad Žovnek,  

 december: Žerdonerjeva pot.  
 
2. Tekaška ekipa DMSBZT Celje 2018, 
seznam tekaških dogodkov, ki smo se jih udeležili: 
 

 Istrski maraton, 

 Maraton treh src Radenci, 

 Afroditin tek, 

 Konjiški maraton, 

 Ljubljanski maraton, 

 Miklavžev tek, 

 Božičkov tek, 

 Soča trail, 

 Tek DMSBZT Celje. 
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V. Program dela in cilji za leto 2019 

 JANUAR 
 pohodi zadnjo soboto vsak mesec; 
 sodelovanje naših članic in članov na maratonih;  
 poljubne delavnice (polstenje volne, pletenje in podobno); 
 tečaj angleškega jezika, ki poteka celo šolsko leto; 
 tečaj nemškega jezika, ki poteka celo šolsko leto; 
 23. 1. 2019, Srednja zdravstvena šola ob 15.00, 1. nadstropje: strokovni 

popoldnevi; 
 23. 1. 2019, Srednja zdravstvena šola, 1. nadstropje: potopisi naših 

članov, druženje; 
 22. 1. 2019, Srednja zdravstvena šola ob 12.30, 1. Nadstropje: TPO, 

Sekcija reševalcev, Branko Kešpert, mag. zdr. nege; 
 občni zbor DMSBZT Celje. 

FEBRUAR 
 13. 2. 2019, Srednja zdravstvena šola ob 15.00, 1. nadstropje: strokovni 

popoldnevi; 
 13. 2. 2019, Srednja zdravstvena šola, 1. nadstropje: potopisi naših 

članov, druženje; 
 datum naknadno: Kakovost in varnost, obvezne vsebine;  
 pohod zadnjo soboto v mesecu. 

MAREC 
 20. 3. 2019, Srednja zdravstvena šola ob 15.00, 1. nadstropje: strokovni 

popoldnevi;  
 20. 3. 2019, Srednja zdravstvena šola, 1. nadstropje: potopisi naših 

članov, druženje;  
 12. 3. 2019, Srednja zdravstvena šola ob 12,30, 1. nadstropje: TPO, 

Sekcija reševalcev, Branko Kešpert, mag. zdr. nege; 
 planinsko druženje zadnjo soboto v mesecu; 
 začetek tekaške sezone za naše maratonke. 

APRIL 
 18. 4. 2019, Srednja zdravstvena šola ob 15.00, 1. nadstropje: strokovni 

popoldnevi;  
 18. 4. 2019, Srednja zdravstvena šola, 1. nadstropje: potopisi naših 

članov, druženje; 
 Etika in zakonodaja, obvezne vsebine; 
 planinsko druženje zadnjo soboto v mesecu; 
 enodnevni izlet, potopisi mest Slovenije; 
 Istrski maraton 

MAJ 
 15. 5. 2019, Narodni dom Celje, ob 18.00: svečana prireditev ob 12. maju, 

mednarodnem dnevu medicinskih sester in babic s podelitvijo srebrnih 
znakov in zahval; 

 datum naknadno: Varnost in kakovost, obvezne vsebine; 
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 22. 5. 2019, Srednja zdravstvena šola ob 15.00, 1. nadstropje: strokovni 
popoldnevi;  

 22. 5. 2019, Srednja zdravstvena šola, 1. nadstropje: potopisi naših 
članov, druženje; 

 planinsko druženje zadnjo soboto v mesecu; 
 Maraton treh src Radenci in DM tek. 

JUNIJ 
 Tridnevni izlet prvi vikend v juniju za vse člane in članice DMSBZT Celje. 

Izlet bo raziskovanje severnega dela Češke, Avstrije. 
JULIJ 

 Pohod po dolini Triglavskih jezer, začetek julija po dogovoru 
SEPTEMBER 

 Večdnevno potovanje članov DMSBZT Celje; 
 25. 9. 2019, Srednja zdravstvena šola ob 15.00, 1. nadstropje: strokovni 

popoldnevi; 
 25. 9. 2019, Srednja zdravstvena šola, 1. nadstropje: potopisi naših 

članov, druženje; 
 10. 9. 2019, Srednja zdravstvena šola ob 12.30, 1. nadstropje: TPO, 

Sekcija reševalcev, Branko Kešpert, mag. zdr. nege; 
 planinsko druženje zadnjo soboto v mesecu. 

OKTOBER 
 17. strokovno srečanje medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov 

Celje in Splošne bolnice Celje; 
 16. 10. 2019, Srednja zdravstvena šola ob 15.00, 1. nadstropje: strokovni 

popoldnevi;  
 datum naknadno: Kakovost in varnost, obvezne vsebine;  
 16. 10. 2019, Srednja zdravstvena šola, 1. nadstropje: potopisi naših 

članov, druženje; 
 planinsko druženje zadnjo soboto v mesecu; 
 tridnevni izlet članic in članov društva na Malto; 
 Ljubljanski maraton. 

NOVEMBER 
 20. 11. 2019, Srednja zdravstvena šola ob 15.00, 1. nadstropje: strokovni 

popoldnevi; 
 20. 11. 2019, Srednja zdravstvena šola, 1. nadstropje: potopisi naših 

članov, druženje; 
 planinsko druženje zadnjo soboto v mesecu; 
 Etika in zakonodaja, obvezne vsebine; 
 zaključek tekaške sezone. 

DECEMBER 
 10. 12. 2019, Srednja zdravstvena šola ob 12.30, 1. nadstropje: TPO, 

Sekcija reševalcev, Branko Kešpert, mag. zdr. nege; 
 opera ali balet za zaključek leta z avtobusnim prevozom; 
 pogostitev in predstava za naše upokojene članice in člane DMSBZT 

Celje; 
 novoletno presenečenje za otroke članov DMSBZT Celje; 
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 zaključno planinsko druženje naših članic in članov v okolico Celja. 
 

V letu 2019 načrtujemo še nekaj predstav in muzikalov. Vsa izobraževanja, ki jih 
organizira DMSBZT Celje, so ovrednotena z licenčnimi točkami.  

 
Drugih tekaških dogodkov se udeležujemo glede na želje posameznih tekačev 
(Kraški maraton, maraton Bovec, tek trojk, Soča, različni dobrodelni teki ).  
DMSBZT Celje navaja dogovorjene datume in teme, o dodatnih izobraževanjih 
ali predavanjih in dogodkih ter o strokovnih izpopolnjevanjih s področja obveznih 
vsebin – modul licenca KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU, TPO, 
ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA IN POKLICNA ETIKA vas bomo 
obveščali sproti v Utripu in na spletnih straneh društva. 

 
VI. Druge aktivnosti 

Izleti: Radovljica, 14. 4. 2018, tridnevni izlet severna Italija in Dolomiti, Novo 
mesto in Baza 20, 10. 11. 2018, Sedmera jezera, 7. do 8. 9. 2018. 
 
Opera in balet: Moč usode, 10. 2. 2018; muzikal Vesna, 22. 2. 2018; muzikal 
Briljantina, 12. 6. 2018; muzikal Hmeljska princesa, 8. 12. 2018. 
 
Za konec leta 2018 smo za upokojene člane društva v Žalcu 8. 12. 2018 
organizirali ogled predstave "Hmeljska princesa« in slavnostno večerjo. 
Za najmlajše otroke članov društva smo 14. 12. 2018 organizirali, kot zdaj 
skoraj že tradicionalno, predstavo z Božičkom. Letos nas je obiskalo gledališče 
KUCKUC s tremi pravljicami. Daril in sladkanja je bilo deležnih 80 otrok, starih 
do osem let. 

 
Poročilo o delu društva za leto 2018 je potrdil Izvršni odbor društva na svoji redni 

seji društva 8. 12. 2018.  

Poročilo pripravila: Tomislava Kordiš, predsednica društva 

 

12.4. Društvo MSBZT Gorenjske 

 
 

I. Kratka predstavitev regijskega strokovnega društva 

Organi društva 
Predsednica: Alenka Bijol 
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Podpredsednici: Zorica Panić in Nina Trifoni 
Izvršilni odbor: Karla Bogožalec, Maja Zevnik, Darinka Livrin, Urška Slana, 
Dragica Arnolj, Sabina Pogačar Traven, Urban Bole, Simona Tomaževič, 
Špela Požun, Karmen Česen, Biljana Djakovič, Maja Kržišnik, Irma Šmelcer, Maja 
Štempihar, Viktorija Vodnik, Katja Mlinarec, Mateja Šenk, Sanda Šifkovič, Ajda 
Cvelbar, Marta Smodiš, Dragana Rikanović, Jana Zupan, Marjetka Košir, Ivan 
Topič, Grega Ziherl, Tanja Podlipnik, Maja Pozvek  
Nadzorni odbor: predsednica Oti Mertelj, Jožica Trstenjak, Nada Legat 
Častno razsodišče: predsednica Mateja Bahun, Avrea Šuntar Erjavšek, Marjan 
Žagar, Vesna Zajc, Tanja Blaznik 

II. Izvedena strokovna srečanja in projekti 

 8. 3. 2018, hotel Astoria Bled: strokovno srečanje Gibanje, krepitev mišic 
in zdrav življenjski slog ter občni zbor društva;  

 5. 4. 2018, Klinika Golnik: Poklicna etika in zakonodaja s področja 

zdravstvene in babiške nege  modul licenca;  

 11. 4 2018, Kranj: Poklicna etika in zakonodaja s področja zdravstvene in 

babiške nege  modul licenca; 

 7. 11. 2018, Splošna bolnišnica Jesenice: Poklicna etika in zakonodaja s 

področja zdravstvene in babiške nege  modul licenca;  

 17. 5. 2018, hotel Astoria Bled: Kakovost in varnost v zdravstvu  modul 
licenca. 

 

III. Založniška dejavnost 

 Kakovost in varnost v zdravstvu (CIP) 

 Gibanje in zdrav življenjski slog (CIP) 
Utrip: 

 XXVI | 2 

 Februar | Marec 2018, DMSBZT Gorenjske: Slavnostna podelitev 

najvišjih priznanj društva v letu 2017, Alenka Bijol, str. 7273 

 XXVI | 3 April 2018, Strokovno srečanje in občni zbor DMSBZT 
Gorenjske: Gibanje, krepitev mišic in zdrav življenjski slog, Jana Lavtižar, 
str. 68 

 XXVI | 4 Maj 2018, DMSBZT Gorenjske: Poklicna etika in zakonodaja s 
področja zdravstvene in babiške nege, Marta Smodiš, str. 65 

 XXVI | 5 Junij | Julij 2018, DMSBZT Gorenjske: Klinično popoldne z 
naslovom Zdravstvena nega in duševno zdravje, Simona Tomaževič, str. 
67 

 DMSBZT Gorenjske: Kakovost in varnost v zdravstvu, Jana Lavtižar, str. 
68 

 DMSBZT Gorenjske: Tečaj šivanja v Mestni šivalnici Kranj, Tanja 
Podlipnik, str. 70 
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 XXVI | 6 Avgust, September 2018, DMSBZT Gorenjske: Obisk Potočke 
zijalke, Sanda Šifkovič, str. 65 

 XXVI | 7 Oktober, DMSBZT Gorenjske: Razpis za podelitev priznanja 
srebrni znak in naslov častni član, Alenka Bijol, str. 41, Terapevtska 

komuna Čadrg, Jana Zupan, str. 4243 

 XXVI | 8 November, DMSBZT Gorenjske: Potovanje v Lizbono in 
strokovni ogled bolnišnice, Nada Macura Višić, str. 45 in 55 

 XXVI | 9 December, Delavnica TPO – priložnost za medgeneracijsko 
povezovanje, Zvezdana More, str. 67, Lovrenška jezera, Sanda 
Šifkovič, str. 68 

 

IV. Interesne dejavnosti 

 15. 2. 2018, hotel Astoria Bled: čajanka s predavanjem o duši, srcu in 
kristalnih energijah narave;  

 12. 4. 2018, Psihiatrična bolnišnica Begunje: klinično popoldne 
Zdravstvena nega in duševno zdravje;  

 27. november 2018, hotel Astoria Bled: klinično popoldne 
Komunikacijski izzivi v patronažni službi – povezovanje med različnimi 
ravnmi zdravstvenega varstva; 

 junij 2018: strokovni izlet upokojenih medicinskih sester v Čadrg, ogled 
terapevtske komune Don Pierino;  

 19. 5. 2018: planinski pohod in obisk Potočke zijalke;  

 27. 10. 2018: planinski pohod Lovrenška jezera;  

 18. 4. 2018: tečaj šivanja v mestni šivalnici Kranj,  

 24. 4. 2018: tekaška delavnica Kako do učinkovite tehnike teka;  

 29. 11. 2018, Biotehniški center Naklo: izdelovanje adventnih venčkov.  
 
Tekli smo na Ljubljanskem maratonu, obiskovali country ples, vadbe 
intenzivnih treningov, pilatesa in joge. 

 

V. Program dela in cilji za leto 2019 

Januar:        
19. 1. 2019, Rateče ali na Pokljuki: tečaj teka na smučeh,  
31. 1. 2019, Zavarovalnica Triglav Kranj: strokovno izobraževanje iz obveznih 
vsebin Etika in zakonodaja v praksi zdravstvene in babiške nege.  
Februar: 
14. 2. 2019, Bled, Hotel Astoria: čajanka  
Marec: 
7. 3. 2019, Bled, Hotel Astoria: občni zbor s strokovnim izobraževanjem  
April: 
11. 4. 2019: klinični večer s študenti Fakultete za zdravstvo Angele Boškin,  
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kraj in datum naknadno: športna (tekaška) delavnica,  
18. 4. 2019, Biotehniški center Naklo: ustvarjalna delavnica izdelovanja 
lesenega nakita v sodelovanju z Biotehniškim centrom Naklo.  
Maj: 
9. in 10. 5. 2019, Brdo pri Kranju: udeležba na kongresu in slovesnosti ob 12. 
maju, mednarodnem dnevu medicinskih sester in 5. maju, mednarodnem dnevu 
babic, 
16. 5. 2019: strokovno izobraževanje iz obveznih vsebin Kakovost in varnost v 

zdravstvu  modul licenca,  
18. 5. 2019: planinski pohod slapovi pri Buzetu ali najvišji vrh Raba Kamenjak. 
 Junij: 
kraj in datum naknadno: izlet sekcije upokojenih članov društva,  
datum naknadno, Zavarovalnica Triglav Kranj: strokovno izobraževanje iz 
obveznih vsebin – Etika in zakonodaja v praksi zdravstvene in babiške nege. 
 September:  
dvodnevni planinski pohod v Dolomite  
Oktober: 
5. 10. 2019: planinski pohod Krnsko jezero, 
17. 10. 2019, Zavarovalnica Triglav Kranj: strokovno izobraževanje iz obveznih 
vsebin v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu TPO z uporabo AED oz. 
Etika in zakonodaja v praksi zdravstvene in babiške nege,  
točen datum naknadno: večdnevni izlet v tujino s strokovnim ogledom 
zdravstvene ustanove, sodelovanje na Ljubljanskem maratonu z meddruštvenim 
delovanjem, 
delavnica TPO za sekcijo upokojenih članov društva. 
November:    
21. november, kraj naknadno: ustvarjalna delavnica šivanja kape  
December:  
7. 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 2019 bo organizirano:  
tečaj tujega jezika,  
tečaj plesa, 
od januarja do aprila ter od oktobra do decembra: 8 abonmajskih vstopnic za 
gledališke predstave,  
športne aktivnosti: pilates, rekreacija, joga, 
tečaj country plesa. 

VI. Druge aktivnosti 

 Udeležba ob mednarodnem dnevu babic in mednarodnem dnevu 
medicinskih sester na slavnostni akademiji v Cankarjevem domu, 11. maj 
2018. 
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 Udeležba na 16. simpoziju zdravstvene in babiške nege: Zdravje je 
človekova pravica.  

Za omenjeni simpozij je društvo omogočilo plačilo kotizacije.  

 
Poročilo pripravila: Alenka Bijol, predsednica društva 
 

 

12. 5. Društvo MSBZT Novo mesto 

 

I. Kratka predstavitev regijskega strokovnega društva 
 

Organi društva 
Predsednica: mag. Jožica Rešetič 
Podpredsednica: Marjeta Berkopec 
Izvršilni odbor:  Bergant Natalija, Blažič Marta, Brodarič Mira, Čoralić Ružica, 
Gantar Marta, Gloria Šepec, Janežič Karmen, za izobraževanje, Jerič Mira, Lavrič 
Marjana, Markelić Milanka, Martinčič Marjeta, za pohodništvo, Novak Kristina, 
tajnica, Parapot Marica, Saje Mojca, Starc Jana, Špilek Barbara, Vajovič Valentina, 
Vipavec Mahmutović Alenka 
Nadzorni odbor: Gorenc Metoda, Grill Renata, Kavšek Marta, Kolin Bojana 
Častno razsodišče:  Bančov Marta, Curhalek Vlasta, Piškur Alenka, Račič Marija, 
Seničar Zdenka   

II. Izvedena strokovna srečanja in projekti 

Leta 2018 smo organizirali 9 strokovnih srečanj.  
18. in 19. januarja 2018 smo v sodelovanju s Splošno bolnišnico Novo mesto in 
Fakulteto za zdravstvene vede Novo mesto organizirali že10. Dneve Marije 
Tomšič z naslovom Zdravstvena nega v luči globalnih izzivov, srečanja se je 
udeležilo 208 udeležencev. 26. januarja 2018 smo imeli tudi seminar s področja 
obveznih vsebin Zakonodaja s področja zdravstva, udeležilo se ga je 180 ljudi. 
20. februarja 2018 je potekalo predavanje z naslovom Sočutno spremljanje 
žalujočih in srečevanje z minljivostjo (55 udeležencev). 10. marca smo pripravili 
še eno obvezno vsebino za licenčno obdobje  Poklicna etika v praksi 
zdravstvene in babiške nege (192 udeležencev). 17. 4. 2018 smo imeli 
strokovno srečanje  TPO z uporabo AED  (29 udeležencev), delavnico smo 
ponovili še 19. septembra (20 udeležencev). Oktobra smo pripravili predavanje 
z naslovom Drama na delovnem mestu in reševanje nerešljivega (124 
udeležencev). V novembru smo ponovno organizirali delavnico TPO z uporabo 
AED  (35 udeležencev), nato pa smo 28. 11. pripravili še predavanje z naslovom 
Pomen dobre komunikacije za dobre medsebojne odnose (101 udeleženec). 
Pripravili smo tudi uvodno izobraževanje za prostovoljce. 
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Leta 2018 smo začeli projekt pridobitve prostorov za delovanje in potrebe 
društva, večina stvari je že dogovorjenih, urediti moramo še pogodbo z Mestno 
občino Novo mesto. 

 

III. Založniška dejavnost 

 Berkopec, M. Prva strokovna revija za medicinske sestre. Utrip, letnik 
XXVI/1, januar, 2018. 

 Berkopec, M. Najvišje priznanje DMSBZT Novo mesto. Utrip, letnik 
XXVI/1, januar, 2018. 

 Berkopec, M. 10. Dnevi Marije Tomšič – Zdravstvena nega v luči 
globalnih izzivov. Utrip, letnik XXVI/2, februar/marec, 2018. 

 Berkopec, M. DMSBZT Novo mesto na ogledu razstave Zdravljeni v 
zavetju gozda. Utrip, letnik XXVI/3, april, 2018. 

 Berkopec, M. Zgodovina Obzornika zdravstvene nege. Utrip, letnik 
XXVI/4, maj, 2018. 

 Berkopec, M. Profesionalni etični kodeks. Utrip, letnik XXVI/5, junij/julij, 
2018. 

 Berkopec, M. Moč za spremembe. Utrip, letnik XXVI/6, 
avgust/september, 2018. 

 Berkopec, M. Sestrinska riječ – strokovno glasilo jugoslovanskih 
diplomiranih sester. Utrip, letnik XXVI/7, oktober, 2018. 

 Berkopec, M. DMSBZT Novo mesto na obisku pri kolegicah v Varaždinu. 
Utrip, letnik XXVI/7, oktober, 2018. 

 Berkopec, M. Zborniki s strokovnimi prispevki simpozijev in kongresov 
Zbornice – Zveze. Utrip, letnik XXVI/8, november, 2018. 

 Berkopec, M. Podoba medicinske sestre, babice in tehnika zdravstvene 
nege. Utrip, letnik XXVI/9, december, 2018. 

 

 

IV. Interesne dejavnosti 

Pohodniška sekcija je letos pod vodstvom Marjete Martinčič pripravila in izvedla 
6 pohodov, in sicer 7. 3. 2018 na Planino nad Vrhniko, 4. aprila smo šli po 
Machovi poti, 9. maja na Hleviško planino, 6. junija na Matajur, 3. oktobra na 
Bevkov vrh in Sivko, 21. 11. 2018 pa na Ljuben in Sv. Vid. Organizirali smo tudi 
4-dnevni izlet na Vis, v sodelovanju s hrvaškimi kolegicami pa smo se udeležili 
tradicionalne prireditve v Varaždinu Špancirfest, kjer smo se družili z 
medicinskimi sestrami iz Varaždina. 
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V. Program dela in cilji za leto 2019 

Leta 2019 bo naša največja skrb organizacija in izvedba strokovnih 
izobraževanj.  
17. in 18. januarja bomo izvedli 11. Dneve Marije Tomšič z naslovom Vloga 
zdravstvene nege pri sodobni prehranski terapiji. V februarju bomo izvedli 
seminar in predstavili patronažno dejavnost ter izvedli redni letni občni zbor. 
Pripravili pa bomo tudi 2. del seminarja o diabetični retinopatiji, oba seminarja 
bosta potekala v Novem mestu. Marca načrtujemo izvedbo obvezne vsebine iz 
etike in zakonodaje v zdravstveni negi. Prav tako pa bomo izvedli seminar z 
naslovom Interventna kardiološka diagnostika – kdo smo in kaj delamo. Aprila 
bomo izvedli delavnico TPO z uporabo AED ter seminar Kakovost in varnost v 
zdravstveni negi. V maju pripravljamo seminar Izzivi v zobozdravstvu ter 
srečanje in različne dejavnosti ob dnevu medicinskih sester. Udeležili se bomo 
kongresa zdravstvene in babiške nege ter slavnostne akademije ob dnevu 
medicinskih sester. 
Jeseni bomo pripravili strokovno srečanje na temo komplementarne medicine, 
ki je načrtovano za september, oktobra bomo govorili o varnem rokovanju z 
zdravili, novembra pa skupaj z društvom in bolniki pripravljamo seminar o 
fibromialgiji. novembra bomo praznovali tudi 40-letnico dialize v Novem mestu. 
Tudi ob tej priložnosti bomo pripravili strokovno srečanje. Znova bomo izvedli 
delavnico TPO z uporabo AED. Vsa srečanja bodo potekala v Novem mestu. 
Letos bomo kot vsako leto zaključili na Prepihu s prednovoletnim srečanjem, 
podelitvijo srebrnih znakov in veselim druženjem. 

