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1. POROČILO PREDSEDNICE 
 

Statut Zbornice zdravstvene in babiške nege – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in 
zdravstvenih tehnikov Slovenije v svojem 12. in 17. členu opredeljuje naloge skupščine in predsednice, 
med katere sodi priprava, predstavitev in sprejem letnega poročila. V skladu z omenjenima členoma 
predstavljam vsebinsko poročilo za leto 2019. 

Poročilo temelji na začrtanem delu, ki so ga sprejeli poslanci 32. redne skupščine. Leta 2016 smo v 
strategiji razvoja Zbornice – Zveze do leta 2022 prepoznali šest ključnih področij: skrb za članstvo, 
skrb za razvoj zdravstvene nege in babištva, skrb za krepitev organizacije, regulacija stroke – 
javna pooblastila, sooblikovanje zdravstvene politike in krepitev pomena zdravstvene, babiške 
nege in oskrbe v zdravstvenem in socialnem varstvu ter aktivno vključevanje in sodelovanje z 
mednarodnimi organizacijami. 

Sledi poročilo o izvedenih in neizvedenih aktivnostih po posameznih področjih. 

 

Skrb za članstvo 

Skrb za članstvo je prednostna naloga organizacije, saj je obstoj in intenzivnost dela močno povezana 
s številom članov in prihodkov, ki jih pridobimo s članarinami in so pomemben vir dohodkov za izvedbo 
načrtovanega programa dela. Dober prenos informacij je ključ do partnerstva med organizacijo in 
članstvom. V letu 2019 smo izdali 9 številk informativnega glasila Utrip (str. 38), kjer smo v rubriki Delo 
na Zbornici – Zvezi podrobno popisali aktualne dogodke posameznega obdobja. Pomemben 
komunikacijski vir so bile e-novice in objave na FB strani (str. 18). Pred leti smo pripravili 
predstavitveno zloženko v slovenskem jeziku, v preteklem letu je po dolgih pripravah izšla tudi 
predstavitvena zloženka v angleškem jeziku, ki bo vsem, ki se udeležujejo različnih mednarodnih 
dogodkov, služila kot povabilo k sodelovanju, povezovanju z našo organizacijo. V načrtu je bila tudi 
izdelava promocijske mape za dijake in študente. Mapi sta narejeni, prav tako je pripravljen finančni 
izračun stroškov, a nam projekta ni uspelo pripeljati do konca, ker v ta namen ni bilo na razpolago dovolj 
sredstev. Pomemben del skrbi za članstvo predstavlja vseživljenjsko učenje. Vseživljenjsko učenje v 
obliki strokovnih seminarjev, posvetov, učnih delavnic, krožkov in kliničnih popoldnevov je rdeča nit tako 
regijskih strokovnih društev kot strokovnih sekcij, delovnih skupin in komisij. Regijska strokovna društva 
pri tem prispevajo znaten delež tudi pri dopolnilnih aktivnostih. Poleg izobraževalnih vsebin s področja 
zdravstvene in babiške nege prispevajo pomemben segment dejavnosti v skrbi za dobro fizično in 
psihično počutje članov. Veliko časa je posebna delovna skupina posvetila prenovi dokumenta »Podoba 
medicinske sestre, babice in tehnika zdravstvene nege«. Dokument še nastaja, je v zaključni fazi in se 
bo preimenoval v dokument: »Podoba izvajalcev zdravstvene in babiške nege« ter bo letos (2020) izšel 
v obliki lične zloženke. Prav tako je vse leto nastajala tudi nova spletna stran, ki bo prav tako zaživela v 
prvih mesecih leta 2020. Morda bi več izobraževanj lahko ponudili tudi v obliki e-delavnic, e-učenja, a 
za zdaj ostaja možnost izobraževanja v povezavi s partnerji – Doctrina, ki nudijo to vrsto vsebin. Več 
aktivnosti na tem področju bo v prihodnje, ko bo to omogočal tudi prenovljeni pravilnik s tega področja. 
Podatek, s katerim se zares lahko pohvalimo, je organizacija in izvedba 195 izobraževanj v okviru naše 
organizacije, ki se jih je udeležilo 15.767 udeležencev. Hvala lepa vsem, ki ste pri kateri koli obliki 
izvedbe izobraževanja sodelovali, hvala lepa tudi vsem, ki ste se izobraževanj udeleževali in s tem krepili 
ne le lastno znanje, ampak tudi razvoj zdravstvene in babiške nege. Tako kot se za »velike« spodobi, 
smo tudi za leto 2019 vse pomembne dogodke in aktivnosti zabeležili v letnem popisu in izdali e-Letopis 
za leto 2019. Osvežena spletna stran je dodana vrednost k bolj preglednemu informiranju in 
poglobljenim vsebinam. 

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 z ožjih strokovnih 
področij smo pripravljali strokovna mnenja, ki jih naši člani potrebujejo v kliničnih okoljih, sem in tja smo 
posredovali tudi delovnopravni nasvet. Trudili smo se, da bi pridobili kar največ oglaševalcev in 
sponzorjev na izobraževalnih dogodkih in s tem pridobili dodatna sredstva za svoje delovanje. 
Za članstvo v celoti skrbi izredna množica aktivnih kolegic in kolegov, ki v svojem prostem času 
organizirajo zares zavidljivo število izobraževalnih in drugih srečanj. V pisarni Zbornice – Zveze nas je 
bilo v letu 2019 zaposlenih 13, zaposleni so pokrivali tako društvene obveznosti kot obveznosti javnih 
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pooblastil. Za nemoteno delo zaposlenih je bila v skladu z načrtom dela v skupnih prostorih prenovljena 
kuhinja, saj je stara zaradi vse več poslovnih dogodkov – sestanki, sprejemi delegacij, izobraževanja – 
postala premajhna. Vse opravljeno delo profesionalno zaposlenih v pisarni je navedeno v poglavju 
Poročilo o strokovnih služb (str. 10). 

Posebno pozornost smo želeli članstvu izraziti tudi s praznovanjem obeh mednarodnih dni in izvedbo 
slovesnosti 10. maja na Brdu pri Kranju, kjer smo obeležili 100-letnico nastopa dela prve medicinske 
sestre na Slovenskem in podelili najvišja priznanja svoje organizacije najzaslužnejšim članicam in 
članu. Prejemniki zlatega znaka za leto 2019 so: dr. Branko Bregar, Damjana Grubar, Liljana 
Klančnik, Marija Olga Koblar, Lučka Kočevar, Lidija Ocepek, Angela Petaci Cimperman, mag. 
Erika Povšnar in Frančiška Šumečnik. Priznanje za življenjsko delo Angele Boškin je prejela 
gospa Marjeta Kokoš. Tudi zaključek leta smo obeležili svečano z zahvalami vsem tistim posebnim 
članom, ki so zaključili z aktivnim delovanjem v regijskih strokovnih društvih in strokovnih sekcijah. 
Častno članstvo v organizaciji smo podelili dolgoletni poslovni sekretarki Zbornice – Zveze Bojani 
Bučar. Verjamem, da tudi število članov ob koncu leta, ki se je zaustavila na 16.420, zgovorno priča o 
tem, da organizacija uspešno raste. Upam si trditi, da ne le številčno, temveč tudi vsebinsko.  

 

Skrb za razvoj zdravstvene nege in babištva 

Za doseganje varne in kakovostne zdravstvene in babiške nege ter oskrbe tako za izvajalce kot paciente 
je razvoj zdravstvene nege in babištva najpomembnejši segment delovanja organizacije. Stalnica 
razvoja je zagotovo strokovna revija Obzornik zdravstvene nege, ki je tudi v letu 2019 izšel v 4 
številkah na 338 straneh s prispevki domačih in tujih strokovnjakov s področja zdravstvene nege in 
babištva pod strokovnim vodstvom odgovorne urednice doc. dr. Mateje Lorber. Izvedba izobraževalnih 
dogodkov je tudi v letu 2019 presegla vsa pričakovanja, tako v številu izvedb kot številu udeležencev, 
in presegla vse številke preteklih let. Krepijo se interna izobraževanja v zavodih kot tudi izobraževanja, 
ki jih organizirajo strokovne sekcije, regijska strokovna društva in delovne skupine. Na oddelku za 
področje vodenja izobraževanj smo zabeležili in pedagoške ter licenčne točke dodelili 53.258 
udeležencem izobraževanj, ti so si nova znanja pridobivali na 1009 vsebinah, ki so se ponekod tudi 
večkrat ponovile in je bilo vseh izvedb v letu 2019 kar 2150. Največ zanimanja pri izvajalcih zdravstvene 
in babiške nege je bilo za dve obvezni vsebini, in sicer zakonodaja in etika s področja zdravstva ter 
kakovost in varnost v zdravstvu.  