 Še naprej si bomo prizadevali za napredek in uveljavitev zdravstvene 
nege, kajti vsi se zavedamo, da smo samo skupaj lahko močni in vidni ter 
tako bolj uspešni, zato se bomo še bolj povezovali s krovno organizacijo 
in drugimi regijskimi društvi ter strokovnimi sekcijami. Sodelovali bomo 
tudi z vsemi organizacijami v regiji: s prostovoljci, šolami, občinami, z 
Rdečim križem, RIC, društvi upokojencev, lokalnimi mediji ... Želimo, da 
se imajo naši člani možnost vključevati v vse projekte, ki jih ponuja stroka 
ali tudi lokalno okolje. še naprej bomo sodelovali in se povezovali tudi z 
medicinskimi sestrami zunaj meja naše države (s Srbijo, Makedonijo in 
Hrvaško). Veliko pozornosti bomo namenjali druženju tako na družabnih 
srečanjih kot na izletih, pohodih ali delavnicah. Načrt letošnjih pohodov 
bomo skušali v celoti realizirati, načrtujemo 6 pohodov, in sicer  

 1. marec 2019: Katarina nad Ljubljano, 

 2. april 2019: Rašica, 

 3. maj 2019: Vodiška planina, 

 4. junij 2019: Bukov vrh, 

 5. oktober 2019: Pokljuška soteska, 

 6. november 2019: pohod v neznano. 
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VI. Druge aktivnosti 

Udeležili smo se vseh sej ORSD in na njih tudi aktivno sodelovali. 
Naša članica je članica uredniškega odbora revijje Utrip, dve kolegici sta članici 

upravnega odbora Zbornice  Zveze. 
Kolegica je članica nacionalne komisije za visokošolsko izobraževanje – 
NAKVIS. Naše članice so habilitirane kot predavateljice na Fakulteti za 
zdravstevne vede Novo mesto ter usposobljene za mentorje dijakom in 
študentom, ki prihajajo na klinične vaje v delovna okolja. 
20. 2. 2018 smo izvedli redni letni občni zbor društva in izvolili poslance za 
skupščino.   
Udeležili smo se simpozija zdravstvene in babiške nege Slovenije. Ob 
mednarodnem dnevu medicinskih sester smo organizirali voden ogled gradu v 
Brestanici in ogled gledališke predstave, v sodelovanju s prostovoljci Srednje 
zdravstvene in kemijske šole Novo mesto smo v bolnišnici pripravili stojnice s 
predstavitvijo dela medicinskih sester ob 12. maju in predstavitev dela babic ob 

5. maju. Udeležili smo se slavnostne akademije Zbornice  Zveze v Ljubljani. 
Naša članica je bila dobitnica zlatega znaka, ob tej priložnosti je bil objavljen 
intervju predsednice na lokalnem radiu ter intervju in predstavitev dobitnice 
zlatega znaka v lokalnih medijih.  
V mesecu oktobru, ki je posvečen boju proti raku na dojki, smo skupaj z 
ginekološko-porodniškim oddelkom bolnišnice pripravili stojnico, kjer smo delili 
rožnate pentlje in zloženke o preventivni dejavnosti v boju proti raku dojk, 
obeležili smo tudi dan celiakije, dan paliativne oskrbe, dan cerebralne paralize. 
Dan diabetesa smo pripravili skupaj z Društvom diabetikov Dolenjske, prav tako 
smo obeležili tudi dan astmatikov in veliko sodelovali pri promociji nacionalnih 
programov SVIT, ZORA in DORA. 
Kot že nekaj let smo tudi letos 6. decembra v SB Novo mesto pripravili srečanje 
za prostovoljce in njihove mentorje, ki delujejo v naši bolnišnici, in jih skromno 
obdarili. 
Leto smo zaključili s prednovoletni, srečanjem 20. decembra na Prepihu. 
Priznanje srebrni znak društva smo podelili letos trem zaslužnim kolegicam iz 
regije. Spomnili smo se tudi tistih, ki so v letošnjem letu odšli v zasluženi pokoj.  
Nekatere kolegice aktivno sodelujejo v okviru Rdečega križa pri tečajih prve 
pomoči za voznike, gasilce in na krožkih prve pomoči v osnovnih šolah, 
pripravljajo različna predavanja na temo promocije zdravega življenja, 
preventive raka dojk in črevesja, pripravljajo predavanja  o diabetesu in arterijski 
hipertenziji, še vedno pa potekajo tudi izobraževanja za romsko populacijo 
(preprečevanje raka na materničnem vratu in dojki, kontracepcija). Nekatere 
kolegice so sodelovale na regijskem tekmovanju ekip NMP. Kolegica je vodila 
pogovor z avtorjem pri predstavitvi knjige "Kaj pa vidva čakata?" Nekaj kolegic 
je predsednic regijskih odborov Rdečega križa, nekatere aktivno sodelujejo kot 
članice v regijskih odborih. Naše članice sodelujejo tudi kot predavateljice na 
fakultetah in srednjih šolah ter v lokalnem okolju, kjer so predstavljale delo 
medicinskih sester v referenčnih ambulantah. Predsednica društva je tudi lansko 

leto predstavila delovanje in pomen Zbornice  Zveze in regijskega društva na 
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Srednji zdravstveni šoli in Fakulteti za zdravstvene vede ter jih spodbujala, da 
se včlanijo. 
Ves čas sodelujemo z lokalnimi organizacijami, društvi, občinami, šolami, vrtci 
in Fakulteto za zdravstvene vede Novo mesto. 
Društvo na svoji spletni strani svoje člane sproti obvešča o društvenem 
delovanju in vseh aktivnostih. 
O vseh dejavnostih društva  so tudi v lanskem letu poročali vsi lokalni in tudi 
drugi mediji (Dolenjski list, Vaš kanal, radio Krka, Dnevnik). Prav tako so lokalni 
mediji širšo javnost obveščali o podelitvi najvišjih društvenih priznanj. Poročilo je 
bilo sprejeto na redni seji IO Društva 15. 1. 2019. 

 
 
Poročilo pripravila: Jožica Rešetič, predsednica društva 
 

 

12. 6. Društvo MSBZT Nova Gorica  

 

I. Kratka predstavitev regijskega strokovnega društva 
 

Organi društva 
Predsednica: Metka Plesničar  
Podpredsednica: Monika Kalin Vodopivec  
Izvršilni 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 
Nadzorni odbor: Jasmina Komel, Irma Rijavec, Tina Gregorc, Jana Klanjšček, 
Marta Rustja  

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  

 

II. Izvedena strokovna srečanja in projekti 

 27. 1. 2018: Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED 

 2. 6. 2018: Kakovost in varnost v zdravstvu 

 10. 11. 2018: Etika in zakonodaja s področja zdravstva 
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III. Založniška dejavnost 

 Objava v glasilu Utrip, april 2018 – Slovesna podelitev znaka priznanja in 
volilni občni zbor Društva MSBZT Nova Gorica 

 Objava v glasilu Utrip, maj 2018 – Pohod ŽIVI MUZEJ KRASA  

 Objava v glasilu Utrip, oktober 2018 – Strokovna ekskurzija na Koroško z 
obiskom bolnišnice v Celovcu  

 

IV. Interesne dejavnosti 

 9. 3. 2018: Slavnostna podelitev znaka priznanj in volilni občni zbor za 
mandatno obdobje 2018/2022 

 2. 4. 2018: pohod ŽIVI MUZEJ KRAS 

 24. 5. 2018: Kopenhagen, Malmo in mini križarjenje v Oslo – strokovna 
ekskurzija 

 22. 9. 2018: Strokovna ekskurzija na Koroško z obiskom bolnišnice v 
Celovcu 

 24. 11. 2018: Prednovoletno srečanje, ogled gledališke igre in druženje 
ob večerji v restavraciji Primula  

 

V. Program dela in cilji za leto 2019 

Strokovna izpopolnjevanja: 

 26. 1. 2019, Nova Gorica: Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED  

 november 2019, kraj srečanja naknadno: Poklicna etika in zakonodaja v 
zdravstvu 

 maj 2019, kraj srečanja naknadno: Kakovost in varnost v zdravstvu 

 kraj in čas srečanj naknadno: krajše delavnice  
Druženja: 

 marec 2019, kraj srečanja naknadno: občni zbor društva 

 maj 2019, kraj naknadno: strokovna ekskurzija 

 23. 11. 2019, kraj srečanja naknadno: prednovoletno srečanje 

 večkrat letno druženje v skupinah, ki delujejo v našem društvu 

 kraj in čas naknadno: dva pohoda 
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. 
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VI. Druge aktivnosti 

 Udeležba članov na slovesnosti ob mednarodnem dnevu medicinskih 
sester na Brdu pri Kranju. 

 Redni in izredni občni zbor društva.  

 Redne seje izvršnega odbora društva (IO). 

 Korespondenčne seje IO. 

 Redna seja nadzornega odbora društva. 

 Seje komisije za izobraževanje. 

 Aktivno vključevanje v naloge in dejavnosti Zbornice – Zveze in aktivno 
sodelovanje z drugimi društvi in strokovnimi sekcijami: seje ORDS, 
srečanje funkcionarjev Zbornice – Zveze. 

 
 
Poročilo pripravila: Metka Plesničar, predsednica društva  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. 7. Društvo MSBZT Ptuj - Ormož 

 
 

I. Kratka predstavitev regijskega strokovnega društva 

Organi društva 
Predsednica: Tanja Ribič Vidovič 
Podpredsednica: Nevenka Rosić 
Upravni odbor: Sabina Bricelj Čelan, Metka Rašl, Suzana Komperšak, Valerija 
Kokot, Irena Galun, Sergeja Zebec, Dragica Golob, Jožica Lozinšek, Ida Emeršič, 
Majda Feguš, Brigita Mlinarič, Irena Klasinc, Andreja Bračič, Boštjan Viher, Mira 
Gašparič, Marija Kokol, Bernarda Stajnko 
Nadzorni odbor: Anja Bela, Marta Hanžekovič, Albina Šimenko 
Častno razsodišče: Romana Nedog, Simona Petrovič, Nina, Miklašič, Lirija 
Zemljarič, Dušanka Zadravec 
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II. Izvedena strokovna srečanja in projekti 

 19. 1. 2018: strokovno izobraževanje Psihosocialni vidiki obravnave 

pacienta z učnimi delavnicami (71 udeležencev)  

 3. 2. 2018: strokovno izobraževanje TPO z vključenim AED - modul 

obvezne vsebine (55 udeležencev)  

 17. 2. 2018: strokovno izobraževanje Zakonodaja s področja zdravstva in 

poklicna etika - modul obvezne vsebine (136 udeležencev)  

 17. 3. 2018: strokovno izobraževanje TPO z vključenim AED - modul 

obvezne vsebine (56 udeležencev)  

 6. 4. 2018: strokovno izobraževanje Obravnava podhranjenega bolnika z 

motnjami požiranja in učnimi delavnicami (53 udeležencev) 

 5. 6. 2018: strokovno izobraževanje Učinkovita pomoč pri preprečevanju 

in zdravljenju razjed zaradi pritiska z učnimi delavnicami (32 

udeležencev) 

 21. 9. 2018: strokovno izobraževanje Celostna oskrba bolnika z vensko 

golenjo razjedo (81 udeležencev)  

 18. 10. 2018: strokovno izobraževanje Demenca (45 udeležencev)  

 20. 10. 2018: strokovno izobraževanje TPO z vključenim AED - modul 

obvezne vsebine (52 udeležencev) 

 10. 11. 2018: strokovno izobraževanje Kakovost in varnost v zdravstvu - 

modul obvezne vsebine (119 udeležencev) 

III. Založniška dejavnost 

 Zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika z volilnim občnim 

zborom. 

 Planinski pohod na Košuto. 

 Utrinki s strokovnega izobraževanja Celostna obravnava bolnika z 

vensko golenjo razjedo. 

IV. Interesne dejavnosti 

 marec: gledališka predstava Na kmetih (komedija), 

 junij: planinski izlet na Košuto,  

 december: zaključek leta v Hotelu Roškar. 
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V. Program dela in cilji za leto 2019 

Predsedstvo DMSBZT Ptuj - Ormož je na 3. redni seji 28. 9. 2018 sprejelo 
program dela za leto 2019. Programi strokovnih izobraževanj so namenjeni 
zaposlenim v zdravstveni in babiški negi in so usklajeni z obveznimi vsebinami. 

STROKOVNA IZOBRAŽEVANJA: 

 19. 1. 2019: TPO z vključenim AED - modul obvezne vsebine, 

 17. 1. 2019: Kinestezija z učnimi delavnicami, 

  2. 2. 2019: Zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika - modul 
obvezne vsebine, 

 13. 2. 2019: Modra komunikacija, 

 16. 3. 2019: Z asertivno komunikacijo do vzajemnega spoštovanja, 

 26. 3. 2019: Obvladovanje in preprečevanje okužb v povezavi z 
zdravstveno oskrbo, 

  6. 4. 2019: TPO z vključenim AED - modul obvezne vsebine, 

 12. 4. 2019: Alergije  težave današnjega časa, 

 14. 5. 2019: Paliativna oskrba bolnika, 

 20. 9. 2019: Sodobni pristopi pri obravnavi bolnika s kronično rano z 
učnimi delavnicami, 

  5. 10. 2019: Kakovost in varnost v zdravstvu - modul obvezne vsebine, 

 18. 10. 2019: Sodobni pristopi v rehabilitaciji z učno delavnico tehnik 
dihanja DNS, 

 16. 11. 2019: TPO z vključenim AED - modul obvezne vsebine, 

 21. 11. 2019: Kinestezija z učnimi delavnicami. 

 

SREČANJA 

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

  Od 6. 5. do 12. 5. 2019 dejavnosti v regiji za promocijo zdravstvene in 
babiške nege. 

 KULTURNE DEJAVNOSTI 

 22. 3. 2019: gledališka predstava ob dnevu žena in materinskem dnevu 

IZLETNIŠTVO 

 maj: izlet po slovenski Istri, 

 junij: planinski izlet na Golico, 

 junij: Poli maraton Ptuj. 
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ZAKLJUČEK LETA 

  6. 12. 2019: zaključek leta v Hotelu Roškar.  

OSTALE AKTIVNOSTI DRUŠTVA 

 16. 3. 2019 redni občni zbor DMSBZT Ptuj – Ormož v Hotelu Roškar. 

 Načrtujemo 3 do 4 redne seje predsedstva društva.  

 Sodelovanje z Zbornico  Zvezo. 

 Sodelovanje v odboru regijskih strokovnih društev.  

 Sodelovanje v lokalnem okolju. 

 Povezave z nevladnimi organizacijami. 

 Spremljanje aktualnih dogodkov na področju zdravstva, zdravstvene in 
babiške nege. 

VI. Druge aktivnosti 

 Aktivnosti v regiji, za promocijo zdravstvene in babiške nege v organizaciji 
DMSBZT Ptuj - Ormož ob dnevu medicinskih sester in babic. 

 Zbiranje pripomočkov za osebno higieno za socialno ogrožene. 
 Sodelovanje na redni skupščini Zbornice – Zveze. 
 Sodelovanje z Zbornico – Zvezo ob mednarodnem dnevu medicinskih 

sester (12. maj) in babic (5. maj).  
 Štiri redne seje predsedstva. Obravnavanje aktualne problematike. 
 Redni občni zbor 17. 2. 2018. 

 
 
Poročilo pripravila: Tanja Ribič Vidovič, predsednica društva 
 
 
 

12. 8. Društvo MSBZT Koper  

 

Associazone infermiere, ostetriche e infermieri 
professionali di Capodistria 

I. Predstavitev regijskega strokovnega društva 

Organi društva 
Predsednica: Doroteja Dobrinja 
Podpredsednica: Maja Praček 
Upravni odbor:  Bojana Baričič, Elvira Blaškovič, Diana Godec, Karmen Jakomin, 
Cvetka Lorger Rekič, Tanja Montanič Starc, Mira Peroša, Boja Pahor, Danijela 
Petelin, Valentina Smrdel, Mira Šavora, Marija Tulek 
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Nadzorni odbor: Diana Koren, Mirsada Osmani, Ornela Trebovc, Nataša Uranjek, 
Simon Veladžič 
Častno razsodišče: Marko Grdina, Vanja Kosmina Novak, Elizabeta Kovačič, Ester 
Štenta, Romina Vidmar Dolgan. 

II. Izvedena strokovna srečanja in projekti 

 3. 2. 2018: TPO z uporabo AED (43 udeležencev) 

 9. 3. 2018: Kakovost in varnost v zdravstvu (125 udeležencev) 

 5. 4. 2018: Demenca (126 udeležencev) 

 21. 11. 2018: Zakonodaja s področja zdravstva ter poklicna etika v 
zdravstveni negi (140 udeležencev) 

 

III. Interesne dejavnosti 

 17. 5. 2018, Portorož: Svečanost ob mednarodnem dnevu medicinskih 
sester in babic ter  podelitev priznanj SDMSBZT Koper – SREBRNI ZNAK 
za leto 2018 

 14. 12. 2018, Portorož: Slovesnost ob zaključku leta s podelitvijo jubilejnih 
priznanj SDMSBZT Koper  

 19. 5. 2018 do 22. 5. 2018: izlet v Apulijo v Italiji z ogledom mest Bari, 
Castel del Monte, Altamura, Alberobello … 

 21. 9. 2018 do 22. 9. 2018: jesenska strokovna ekskurzija na Koroško z 
ogledom Splošne bolnišnice Slovenj Gradec. 

 

IV. Program dela in cilji za leto 2019 

 januar 2019, OB Valdoltra: Zakonodaja s področja zdravstva in poklicna 
etika, modul licenca  

 marec 2019, OB Valdoltra: Izzivi zdravstvene in babiške nege in Občni 
zbor društva  

 junij 2019, OB Valdoltra: TPO z uporabo AED za zaposlene v zdravstveni 
in babiški negi  

 oktober 2019, OB Valdoltra: Kakovost in varnost v zdravstvu  

 maj 2019, Kongresni center Bernardin, Portorož: Slovesnost ob 
mednarodnem dnevu medicinskih sester in babic s podelitvijo najvišjih 
priznanj SDMSBZT Koper srebrnih znakov  

 december 2019, Kongresni center Bernardin, Portorož: Slovesnost ob 
zaključku leta s podelitvijo jubilejnih priznanj SDMSBZT Koper za leto 
2019  

Izletniški program/strokovna ekskurzija: 

 maj 2019: izlet  termin, lokacija in program bodo objavljeni na spletni 
strani SDMSBZT; 



Poročilo o delu organov Zbornice – Zveze za leto 2018   

 102 

 jesen 2019: strokovna ekskurzija  program, termin in lokacija bodo 
objavljeni na spletni strani SDMSBZT. 

 
Enodnevni pohodi – program bo objavljen na spletni strani društva. 

 
 
Poročilo pripravila: Doroteja Dobrinja v sodelovanju s članicami upravnega 
odbora 
 
 
 

12.9. Društvo MSBZT Velenje 

 
 

I. Kratka predstavitev regijskega strokovnega društva 
 

Organi društva 
Predsednik: mag. Janez Kramar 
Podpredsednik: Andrej Koletnik 
Izvršilni odbor: Špela Hofinger Mihelič, Suzana Lipnik, Darinka Poljanšek, Marija 
Krt, Gabrijela Miklavžina  
Nadzorni odbor: Dea Hudarin, predsednica, Nataša Gregorič, Erna Stropnik 
Častno razsodišče: mag. Darja Kramar, predsednica, Slavica Avberšek, Tahi 
Globačnik 

 

II. Izvedena strokovna srečanja in projekti 

 

 31. 1. 2018, Velenje: Etika in zakonodaja s področja zdravstva; 

 7. 3. 2018, Velenje: Kakovost in varnost v zdravstvu; 

 28. 5. 2018, Velenje: Temeljni postopki oživljanja z AED; 

 30. 5. 2018, Velenje: Temeljni postopki oživljanja z AED; 

 10. 9. 2018, Velenje: Temeljni postopki oživljanja z AED; 

 24. 10. 2018, Velenje: Kakovost in varnost v zdravstvu; 

 22. 11. 2018, Velenje: Kako deluje zdravstvo ob množičnih nesrečah in 
AMOK dogodkih.  

 

III. Založniška dejavnost 

Predstavitev DMSBZT Velenje v almanahu Naš čas. 
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IV. Interesne dejavnosti 

 tečaj angleškega jezika 

 
V. Program dela in cilji za leto 2019 

 januar 2019: Etika in zakonodaja v zdravstvu; 

 februar 2019: Prepoznava in ukrepanje ob zastrupitvah; 

 marec 2019: Kakovost in varnost v zdravstvu; 

 april 2019: Bolezni oči; 

 maj 2019: svečana proslava ob mednarodnem dnevu medicinskih sester;  

 junij 2019: Kako nas obvladuje tesnoba? 

 september 2019: izlet DMSBZT Velenje; 

 oktober 2019: predstavitev dispečerske službe zdravstva in algoritma za 
odločanje; 

 november 2019: gastrointestinalne težave, bolezni sodobnega časa; 

 december 2019:  
o kulturna predstava ali strokovno predavanje; 
o tradicionalno prednovoletno druženje članov DMSBZT Velenje. 

 
AKTIVNOSTI NA PODROČJU VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA  

 delavnica sodobnih kuharskih tehnik, 

 planinski pohod,  

 enodnevno potepanje po Sloveniji, 

 gledališka predstava ob mednarodnem dnevu žena in občni zbor 
društva. 

 

VI. Druge aktivnosti 

 21. 4. 2018: potepanje po Istri,  

 28. 9.–30. 9. 2018: kulinarično popotovanje in Cinque Terre, 

 11. 5. 2018: udeležba na svečani proslavi Zbornice  Zveze. 

 
 
Poročilo pripravil: mag. Janez Kramar, predsednik društva 
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12. 10. Društvo MSBZT Pomurja 

 

I. Kratka predstavitev regijskega strokovnega društva 

Organi društva 
Predsednica: Dragica Jošar  
Podpredsednica: Brigita Kovačec 
Izvršilni odbor: Jasna Meško (tajnica), Renata Gorjan, Simon Jelenovec, Urška 
Sinic, Karla Zemljič Pučko, Zvonka Brus Hladen, Katja Fortunat, Alenka Ledinšek, 
Dragica Kosmajer, Mojca Rožman Nagy, Renata Škrget, Simon Kovač, Tadeja 
Sršen, Irena Šumak, Dragica Krojs, Leon Hegeduš, Darja Hoheger, Melita Lapoši, 
Marija Flisar, Klaudija Sever Lovenjak, Erika Gaber Horvat, Ema Mesarič, Cvetka 
Meolic  
Nadzorni odbor: Daniela Mörec, Emilija Kavaš, Aleksandra Balažic Gjura, Jože 
Trajber, Anica Benkovič  
Častno razsodišče: Zlatka Lebar, Marija Zrim, Marija Kohek, Andreja Bogdan, 
Slavica Mencingar 

II. Izvedena strokovna srečanja in projekti  

 20. 1. 2018: Kakovost in varnost v zdravstvu  modul licenca (200 
udeležencev) 

 23. 1. 2018: predavanje o duši in srcu in kristalnih energijah narave (50 
udeležencev) 

 20. 2. 2018: predstavitev ZN na ginekološko-porodniškem oddelku SB 
MS (81 udeležencev) 

 14. 4. 2018: Poklicna etika in zakonodaja - modul licenca (189 
udeležencev) 

 18. 4. 2018: Vloga medicinske sestre v lokalni skupnosti (79 udeležencev)  

 9. 10. 2018: Predstavitev zdravstvene nege v ZD Murska Sobota (81 
udeležencev) 

 26. 10. 2018: 9. Pomurski in 5. mednarodni simpozij o kronični rani (180 
udeležencev) 

 17. 11. 2018: Kakovost in varnost v zdravstvu - modul licenca (176 
udeležencev) 

 28. 11. 2018: Pomlajevanje oči in izboljševanje vida (65 udeležencev) 

 12. 2018: Poklicna etika in zakonodaja v zdravstvu - modul licenca (175 
udeležencev) 

 celo leto TPO z AED  modul licenca (120 udeležencev) 

 18. 5. 2018: strokovno srečanje s podelitvijo srebrnih znakov in priznanj 
ob 12. maju na lokalni ravni  
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 12. 5. 2018: udeležba na osrednjem slovenskem srečanju ob 
mednarodnem dnevu medicinskih sester.  

 

III. Založniška dejavnost 

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

IV. Interesne dejavnosti 

1. in 2. 6. 2018: strokovna ekskurzija Ortopedska bolnišnica Valdoltra in Trst (50 
udeležencev)  
23. 6. 2018: planinski pohod na Blejsko kočo in Lipanski vrh (25 udeležencev)  
8. 12. 2018: predbožična ekskurzija Brno in Ljubljano (136 udeležencev) 
 
Nastopi ljubiteljske gledališke skupine po Pomurju.  

Sodelovanje vokalne skupine Žarek v UKC Maribor  božični koncert, nastop v 
kulturni dvorani Puconci domoljubne pesmi, nastop za goste v Biotermah Mala 
Nedelja, nastop na rednem letnem zboru članov DMSBZT Pomurja v Vivatu, 
nastop na tednu ljubiteljske kulture – hotel Termal Moravske Toplice, nastop ob 
podelitvi srebrnega znaka DMSBZT Pomurja, nastop na območni reviji pevskih 
zborov in vokalnih skupin v Bogojini, nastop ob Jeričevih dnevih v Dokležovju, 
božični koncert v SBMS. 
Udeležba na kolesarskem maratonu KD Beltinci. Udeležba na Maratonu treh src 
v Radencih. Srečanje upokojenih DMSBZT, 29. 11. 2018 (85 udeležencev). 
Sodelovanje v lokalni skupnosti Otok ljubezni Ižakovci ob 7. aprilu 2018. 

V. Program dela in cilji za leto 2019 

JANUAR  

 Medosebni odnosi  
FEBRUAR 

 Kakovost in varnost v zdravstvu – Vivat, Moravske Toplice – modul 
licenca  

 TPO z AED 
MAREC  

 Poklicna etika in zakonodaja v zdravstvu – Vivat, Moravske Toplice – 
modul licence  

 Redni letni Zbor članov  volilni za poslance  

 Skupščina Zbornice  Zveze 
APRIL 
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 Integriran pristop k obravnavi nujnih stanj v Urgentnem centru Murska 
Sobota 

 Sodelovanje z NIJZ ob 7. aprilu na lokalni ravni 

 TPO z AED 
MAJ 

 Strokovno srečanje na temo mednarodnega dneva medicinskih sester in 
babic na lokalni ravni. 

JUNIJ 

  Komunikacija in obravnava pacienta z luskavico  

 TPO z AED 
SEPTEMBER 

 Etični problemi in dileme pri delu z umirajočim – DSO Ljutomer 

 Predstavitev operacijske zdravstvene nege v Splošni bolnišnici Murska 
Sobota  

OKTOBER 

 Pomurski simpozij o kronični rani  

 Predstavitev dela medicinskih sester v VDC G. Radgona 

  Kakovost in varnost v zdravstvu – modul licenca  

 TPO z AED 
NOVEMBER 

 Poklicna etika in zakonodaja v zdravstvu - modul licenca 

 Prehranjenost ljudi v Pomurju s predstavitvijo rezultatov raziskave  

 TPO z AED  modul licenca.  
 

EKSKURZIJE  

 Dvodnevna strokovna ekskurzija –ogled zdravilišča ali bolnišnice Banja 
Luka (maj ali junij) 

 Predbožična ekskurzija (december). 

 REDNI LETNI ZBOR ČLANOV – 1. marec 2019, Vivat, M. Toplice 

I. REKREACIJA 

 Planinski pohod Uršlja gora, 22. 6. 2019 

 Maraton treh src Radenci  

 Kolesarski maraton (september) 

 Kopanje v hotelu Vivat Moravske Toplice 
II. KULTURNE DEJAVNOSTI  

 Nastopi vokalne skupine Žarek 

 Ogled gledališke predstave ali koncerta  
III. SREČANJA 
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 Udeležba na osrednjem slovenskem srečanju ob 
mednarodnem dnevu medicinskih sester, 12. maj  

 Srečanje upokojenih medicinskih sester, november 

 Skupine za samopomoč in osebnostno rast – vse leto  
IV. RAZISKOVALNA SKUPINA  

 Raziskava o prehranjenosti ljudi v Pomurju 
V. Vključevanje DMSBZT v lokalno okolje 
VI. ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST 

 Sodelovanje pri izdaji zbornika ob 10. Pomurskem simpoziju o 
kronični rani  

VII. DRUGE AKTIVNOSTI PO DOGOVORU IN POTREBAH V DRUŠTVU 
 Program dela se lahko med letom še dopolnjuje. 

VI. Druge aktivnosti 

Merjenje dejavnikov tveganja za bolezni srca in ožilja v lokalnih skupnostih vse 
leto. 
Delovanje skupin za samopomoč vse leto (14 skupin). 
Sodelovanje z NIJZ ob 7. aprilu. 
Začetni in nadaljevalni tečaj tujih jezikov (20 udeležencev). 

 
 
Poročilo pripravila: Dragica Jošar, predsednica društva 
 
 
 
 
 
 

13. 11. Društvo MSBZT Koroške 

 
 
 

I. Kratka predstavitev 

Organi društva  
Predsednica: Petra Štigl 
Podpredsednica: Bojana Zemljič 
Upravni odbor: Aleksandra Saša Horvat (tajnica), Kristina Pur (blagajničarka), 
Ladinek Danica, Vidovič Matej, Viderman Bojana, Mlinar Andreja, Štern Bojana, 
Topler Majda, Vetter Tina, Hovnik Markota Tanja, Rudl Urška, Gliebe Tatjana, 
Javornik Nada, Rogelšek Klavdija, Rejak Mateja 
Nadzorni odbor: Plaznik Marjana, Manojlovič Nada, Kuhelnik Milena, Krenker 
Katarina, Verčko Helena 
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Častno razsodišče: Trebičnik Andreja, Božič Marjanca, Pečovnik Dalja, Linasi 
Albina, Spanžel Jana. 
Leta 2018 smo imeli štiri seje upravnega odbora.  

  
II. Izvedena strokovna srečanja in projekti 
 

Načrt strokovnih izobraževanj za leto 2018 je bil uspešno realiziran. 
Skupno smo izvedli 8 strokovnih izobraževanj. 
 

 11. 1. 2018: strokovno izobraževanje ciklus predavanj Demenca 
(predavateljica Dalja Pečovnik) 

 31. 1. 2018: strokovno izobraževanje - modul licenca Etika in zakonodaja 
s področja zdravstva (v sodelovanju s SDMSBZT Velenje) 

 6. 2. 2018: strokovno izpopolnjevanje ciklus predavanj Patronažne 
medicinske sestre in dojenje (predavateljici Albina Linasi in Mateja 
Učakar) 

 7. 3. 2018: strokovno izobraževanje - modul licenca Kakovost in varnost 
(v sodelovanju s SDMSBZT Velenje) 

 21. 3. 2018: strokovno izpopolnjevanje Človek v svoji pravi naravi 
(predavateljica Saša Ropač) 

 12. 4. 2018: strokovno izobraževanje ciklus predavanj Stališča in znanja 
zdravstvenih delavcev o paliativni oskrbi (predavateljica Petra Kamnik) 

 11. 10. 2018: strokovno izobraževanje ciklus predavanj Bolnišnične 
okužbe (predavateljica Marijana Plaznik) 

 8. 11. 2018: strokovno izobraževanje ciklus predavanj Profesionalna 
odgovornost strokovnjakov zdravstvene in babiške nege (predavateljica 
Aleksandra Saša Horvat).  

 

III. Interesne dejavnosti 

 

 11. 5. 2018, Ljubljana: Sofinancirali smo udeležbo članom društva na 
simpoziju in na slavnostni akademiji s podelitvijo zlatih znakov.  

 
Organizirali smo: 

 21. 3. 2018: redni zbor članov društva 

 15. 6. 2018: slovesna prireditev s podelitvijo najvišjih priznanj društva 
najzaslužnejšim članom društva za leto 2017.Prejemniki priznanj za leto 
2017: Darja Hermonko – srebrni znak, Vlasta Verčko – srebrni znak, 
Franja Amon – bronasti znak. 

Uspešno smo realizirali: 

 10. 11. 2018: izlet članov društva Kulinarika Krasa in Trst, 

 7. 12. 2018: prednovoletno srečanje s kulturnim programom za članice 
sekcije upokojenih medicinskih sester pri društvu. 
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IV. Program dela in cilji za leto 2019 

STROKOVNA IZPOPOLNJEVANJA – modul licenca: 

 28. 2. 2019: TPO s sodelovanjem sekcije reševalcev v zdravstvu, 

 21. 3. 2019: Zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika, 

 18. 4. 2019: TPO s sodelovanjem Sekcije reševalcev v zdravstvu, 

 25. 5. 2019: TPO s sodelovanjem Sekcije reševalcev v zdravstvu, 

 26. 9. 2019: Kakovost in varnost v zdravstvu, 

 24. 10. 2019: TPO s sodelovanjem Sekcije reševalcev v zdravstvu, 

 24. 11. 2019: TPO s sodelovanjem Sekcije reševalcev v zdravstvu.  
 

DRUGE AKTIVNOSTI: 

 v mesecu marcu: sklic rednega zbora članov s svečano podelitvijo 
srebrnih in bronastih znakov društva,  

 v mesecu maju: predstavitev društva ob mednarodnih dnevih babic (5. 

maj) in medicinskih sester (12. maj)  društvo bo za člane in članice 
organiziralo prevoz na nacionalno svečanost ob 12. maju, 

 v mesecu decembru: sklic volilnega zbora članov. 
 v mesecu decembru: prednovoletno srečanje članic sekcije upokojenih 

medicinskih sester pri društvu. 

 

V. Druge aktivnosti 

Izvedli smo tri stojnice promocije zdravja s presejalnimi testiranji in predstavitve 
društva MSBZT Koroške v lokalnih skupnostih Ravne, Prevalje in Mežica. 
Sodelovali smo z ZD Ravne, z NIJZ OE Ravne in z drugimi društvi, ki delujejo v 
lokalnih skupnostih. 
V letu 2018 smo na spletni strani društva objavili vsa aktualna dogajanja v 

društvu, napovedi dogodkov in izjave Zbornice  Zveze. 

 
Poročilo so potrdili člani upravnega odbora Društva medicinskih sester, babic in 
zdravstvenih tehnikov Koroške na I. seji 30. 1. 2019. 
 
 
Poročilo pripravila: Petra Štigl, predsednica društva 
 
 
 
 
 
 



Poročilo o delu organov Zbornice – Zveze za leto 2018   

 110 

 

13. POROČILA IN PROGRAMI DELA STROKOVNIH 
SEKCIJ 

 

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

 
 

 

 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v medicini dela, prometa in  
športa deluje na področju aktivnega zdravstvenega varstva delavcev, voznikov in 
športnikov v tistem življenjskem okolju, kjer je sovpliv delovnega okolja. 
Prizadevamo si, da je strokovna sekcija ves čas aktivna in v zadnjih letih 
prepoznavna v tudi evropskem prostoru. 
12. 9. 2014 smo v okviru strokovnega srečanja izvedli volilni občni zbor, kjer smo 
potrdili predsednico, podpredsednico in člane izvršnega odbora strokovne sekcije. 
Septembra 2018 je potekel drugi mandat predsednici in nekaterim članom 
izvršilnega odbora strokovne sekcije, vendar na razpis ni bilo prijavljenih 
kandidatov, zato smo poslali vlogo na UO Zbornice – Zveze za podaljšanje 
mandata sedanji predsednici in članom izvršnega odbora do prvega strokovnega 
srečanja, kjer bomo ponovili volitve.  
 
Člani izvršilnega odbora 
Predsednica: Nevenka Šestan 
Podpredsednica: Vera Oblak 
Člani: Karla Pučko Zemljič, Jasna Horvat, Mateja Čargan, Barbara Terbovc, 
Bernarda Đogić, Darja Magnik (Vsi člani izvršilnega odbora imajo mandat od 12. 
9. 2014–12. 9. 2018.)  

II. Izvedena strokovna srečanja 

Portorož, 21. 9. in 22. 9. 2018: dvodnevni strokovni seminar z delavnicami pod 
naslovom Psihosocialna tveganja in preiskava pljučne funkcije – spirometrija (V 

popoldanskem delu smo si ogledali specifična delovna mesta Luke Koper  
ogled so vodili specialist medicine dela, prometa in športa, psiholog in varnostni 
inženir).  
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III. Založniška dejavnost 

Zbornik z naslovom Psihosocialna tveganja in preiskava pljučne funkcije – 
spirometrija z izvedbo delavnic. 

IV. Druga strokovna dejavnost 

28. aprila ob svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu je predsednica 
strokovne sekcije napisala izjavo za javnost z naslovom Varno ravnajmo z 
nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta. 
V strokovni sekciji imamo večino protokolov pripravljenih, z drugimi sorodnimi 
strokovnimi sekcijami se še vedno dopolnjujejo in usklajujejo glede poenotenja 
pri vsebini in nosilcih protokolov. 

 

V. Mednarodna dejavnost 

V evropskem združenju za medicino dela FOHNEU smo že vrsto let dejavni. 
Predsednica strokovne sekcije je članica evropskega združenja in deluje v 
delovni skupini za izobraževanje. V aprilu 2019 bo potekal mednarodni kongres 
FOHNEU v Budimpešti na Madžarskem.  

 

VI. Program dela in cilji za leto 2019 

Program dela: 

 Aktivno sodelovanje v evropskem združenju FOHNEU na delovnih 
srečanjih (2-krat letno) in sodelovanje pri pripravi na 7. mednarodni 
kongres FOHNEU od 24. 4. do 26. 4. 2019 v Budimpešti na Madžarskem. 

 Dopolnitev programa s področja vidnih funkcij in predstavitev na 
strokovnem srečanju. 

Cilji za leto 2019: 

 izvedba enodnevnega ali dvodnevnega strokovnega izobraževanja na 
strokovnem področju, 

 izvedba dveh izobraževanj v obliki delavnic v okviru strokovne sekcije 
Zbornice – Zveze, 

 izvedba specializacije za VMS in DMS s področja MDPŠ. 

 

VII. Druge aktivnosti 

 Aktivno sodelovanje z drugimi strokovnimi sekcijami znotraj Zbornice  Zveze 
in tudi z zdravniškim združenjem s področja medicine dela, prometa in športa. 

 
 
Poročilo pripravila: dr. Nevenka Šestan, predsednica strokovne sekcije  
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Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
psihiatriji 

 
 
 
 

 

 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 
 

Člani izvršilnega 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 
 
Izvršni odbor Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji in 
Stalne delovne skupine managementa zdravstvene nege na področju psihiatrije je 
leta 2018 zasedal na 4 rednih sejah in 7 korespondenčnih sejah. 

II. Izvedena strokovna srečanja 

 22. in 23. 3. 2018, Hotel Sava Rogaška, Rogaška Slatina: samostojno 
organizirano strokovno srečanje Svetovalne in motivacijske tehnike VI. 

 25. 5. 2018, Psihiatrična bolnišnica Begunje: sodelovanje pri organizaciji 

strokovnih srečanj s PB Begunje  Prepoznavanje in obravnava pacienta s 
samomorilnim vedenjem na vseh nivojih zdravstvenega varstva v različnih 
življenjskih obdobjih 

 10. 10. 2018, Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja 
Dornava: sodelovanje pri organizaciji strokovnih srečanj s Sekcijo MS in ZT 

v pediatriji in ZUDV Dornava  Celostna obravnava otroka in mladostnika s 
težavami na področju duševnega zdravja in/ali motnjo v telesnem in 
duševnem razvoju.  

III. Založniška dejavnost 

Leta 2018 je Sekcija MS in ZT v psihiatriji ob strokovnih srečanjih izdala 3 
zbornike strokovnih prispevkov z recenzijo.  
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IV. Druga strokovna dejavnost 

 Člani sekcije so sodelovali v delovni skupini za pripravo predloga vsebine 
specializacije s področja duševnega zdravja, psihiatrije in nevrologije. 
Predlogj je bil poslan na MZ. 

 

 Člani sekcije so sodelovali v Delovni skupini pri Ministrstvu za zdravje za 

implementacijo Nacionalne resolucije o duševnem zdravju 20182028. 
 

 3. IO sekcije je potrdil in poslal v nadaljno obravnavo nacionalni protokol 
Pomoč pri zagotavljanju varnosti. 

V. Mednarodna dejavnost 

Sekcija MS in ZT v psihiatriji je članica HORATIO – Evropskega združenja 
zdravstvene nege na področju psihiatrije. 

  VI.     Program dela in cilji za leto 2019 

 28. in 29. 3. 2019, Rogaška Slatina: samostojno organizirana strokovna 

srečanja  Svetovalne in motivacijske tehnike za delo s pacienti VII.  
 

 24. 5. 2019, PB Begunje: sodelovanje pri organizaciji strokovnega 

srečanja z UPK Ljubljana  Skupnostna psihiatrična obravnava danes 
in jutri 

 

 11. 10. 2019, Oddelek za psihiatrijo UKC Maribor: sodelovanje pri 
organizaciji strokovnega srečanja z Oddelkom za psihiatrijo UKC Maribor 

 Kakovost in varnost zdravstvene obravnave v psihiatriji 
 

 Izdelava in potrditev treh nacionalnih protokolov za Stalni nadzor v 
gibanju, za Diskretni nadzor, za Obravnavo pacienta s psihozo. 

   VII.   Druge aktivnosti 

Obeležitev 50. obletnice delovanja Sekcije MS in ZT v psihiatriji (10. 10. 2019). 

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

 
 

 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 

Sekcija je bila ustanovljena leta 1970 pri Zvezi društev medicinskih sester z 
namenom povezovanja in enotnosti v izobraževanju za poklice zdravstvene nege. 
Danes člani sekcije, ki združuje in povezuje učitelje oz. učiteljice in predavatelje 
oz. predavateljice zdravstvene nege, sledimo ciljem naših ustanoviteljic z 
različnimi aktivnostmi v skrbi za kakovostno izobraževanje v srednjem strokovnem 
in visokošolskem izobraževanju v zdravstveni negi v Sloveniji: z izobraževanjem 
učiteljev in predavateljev na strokovnih seminarjih in učnih delavnicah, sodelujemo 
z mentorji praktičnega pouka in kliničnih vaj v zdravstvenih in socialnih zavodih, 
izvajamo zdravstveno in vzgojno delo v okviru različnih srečanj in prireditev, 
seznanjamo in učimo dijake in študente pripadnosti in vključevanja v delo regijskih 

strokovnih društev in Zbornice  Zveze, vključujemo se v znanstveno raziskovalno 
delo in mednarodno sodelovanje v izobraževanju za poklice v zdravstveni negi in 
oskrbi ter drugo. 
Člani izvršilnega odbora 
Predsednica: Irena Šumak,  
Podpredsednica: Danica Artnak,  
Člani: Saša Šabjan, mag. Darja Ovijač, Mojca Tomažič, Maja Štempihar, mag. 
Barbara Kegl, dr. Miha Kaučič, Tanja Gašperlin.  
Redne seje izvršilnega odbora:  
13. razširjena seja izvršilnega odbora sekcije 10. 4. 2018, na kateri so bili prisotni 
predstavniki srednjih zdravstvenih šol in jih je predsednica Zbornice – Zveze 
Monika Ažman seznanila z izhodišči sestanka za prenovo izobraževalnega 
programa po poklicnem standardu zdravstveno-socialni asistent, za pridobljeno 
izobrazbo tehnik zdravstvene nege, ki ga je imela z direktorjem Centra RS za 
poklicno izobraževanje (CPI) Elidom Bandljem: skupina strokovnjakov, ki so jih 
predlagale posamezne šole oz. ravnatelji, pripravlja osnutek programa 
zdravstveno-socialni asistent, ki ga bodo prejeli predstavniki stroke Zbornice – 
Zveze na vpogled in na podlagi kritičnega pregleda vplivali na spremembe in 
dopolnitve. Marina Čok, predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov v zobozdravstvu, predstavi potrebo po poklicu zobozdravstveni asistent 
in predlaga pripravo programa oz. izbirni modul zobozdravstveni 
asistent/asistentka. 
14. seja izvršilnega odbora sekcije 4. 7. 2018, 
15. seja izvršilnega odbora sekcije 23. 10. 2018, 
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16. razširjena seja sekcije 7. 12. 2018, na kateri so bili prisotni predstavniki srednjih 
in visokih zdravstvenih šol, tematika: prenova v srednjem strokovnem 
izobraževanju, poučevanje in ugled učiteljev v izobraževanju za poklice v 
zdravstveni negi in oskrbi, skupno predavanje Sonje Pungertnik o vrednotah 
učiteljev. 
Korespondenčne seje: 7. 3. 2018, 16. 4. 2018, 18. 12. 2018. 

 
II. Izvedena strokovna srečanja 

20. marec 2018, Celje, strokovni seminar z učnimi delavnicami Z znanjem do varne 
in kompetentne zdravstvene nege in oskrbe. 

 

III. Založniška dejavnost 

Zbornik predavanj z recenzijo in CIP: Z znanjem do varne in kompetentne 
zdravstvene nege in oskrbe. Objavljen tudi članek v Utripu. 
Utrip, december 2018: Povzetki z razširjene seje Sekcije medicinskih sester v 
vzgoji in izobraževanju, ki govori o problematiki novega učnega programa 
srednjega strokovnega izobraževanja zdravstvene nege. 