Posebno pozornost je treba nameniti tudi izvedbi dveh specialnih znanj, in sicer specialno znanje s 
področja zdravstvene nege pacienta z motnjami uriniranja, ki so bila izvedena že četrtič, in že drugi 
ponovitvi izobraževanja za specialno znanje s področja paliativne zdravstvene nege. 

Upravičeno smo lahko ponosni na soglasje ministra za zdravje gospoda Aleša Šabedra k dokumentu 
Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege, ki nam ga je uspelo 
umestiti v krovni Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-K). Dokument je sodoben, avtonomen in hkrati 
tudi živ dokument, ki mora udejanjiti sistemske rešitve, odpraviti krivice za posamezne izvajalce v 
zdravstveni negi in enkrat za vselej vzpostaviti temelje razmejitve del in nalog med različnimi izvajalci v 
zdravstveni negi. 

Prevod in izdaja publikacije NANDA International, Negovalne diagnoze – Definicije in klasifikacija 
2018–2020 in Splošna priporočila za duhovno oskrbo v zdravstveni negi sta dva dokumenta, ki sta 
nastala v letu 2019 in bosta zagotovo pomembno prispevala k razvoju stroke zdravstvene in tudi babiške 
nege.  

V kongresnem centru Brdo pri Kranju je potekal 12. Kongres zdravstvene in babiške nege Slovenije pod 
motom Medicinske sestre in babice, zagovornice zdravja za vse. Oblikovanih je bilo 8 tematskih 
sklopov, kjer se je zvrstilo 90 predavanj, s katerimi smo iskali odgovore na potrebe dolgožive družbe, 
plemenitili partnerstvo z uporabniki, temeljili na z dokazi podprti zdravstveni negi, predstavljali primere 
dobrih praks, vključevali moralni in etični vidik zdravstvene obravnave ter s pomočjo kadrov in vodenja 
tudi medpoklicno sodelovali. Ob tej priložnosti se še enkrat zahvaljujem vsem vabljenim predavateljem, 
izvrstnim strokovnjakom dr. Tomu Keighleyju, gospe Wendy Nicholson, dr. Piret Paal, doc. dr. Anji 
Zalta, prof. dr. Dušanu Kebru in profesorici dr. Brigiti Skeli Savič, ki so z velikim veseljem sprejeli 
povabilo na kongres ter se tudi iz tujine pripeljali samo zato, da so svoje znanje in bogate izkušnje delili 
z nami. S kongresom smo se tudi v naši državi uradno priključili triletni globalni kampanji Nursing Now, 
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ki je namenjena izboljšanju zdravja vseh s povečanjem ugleda in statusa zdravstvene nege po vsem 
svetu. 

Ne smem prezreti vseh drugih pomembnih nalog, ki so jih vse leto izvajale strokovne sekcije, regijska 
strokovna društva in delovne skupine, tudi delovna skupina za zgodovino, ki krepi svojo vlogo in je vse 
bolj dejavna na različnih zgodovinskih področjih. 

 

Skrb za razvoj in krepitev Zbornice – Zveze 

Skrb za razvoj in krepitev strokovne organizacije, ki ima več kot 90-letno tradicijo in povezuje več kot 
16.000 članic in članov, vsem funkcionarjem – še zlasti pa vodstvu – nalaga veliko odgovornost. 
Posebno mesto ima zato skupščina poslancev, ki vsakoletno sprejme poročilo za preteklo leto in postavi 
cilje za tekoče leto. Tako je bilo tudi v letu 2019, ko smo marca uspešno izvedli 32. redno skupščino. 
Delo med obema skupščinama uspešno vodi upravni odbor in sprejema sklepe, ki so podlaga za tekoče 
leto. Upravni odbor se je v letu 2019 sestajal skladno z načrtom, enkrat mesečno. Izvedene so bile tudi 
seje odbora regijskih strokovnih društev in odbora strokovnih sekcij. Tradicionalno dvodnevno srečanje 
funkcionarjev je bilo organizirano na Rogli, kjer smo prisostvovali 13. strokovnemu tekmovanju ekip 
nujne medicinske pomoči in prav naša strokovna Sekcija reševalcev v zdravstvu je glavni pobudnik in 
organizator srečanja. Na dvodnevnem druženju smo iskali tudi pomembne poudarke za strategijo 
razvoja zdravstvene in babiške nege od 2020 do 2030. 