 

IV. Druga strokovna dejavnost 

Sestanek vodstva Zbornice  Zveze in sekcije z ravnatelji srednjih zdravstvenih 

šol 4. 7. 2018 na sedežu Zbornice  Zveze. 
Maturanti posameznih šol prejeli na pobudo sekcije Kodeks etike. 
Aktivno sodelovanje in vključevanje sekcije pri prenovi programa Zdravstvena 
nega s pisnimi predlogi in pobudami skupini za prenovo programa pri Centru RS 
za poklicno izobraževanje. Sodelovanje na panelni razpravi 22. 11. 2018, večina 
članov izvršilnega odbora. 

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

 

V. Mednarodna dejavnost 

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

 

VI. Program dela in cilji za leto 2019 

Naša osnovna naloga je skrb za kakovostno izobraževanje v srednjem strokovnem 
in visokošolskem izobraževanju v zdravstveni negi v Sloveniji. Prav zato bomo 
skrbeli za izobraževanje učiteljev ZN, spremljali novosti v stroki in te posredovali 
dijakom in študentom. Sodelovali bomo tudi pri izobraževanju medicinskih sester 
tako v okviru regijskih društev kot strokovnih sekcij. Izvajali bomo 
zdravstvenovzgojno delo v okviru različnih srečanj in dogodkov, nadaljevali bomo 
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dejavnosti pri ozaveščanju mladih in ljudi za cepljenja. Preko različnih 
izobraževalnih projektov se bomo vključevali in povezovali v mednarodno 
izobraževalno delo tako v teoriji kot praksi ZN.  
14. marca 2019 bomo izvedli enodnevni strokovni seminar z učnimi delavnicami, 
namenjen medicinskim sestram v izobraževanju in drugim zainteresiranim 
medicinskim sestram z naslovom: Znanje za boljše zdravje.  
Konec avgusta bomo organizirali enodnevno srečanje medicinskih sester 
zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. Namen je seznanjanje s težavami v 
izobraževanju za poklice v zdravstveni negi in skrb za duhovno in pedagoško rast 
učiteljev in predavateljev zdravstvene nege, poenotenje poučevanja učnih vsebin 
iz zdravstvene nege. 
Organizacija strokovne ekskurzije za člane sekcije. 
Učitelji in predavatelji ZN, dijaki ter študenti bomo sodelovali z zdravstvenimi in 
socialnimi zavodi, izobraževalnimi institucijami, nevladnimi organizacijami na 
različnih zdravstvenovzgojnih prireditvah. 

Dijake in študente bomo seznanili z Zbornico  Zvezo in regijskimi strokovnimi 

društvi ter jih učili pripadnosti stroki ZN in Zbornici  Zvezi. Skrbeli bomo za 

pridobivanje novih članov Zbornice  Zveze. 
Organizirali bomo izobraževanje za mentorje kliničnih vaj in praktičnega pouka 
zdravstvenih in socialnih zavodov. 

 
Poročilo pripravila: Irena Šumak, predsednica strokovne sekcije 

 

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

 

 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 

Člani izvršilnega odbora 
Predsednik: Dejan Doberšek  
Podpredsednica: Asja Jaklič  
Člani: Anton Justin, Brigita Erbežnik Zdravković, Zlatko Grubešić, Marjetka 
Nemeš, Suzana Pečarič, Maja Draksler, Lejla Lampret Goševac.  
 
V letu 2018 se je izvršilni odbor sekcije sestal na treh rednih sejah in izvedel tri 
korespondenčne seje.  
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II. Izvedena strokovna srečanja 

 18. in 19. 5. 2018, Rogaška Slatina: 51. strokovni seminar: Delirij, 
sedacija in analgezija  

 4. 12. 2018, Ljubljana: enodnevni seminar Hemodinamski 
monitoring  

 12. 12. 2018 Ljubljana: enodnevni seminar Žilni pristopi  

 

III. Založniška dejavnost 

Zbornik z recenzijo Delirij, sedacija in analgezija. 

 

IV. Druga strokovna dejavnost 

 V sodelovanju z Univerzitetnim kliničnim centrom Ljubljana je sekcija 
izvedla specialna znanja s področja periferno uvedenih centralnih venskih 
katetrov z ultrazvokom.  

 Potekale so intenzivne priprave na evropski kongres zdravstvene nege 
kritično bolnega, ki bo potekal februarja 2019.  

 Sekcija je aktivno sodelovala pri pripravi dokumenta Strategija intenzivne 
medicine v RS. 

 Podelili smo dve priznanji na ožjem strokovnem področju.  

 

V. Mednarodna dejavnost 

 Sekcija je postala polnopravna članica Svetovnega združenja 
zdravstvene nege kritično bolnega (WfCCN). 

 Predstavnika sekcije sta se udeleževala rednih polletnih sestankov 
Svetovnega združenja medicinskih sester v anesteziji in Evropskega 
združenja zdravstvene nege kritično bolnega.  

 Sodelovali smo pri projektu MICE – ICU, multikulturnost v enotah 
intenzivnih terapij. 

 Aktivno sodelovanje z združenji in društvi, s katerimi ima sekcija podpisan 
sporazum o strokovnem sodelovanju.  

VI. Program dela in cilji za leto 2019 

 V letu 2019 bo strokovna sekcija izvedla več enodnevnih seminarjev na 
temo žilnih pristopov, hemodinamskega monitoring, obvladovanja 
bolečine in s področja transfuzijske dejavnosti.  

 Prav tako bodo izvedena specialna znanja s področja uvajanja periferno 
uvedenih centralnih venskih katetrov z ultrazvokom.  
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 V letu 2019 bo strokovna sekcija v sodelovanju EfCCNa izvedla 
evropski kongres obravnave kritično bolnega v enotah intenzivne 
terapije.  

VII. Druge aktivnosti 

 Nadaljevanje aktivnosti in sodelovanje pri pripravi dokumenta Strategija 
intenzivne medicine v RS.  

 Poenotenje ocene kritično bolnih v enotah intenzivnih terapij s točkovnim 
sistemom TISS 28.  

 
  
Poročilo pripravil: Dejan Doberšek, predsednik strokovne sekcije 
 
 
 
 

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
patronažni dejavnosti 

 
 
 
 
 
 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 

Člani izvršilnega odbora:  
Predsednica:  mag. Andreja Krajnc  
Podpredsednica: / 
Člani: Darja Brudar, Darja Hermonko, Aleksandra Jančič, Vesna Kleindienst, 
Andreja Ljubič, mag. Jožica Ramšak Pajk, Staša Rojten, Renate Škrget, Ornela 
Trebovc  
Stalno vabljena: dr. Mateja Berčan, ZZPMS 
Nadomestni člani: Dragica Jošar, Mira Peroša, Kristina Premrov, Vesna 
Kovačevič, Albina Šučurovič, Andreja Šavc, Sonja Seničar, Nataša Kunstič. IO 

Sekcije v sestavi članov  za mandatno obdobje 20172021  se je v letu 2018 sestal 
na štirih rednih sejah. 

II. Izvedena strokovna srečanja 

1. Ljubljana, 10. maj 2018: 12. redni posvet vodij v patronažni dejavnosti  
2. Terme Zreče, 24. in 25. oktober 2018: Obravnava družine v obdobju 

zgodnjega starševstva: nosečnica, otročnica, novorojenček, dojenček in 
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mali otrok (Strokovnega izobraževanja se je skupaj udeležilo več kot 160 
udeležencev.) 

III. Založniška dejavnost 

Izročki predavanj strokovnega srečanja v Termah Zreče, 2018. 

IV. Druga strokovna dejavnost 

1. Analizirali smo podatke o opravljenih storitvah in pripravljali izhodišča za 
nadaljnje ukrepe z željo dokončne ureditve financiranja področja 
patronažne dejavnosti. Podatke smo poslali na MZ in ZZZS in na podlagi 
podatkov predlagali spremembe za Splošni dogovor 2019. 

2. Na MZ smo podali pisno pobudo za vključitev patronažne službe v 
pripravo vsebin, vezanih na Resolucijo o duševnem zdravju in na svojo 
pobudo bili povabljeni v DS na MZ. 

3. Na MZ in ZZZS smo podali pobudo za spremembe Pravil OZZ v tistem 
delu, kjer pravila omejujejo izvajanje preventivnih patronažnih obiskov. 

4.  Redno smo se udeleževali sej OSS ter drugih aktivnosti v okviru Zbornice 
– Zveze in širše.  

5. Predsednica sekcije je stroko predstavljala s  strokovnimi prispevki, 
objavljenimi v recenziranih zbornikih  naslednjih izobraževanj: 
o Državni svet RS, september 2018 (Patronažno varstvo v skrbi za 

starejše osebe), 
o Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji, 

november 2018 (Vloga patronažnega varstva pri obravnavi pacientk z 
ginekološkim rakom), 

o DMSZT Ljubljana, november 2018 (Izzivi staranja v domačem okolju 

 pogled medicinske sestre), 
o revija Kakovostna starost, junij 2018 (Patronažna medicinska sestra 

je tesna sodelavka družinskih oskrbovalcev), 
o Gerontološko društvo Slovenije, september 2018 (Vloga patronažne 

medicinske sestre pri obravnavi družine z dementnim bolnikom), 
o revija Vzajemnost, oktober 2018 (Patronažne medicinske sestre 

marsikaj opazijo). 
6. Aktivno smo sodelovali v Delovni skupini za sistemsko ureditev 

dolgotrajne oskrbe, ki deluje na Ministrstvu za zdravje. 
7. Kot predstavniki stroke smo vključeni v izvedbo projekta MoST, ki poteka 

na NIJZ in je namenjen nadgradnji preventivnih programov v patronažni 
dejavnosti. 

8. Sodelovali smo pri oblikovanju odgovorov na vprašanja, ki jih zaposleni v 
patronažnem varstvu naslavljajo na Zbornico – Zvezo in sproti odgovarjali 
na tista, naslovljena neposredno na nas. 

9. Na IP smo naslovili vprašanje o obveščanju patronažne službe o 
odpuščenih pacientih in si v zvezi s tem pridobili pravno mnenje. 
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10. V glasilu Utrip smo objavili poročilo s strokovnega izobraževanja 
(december 2018). 

11. V letu 2018 smo odgovorili na  več kot 400 elektronskih sporočil, ki smo 
jih prejeli na e-naslov patronazna.sekcija@gmail.com. Pripravili smo 16 

dopisov, ki smo jih preko pisarne Z  Z posredovali na različne naslove 

ali pa smo jih naslovili samo na Z  Z. 

V. Program dela in cilji za leto 2019: 

1. kontinuirano nadaljevanje  dosedanjih aktivnosti sekcije, 
2. umestitev patronažne dejavnosti v zakonodajo – znova pripraviti predlog 

pravilnika in ga poslati na MZ, 
3. 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 struktura prebivalstva na posameznih terenskih področjih, 
indeks razvitosti posameznih terenskih področij,  podeželje  ter posebne 
pogoje na demografsko ogroženih in geografsko odročnih področjih – 
pozvati MZ za pripravo mreže skupaj s člani sekcije, 

4. pripraviti nacionalni protokol kontinuirane zdravstvene obravnave 
(protokol predaje otročnic, novorojenčkov in kurativnih pacientov 
patronažni službi), 

5. dvig organizacijske kulture in pripadnosti sekciji in stanovski organizaciji, 
6. 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, 

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

8. organizacija in priprava vsebinsko bogatih strokovnih srečanj glede na 
izražene potrebe članstva, 

9. nadaljevanje organiziranja rednih letnih posvetov vodij patronažnih služb, 
ki so pomemben prispevek h krepitvi položaja stroke in opolnomočenja 
vodij – vsaj 1-krat letno, 

10. 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, 

11.  sodelovanje pri vzpostavitvi nacionalnega informacijskega sistema v 
okviru e-Zdravja, 

12. 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, 

mailto:patronazna.sekcija@gmail.com
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13. poenotiti vsebine preventivnega delovanja in programirane zdravstvene 
vzgoje, ki so določene s Pravilnikom za izvajanje preventivnega 
zdravstvenega varstva na primarni ravni ter jih dopolniti z novimi področji 
delovanja – predlog na MZ, da nas povabijo k pripravi sprememb 
pravilnika, 

14. 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. 
 

Dogodki, ki jih želimo organizirati:  

 13. redni posvet vodij patronažnih služb 

 dvodnevni strokovni seminar s strokovnimi vsebinami z naslovom: Izzivi 
patronažnega varstva pri obravnavi starejših oseb v domačem okolju 

  
Publicistična dejavnost: 

 Priprava zbornika strokovnega srečanja z recenzijo. 

 
Poročilo pripravila: mag. Andreja Krajnc, predsednica strokovne sekcije 
 
 

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
operativni dejavnosti      

 

 

 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 

Člani izvršilnega odbora 
Predsednica: Tatjana Požarnik 
Podpredsednica: Tatjana Trotovšek 
Člani: Sanja Arnautović, Blaž Brdnik, Gorana Furlanič, Aljoša Kraševec, Barbara 
Luštek, Elvira Sadiku, Simona Sečko 

II. Izvedena strokovna srečanja 

1. Dolenjske Toplice, 18. 5. 2018: Moč za spremembe  
2. Ptuj, 23. in 24. 11. 2018: Perioperativna zdravstvena nega je v vaših 

rokah  
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III. Založniška dejavnost 

1. Brošura Odstranjevanje kirurškega dima – vsakdo ima pravico do čistega 
zraka 

2. Zbornik XXXVII – Moč za spremembe, maj 2018 
3. Zbornik XXXIX – Perioperativna zdravstvena nega je v vaših rokah, 

november 2018 

IV. Druga strokovna dejavnost 

1. Potrditev in objava nacionalnih protokolov, maj 2018 
- Higiensko umivanje rok, 
- Kirurško umivanje in razkuževanje rok, 
- Kirurško štetje obvezilnega materiala, igel in instrumentov. 

2. Posodabljanje obstoječe literature (Priročnik) 

V. Mednarodna dejavnost 

1. Članstvo v EORNA 
2. Udeležba na AORN Global Surgical Conference & Expo 2018, ki je 

potekal od 24. do 28. marca 2018 v New Orleansu 

VI. Program dela in cilji za leto 2019 

- Obeležitev dneva operacijskih medicinskih sester Evrope, 15. februar 
2019, 

- promocija zdravega in varnega delovnega okolja za zaposlene v 
operacijski dvorani – izdaja brošure na temo ergonomije, 

- organizacija strokovnega izobraževanja novembra 2019, 
- izdaja zbornika predavanj ob strokovnem izobraževanju, 
- aktivna udeležba na 9. kongresu EORNA, maja 2019 (plakati), 
- aktivna udeležba na kongresu zdravstvene in babiške nege Slovenije, 

maja 2019, 
- aktivna udeležba na kongresu ICN 2019, 
- udeležba na AORN Global Surgical Conference & EXPO, aprila 2019, 
- posodobitev obstoječe literature, 
- aktivna udeležba na strokovnih izobraževanjih drugih strokovnih sekcij, 
- prevod brošure Kirurški dim v angleški jezik, 
- promocija informativne brošure »Odstranjevanje kirurškega dima – 

vsakdo ima pravico do čistega zraka« in ozaveščanje zaposlenih in širše 
javnosti o nevarnih vplivih kirurškega dima, 

- sodelovanje v projektih Zbornice – Zveze, 
- oblikovanje novih nacionalnih protokolov, 
- posodobitev spletne strani za samostojno upravljanje. 

 
Poročilo pripravila: Tatjana Požarnik, predsednica strokovne sekcije 
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Sekcija medicinskih sester in babic    

 
 

 

 

 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 

Člani izvršilnega odbora  
Predsednica: Karolina Kovač 
Podpredsednica: Irena Maguša 
Člani: Marjana Adamič, Renata Nahtigal, Anže Čeh, Angelca Petaci Cimperman, 
Gordana Njenjič. 
 
V letu 2018 smo imeli 2 seji. 

II. Izvedena strokovna srečanja 

20. 4. 2018, Postojna: Pomen znanja za kakovostno obravnavo otrok, žensk in 
družine  

III. Založniška dejavnost 

Izdaja zbornika strokovnega srečanja v Postojni 

 

IV. Druga strokovna dejavnost 

Sodelovali smo v DS MZ pri pripravi Strokovnih usmeritev za načrtovani porod 
doma in delo uspešno zaključili. Povezovali smo se z Združenjem za perinatalno 
medicine ob organizaciji Novakovih dnevov, gostili smo tudi Anno Verwaal, 
babico in obporodno svetovalko, ki je bila vabljena predavateljica na simpoziju 
Zbornice – Zveze in Novakovih dnevov. 
V pripravi so nacionalni protokoli (Protokol nege popka) in competence za 
osnovno babiške delo. 
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V. Mednarodna dejavnost 

Članstvo v ICM (International Confederation of Midwives) in EMA (European 
Midwives Association). Anita Prelec je zakljućila 8 letni mandate v v odstvu EMA; 
Tita Stanek Zidarič se je udeležila sestanka ICM v Bruslju. 

 

VI. Pogram dela in cilji za leto 2019 

Leta 2019 načrtujemo dve samostojno organizirani strokovni srečanji, izvedbo 
štirih CTG (kardiotokografija), delavnic ter srečanje ob mednarodnem dnevu 
babic (5. 5. 2019).  
Z željo po sodelovanju in izmenjavi izkušenj ter dobrih praks bomo sklicali 
srečanje vseh vodij porodnih blokov v Sloveniji. 
Še naprej bomo skrbeli za prepoznavnost babiške stroke in njen razvoj. Ukvarjali 
se bomo z delovanjem babic na vseh ravneh zdravstva ter omogočali njihovo 
strokovno izpopolnjevanje.  

 
VII. Druge aktivnosti 

Udeležili se bomo 3. kongresa babic v Srbiji, kjer bomo zastopali Slovenijo. 
Predvidena je tudi udeležba na regionalnem srečanju ICM na Islandiji in na 
letni konferenci EMA. 

 
 
 
Poročilo pripravila: Karolina Kovač, predsednica strokovne sekcije 
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Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
pulmologiji 

 
 
 
 
 

 

 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 

Člani izvršilnega odbora 
Predsednica: Maruša Ahačič 
Podpredsednica: Lojzka Prestor 
Člani: Vlado Kodrič, Natalija Vičar, Izidor Kos, Karmen Založnik, Dragica 
Pavkovič, Marija Krt, Barbara Blaževič. 
Leta 2018 smo imeli 3 redne seje ter korespondenčnih sej.  

 

II. Izvedena strokovna srečanja 

9. 11. 2018, hotel M Ljubljana: Specialna obravnava pljučnega bolnika 

 

III. Založniška dejavnost 

Izdali smo zbornik ob seminarju z naslovom Specialna obravnava pljučnega 
bolnika. 

 

IV. Druga strokovna dejavnost 

V fazi prenove so nacionalni protokoli inhalacijska terapija, aplikacija kisika 
preko nosnega katetra in preko maske, spirometrija ter quantiferon tb gold test. 

 

V. Program dela in cilji za leto 2019 

18. 1. 2019 načrtujemo organizacijo enodnevne delavnice z naslovom 
Spirometrija, v novembru pa še delavnico inhalacijska terapija, ki sta vsebinsko 
sorodni. Organizirali jo bomo s sredstvi iz kotizacij in pokroviteljev. K sodelovanju 
bomo povabili podjetja, ki tržijo inhalacijska zdravila. 
V 2019 načrtujemo izvedbo dvodnevnega seminarja na temo astme, ki ga bomo 
izvedli v Topolšici in bo posvečeno tudi njihovi 90-letnici. Seminarja naj bi se 
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udeležilo vsaj 70 udeležencev. K sodelovanju bomo povabili podjetja, ki tržijo 
zdravstvene materiale, povezane s pulmologijo. Za seminar bi pridobili še 
sredstva iz donacij, reklam in najema razstavnih prostorov. Izdali bomo tudi 
recenziran zbornik. 

 

VI. Druge aktivnosti 

Sodelovanje s sekcijo v ZV pri organizaciji srečanja ob dnevu brez cigarete 
konec novembra.  

 
 
Poročilo pripravila: Maruša Ahačič, predsednica strokovne sekcije 
 
 
 

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
pediatriji 

 

 

 

 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 

Člani izvršilnega odbora 
Predsednica: Majda Oštir 
Podpredsednica: Ivanka Limonšek 
Člani: Andreja Doberšek, Andreja Ljubič, Gordana Rožman, Gabrijela Gabor, 
Jasmina Kamenčič Germek, Matjana Koren Golja, Anica Vogel, 
 
V letu 2018 smo imeli 3 seje, in sicer: 9. 3. 2018, 19. 6. 2018 in 10. 12. 2018. 

 

II. Izvedena strokovna srečanja 

Portorož, 5. in 6. oktober 2018: 40 let delovanja Sekcije MS in ZT v pediatriji, 
Srečen otrok v zdravem okolju 

9.10. 3. 2018, Zreče: Znanje omogoča medicinski sestri v pediatriji pravilne 
odločitve in odgovorno ravnanje 



Poročilo o delu organov Zbornice – Zveze za leto 2018   

 127 

7. 4. 2018 in 19. 10. 2018, Ljubljana: sodelovanje sekcije na strokovnem 
srečanju Cepljenje proti nalezljivim boleznim: Imamo zdravstveni delavci zares 
dovolj informacij? 

III. Založniška dejavnost 

Zbornik Znanje omogoča medicinski sestri v pediatriji pravilne odločitve in 
odgovorno ravnanje (kataložni zapis o publikaciji CIP), Srečen otrok v zdravem 
okolju (kataložni zapis o publikaciji CIP) 

Prispevki v Utripu: 

Anica Vogel, Gordana Rožman, Jasmina Kamenčič Grmek, Majda Oštir, Znanje 

omogoča medicinski sestri v pediatriji pravilne odločitve in odgovorno ravnanje  
poročilo s strokovnega srečanja medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 

pediatriji, 9.10. marec 2018; Utrip april, 2018  

Majda Oštir, poročilo sestanka Pediatric Nursing Associations of Europe (PNAE), 
31. maj 2018. Atene, Grčija, Utrip, avgust/september, 2018 
Veronika Jagodic Bašič, Majda Oštir, Majda Šmit, Monika Ažman, Cepljenje proti 
nalezljivim boleznim: Imamo zdravstveni delavci zares dovolj informacij? Poročilo 
s strokovnega posveta strokovnih organizacij Zbornice zdravstvene in babiške 
nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in 
zdravstvenih tehnikov Slovenije in Zdravniške zbornice Slovenije, Utrip, maj, 2018 
(soavtorstvo) 
Majda Oštir, Poročilo strokovnega srečanja Sekcije medicinskih sester in 
zdravstvenih tehnikov v pediatriji, 5. in 6. oktober, 2018; 40 let delovanja Sekcije 
MS in ZT v pediatriji, Srečen otrok v zdravem okolju, Utrip, december, 2018 

Zloženke za paciente: Nega novorojenčkovega popka: v slovenskem in 
albanskem jeziku 

 

IV. Druga strokovna dejavnost 

Prenovljen NP Zdravstvena nega novorojenčkovega popka s prilogo 

NP, ki jih je potrdila delovna skupina za nacionalne protokole:  

NP Zagotavljanje termo-nevtralnega okolja v inkubatorju,  

Priloga 2  Uravnavanje in nadzor telesne temperature nedonošenčka in 

novorojenčka v inkubatorju,  

NP Merjenje telesne temperature z nekontaktnim infrardečim termometrom na 

temporalni arteriji (ir-ta) pri otroku, 

NP Merjenje telesne temperature pod pazduho (aksilarno) pri otroku, 

NP Merjenje telesne temperature v rektumu (rektalno) pri otroku, 

NP Merjenje telesne temperature v zunanjem sluhovodu (timpanično) pri otroku, 
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Priloga 1  Merjenje telesne temperature pri otroku. 

 

V. Mednarodna dejavnost 

Članstvo v Pediatric Nursing Associations of Europe PNAE, sodelovanje na 

sestankih, sodelovanje pri oblikovanju politik zveze; https://www.rcn.org.uk/get-

involved/forums/children-and-young-people-professional-issues-forum/paediatric-

nursing-associations-of-europe 

  

VI. Program dela in cilji za leto 2019 

V letu 2019 bomo udejanjili zastavljene cilje preteklih let, ki so bili delno doseženi 
ali pa so ostali nedoseženi. 
Področje nacionalnih protokolov: dokončali bomo vsaj 5 novih nacionalnih 
protokolov na področju pediatrije. 
Področje založništva: izdali bomo vsaj dva strokovna zbornika predavanj in izvedli 
vsaj eno strokovno srečanje. 
Področje specialnih znanj in specializacij: pripravili bomo program specializacije iz 
pediatrije. 
Področje mednarodnega sodelovanja: aktivno bomo sodelovali v PNAE. 
Področje raziskovanja: pripravili bomo vsaj dve raziskovalni študiji na področju 
pediatrije. 

 
Poročilo pripravila: Majda Oštir, predsednica strokovne sekcije 

 
 

 

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
družinski medicini 

 
 
 
 
 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 

Člani izvršilnega odbora 
Predsednica: Barbara Bukovnik 
Podpredsednica: Jožica Eder  
Člani: Nataša Medved, Darinka Petrič, Mira Brodarič, Tadeja Bizjak, Eva Koren, 
Melita Podgornik Kanalec, Metka Žitnik  
Drugi funkcionarji sekcije: Božena Istenič, svetovalka 
SEJE: skupno 7 rednih in 2 izredni seji:  

https://www.rcn.org.uk/get-involved/forums/children-and-young-people-professional-issues-forum/paediatric-nursing-associations-of-europe
https://www.rcn.org.uk/get-involved/forums/children-and-young-people-professional-issues-forum/paediatric-nursing-associations-of-europe
https://www.rcn.org.uk/get-involved/forums/children-and-young-people-professional-issues-forum/paediatric-nursing-associations-of-europe
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31. 1. 2018, 10. seja; 9. 3. 2018, 11. seja; 4. 4. 2018, 12. seja; 17. 4. 2018, 1. 
izredna seja; 31. 5. 2018, 13. seja; 11. 9. 2018, 2. izredna seja;26. 9. 2018, 14. 
seja; 25. 10. 2018, 15. seja; 29. 11. 2018, 16. seja. 

 

II. Izvedena strokovna srečanja 

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

 4. 4. 2018, ZD Ljubljana: Odgovornost menedžmenta zdravstvene nege 
na primarni ravni v luči aktualnih zakonskih sprememb; 

 1. in 2. 6. 2018, Ljubljana: 44. strokovno srečanje timov družinske 
medicine v soorganizaciji; 

 26. 9. 2018, Terme Topolšica: Srčno-žilne bolezni in preventivni programi 
v ambulanti družinske medicine. 

 

III. Program dela in cilji za leto 2019 

Sekcija MS in ZT ima v letu 2019 načrtovana strokovna srečanja marca  

dvodnevni seminar z naslovom: Sladkorna bolezen  primeri dobre prakse v 

ADM in vključitev CKZ-jev ter pomen triaže v ADM z učnimi delavnicami  
predstavitev centra SIM (21. 3. in 22. 3. 2019 Kulturno kongresni center 
Dolenjske Toplice). 
 
9. aprila načrtujemo izvedbo rednega letnega posveta za glavne medicinske 
sestre v primarnem zdravstvenem varstvu. 
 
Aprila in oktobra načrtujemo izvedbo letnega strokovnega posveta za DMS v 
ambulanti družinske medicine po regijah. 
 
Septembra načrtujemo strokovni seminar na temo Depresija, Tesnoba, Stres in 
Izgorelost. 
 
Sekcija bo aktivno sodelovala s prispevkom in pri organizaciji srečanja na 
srečanju timov družinske medicine v sodelovanju s katedro družinske medicine 
MF Ljubljana 24. in 25. 5. 2019. 
 
Sekcija v tekočem letu načrtuje pripravo navodil za mentorstvo v primarnem 
zdravstvenem varstvu, sodelovanje pri izvedbi strokovnih nadzorov s 
svetovanjem in prilagoditev dokumentacije za izvedbo strokovnih nadzorov s 
svetovanjem za primarno raven, obnovo zloženke in plakata za delo DMS v 
ADM, pripravo navodil za spremljanje žensk po porodu v ADM pri DMS, ki so 

imele nosečnostni diabetes in so ogrožene za SB tipa 2  v sodelovanju z 
endokrinološko sekcijo in sekcijo MS in ZT v patronažni dejavnosti, sodelovanje 
z delovno skupino za primarno raven pri RSKZBN, sodelovanje pri pripravi 
specializacije za DMS v ADM.  
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Predlogi in utemeljitve za spremembo kadrovskega normativa DMS v (R)ADM. 

 

IV. Druge aktivnosti 

Objavljeni članki (o izvedenem strokovnem srečanju, odmevi na aktualne 
dogodke) v glasilu UTRIP:  
 

1. Referenčne ambulante – dejstva in številke, mag. Jožica Eder, april 2018; 
2. Aktivnosti sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v družinski 

medicini november 2017–marec 2018, mag. Jožica Eder, Tadeja Bizjak, 
april 2018; 

3. Srčno-žilne bolezni in preventivni programi v ambulanti družinske 
medicine, mag. Jožica Eder, Metka Žitnik, november 2018.  

 
Tadeja Bizjak je iz osebnih razlogov odstopila z mesta predsednice Sekcije MS 
in ZT v družinski medicini. Od 31. 5. 2018 do 25. 9. 2018 je vodila Sekcijo MS in 
ZT v družinski medicini podpredsednica Jožica Eder. 
Nadomestne volitve za predsednico Sekcije MS in ZT v družinski medicini so 
bile 26. 9. 2018 v Topolščici, kjer je bila izvoljena nova predsednica Barbara 
Bukovnik. 
Članica IO za pomursko regijo Suzana Horvat Zver je oddala odstopno izjavo, 
razpis za novega člana IO je bil objavljen januarja 2019 v Utripu. 

 
 
Poročilo pripravila: Barbara Bukovnik, predsednica strokovne sekcije 
 
 
 

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
oftalmologiji 

 
 

 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 

Člani izvršilnega odbora 

 Predsednica: Lucija Grudnik  

 Podpredsednik/ca: / 

 Člani: Saša Mohar, Andreja Udovč, Andreja Marolt, Marta Blažič, Valentina Fric, 
Alenka Poštrak, Breda Kojc, Helena Stupan. 
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Člani IO smo se v letu 2018 sestali štirikrat (26. 1. 2018, 25. 4. 2018, 15. 11. 2018, 
25. 4. 2018 – seja komisije za priznanja), imeli smo dve korespondenčni seji (18. 
1. 2018 in 20. 8. 2018).   

 

II. Izvedena strokovna srečanja 

Portorož, 18. 5. 2018: Otrok v oftalmologiji 

 

III. Založniška dejavnost 

 Zbornik Otrok v oftalmologiji (CIP). 

 

IV. Mednarodna dejavnost 

Aktivno smo se udeležile 10. simpozija Društva oftalmoloških medicinskih 
sestara i tehničara Hrvatske, ki je potekal od 14. 9. do 16. 9. 2018 v Termah 
Jezerčica v Donji Stubici. 

 

V. Program dela in cilji za leto 2019: 

1. Priprava nacionalnega protokola z naslovom: Izpiranje očesa po kemični 
poškodbi, 

2. organizacija enodnevnega strokovnega seminarja, ki bo 17. 5. 2019 v 
Rogaški Slatini, 

3. aktivna udeležba na mednarodnem kongresu HUMS, ki bo v Opatiji od 
13. 6. do 16. 6. 2019, 

4. udeležba na prireditvi ob 20. obletnici delovanje Društva oftalmoloških 
medicinskih sestara i tehničara Hrvatske, ki bo 12. 4. 2019 v Zagrebu, 

5. udeležba na 12. kongresu zdravstvene in babiške nege 2019, ki bo 
potekal od 9. do 10. 5. 2019 na Brdu pri Kranju, 

6. tri seje IO, 
7. še naprej želimo izobraževati zaposlene v oftalmološki zdravstveni negi, 

sodelovati z očesnimi oddelki vseh regijskih bolnišnic in obeh UKC. 

 

VI. Druge aktivnosti 

18. 5. 2018: Podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju 

 
 
Poročilo pripravila: Lucija Grudnik, predsednica strokovne sekcije 
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Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
kirurgiji 

 

 

 

 

 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 
 

Člani izvršilnega odbora  
Predsednica: Lidija Fošnarič 
Člani: Igor Robert Roj, Karmen Spacal Jakomin, Nataša Kreft, Mateja Košak 
Gregorič, Jana Lavtižar, Adrijana Debelak, Mirt Gordana 
Redna seja IO in delovni sestanek v kongresnem centru Thermana Laško 21. 5. 
2018. 

Redna seja IO in delovni sestanek 7. 11. 2018 na sedežu Zbornice  Zveze. 

 

II. Izvedena strokovna srečanja 

21. maj 2018, Kongresni center Thermana Laško: organizacija enodnevnega 
seminarja Učinkovita in varna zdravstvena nega kirurška pacienta  

 

III.Založniška dejavnost 

Izdaja recenziranega zbornika Učinkovita in varna zdravstvena nega kirurška 
pacienta 

 

IV. Druga strokovna dejavnost 

Priprava nacionalnega protokola zdravstvena nega aseptične rane in 
zdravstvena nega septične rane. 
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V. Program dela in cilji za leto 2019 

15. in 16. 3. 2019, Kongresni center Thermana Laško: dvodnevni seminar 
Zdravstvena nega kirurškega pacienta med teorijo in inovativno prakso;  

16. 3. 2019, Kongresni center Thermana Laško, učne delavnice:  

1. Vloga in pomen sodobnih oblog pri oskrbi akutne in kronične rane, 

2. Enteralno hranjenje z enfit pripomočki, 

3. Merjenje perfuzijskih tlakov in določitev gleženjskega indeksa pri 
pacientih po revasularizacijskih posegih na arterijah spodnjih okončin.  

Motivacijsko izobraževalni vikend za predsednika in člane IO SS MS in ZT v 
kirurgiji.  

Priprava in organizacija volitev predsednika in članov IO SS MS in ZT v kirurgiji 

za mandatno obdobje 20192023. 

 

VI. Druge aktivnosti 

Aktivno delovanje v Zbornici  Zvezi, predvsem na področju prevajana 
negovalnih diagnoz NANDA v sklopu delovne skupine SLONDA. 

 
 
 
Poročilo pripravila: Lidija Fošnarič, predsednica strokovne sekcije 
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Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti 

  
 

 

 

 

 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 

Člani izvršilnega odbora 
Predsednica: Bojana Hočevar Posavec 
podpredsednica: Klavdija Lah 
Člani: Melita Belej, Mirjam Salobir, Martina Omerzo, Irena Zupančič Knavs in 
Veronika Vidmar. 
Seje izvršnega odbora: 
Prva seja je bila 25. 1. 2018 v prostorih Zbornice – Zveze. 
Druga seja je bila 13. 6. 2018 v prostorih Zbornice – Zveze. 
Tretja seja je bila 15. 11. 2018 v Termah Topolšica po zaključku strokovnega 
seminarja. 
Poleg rednih smo imeli tudi tri dopisne seje: 15.–17. 5. 2018, 17.–18. 9. 2018 in 
6. –7. 11. 2018. 

 

II. Izvedena strokovna srečanja 

Terme Topolšica, 15. november 2018: Izzivi zdravstvene nege pri pacientih z 
motnjami uriniranja  

III. Založniška dejavnost 

1. Izzivi zdravstvene nege pri pacientih z motnjami uriniranja – CIP 616.62-
008.22-083(082) 
2. Zdravstvena nega pacientov z motnjami v uriniranju – študijska literatura, brez 
CIP 
3. Objava v Utripu – Specialna znanja s področja zdravstvene nege pacienta z 
motnjami v uriniranju – Bojana Hočevar Posavec, Veronika Vidmar in Majda 
Topler, avgust/september 2018 

 

IV. Druga strokovna dejavnost 

1. Izobraževanje za pridobitev specialnega znanja s področja zdravstvene nege 
pacienta z motnjami v uriniranju, 27. 3. do 5. 6. 2018. 
2. Oddan nacionalni protokol Katetrizacija ženske. 
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V. Program dela in cilji za leto 2019 

1. Četrto izobraževanje za pridobitev specialnega znanja s področja zdravstvene 
nege pacienta z motnjami v uriniranju, marec do junij 2019 
2. Strokovni seminar z učno delavnico Premeščanje pacienta, 3. 10. 2019 
3. Priprava nacionalnega protokola Katetrizacija moškega 

 

V. Druge aktivnosti 

1. Podelitev dveh priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju 
rehabilitacijske zdravstvene nege – srebrni znak Veroniki Vidmar in Nataliji 
Kopitar 
2. Sodelovanje pri izvajanju strokovnih nadzorov 

 
 
Poročilo pripravila: Bojana Hočevar Posavec, predsednica strokovne sekcije 
 

 

 

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
onkologiji 

 
 
 

 

 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 
 

Člani izvršilnega odbora 
Predsednica: Ana Istenič  
Podpredsednica: Majda Čaušević  
Člani: Maja Kožuh, Vesna Hamzić, Andreja Klinc (članica Andreja Klinc je 27. 10. 
2018 zaradi osebnih razlogov izstopila iz IO sekcije.) 
IO Sekcije MS in ZT v onkologiji je leta 2018 imela 5 rednih in 6 korespondenčnih 
sej. 
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II. Izvedena strokovna srečanja 

 

 9.–10. 11. 2018. Best Western hotel, Kranjska Gora: 45. strokovni 
seminar ŽENSKE IN GINEKOLOŠKI RAKI  

III. Založniška dejavnost 

 Izdaja zbornika strokovnih predavanj z recenzijo in CIP ŽENSKE IN 
GINEKOLOŠKI RAKI 

IV. Druga strokovna dejavnost 

 priprava strokovnega mnenja;  

 izdelava predloga specializacije iz onkološke zdravstvene nege.  

V. Mednarodna dejavnost 

 Udeležba članic IO sekcije na ESMO EONS 2018 Congress, 19.23. 
10. 2018 v Münchnu v Nemčiji; 

 Članstvo in strokovno sodelovanje z EONS.  

VI. Program dela in cilji za leto 2019 

 Sodelovanje z DMSZT Ljubljana v obliki vabljenih predavanj (februar 
2019). 

 Organizacija in izvedba 46. strokovnega seminarja. 

 Izdaja zbornika predavanj z recenzijo 46. strokovnega seminarja. 

 Priprava in izvedba delavnic Rokovanje in oskrba venske valvule s 
podkožnim prekatom (junija in oktobra). 

 Priprava in izvedba delavnic Bolečina pri onkološkem bolniku (2-krat) 

 Predstavitev 18. maja - mednarodnega dneva onkoloških medicinskih 
sester kolegicam OI na internem izobraževanju. 

 Sodelovanje z drugimi strokovnimi sekcijami.  

 Sodelovanje s civilnimi združenji (Europa Donna, Društvo onkoloških 
bolnikov …). 

 Udeležba na kongresu Z  Z 2019.  

 Mednarodno sodelovanje z EONS. 
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VII. Druge aktivnosti 

 Udeležba na strokovnih srečanjih in posvetih, ki jih organizira Z  Z (dan 

funkcionarjev Z Z). 

 Udeležba na 16. simpoziju zdravstvene in babiške nege 2018 »Zdravje je 
človekova pravica«. 

 
 
Poročilo pripravila: Ana Istenič, predsednica strokovne sekcije 

 

 

Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji 

 
 
 

 

 

 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 

Člani izvršilnega odbora 
Predsednica: Renata Batas 
Podpredsednica: Ines Prodan 
Člani: Dragica Jošar, Robertina Benkovič, Vanja Vilar, Tadeja Krišelj, Anita Jelar, 
Anita Jelen. 

 
II. Izvedena strokovna srečanja 

1. Učne delavnice, 16. 3. 2018: Zdravstvena nega pacienta z izločalno 
stomo in Zdravstvena nega pacienta z nefrostomo, 

2. Terme Zreče, 6. in 7. april 2018, dvodnevno strokovno srečanje z učnimi 
delavnicami: INKONTINENCA IN RANE – od preventive do kurative, 

3. Učne delavnice, 18. 5. 2018: Zdravstvena nega pacienta z izločalno 
stomo in Zdravstvena nega pacienta z nefrostomo, 

4. Terme Zreče, 5. oktober 2018, letno strokovno srečanje enterostomalnih 
terapevtov: Enterostomalna terapija danes in jutri, kjer smo potrdili tudi 
novoizvoljeno mednarodno delegatko,                          

5. Učne delavnice, 16. 11. 2018: Zdravstvena nega pacienta z izločalno 
stomo in Zdravstvena nega pacienta z nefrostomo.  
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III. Založniška dejavnost 

Izdali smo Zbornik strokovnih prispevkov z recenzijo INKONTINENCA IN 
RANE – Od preventive do kurative, in sicer v pdf formatu in kot e-publikacijo 
(kataložni zapis CIP). 

 

IV. Druga strokovna dejavnost 

Sodelovali smo z Zvezo ILCO (združenje oseb s stomo); v publikacijo za 

stomiste »Stoma nov začetek  Učimo vas živeti s stomo« smo vnesli 
popravke o info točkah za paciente.  
Predsednica sekcije Renata Batas je novembra na sedežu Združenja ILCO 
Ljubljana predavala stomistom.  
Na ministrstvu za zdravje smo sodelovali pri pripravi priporočil za oskrbo ran, 
stom ter inkontinence na primarni ravni zdravstvene dejavnosti in prenovi 
Klasifikacije sodobnih oblog za oskrbo ran. Še posebej dejavni sta bili v delovni 
skupini za oskrbo ran pri pripravi priporočil za oskrbo ran in prenovi dokumenta 
Klasifikacije sodobnih oblog za oskrbo ran Vanja Vilar in Anita Jelen.  
Dokument Aktivnosti zdravstvene nege na področju enterostomalne terapije se 
pripravlja v prenovljeni obliki. Večkrat se je v zvezi s tem sestal IO sekcije. Vodja 
skupine je Anita Jelar, dipl. babica, mag. zdrav.-soc. ved, ET.  
V najavi je bila Šola enterostomalne terapije, ki jo izvaja UKC Ljubljana. Vodja 
Šole ET je Vanja Vilar. Šola naj bi potekala leta 2019.  
Pripravili smo predlog o programu specializacije s področja zdravstvene nege in 
oskrbe pacienta s stomo, kronično rano in inkontinenco (enterostomalne 
terapije), ki ga je Zbornica – Zveza poslala na Ministrstvo za zdravje (Renata 
Batas, Vanja Vilar, Tadeja Krišelj in Anita Jelen). 

 

V. Mednarodna dejavnost 

Aprila 2018 je predsednica sekcije Renata Batas sodelovala s predavanjem 
na 22. svetovnem kongresu enterostomalne terapije (WCET) v Kuala 
Lumpurju v Maleziji. 
Maja 2018 je predsednica sekcije Renata Batas sodelovala s predavanjem 
na kongresu Evropskega združenja za rane v Krakovu. 
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VI. Program dela in cilji za leto 2019 

V skladu z načrtom dela za leto 2019 so naše usmeritve in cilji usmerjeni v 
pozitivno poslovanje sekcije z ustvarjanjem presežka prihodkov nad 
odhodki. 
Marca 2019 nameravamo organizirati dvodnevno strokovno srečanje Izzivi 
medicinskih sester na področju zdravstvene nege in oskrbe rane, 
inkontinence in stome. 
Dva do trikrat želimo leta 2019 organizirati učne delavnice Zdravstvena 
nega pacienta z izločalno stomo in Zdravstvena nega pacienta z 
nefrostomo, delavnice bodo pripomogle k učenju medicinskih sester, ki se 
pri svojem delu srečujejo s pacientom z nefrostomo, cistostomo in 
črevesno izločalno stomo ter urostomo in poenoteni zdravstveni negi na 
območju Slovenije.  
Jeseni nameravamo organizirati enodnevno letno strokovno srečanje 
enterostomalnih terapevtk Slovenije. 
Sekcija namerava sodelovati s Sekcijo medicinskih sester v patronažni 
dejavnosti in Sekcijo fizioterapevtov za zdravje žensk na področjih 
zdravstvene nege, ki zadevajo enterostomalno terapijo. 
Sekcija bo sodelovala in se povezovala tudi s sosednjimi državami 
(Hrvaška, Srbija, Bosna in druge evropske države). 
Sekcija si bo še nadalje prizadevala, da bi bila tudi enterostomalna terapija 
uvrščena med specializacije. 
Ob dvodnevnem strokovnem srečanju nameravamo izdati zbornik 
strokovnih prispevkov z recenzijo, ki bo lektoriran in opremljen s CIP – 
kataložni zapis v pdf formatu in kot e-publikacijo. 
Pripravili bomo posodobljene smernice za predpisovanje MP za paciente 
s črevesno izločalno stomo, katerih osnutek je bil že predstavljen na letnem 
srečanju enterostomalnih terapevtov 5. oktobra 2018 v Zrečah. 
Dokončati in predstaviti želimo dokument Aktivnosti zdravstvene nege na 
področju enterostomalne terapije. 
Predsednica sekcije Renata Batas bo junija 2019 s predavanjem 
sodelovala na kongresu Evropskega združenja za oskrbo ran v Göteborgu 
na Švedskem in tudi na evropskem kongresu enterostomalnih terapevtov 
v Rimu v Italiji.  

VII. Druge aktivnosti 

Še naprej bomo sodelovali z združenjem oseb s stomo Zvezo ILCO, in 
sicer s pripravo člankov za njihovo revijo in s predavanji. 
Sodelovali bomo v Šoli enterostomalne terapije, katere izvajalec je UKC 
Ljubljana, in sicer s predavanji, vodenjem klinične prakse na posameznih 
oddelkih ipd. 

 

Poročilo pripravila: Renata Batas, predsednica strokovne sekcije                  
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Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
endokrinologiji 

 

 

 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 

Člani izvršilnega odbora: 

Predsednica: Jana Klavs  

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

Leta 2018 smo imeli dve redni in dve korespondenčni seji. 

 

II. Izvedena strokovna srečanja 

1. in 2. 2. 2018, Zreče: SLADKI FEBRUAR 2018  
5. in 6. 10. 2018, Ljubljana: 30. obletnica ustanovitve strokovne sekcije s 
strokovnim izobraževanjem  

 

III. Založniška dejavnost 

Almanah zgodovine o endokrinološki zdravstveni negi 

 

IV. Druga strokovna dejavnost 

Aplikacija inzulina 

 

V. Mednarodna dejavnost 

ICHOM – priprave protokola obravnave bolnika s sladkorno boleznijo, 
FEND – aktivna udeležba na mednarodnem kongresu. 

 

VI. Program dela in cilji za leto 2019 

Leta 2019 bo sekcija: 

 sodelovala pri pripravi novega Nacionalnega programa za obvladovanje 
sladkorne bolezni 2020–2030 pri ministrstvu za zdravje; 

 facilitirala in koordinirala Delovno skupino za pripravo smernic prehrane in 
gibanja ob sladkorni bolezni tipa 2 – sklep ministrstva za zdravje;  

 nadaljevala s stopenjskim izobraževanjem edukator I., II. in III.; 

 sodelovala pri podiplomskem izobraževanju za Specialna znanja edukacije 
bolnika s sladkorno boleznijo; 

 analizirala edukacijo (pregled stanja na sekundarni ravni) s težnjo 
zagotavljanja enakosti in večje dostopnosti; 

 prenovila kurikulum za edukacijo odraslih oseb s sladkorno boleznijo; 
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 pripravila izobraževanje SLADKI FEBRUAR 2019 za time družinske 
medicine (že izvedeno); 

 pripravila izobraževanje na temo NOSEČNOSTNA SLADKORNA 
BOLEZEN; 

 organizirala redna srečanja z izobraževanjem za člane endokrinološke 
sekcije in druge zainteresirane. 

 

VII. Druge aktivnosti: 

 sodelovanje v osnovnem modulu za izobraževanje DMS v timu družinske 
medicine; 

 sodelovanje z Zvezo društev sladkornih bolnikov Slovenije – priprava 
edukacijskih vsebin, predavanja, delavnice, pisni prispevki v reviji 
Sladkorna bolezen; 

 sodelovanje pri izobraževanju farmacevtov. 

 
 
Poročilo pripravila Jana Klavs, predsednica strokovne sekcije 

 

 

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

 
 

 

 

 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 

Vizija in poslanstvo strokovne sekcije je kontinuirano strokovno in znanstveno 
usposabljanje izvajalcev zdravstvene nege z organizacijo strokovnih seminarjev, 
predavanj in tečajev ter vseh oblik permanentnega 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 izdelavo nacionalnih protokolov 
aktivnosti zdravstvene nege s področja nadomestnega zdravljenja. 
 
Člani izvršilnega odbora 
Predsednica: Ana Koroša 
Podpredsednica: Ana Hostnik 
Sekretar sekcije: Darjan Marič 
Brand ambasador EDTNA /ERCA: Sonja Pečolar 
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Izvršilni odbor sekcije: Cvetka Likar, Ana Hostnik, Benedikta Lipičar Kovšca, 
Marica Parapot, Darijan Marič, Mateja Perko, Sonja Pečolar, Rozalka Mihelič 
Razširjeni izvršilni odbor: Boža Pirkovič, Mojca Zavolovšek, Blaža Rota, Katarina 
Kac  

 

II. Izvedena strokovna srečanja 

 

 12. 1. 2018, Ljubljana: Čas je za PD 

 16. 3. 2018, Ljubljana: spoznavanje programa Prodi in uporaba 
prehranskega kalkulatorja  

 19. 4. 2018, Ljubljana: svečana akademija – 30 let delovanja 

 12. 6. 2018, Ljubljana: Dializno zdravljenje in primeri iz prakse 
 24. 11. 2018, Maribor: Sladkorna bolezen in arterijska hipertenzija ter 

njuna vloga v obravnavi končne ledvične odpovedi 

 

III. Založniška dejavnost 

Monografija razvoja zdravstvene nege v nadomestnem zdravljenju v 
slovenskem prostoru (CIP) 

Sladkorna bolezen in arterijska hipertenzija ter njuna vloga v obravnavi končne 
ledvične odpovedi – zbornik (CIP) 

IV. Druga strokovna dejavnost 

8. 3. 2018: Svetovni dan ledvic je bil lani ob mednarodnem dnevu žensk, 8. 
marca in je bil posvečen ozaveščanju o kronični ledvični bolezni nasploh in pri 
ženskah. Tokratni slogan ozaveščanja je »Vključi se, informiraj se, ceni se«. 
Vključenih je bilo 49 medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov, upokojenih 
medicinskih sester in študentov na stojnicah in osnovnih šolah, ki so predavali 
3486 otrokom na 86 osnovnih šolah po vsej Sloveniji. 

 

V. Mednarodna dejavnost 

Sodelovanje na mednarodnem področju bomo nadaljevali z aktivno udeležbo na 
kongresu mednarodnega združenja medicinskih sester s področja nefrologije, 
dialize in transplantacije (EDTNA/ERCA). Brand ambassador EDTNA /ERCA 
Sonja Pečolar, predstavnica za Slovenijo, prevaja novice in jih pošilja članom 
EDTNA/ERCA in dializnim centrom. Novice so nam v pomoč pri sodelovanju in 
izmenjavi izkušenj s področja dializne zdravstvene nege na mednarodnem 
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področju. Na kongresu v Genovi v Italiji je imela Slovenija 5 aktivnih 
udeležencev. O konferenci smo januarja letos pisali v Utripu.  

 

VI. Program dela in cilji za leto 2019 

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja 
a. 23. 3 2019, Ljubljana: Revizija in dopolnitev Nacionalnih 

protokolov zdravstvene nege s področja peritonealne dialize, okvirno 8 
(pedagoških) ur, podrobnejša opredelitev srečanja (tematski sklopi, naslovi 
predavanj, osrednja tema ...):  

- Nacionalni protokoli zdravstvene nege s področja peritonealne 
dialize – priročnik za klinično prakso – izdaja publikacije  

- Izvede se revizija vseh NP s področja PD in doda NP za otroško 
peritonealno dializo.  

- Seja IO sekcije: sprejem sklepa članov IO za revizijo in dopolnitev 
NP za otroško PD. 
 

b. 19. in 20. 4. 2019, Log – Dragomer, Nefrodial:  
Prehranska izhodišča in postopki za izračunavanje prehranskega 

načrta pri pacientih v nadomestnem zdravljenju s hemodializo in PD  
funkcionalno izobraževanje in usposabljanje z učnimi delavnicami, 
okvirno število 12 (pedagoških) ur, podrobnejša opredelitev srečanja 
(tematski sklopi, naslovi predavanj, osrednja tema ...):  
- Dietetika – OH, beljakovine, maščobe, K, fosfati, Na, tekočina;  
- delavnice – izračun potreb po hranilih. 
 

c. Oktober 2019, Ljubljana: Teoretično in klinično usposabljanje za 
pridobitev specialnih znanj s področja peritonealne dialize (2/2019)  

I. Teoretični del izobraževanja: 10.,11.,12. oktober, 2019 
     18.19. oktober, 2019 (pisni izpit) skupaj 52 pedagoških ur 

II. Praktični del izobraževanja 50 pedagoških ur  
1. učna baza – Univerzitetni klinični center Ljubljana 
2. učna baza – Splošna bolnišnica Celje 
3. učna baza – Splošna bolnišnica Slovenj Gradec 
4. učna baza – UKC Maribor 
5. učna baza – Pediatrična klinika Ljubljana 
6. učna baza - Splošna bolnišnica Nova Gorica 
7. učna baza – Splošna bolnišnica Novo mesto 
8. učna baza – Splošna bolnišnica Murska Sobota 

Okvirno 100 (pedagoških) ur, podrobnejša opredelitev srečanja 
(tematski sklopi, naslovi predavanj, osrednja tema ...):  

Namen in cilj izobraževanja je udeležencem omogočiti pridobitev 
dodatnih teoretičnih in praktičnih znanj za strokovno izvajanje 
peritonealne in asistirane peritonealne dialize.  
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2. Sodelovanje pri organizaciji srečanj 
     

a. 14. 3. 2019, Ljubljana/Maribor: preventivno delovanje sekcije v okviru 
svetovnega dneva ledvic 2019 (Aktivnosti organizirajo in usklajujejo 
Zveza društev ledvičnih bolnikov, Slovensko nefrološko društvo  in 
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nefrologiji, dializi 
in transplantaciji.)  

 
Okvirno 7 ur in pol (pedagoških), podrobnejša opredelitev srečanja 

(tematski sklopi, naslovi predavanj, osrednja tema ...):  
 
- Za vse edukatorje oziroma prostovoljce bosta februarja v Ljubljani 

in Mariboru pripravljeni izobraževalni srečanji, na katerih se bodo 
podrobneje seznanili s splošnimi dejstvi o kronični ledvični bolezni 

pod sloganom: Kidney Health for Everyone Everywhere  Zdravje 
ledvic za vsakogar in povsod.  
 

      b. 5. do 6. april 2019, Hotel Habakuk, Maribor: 45. obletnica delovanja 
dializnega zdravljenja v Mariboru (Sodelovanje pri slavnostnem dogodku in 
priprava predavanj skupaj z drugimi dializnimi centri v Sloveniji na temo 
nefrologije, dialize in transplantacije.) Okvirno 12 (pedagoških) ur. 
     
3. Druge prireditve strokovne sekcije: 

 
a. november 2019, Ptuj: Seja strokovne skupine na področju nacionalnih 

protokolov – priprava NP s področja hemodialize – pregled 
pripravljenih protokolov. 

 Seja IO sekcije  
      Okvirno 8 (pedagoških) ur. 

Podrobnejša opredelitev srečanja (tematski sklopi, naslovi predavanj, 
osrednja tema ...): 

- Pregled pripravljenih osnutkov NP s področja hemodialize. 
- Seja IO – pregled aktivnosti v letu 2019, načrtovanje za leto 2020.  

VII. Druge aktivnosti 

17. 2. 2018, Ljubljana: Oblikovanje nacionalnih protokolov; 

15. 3. 2018, Ljubljana, Zbornica  Zveza: sestanek Asistirana peritonealna 
dializa; 
21. 6. 2018: sestanek glavnih medicinskih sester dializnih oddelkov in 
centrov v Sloveniji – seznanitev z novelo zakona v zdravstveni dejavnosti; 
2. 3. 2018: odgovor na strokovno vprašanje Zbornice – Zveze. 

 
Poročilo pripravila: Ana Koroša, predsednica strokovne sekcije 
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Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
endoskopiji in gastroenterologiji 

 
 

 

 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 

Člani izvršilnega odbora 
Predsednica: Tatjana Gjergek  
Podpredsednica: Marija Petrinec Primožič  
Člani: Milena Kaplar, Bojana Baričič, Monika Kalin Vodopivec, Tadej Ademovič, 
Janita Tepina, Mateja Zajc Čižman, Jasna Korak  
Odbor se je sestal na dveh sejah (27. 3. 2018 in 26. 5. 2018), zaradi organizacije 
srečanj smo imeli 6 korespondenčnih sej.  

 

II. Izvedena strokovna srečanja 

V letu 2018 smo v Ljubljani izvedli učno delavnico Perkutana endoskopska 
gastrostoma (26. 2. 2018) in Mikrobiološki nadzor v endoskopiji (5. 2. 2018). Obe 
delavnici sta bili dobro obiskani in udeleženci so bili zelo zadovoljni z vsebinami 
in pridobljenim znanjem.  
Prav tako je bil zelo dobro obiskan dvodnevni strokovni seminar Kolonoskopija 

kot terapija, 25.26. maja v Rogaški Slatini, kjer smo poleg strokovnih predavanj 
pripravili kakovostne učne delavnice, ki so za udeležence izjemnega pomena 
zaradi pridobivanja znanja, spoznavanje novih pripomočkov in izmenjava 
izkušenj. 

 

III. Založniška dejavnost 

Izdali smo zbornik predavanj 27. strokovnega seminarja z naslovom 
Kolonoskopija kot terapija. V glasilu Utrip smo objavili dva članka o delovanju 
sekcije na področju izobraževanja članov. 

 

IV. Druga strokovna dejavnost 

S Slovenskim združenjem gastroenterologov in industrijo sodelujemo pri pripravi 
in izvedbi učnih delavnic in treningov za varno izvajanje različnih endoskopskih 
posegov.  
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Na področju nacionalnih protokolov poteka revizija že objavljenih protokolov, v 
fazi priprave pa je protokol za obravnavo PEG. Pripravljamo tudi katalog znanj 
za endoskopsko medicinsko sestro, ki bo podlaga za organizacijo in izvedbo 
specialnih znanj. Lani smo na komisijo za nacionalne protokole oddali protokol 
Mikrobiološki nadzor v endoskopiji, ki smo ga izdelali v sodelovanju z 
mikrobiologi in strokovnjaki na področju bolnišnične higiene. 

 

V. Mednarodna dejavnost 

Že več let naša članica sodeluje v Educational working group ESGENA, kjer 
sodeluje pri pri pripravi evropskih smernic in izobraževalnih programov. Od lani 
smo znova del izvršnega odbora ESGENA, kar je pomembno za pretok 
informacij in aktivno vključevanje vseh članov sekcije v mednarodno delovanje. 
Prav tako naši člani sodelujejo na endoskopskih treningih na mednarodnih 
srečanjih za medicinske sestre in zdravnike, saj imamo bogato znanje in 
potrebne izkušnje. 

 

VI. Program dela in cilji za leto 2019 

V letu 2019 nameravamo organizirati še več učnih delavnic za svoje člane. 
Predvsem želimo razširiti znanje o zdravstveni negi pacientov s hranilno 
perkutano gastrostomo, saj je le to izrednega pomena za kakovostno dolgotrajno 
hranjenje. Prav tako je po mednarodnih smernicah pomemben mikrobiološki 
nadzor v endoskopskih enotah za zagotavljanje varne endoskopske obravnave 
bolnišničnih in ambulantnih pacientov. Z učnimi delavnicami in izdelanim 
nacionalnim protokolom (v fazi obravnave na komisiji za protokole) želimo 
zagotoviti enotno izvajanje mikrobioloških kontrol in primerljivih rezultatov. Letos 
smo v načrt dodali še učno delavnico o izvedbi polipektomije, ki je eden od 
najpogostejših endoskopskih posegov. Z delavnico o reprocesiranju pa bomo 
članom predstavili najnovejše evropske smernice. 
Kot vsako leto bomo tudi letos organizirali dvodnevni strokovni seminar z vodilno 
temo o terapevtskih posegih v endoskopiji, ki bo poleg strokovnih predavanj 
vseboval tudi praktične učne delavnice. V okviru seminarja bo organiziran tudi 
tečaj za medicinske sestre, ki delujejo na področju ambulant za kronično vnetno 
črevesno bolezen in zdravljenje z biološko terapijo. 

 

VII. Druge aktivnosti 

Letos poteče predsednici sekcije mandat in volitve bodo predvidoma potekale v 
okviru letnega seminarja. 

 
 
Poročilo pripravila: Tatjana Gjergek, predsednica strokovne sekcije  
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Sekcija reševalcev v zdravstvu 

 
 

 

 

 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 

Člani izvršilnega odbora 
Predsednik: Danijel Andoljšek  
Podpredsednik: Jože Prestor  
Člani: Jože Prestor, Damjan Remškar, Bojan Lešnik, Andrej Humar, Tanja Doljak 
Milost, Zoran Petrovič, Tomaž Kavzer  
 
Sekcija je imela eno redno sejo, 28. 5. 2018 in štiri korespondenčne seje. 

II. Izvedena strokovna srečanja 

 večkrat v letu 2018, po Sloveniji: učna delavnica TPO z AED (obvezne 
vsebine); 

 14. februar 2018, Pekre pri Mariboru, IC URSZR: učna delavnica 
Oskrba dihalne poti in umetna ventilacija; 

 14. marec 2018, Celje: učna delavnica Interpretacija EKG-ja; 

 6. april 2018 – prestavljeno na 2019, Zreče: seminar Strokovno srečanje 
reševalcev v zdravstvu; 

 17. maj 2018, Ig pri Ljubljani, IC URSZR: učna delavnica Vloga 
reševalcev v množičnih nesrečah, izvajanje triaže in osnove 
komunikacije na terenu; 

 20.22. september 2018, Rogla: XII. strokovno izobraževalno 
tekmovanje ekip NMP; 

 15. november 2018, Celje: učna delavnica Interpretacija EKG-ja; 

 28. november 2018, Pekre pri Mariboru, IC URSZR: učna delavnica 
Oskrba dihalne poti in umetna ventilacija. 

 

III. Založniška dejavnost 

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

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

 

IV. Druga strokovna dejavnost 

 Obnovitev: nacionalni protokoli; 

 Odstranjevanje zaščitne čelade pri poškodovanem motoristu; 

 Temeljni postopki oživljanja odraslih oseb z uporabo AED; 

 Zaustavitev krvavitev. 

 

V. Mednarodna dejavnost 

Aktivna udeležba reševalcev Reševalne postaje UKC Ljubljana na 
mednarodnem kongresu urgentne medicine ter zaščite in reševanja v 
Charlotte/nc/USA, februar 2018. 

 

VI. Program dela in cilji za leto 2019 

 večkrat na mesec 2019, po Sloveniji: TPO z AED; 

 2. 2. 2019, Pekre pri Mariboru: Oskrba dihalne poti in umetna ventilacija; 

 3. 2019, Celje: Interpretacija EKG-ja v predbolnišničnem okolju; 

 4. 2019, Zreče: Srečanje sodnikov in organizatorjev 

 strokovno izobraževalnega tekmovanja ekip iz nujne medicinske 
pomoči; 

 11.–12. 4. 2019, Zreče: Strokovno srečanje s posvetom vodij reševalnih 
služb,  

 okrogla miza Nalijmo si čistega vina 2019; 

 5. 2019, Sežana, IC, URSZR: Imobilizacija s sodobnimi pripomočki; 

 12.14. 9. 2019, Rogla: Strokovno izobraževalno tekmovanje ekip NMP; 

 24. 10. 2019, Sežana, IC, URSZR: Imobilizacija s sodobnimi 
pripomočki; 

 11. 2019, Celje: Interpretacija EKG-ja v predbolnišničnem okolju; 

 28. 11. 2019, Pekre pri Mariboru: Oskrba dihalne poti in umetna 
ventilacija. 

 Sodelovanje pri organizaciji srečanj 

 25.27. 4. 2019, Maribor: IMRUA 2019, svetovni kongres reševalcev 
motoristov; 

 24.–26. 1. 2019, Novo mesto: MRMI pri SZD 

 http://www.szd.si/sekcije-in-zdruzenja/samostojne-sekcije-in-
zdruzenja/sekcija-uzvn-mrmi-ukrepanje-zdravstva-ob-velikih-nesrecah/; 

 

http://www.szd.si/sekcije-in-zdruzenja/samostojne-sekcije-in-zdruzenja/sekcija-uzvn-mrmi-ukrepanje-zdravstva-ob-velikih-nesrecah/
http://www.szd.si/sekcije-in-zdruzenja/samostojne-sekcije-in-zdruzenja/sekcija-uzvn-mrmi-ukrepanje-zdravstva-ob-velikih-nesrecah/
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 13.–15. 6. 2019, Portorož: 26. mednarodni simpozij o urgentni medicini 
(SZUM, Sekcija MS in ZT v urgenci) 

 Drugi dogodki strokovne sekcija:  16. 1. 2019, Rogla: Veleslalom 
reševalcev v zdravstvu.  

 
 
Poročilo pripravil: Danijel Andoljšek, predsednik strokovne sekcije 

 

 

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
zobozdravstvu 

 

 

 

 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 

Člani izvršilnega odbora 
Predsednica: Marina Čok 
Podpredsednica: Damjana Grubar 
Člani: Andrejka Turk, Loti Hreščak, Maja Koudila, Irena Šumer, Vanja Kovačič, 
Manuela Kaloh in Sanda Šifkovič  
Člani delovne skupine ZZVP: Primož Brovč, Damjana Marc, Rosita Stojkovič, 
Irena Šumer, Maja Koudila, Barbara Dežman Zmerzlikar, Nataša Jeras, Damjana 
Grubar in Marina Čok. 
Leta 2018 smo imeli 5 rednih sej ter 2 korespondenčni seji in 3 delovna srečanja 
s člani delovne skupine zobozdravstvene vzgoje in preventive.  

II. Izvedena strokovna srečanja 

 9. 3. 2019, ZD Ljubljana: 3. srečanje izvajalk/izvajalcev zobozdravstvene 
vzgoje in preventive;  

 6. in 7. 4. 2019, Kongresni center Rogaška Slatina: 26. strokovni seminar 
Zdrava usta za zdravo telo;  

 31. 3. 2019, Ljubljana Zbornica – Zveza: srečanje s predstavniki 
pedontologov. 
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III. Založniška dejavnost 

 Letopis Z – Z: predstavitev in aktivnosti Sekcije MS in ZT v 
zobozdravstvu; 

 Zbornik 26. strokovnega seminarja Zdrava usta za zdravo telo; 

 Utrip št. 5: članek Zdrava usta za zdravo telo; 

 Utrip št. 6: članek Podelitev priznanj zasluženim izvajalcem (medicinskim 
sestram, pedontologom) na področju ZZVP.  

IV. Druga strokovna dejavnost 

 Pripravili in oddali smo dokument programa strokovnih vsebin 
izobraževanja MS za pridobitev specialnih znanj za zobozdravstvene 
asistentke in medicinske sestre v zobozdravstveni vzgoji in preventivi. 

 Nacionalni protokoli  nadaljevali smo s pripravo novih protokolov v 
preventivni in kurativni dejavnosti. 

 Aktivno smo sodelovali s Sekcijo v izobraževanju in s srednjimi 
zdravstvenimi šolami RS o prenovi in pripravi programa/modula za 
zobozdravstvenega asistenta.  

 Upravni odbor Z  Z je na 20. seji sprejel sklep, da predstavnika sekcije 
(Brovč in Čok) aktivno sodelujeta z NIJZ pri pripravi strateških 
dokumentov in usmeritev s področja vzgoje za ustno zdravje. 

 Zdravniška zbornica  predsednica sekcije je aprila in novembra 2018 
sodelovala na klubskih večerih Zobozdravstveno varstvo otrok in mladine 
ter preventiva pri odrasli populaciji.  

V. Mednarodna dejavnost 

 Aktivno sodelovanje s predstavnico Diano Didak zdravstvene šole 
(Učilište Ambitio) iz Zagreba, aktualna tematika izobraževanje zobnih 
asistentk na Hrvaškem. 

 Maja je predsednica sekcije z medicinskimi sestrami regijskega 
strokovnega društva Nova Gorica obiskala skandinavske države. Obiskali 
so tudi Faculty of Heath and Medical Sciences - Dental health of Danes 
v Kobenhagnu. Na fakulteti nas je sprejel ravnatelj šole, predstavil šolo, 
programe, učne kabinete ter zobozdravstveno dejavnost na Danskem.  

 Organiziran je bil sprejem na slovenski ambasadi v Kobenhagnu, kjer so 
nam med drugim predstavili tudi švedski in danski zdravstveni sistem.  

VI. Program dela in cilji za leto 2019 

 5. in 6. 4. 2019, Ptujske Terme: 27. strokovni seminar; 

 maj 2019: 4. srečanje izvajalk/izvajalcev zobozdravstvene vzgoje in 
preventive; 

 jesen 2019: strokovna ekskurzija; 
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 izvedba specialnih znanj za zobozdravstvene asistentke in medicinske 
sestre v zobozdravstveni vzgoji in preventive;  

 sodelovanje pri vsebinski pripravi programa/modula zobozdravstveni 
asistent; 

 nacionalni protokoli za preventivno in kurativno dejavnost; 

 sodelovanje in povezovanje s sosednjimi državami;  

 sodelovanje in povezovanje z NIJZ, ZZZS, ZZZ, MZ in Zdravniško 
zbornico.  

 

VII. Druge aktivnosti 

 Ponosni smo na svetovno priznanje FDI, to pomeni, da imamo dober in 
strokoven zobozdravstveni preventivni program za otroke in mladostnike, 
nadgradili ga bomo pri odrasli populaciji.  

 Želimo si povezovanja in aktivnega sodelovanja ter podpore s strani 
deležnikov v zdravstvu.  

 
Poročilo pripravila: Marina Čok, predsednica strokovne sekcije 
 

 

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
sterilizaciji 

 

 

 

 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 

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

II. Izvedena strokovna srečanja 

Terme Zreče, dvodnevno strokovno srečanje 22. in 23. 3. 2018: Vpliv 
globalizacije na sterilizacije v Sloveniji  
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III. Založniška dejavnost 

Zbornik predavanj Vpliv globalizacije na sterilizacije v Sloveniji  

 

IV. Druga strokovna dejavnost 

NP Polnjenje komore avtoklava 

 

V. Mednarodna dejavnost 

Članstvo v svetovnem združenju za sterilizacijo (WFHSS)  

VI. Program dela in cilji za leto 2019: 

1. izvedba volitev članov IO SS za štiri leta, 
2. priprava vsaj dveh nacionalnih protokolov, 
3. organizacija dvodnevnega strokovnega srečanja, 
4. udeležba vsaj treh članov IO na svetovnem kongresu 2019,  

5. v sodelovanju z UKC LJ in Z  Z izpeljati izobraževanje za SMS/ZT 
– specialna znanja. 

 

VII. Druge aktivnosti 

Poenotenje dokumentacije za enote sterilizacije – priprava dokumentov. 

 
 
Poročilo pripravila: Nataša Piletič, predsednica strokovne sekcije 
 
 

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
hematologiji 

 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 

Člani izvršilnega odbora 
Predsednica: Nataša Režun 
Podpredsednik: Boštjan Jovan 
Člani: Boštjan Jovan, Nataša Krištof Rovšek, Helena Košir, Mojca Hentak, Tina 
Lupša, Suzana Moravac, Stanko Rovtar. 
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II. Izvedena strokovna srečanja 

 

Terme Laško, 13. in 14. april 2018: Hematološki bolnik – transplantacija 
kostnega mozga 
Terme Olimia, 12. in 13. oktober 2018: Diseminirani plazmocitom in hemofilija 

 

III. Založniška dejavnost 

Ob obeh srečanjih je bil izdan zbornik predavanj. 

 

IV. Druga strokovna dejavnost 

Vloga za specializacijo iz hematologije 

 

V. Program dela in cilji za leto 2019 

Priprava dveh izobraževanj: 

Terme Zreče, 5. in 6. aprila: Prehrana hematoonkoloških bolnikov. 
Izobraževanje bo obsegalo 5 do 6 pedagoških ur. 

1. ali 2. vikend v oktobru: Naslov bo izbran kasneje. Izobraževanje bo obsegalo 
5 do 6 pedagoških ur. 

 
 
Poročilo pripravil: Boštjan Jovan, podpredsednik strokovne sekcije  
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Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
urgenci 

 

 

 

 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 

Člani izvršilnega odbora 
Predsednica: Vida Bračko  
Podpredsednica: Nada Macura Višić  
Člani: Edin Adrović, Vojko Anderle, Marija Brvar, Majda Cotič Anderle, Tina 
Gros, Renata Mlakar, Drago Satošek. 
 
Sestankov IO in strokovnih svetovalcev je bilo 8 (18. januar, 15. februar, 9. marec, 
25. april, 24. maj, 12. julij, 20. september, 15. november 2018).  
 
Sekcija MS in ZT v urgenci pokriva področje urgentne zdravstvene nege in oskrbe. 
Združuje MS in ZT s primarne, sekundarne in terciarne ravni zdravstvene službe, 
ki se pri svojem delu srečujejo z urgentnimi pacienti. Zdravstvena obravnava 
urgentnega pacienta je interdisciplinarna, zato se sekcija povezuje oz. sodeluje s 
številnimi drugimi strokovnjaki oz. združenji, zdravstvenimi službami oz. enotami, 
ki obravnavajo urgentne, pogosto življenjsko ogrožene paciente. Znotraj sekcije je 
oblikovanih pet strokovnih skupin, ki jih vodijo člani IO. V delo sekcije se vključujejo 
strokovni svetovalci: Draga Štromajer, Miha Okrožnik in številni drugi, ki niso 
uradno imenovani. 

 

II. Izvedena strokovna srečanja 

 31. 1. 2018, Ljubljana: strokovno srečanje triažnih medicinskih 
sester/zdravstvenikov; 

 15.17. 3. 2018, Šmarješke Toplice in 27.–29. 9. 2018, Dolenjske Toplice: 
Triaža v sistemu nujne medicinske pomoči v Republiki Sloveniji - tečaj 
triaže po načelih manchestrskega triažnega sistema;  

 13. 4. 2018, Izola: Prepoznava življenjsko ogroženega pacienta in 
reanimacija;  

 19.21. 4. 2018, Pohorje: Tečaj dodatnih postopkov ZN pri obravnavi 
ogroženega poškodovanca (ATCN);  

 14.–16. 6. 2018, Portorož: 25. mednarodni simpozij o urgentni medicini 
(v sodelovanju s SZUM in Sekcijo reševalcev); 

 18.–19. 10. 2018, Terme Čatež: Urgentni pacient – sodobni pristopi;  
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 7. 6. 4. 2018, Ljubljana: 2. srečanje vodij zdravstvene nege oz. glavnih 
medicinskih sester urgentnih centrov.  

 

III. Založniška dejavnost 

 zbornik predavanj »Urgentni pacient – sodobni pristopi« (strokovni 
seminar, CIP zapis); 

 zbornik predavanj »Prepoznava življenjsko ogroženega pacienta in 
reanimacija 2018«; 

 strokovni članki v zborniku »Urgentna medicina – izbrana poglavja 2018« 
(strokovni simpozij, CIP zapis); 

 4. članki v glasilu Utrip. 

 

IV. Druga strokovna dejavnost 

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

 Sodelovanje pri pripravi programa specializacije s področja urgentnih 
stanj.  

 

V. Mednarodna dejavnost 

Sekcija oziroma njeni člani so aktivni predstavniki v: 

 European federation of Critical Care Nursing associations (EfCCNa), 
član IO sekcije D. Satošek je član izvršilnega odbora EfCCNa (kot 
blagajnik) in aktivno sodeluje v skupini za izobraževanje. V okviru te 
skupine sodeluje v evropskem projektu MICE (Multicultural Care in 
European Intensive Care Units, srečanja delovne skupine v Ostravi, 

21.24. 4. in Amsterdamu (s pridruženim kongresom, 14. 9. 2018). 

Udeležil se je rednih sestankov izvršilnega odbora (Larnaca, 4.6. 5., 

Amsterdam, 21.22. 7. in 14.16. 9. 2018).  

 World Federation of Critical Care Nursing (WFCCN), predstavnica V. 
Bračko se je udeležila 13. kongresa WFCCN in sestanka predstavnikov 
združenja v Beogradu, 25.–27. 10. 2018.  

 European Society of Emergency Nurses (EuSEN), novoizvoljena članica 
izvršilnega odbora združenja, predsednica sekcije, se je udeležila 
sestanka izvršilnega odbora v Bruggeu od 7. do 8. 6. 2018 in generalne 
skupščine EuSEN, ki je potekala v času 3. Global Conference on 
Emergency Nursing & Trauma Care, Leeuwenhorst, 4.– 6. 10. 2018.  

 4. Vodja in inštruktorica tečaja ATCN Nada Macura Višić se je udeležila 

14. konference ATLS na Cipru (31. 8.1. 9. 2018), v okviru katere je 
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potekalo tudi srečanje vodij oz. predstavnikov Evrope za ATCN z 
mednarodnim vodstvom ATCN.  

 5. Sekcija je članica International Reference Group (IRG/ALSG) za 
manchestrsko triažo in usposabljanja za inštruktorje MTS so se udeležili 
trije novi kandidati, Manchester, 4.–8. 12. 2018.  

 

VI. Program dela in cilji za leto 2019 

 Priprava letnega dvodnevnega strokovnega seminarja ter izvedba 
volitev predsednika/ce in članov izvršilnega odbora sekcije.  

 Izvajanje 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 3. 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 26. mednarodnem simpoziju o urgentni medicini v 
Portorožu. 

 Izvedba tečajev dodatnih postopkov ZN pri obravnavi ogroženega  
poškodovanca (ATCN) v sodelovanju z Zdravniškim društvom ATLS 
Slovenija. 

 Sodelovanje v projektu EMERGENCY EuroRegion  Program 

čezmejnega sodelovanja Interreg Slovenija-Hrvaška 20142020 
(izvedba tečaja ATCN). 

 Delovanje v okviru že uveljavljenih mednarodnih povezav EfCCNa, 
WFCCN, EuSEN, IRG/ALSG in mednarodnim združenjem ATCN v 
sodelovanju s Society of Trauma Nurses. 

 Izdelava protokolov in objava strokovnih člankov. 

 Sodelovanje pri pripravi programa specializacije s področja urgentnih 
stanj. 

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

 
Kot strokovna sekcija želimo razvijati, promovirati in opozarjati tako na dosežke 
kot težave v delovanju urgentne zdravstvene nege. Naš cilj je strokovna, 
kakovostna in varna oskrba urgentnih pacientov na vseh ravneh, kar med drugim 
dosegamo z različnimi izobraževanji 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. 

 
Poročilo pripravila: Vida Bračko, predsednica strokovne sekcije 
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Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
dermatovenerologiji 

 
 
 
 
 
I. Člani izvršilnega odbora 

Predsednica: Mojca Vreček 
Podpredsednica: Simona Muri 
Člani: Liljana Kralj, Mediha Keranović, Martina Zupančič, Liljana Paradiž, 
Nevenka Verboten 

 

II. Izvedena strokovna srečanja 

Šola povijanja, Biološka zdravila v dermatovenerologiji 

 

III. Druga strokovna dejavnost 

Reševanje strokovnega vprašanja o kompetencah MS in ZT v 
dermatovenerologiji. 

 

IV. Program dela in cilji za leto 2019 

Izvedba strokovnega srečanja: Posebne bolezni v dermatovenerologiji, 
sodelovanje v različnih projektih (UKCL, UKCMB, ministrstvo za zdravje …) 

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

 
 
 
 
 
 
 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 

Člani izvršilnega odbora 
Predsednica: Veronika Jagodic Bašič, mandat 18. 4. 2018–18. 4. 2021 
Podpredsednica: Mateja Tramte, mandat 18. 4. 2017–18. 4. 2021 
Člani: Jolanda Munih, Tea Šmon, Tanja Hovnik Markota, Suzana Vrenko, 
Leonida Perčič Šeligo, Jana Lavtižar, Irena Knuplež.  
V letu 2018 smo imeli dve redni in pet korespondenčnih sej.                     

II. Izvedena strokovna srečanja 

Otočec, 16. marec 2018: 26. strokovni seminar Strokovni in organizacijski izzivi 
sezonskih okužb  

 

III. Založniška dejavnost 

1. Zbornik prispevkov Strokovni in organizacijski izzivi sezonskih okužb 
2. V Utripu je bilo objavljeno poročilo o našem strokovnem srečanju 13. 3. 

v Dolenjskih Toplicah z naslovom »Sodelovanje različnih strok pri 
obravnavi bolnika z okužbo«.  

3. Predsednica SS Veronika Jagodic Bašič je z Majdo Šmit in Majdo Oštir 
pripravila prispevek za aprilsko izdajo Utripa z naslovom Cepljenje proti 
nalezljivim boleznim – imamo zdravstveni delavci res dovolj informacij? 

 

IV. Druga strokovna dejavnost 

1. Na tematiko cepljenja smo sodelovali s: 

 Strokovno sekcijo MS in ZT v oftalmologiji,  

 Strokovno sekcijo MS in ZT v operativni dejavnosti,  

 Strokovno sekcijo MS in ZT v urgenci.  
 

2. Predsednica je na Ministrstvu za zdravje včlanjena v delovno skupino za 
obvladovanje ukrepov za spodbujanje deleža cepljenih v Republiki 
Sloveniji.  

3. V obravnavi so še vedno trije (3) protokoli:  
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 Zdravstvena vzgoja pacienta za podkožno samoaplikacijo biološkega 
zdravila, 

 Izvajanje higiene rok po metodologiji 5 trenutkov za higieno rok, 

 Opazovanje doslednosti izvajanja higiene rok. 
 

4. V obravnavo smo poslali nov protokol Tehnika razkuževanja rok. 

 

V. Mednarodna dejavnost 

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

 

VI. Program dela in cilji za leto 2019 

1. Rimske terme, 19. in 20. marca 2019: dvodnevno strokovno srečanje z 
učnimi delavnicami z naslovom Zdravstvena nega bolnika, ki prejema 
protimikrobna zdravila,  

2. aktivno vključevanje v dejavnosti za povečanje deleža precepljenih 
otrok, 

3. sodelovanje z drugimi sekcijami, 
4. znotraj sekcije zagnati delo delovne skupine za obvladovanje 

bolnišničnih okužb, 
5. sprejem novih protokolov. 

 

VII. Druge aktivnosti 

Prenovili smo spletno stran sekcije ter na njej objavili izdane publikacije. 

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

 

 

 

 

 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 

Člani izvršilnega odbora: 
Predsednikca:  Gabrijela Valenčič 
Podpredsednica: Frančiška Pinoza  
Člani: Marija Bartolj, Jana Korinšek, Nada Hercan, Inge Mesarec,                               
Tanja Stržinar  

 

II. Izvedena strokovna srečanja 

Usmerjeni v stroke zdravstvene nege in oskrbe, usmerjeni v potrebe bolnikov, 
12.4.2018, Ljubljana 
 
Strokovni posvet vodij zdravstvene nege in oskrbe v socialnih zavodih: Izzivi 
vodenja zdravstvene nege in oskrbe v socialnih zavodih, 14.6.2018, Ljubljana 

 

III. Založniška dejavnost 

Zbornik predavanj: Usmerjeni v stroke zdravstvene nege in oskrbe, usmerjeni v 
potrebe bolnikov, 12.4.2018, Ljubljana 

 

IV. Druga strokovna dejavnost 

Strokovna ekskurzija z ogledom posebnega zavoda Hrastovec, v organizaciji 
članice IO Inge Mesarec 
Oblikovanje predloga za ustanovitev stalne delavne skupine za področje 
socialnih zavodov pri RSKZBN 
Sodelovanje v delovni skupini za paliativo 
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V. Program dela in cilji za leto 2019 

Vizija in cilji delovanja Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov bo v 
letu 2019 dobila nove širine in razpone. V letu 2019 bomo izvedli priključitev k 
sekciji še člane iz ostalih oblik socialnega varstva, kot so varstveno delovni centri 
in ostale oblike dnevnega in institucionalnega varstva v socialnem varstvu. V 
sklopu teh aktivnosti bomo izvedli pobudo za preimenovanje sekcije in izvedli 
volitve za člane in predsednico sekcije. 
 
V okviru tega delovanja bomo na tem področju identificirali vse ključne dejavnike 
in jih pričeli aktivno raziskovati in izvajati aktivnosti, katere nas bodo vodile k 
varni, strokovni in prijazni oskrbi naših uporabnikov. 
Prizadevali si bomo za spremembo kadrovskih standardov in normativov, kateri 
so zastareli in kot takšni že dolgo ne omogočajo zagotavljanja potreb naših 
uporabnikov. 
Spodbujali bomo raziskovalno delo in pripravili nabor ključnih področij katere je 
potrebno raziskati. 
Nadaljevali bomo s prakso priprave izobraževanj za medicinske sestre in 
zdravstvene tehnike. Ob tem bomo pričeli z razvijanjem nove prakse, 
organiziranja izobraževanj za bolničarje. 
Ob pojavu spreminjanja praks konceptov dela v socialnovarstvenih zavodih, 
bomo spremljale in usmerjale razvoj in usmeritev dela v novih oblikah 
organizacije, na področju zdravstvene nege in oskrbe. 
Sledile bomo razvoju gerontološke zdravstvene nege v Evropi in svetu, se 
izobraževale in nove ugotovitve prenašale v svoja okolja. 
Nadaljevale bomo s sodelovanjem pri ustanavljanju delovne skupine za 
področje socialnih zavodov pri RSKZBN na MZ. 
V letu 2019 bomo organizirali eno strokovno srečanje za člane- enodnevno in 
eno strokovno srečanje za vodje zdravstvene nege v socialnem varstvu.  
Sprejele bomo načrt za pripravo odgovorov na strokovna vprašanja, ki se 
naslavljajo na sekcijo. 
Aktivno se bomo vključevale v izvajanje strokovnih nadzorov in pridobile nove 
izvajalke za izvajanje nadzorov. 

 

VI. Druge aktivnosti 

Izvedba volitev za članice IO Sekcije 12.4.2018 
Sodelovanje v strokovnih nadzorih 
Obravnava strokovnih vprašanj, priprava predlogov odgovorov 

 
 
 
Poročilo pripravila: Gabrijela Valenčič, predsednica strokovne sekcije 
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Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
kardiologiji in angiologiji 

 

 

 

 
I. Člani izvršilnega odbora 

Predsednica: Irena Trampuš 
Podpredsednica: Urška Hvala 
Člani: Snežana Škorić, Irena Blažič, Mojca Šarlija, Ahbeer al Sayegh, Sandra 
Balažic Gjura, Antonija Gazvoda, Renata Lošić 

 

II. Izvedena strokovna srečanja 

Pristopi k edukaciji bolnika s srčnim popuščanjem in obravnava pri odpustu iz 
bolnišnice (7. 4. 2018, SB Murska Sobota) 
 
Kardiološki bolnik s sladkorno boleznijo in motnjami v duševnem zdravju (1. in 
2. 6. 2018, Terme Šmarješke Toplice) 

 

III. Založniška dejavnost 

Zbornik Kardiološki bolnik s sladkorno boleznijo in motnjami v duševnem 
zdravju (kataložni zapis o publikaciji CIP) 

 

IV. Mednarodna dejavnost 

Članstvo in aktivno sodelovanje v CCNAP (Dublin) 
Aktivna udeležba članov strokovne sekcije na 4. kongresu MS Bosne in 
Hercegovine 
Aktivna udeležba na 7. kongresu HUKMS v Zagrebu 

 

V. Program dela in cilji za leto 2019 

Organizacija treh strokovnih srečanj: 
1. Farmakološko zdravljenje srčnega popuščanja (SB Topolšica) 
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2. Koronarna bolezen in bolezen perifernih arterij (Terme Šmarješke 
Toplice) 

3. Aritmije-Pacing 2019 (Brdo pri Kranju) 
Pripravljamo tudi vsebine za specialna znanja na področju srčnega popuščanja 
ter drugih ožjih strokovnih področjih.  
Izdelava nacionalnih protokolov aktivnosti zdravstvene in babiške nege. 

 

VI. Druge aktivnosti 

Sodelovanje in aktivnosti ob dnevu ozaveščanja o srčnem popuščanju maja.  

Aktivno sodelovanje pri pripravi in izvedbi modula Arterijska hipertenzija, 
namenjenega medicinskim sestram v referenčnih ambulantah. 

 
Poročilo pripravila: Irena Trampuš, predsednica strokovne sekcije 
 
 
 
 

Sekcija medicinskih sester v managementu 

 
 

 

 

 

 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 

Predsednica: dr. Saša Kadivec  
Podpredsednica: mag. Hilda Maze 
Člani: Tadeja Drenovec, mag. Mira Šavora, Boža Hribar, Nataša Čermelj, Danijela 
Pušnik, Sabina Bricelj Čelan, Metka Lipič Baligač 
Seje v letu 2018: 18. 1. (UKC LJ), 24. 5. (Maribor), 7. 4. – korespondenčna, 1. 6. 
– korespondenčna, 11. 6. (Zbornica - Zveza), 9. 10. (Zbornica - Zveza) 
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II. Izvedena strokovna srečanja 

1. UKC Maribor, 22. 3. in 9. 5. 2018: učna delavnica Kategorizacija zahtevnosti 
bolnišnične zdravstvene nege  

2. Zbornica  Zveza, 13. 11. 2018: učna delavnica Kategorizacija zahtevnosti 
bolnišnične zdravstvene nege  

3. Maribor, 24. 5. 2018: strokovno srečanje Izzivi managementa ZN danes za 
boljši jutri 

 

III. Založniška dejavnost 

Zbornik Izzivi managementa zdravstvene nege danes za boljši jutri; pridobljen CIP 
(Kataložni zapis o publikaciji), Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana  
005:616-083(082)(0.034.2) ,STROKOVNO srečanje Izzivi managementa 
zdravstvene nege danes za boljši jutri (2018 ; Maribor)  
  Zbornik prispevkov [Elektronski vir] / Strokovno srečanje Izzivi managementa 
zdravstvene nege danes za boljši jutri, Maribor, 24. maj 2018 ; organizator 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev 
medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih 
sester v managementu ; [urednica Saša Kadivec]. - Ljubljana: Zbornica 
zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih 
sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v 
managementu, 2018, ISBN 978-961-273-189-2  
1. Dodat. nasl. 2. Kadivec, Saša 3. Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije 
- Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov 
Slovenije. Sekcija medicinskih sester v managementu  
295044864. 

 

IV. Program dela in cilji za leto 2019 

Ljubljana, 7. 3. 2019: srečanje kliničnega okolja in izobraževalnih institucij: 
Pričakovanja študentov in novozaposlenih od kliničnega okolja, Kakšen je dober 
mentor, Pričakovanja izobraževalnih institucij od kliničnega okolja, Pogoji za dobro 
mentorstvo, okrogla miza: Kako zagotoviti učinkovite sodelavce. 
Cilj: Povezati klinično in izobraževalno okolje s ciljem izboljšati pristop k 
izobraževalnim procesom in uvajanju v delo v klinična okolja.  
 
Gozd Martuljek, 23. 5. 2019: strokovno srečanje Ravnanje z ljudmi pri delu 
Obremenitve v ZN, Ali sploh želimo delati v ZN, Kako motivirati sodelavce in kako 
kreirati spodbudno okolje, Jamranje in vpliv na našo učinkovitost, Nasilje v ZN. 
 
Cilj: Kako izboljšati vodenje ljudi pri delu s ciljem obvladovati obremenitve in večati 
učinkovitost in zadovoljstvo pri delu.  
 
Kako voditi zaposlene, da bomo zagotavljali kakovost in varnost uporabnikom.  

Datum in kraj naknadno: učne delavnice Kategorizacija zahtevnosti bolnišnične ZN 
Protokol slovenske kategorizacije zahtevnosti bolnišnične ZN: pomen izvajanja, 
vsebinski opis kategorij in meril, Kadrovski normativi za izvajanje ZN v bolnišnici, 



Poročilo o delu organov Zbornice – Zveze za leto 2018   

 165 

Odstopanja pri izvajanju kategorizacije zahtevnosti, Nadzori izvajanja 
kategorizacije zahtevnosti ZN, Praktična uporaba kategorizacije zahtevnosti ZN – 
primeri iz prakse. 
 
Cilj: Zagotavljati ustrezno voden proces kategorizacije zahtevnosti zdravstvene 
nege v kliničnem okolju, Ustrezen izračun potreb po kadru in priprava kadrovskih 
načrtov, ki bodo temeljili na potrebah, izračunanih iz kategorizacije zahtevnosti 
bolnišnične zdravstvene nege. 

 
 
Poročilo pripravila: doc. dr. Saša Kadivec, predsednica strokovne sekcije 

 

 

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
nevrologiji 

 
 
 
 

II. Kratka predstavitev strokovne sekcije 

Člani izvršilnega odbora 
Predsednica: mag. Maja Medvešček Smrekar 
Podpredsednica: Anita Pirečnik Noč 
Tajnica: Irma Kumer 
Člani: Stanka Habjanič, Melita Kokol, Olga Žunkovič, Darja Glavan, Rozalija Šket.  
 

Seja izvršilnega odbora sekcije je bila ena in je potekala na Zbornici  Zvezi 10. 5. 
2018. Imeli smo pet korespondenčnih sej: 23. 1. 2018, 2. 4. 2018, 3. 5. 2018, 6. 7. 
2018 in 10. 10. 2018. 

 

II. Izvedena strokovna srečanja 

19. 1. 2018, Ljubljana: organizacija 2. mednarodnega simpozija žilne 
nevrologije. Simpozij je potekal v soorganizaciji UKCL, Nevrološke klinike, 

KOVNINT, Združenja nevrologov Slovenije  Slovenskega zdravniškega društva, 
Katedre za nevrologijo, Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Simpozija se je 
udeležilo 14 aktivnih in 20 pasivnih udeležencev izvajalcev zdravstvene nege. 
Izdali smo učbenik za zdravstvene delavce z naslovom Prehrana in krvni sladkor 
pri bolniku z nevrološkim dogodkom (CIP- 616.831-005.613.2(075). 
 

28. 9. 2018, hotel Šport na Otočcu: strokovno srečanje Nevrologija – izziv za 
medicinske sestre. Strokovnega srečanja se udeležilo 16 aktivnih in 52 pasivnih 
udeležencev izvajalcev zdravstvene nege. Izdali smo zbornik prispevkov z 
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recenzijo z naslovom Nevrologija – izziv za medicinske sestre (CIP- 616.8-
083(082)). 

 

III. Založniška dejavnost 

Učbenik za zdravstvene delavce z naslovom Prehrana in krvni sladkor pri bolniku 
z nevrološkim dogodkom (CIP- 616.831-005.613.2(075); 
 
Zbornik prispevkov z recenzijo z naslovom Nevrologija – izziv za medicinske sestre 
(CIP- 616.8-083(082)). 

 

IV. Druga strokovna dejavnost 

Člani naše sekcije aktivno sodelujemo pri izdelavi programa specializacije s 
področja duševnega zdravja, psihiatrije in nevrologije in naš dolgoročni cilj je, da 
omenjeno specializacijo tudi realiziramo v roku petih let.     

 

V. Program dela in cilji za leto 2019 

15. 11. 2019 bomo v Termah Dobrna samostojno organizirali strokovno srečanje 
z naslovom Pogoste in redke nevrološke bolezni, ki bo imelo tri sklope, in sicer: 
možganska kap, epilepsija in redke nevrološke bolezni. 
Kot predsednica naše sekcije se bom še naprej redno udeleževala sej odbora 

strokovnih sekcij na Zbornici  Zvezi in zapisnike posredovala članom IO sekcije. 

 
 
Poročilo pripravila: Maja Medvešček Smrekar, predsednica strokovne sekcije 
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Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
otorinolaringologiji 

 

 
 
 
 

 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 

Člani izvršilnega odbora 
Predsednik: Matjaž Mrhar  
Podpredsednica: Sonja Krajnik  
Člani: Danica Lukšič, Marjanca But, Nataša Veren, Breda Ponikvar, Dunja 
Gornjak, Andreja Trdin, Alisa Salihović  
Mandati so podaljšani po sklepu UO do maja 2019. Volitve bodo izvedene v 2019 
v okviru strokovnega srečanja.   

 

II. Izvedena strokovna srečanja 

V letu 2018 nismo izvedli izobraževanja. 

 

III. Program dela in cilji za leto 2019 

V letu 2019 bomo pripravili strokovno srečanje v septembru, sodelovali z drugimi 
sekcijami in se udeleževali sestankov OSS. Predvidoma se bo IO sekcije sestal 
3- do 4-krat. Izvedli bomo tudi razpis za volitve za predsednika, podpredsednika 
sekcije in za člane IO sekcije.  

IV.Druge aktivnosti 

Leto 2018 je bilo leto sprememb v bolnišnični dejavnosti, kjer je male oddelke 
najbolj prizadelo odhajanje medicinskih sester iz bolnišnic, skrb vzbujajoče pa 
je, da še vedno nekatere univerze nimajo v predmetniku otorinolaringolije, zaradi 
tega je prenos znanja na mlajše onemogočen in ie večinoma v bolnišnicah 
odvisen od internih in zunanjih predavanj. 

 
Poročilo pripravil: Matjaž Mrhar, predsednik strokovne sekcije 
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Sekcija medicinskih sester v promociji zdravja in 
zdravstveni vzgoji 

  
 
 
 
 
 
 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 

Člani izvršilnega odbora 
Predsednica: Majda Šmit  
Podpredsednica: Sanja Vrbovšek 
Člani: Tadeja Bizjak, Sandra Gaber Flegar, Andreja Kvas, Mirna Nemanič, Ksenija 
Noč, Renata Škret, Boštjan Viher  

 

II. Izvedena strokovna srečanja 

 18. 1. 2018, Zbornica  Zveza, Ljubljana: Temeljni postopki oživljanja in 
nujna stanja – učna delavnica za izvajalke/ce zdravstvene vzgoje v 
osnovnih šolah (2. steber); 

  5. 4. 2018, Domus Medica, Ljubljana: Cepljenje proti nalezljivim boleznim 

 imamo zdravstveni delavci res dovolj informacij (v soorganizaciji); 

 15., 16. 6. 2018, Moravske Toplice: Zdravstvena vzgoja v vseh življenjskih 
obdobjih;  

 11. 10. 2018, Domus Medica, Ljubljana: Cepljenje proti nalezljivim 

boleznim  imamo zdravstveni delavci res dovolj informacij (v 
soorganizaciji); 

 22. 11. 2018, Zbornica  Zveza, Ljubljana: Vzgoja za zdravje v praksi 
(pozitivna samopodoba in stres, medosebni odnosi) – Učna delavnica za 
izvajalke/ce zdravstvene vzgoje v osnovnih šolah (2. steber).  

 

III. Založniška dejavnost 

1. Zbornik prispevkov z recenzijo  4. strokovno srečanje Zdravstvena vzgoja 
v vseh življenjskih obdobjih. Moravske Toplice, 15., 16. 6. 2018 (CIP)  
 
Strokovni prispevki:  

a. Svetovanje medicinske sestre v ambulanti družinske medicine glede 
dejavnikov tveganja in škodljivega pitja alkohola, Boštjan Viher 

b. Skrb za zdravje v romski skupnosti – organizirana telesna vadba v romskem 
naselju Pušča, Sandra Gaber Flegar, Mija Dišić 

c. Pokončna drža pri otrocih, Majda Šmit, Alenka Slapšak 
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2. Glasilo Utrip – februar, maj in september 2018: 

 Izzivi izvajanja zdravstvene vzgoje v vrtcih in šolah, Sandra Gaber Flegar 

 Zdravstvena vzgoja v vseh življenjskih obdobjih, Ksenija Noč 

 Cepljenje proti nalezljivim boleznim  imamo zdravstveni delavci res 
dovolj informacij, Veronika Jagodic Bašič, Majdo Oštir, Majda Šmit, 
Monika Ažman  

 

IV. Druga strokovna dejavnost 

Pripomba na predlog Ministrstva za zdravje za splošni dogovor za pogodbeno 

leto 2019 in pobuda Zbornice  Zveze za redefiniranje obsega timov in 
programov za izvajanje zdravstvene vzgoje otrok in mladostnikov.  

 

V. Program dela in cilji za 2019 

 Organizacija in izvedba treh učnih delavnic za izvajalce zdravstvene 
vzgoje otrok. 

 Organizacija in izvedba dveh enodnevnih strokovnih srečanj z učnimi 
delavnicami za izvajalce ZV otrok in odraslih. 

 Organizacija okrogle mize Odprti dialog za in proti elektronskim cigaretam 

v soorganizaciji s pulmološko sekcijo in Z  Z. 

 Aktivna udeležba članov IO na kongresu Z  Z, mednarodne bienalne 
konference School Nurse in na strokovnih srečanjih sekcije. 

 Izdaja recenziranega zbornika dveh srečanj.  

 Prenašanje informacij, znanj preko strokovne revije Utrip in e-novic. 

 
 
Poročilo pripravila: Majda Šmit, predsednica strokovne sekcije 
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Sekcija študentov zdravstvene nege in babištva 

 

 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 

Člani izvršilnega odbora 
Predsednik: Žiga Metelko 
Podpredsednik: Žiga Tomšič 
Člani: Grega Martin Glas, Helga Hamidović, Patricija Lunežnik, Špela Klemenc, 
Tamara Pavlovič, Žan Dreisibner, Jana Lončarič  

II. Izvedena strokovna srečanja 

 31. 5. 2018, Zdravstvena fakulteta Univerze Ljubljana: strokovno srečanje 
Zdravstvena nega doma in po svetu;  

 22. 11. 2018, Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Novem mestu: 
strokovno srečanje Oskrba nosečnice, udeležene v prometni nesreči  

III. Program dela in cilji za leto 2019 

Tudi leta 2019 bomo v Sekciji študentov zdravstvene nege in babištva sledili 
namenom in ciljem, ki smo si jih zadali ob ponovni ustanovitvi sekcije. Stremeli 
bomo k povezovanju, izobraževanju in krepitvi pripadnosti k stroki.  
Za 2019 v sekciji študentov pripravljamo več strokovnih srečanj, med njimi so 
delovni vikend, ki bo aprila na Debelem rtiču, maja študentke babištva 
pripravljajo Študentski babiški kongres, septembra pa si v sodelovanju z Rdečim 
križem želimo organizirati mednarodno konferenco o prvi pomoči. Tako kot smo 
v letu 2018 organizirali prireditev ob mednarodnem dnevu medicinskih sester, 
bomo tudi letos pripravili podobno prireditev v središču Ljubljane.  
Želimo sodelovati pri oblikovanju izobraževalnega sistema na področju 
zdravstvene nege in babištva, opozarjali bomo na dobre stvari ter na možnosti 
za izboljšave. 

IV. Druge aktivnosti 

12. 5. 2018 smo ob mednarodnem dnevu medicinskih sester organizirali 
prireditve v središču Ljubljane, kjer smo se zbrali študenti štirih zdravstvenih 
fakultet ter na šestih stojnicah promovirali poklic ter poslanstvo medicinskih 
sester.  

 
 
Poročilo pripravil: Žiga Metelko, predsednik strokovne sekcije  
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POROEILO NEODVISNEGA REVIZORJA

SKUPSCINI ZBORNICE

ZBORNICA ZDRAVSWENE IN BABISKE NEGE STOVENUE - ZVEZA STROKOVNIH DRUSTEV MEOICINSKIH

SESTER, BABIC IN ZDRAVSWENIH TEHNIKOV SLOVENIJE, OB ZELEZNICI 3OA, 1q)O UUBUANA

Mnenie

REVidirAIi SMO TA.UNOVOdSKE iZKAZE ZBORNICE ZDRAVSTVENE IN BABIsKE NEGE SLOVENUE - ZVEZA STROKOVNIH

DRUSTEV MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENUE, OB ZELEZNICI 3OA, 1OOO UUBUANA,

ki vkljuiujejo bilanco stanja na dan 31. decembra 2018 ter izkaz poslovnega izida za tedaj koniano leto ter povzetek

bistvenih raiunovodskih usmeritev in druge pojasnjevalne informacije. Pregledali smo tudi poroailo o poslovanju

druitva.

Po naiem mnenju priloieni radunovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih poiteno predstavljajo finanini poloiaj

ZBORNICE ZDRAVSryENE IN BABIIKE NEGE SLOVENUE _ZVEZA STROKOVNIH DRUSTEV MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN

ZDRAVSTVENTH TEHNTKOV SLOVENUE, OB zELEZNtCt 3OA, 1OOO UUBUANA na dan 31. decembra 2018 ter njen

poslovni izid za tedaj konaano leto v skladu s Slovenskimi raiunovodskimi standardi.

Podlogo zo mnenje

Revizijo smo opravili v skladu s pravili revidiranja, veljavnimi v Republiki Sloveniji v aasu revizije. Na5e odgovornosti na

podlagi teh pravil so opisane v tem porodilu v odstavku Revizorjevo odgovornost za revizijo roiunovodskih izkozov. v
skladu s kodeksom etike za raaunovodske strokovnjake, ki ga je izdal Odbor za mednarodne standarde etike za

radunovodske strokovnjake (Kodeks IESBA) ter etianimi zahtevami, ki se nanaSajo na revizijo raaunovodskih izkazov v

Sloveniji, potrjujemo svojo neodvisnost od druibe in da smo izpolnili vse druge etidne zahteve v skladu s temi

zahtevami in Kodeksom IESBA.

Verjamemo, da so pridobljeni revizijski dokazi zadostni in ustrezni kot osnova za naSe revizijsko mnenje

Druge inJormocije

Za druge informacije je odgovorno poslovodstvo. Druge informacije obsegajo poroailo o poslovan.iu, ki je sestavni del

letnega porotita zBoRNtcE ZDRAVSTVENE rN BABTSKE NEGE SLOVENUE - ZVEZA STROKOVNIH DRUSTEV MEDICINSKIH

SESTER, BAEIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV STOVENIJE, OB ZELEZNICI 3OA, 1OOO LJUBUANA, VENdAT NE VKIJUEUJEJO

raiunovodskih izkazov in naSega revizorjevega poroaila o njih.

Nase mnenje o raaunovodskih izkazih se ne nanaia na druge informacije in o njih ne izraiamo nobene oblike

zagotovila.

V povezavi z opravljeno reviziio raaunovodskih izkazov.je naia odgovornost prebrati druge informaci.ie in pri tem

presoditi ali so druge informacije pomembno neskladne z raaunovodskimi izkazi, zakonskimi zahtevami ali nasim

poznavanjem, pridobljenim pri revidiranju, ali se kako drugaie kaiejo pomembno napaane. de na podlagi opravljenega

dela zakljuaimo, da obstaja pomembna napaana navedba drugih informaci.i, moramo o takih okolisfinah porotati. V

zvezi s tem ni nia takega, o iemer bi morali porodati.

dovoljenje za opravljanje storitev revidiranja;t.: o2o-1h2-42 I TRR: 5156 6100 oooo?293 486 | osnovni kaPital: 7.5oo EUR

matitna it.: 6098681ooo I davtna it., Sl 25u6r975



Rry/rrt

Odgovomost poslovodstvd in pdstojnih zo upravlionje zo rotunovodske izkoze

Poslovodstvo je odgovorno za pripravo in posteno predstavitev teh ratunovodskih izkazov v skladu s Slovenskimi

raiunovodskimi standardi in za tako notranje kontroliranje, kot je v skladu z odloaitvijo poslovodstva potrebno, da

omogoai pripravo raiunovodskih izkazov, ki ne vsebujejo pomembno napatne navedbe zaradi prevare ali napake.

Poslovodstvo je pri pripravi raiunovodskih izkazov drustva odgovorno za oceno njene sposobnosti, da nadaljuje kot

delujoie podjetje, razkritie zadev, povezanih z delujoiim podjetjem in uporabo predpostavke delujoaega pod.ietje kot

podlago za raaunovodenje, razen ie namerava poslovodstvo podjetje likvidirati ali zaustaviti poslovanje, ali ie nima

druge moinosti, kot da napravi eno ali drugo.

Nadzorni odbor .le odgovoren za nadzor nad pripravo raiunovodskih izkazov in za potrditev revidiranega letnega

poroaila.

Revizoievo odgovornost za rcvizijo rdtunovodskih izkozov

NaSi cilji so pridobiti spre.iemljivo zagotovilo o tem, ali so raiunovodski izkazi kot celota brez pomembno napadne

navedbe zaradi prevare ali napake, in izdati revizorjevo poroailo, ki vkljuauje nase mnenje. Sprejemljivo zagotovilo je

visoka stopnja zagotovila, vendar ni jamstvo, da bo revizija, opravljena v skladu s pravili revidiranja, vedno odkrila

pomembno napatno navedbo, ae ta obstaja. Napaane navedbe lahko izhajajo iz prevare ali napake, ter se smatrajo za

pomembne, ie je upraviaeno pridakovati, da posamia ali skupaj vplivajo na gospodarske odloaitve uporabnikov,

sprejete na podlagi teh ratunovodskih izkazov.

Med izvajanjem revidiranja v skladu s pravili revidiranja uporabljamo strokovno presojo in ohraniamo poklicno

nezaupljivost. Prav tako:

prepoznamo in ocenimo tveganja pomembno napaine navedbe v raaunovodskih izkazih, bodisi zaradi napake

ali prevare, obliku.iemo in izvajamo revizijske postopke kot odzive na ocenjena tveganja ter pridobivamo

zadostne in ustrezne revizijske dokaze, ki zagotavljajo podlago za naie mnenje. Tvegan.ie, da ne bomo odkrili

pomembno napaane navedbe, ki izvira iz prevare, je visje od tistega, povezanega z napako, saj prevara lahko

vkljuauje skrivne dogovore, ponarejanje, namerno opustitev, napaino razlago ali izogibanje notranjih kontrol;

opravimo postopke preverjanja in razumevanja notran.iih kontrol, pomembnih za revizijo z namenom

oblikovanja revizijskih postopkov, ki so okolistinam primerni, vendar ne z namenom izraziti mnenje o

uiinkovitosti notranjih kontrol druibe;
presodimo ustreznost uporabl.ienih raiunovodskih usmeritev in sprejemljivost raiunovodskih ocen ter z njimi
povezanih razkritij poslovodstva;

na podlagi pridobljenih revizijskih dokazov o obstoju pomembne negotovosti glede dogodkov in okolisdin, ki

zbu.iajo dvom v sposobnost organizacije, da nadaljuje kot delujoae podjetje, sprejmemo sklep o ustreznosti
poslovodske uporabe predpostavke delujotega podjetja kot podlage raiunovodenja. de sprejmemo sklep o

obstoju pomembne negotovosti, smo dolini v revizorjevem poroEilu opozoriti na ustrezna razkritja v

raaunovodskih izkazih ali, de so taka razkritja neustrezna, prilagoditi mnenje. Revizorjevi sklepi temeljijo na

revizijskih dokazih, pridobljenih do datuma izdaje revizorjevega porodila. Vendar kasnejsi dogodki ali

okoliStine lahko povzrodijo prenehanje organizacije kot delujoaega podjetja;

ovrednotimo splosno predstavitev, strukturo, vsebino raiunovodskih izkazov vkljuano z razkritji, in ali

raaunovodski izkazi predstavljajo zadevne posle in dogodke na naiin, da je doseiena poitena predstavitev;

pristojne za upravljanje med drugim obvestamo o nadrtovanem obsegu in easu revidiranja in pomembnih

revizijskih ugotovitvah vkljuino s pomanjkljivostmi notranjih kontrol, ki smo jih zaznali med naSo revizijo.

PoroEilo o drugih zdkonskih in regulativnih zadevoh
Na podlagi zahtev 27. alena Zakona o drustvih smo preverili, ali ZBORNICA ZDRAVSTVENE lN BABISKE NEGE SLOVENUE
_ ZVEZA STROKOVNIH DRUSTEV MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENUE, OB ZELEZNICI

30A, 1000 UUBUANA spoituje dolodila Sestega odstavka 26. alena zakona o druStvih.



REili

Na osnovi opravljene revizije menimo, da je

raiunovodskim standardom za druitva. Poslovne

prihodkov nad odhodki porabljeni za namene,

Omenjena dolodila so spo5tovana.

V Ljubljani, dne 28.2.2OL9

RESNld.o.o.

Parmova ul. 45, 1000 Ljubljana

poslovnih knjig in sestava letnega porotila v skladu z

in letno porodilo omogoiajo ocenjevanje, da so preseiki

v tretjem odstavku 24. tlena Zakona o druitvih.

Natalija Pestidek Bohord

pooblaSdena revizorka
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