Na rednih sestankih so se srečevale tudi članice častnega razsodišča I. stopnje in pripravljale etične 
vsebine tudi za objavo v glasilu Utrip. Zahvale za vse pomembne projekte in opravljeno delo smo podelili 
na prednovoletnem srečanju funkcionarjev, sodelavcev, poslovnih partnerjev in skupaj z Avtohišo 
Citroen iz Kranja podarili avto za eno leto članici, ki smo jo izžrebali v nagradnem žrebanju. Vse 
opravljeno delo in finančno poslovanje so spremljali člani nadzornega odbora. 

Pomemben prispevek h krepitvi organizacije so prispevala regijska strokovna društva, ki so članstvo 
povezovala na regionalni ravni ter jih združevala ob izobraževalnih in drugih dogodkih, tudi pomembnih 
obletnicah, ki se jih je udeleževalo tudi vodstvo organizacije. 

Vse leto smo nadgrajevali informacijsko podporo in s tem skrbeli, da so člani prejeli vse pomembne 
informacije, vezane na dogajanje v organizaciji. Izdatno smo se posvetili tudi medijem, ki nas 
prepoznavajo kot verodostojen vir informacij s področja zdravstvene, babiške nege in oskrbe. Ob vseh 
pomembnih mednarodnih dnevih smo pripravili izjave za javnost.  

 

Regulacija stroke – javna pooblastila 

V letu 2019 je Zbornica – Zveza izvedla vse s pogodbo z MZ sklenjene obveznosti. Opredeljenih je bilo 
najmanj 1.000 odločb vpisov/izbrisov v register izvajalcev zdravstvene in babiške nege, podelitev oz. 
podaljšanje najmanj 2.200 licenčnih odločb ter izvedenih 120 strokovnih nadzorov s svetovanjem (100 
individualnih in 20 sistemskih). Z licenčnimi točkami smo vrednotili dvakrat toliko in več izobraževanj, 
kot je bilo določeno s pogodbo, se pravi krepko več kot 1.000. Večkrat dopolnjevali in odposlali tudi 
Pravilnik o registru in licencah izvajalcev v zdravstveni in/ali babiški negi. Oddali smo osnutke treh 
specializacij s področja zdravstvene nege. Ustanovljena je bila tudi delovna skupina za pripravo 
preizkusa strokovne usposobljenosti, ki je začela pripravljati izpitna gradiva in vprašanja za vse, ki ne bi 
izpolnjevali pogojev za podaljšanje licence. Prav tako se je ustanovila tudi posebna skupina za pripravo 
gradiv in vprašanj za vse, ki bodo v naslednjih štirih letih opravljali preizkus strokovne usposobljenosti 
za srednje medicinske sestre, TZN po 38. členu ZZDej-K. 

Dvakrat je bilo izvedeno tudi supervizijsko srečanje za vse člane komisij, ki so izvajali strokovne nadzore 
s svetovanjem. Ob vseh izvedenih aktivnostih smo skrbeli za stalno vzdrževanje in posodabljanje 
programske opreme, ki omogoča kakovostno delo in ustrezno ter varno arhiviranje. 

Z velikim zanosom lahko zapišem, da vsi upravnopravni postopki tečejo nemoteno, skladno z zakonsko 
določenimi roki in da pri delu nimamo zaostankov. Praksa, ki se nam je dogajala v preteklosti, ko nismo 
imeli na razpolago niti kadra niti delovnih pogojev in smo se prebijali čez tekoče metre neobdelanega 
gradiva, je zdaj zares le še mračna preteklost. Zahvala pri tem vsem zaposlenim v pisarni Zbornice – 
Zveze, ki s svojim predanim delom in tudi pripadnostjo organizaciji svoje delo opravljajo vestno in 
odgovorno, velikokrat tudi preko svojih zmožnosti. 
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Sooblikovanje zdravstvene politike in krepitev pomena zdravstvene in babiške nege ter oskrbe 
v zdravstvenem in socialnem varstvu 

Nič manj pomembno kot skrb za članstvo so pomembne tudi aktivnosti in prizadevanja za sodelovanje 
pri oblikovanju zdravstvene in socialne politike v skrbi za varno in kakovostno izvajanje zdravstvene, 
babiške nege in oskrbe ter status izvajalcev. S pogodbo javnih pooblastil, ki nam jih je podelilo 
Ministrstvo za zdravje za obdobje sedem let, je organizacija postala pomembna tudi na področju 
načrtovanja in izvajanja zdravstvene politike.  

Zbornica – Zveza je predlagala pripombe k predlogu Pravilnika o spremembah in dopolnitvah 
pravilnika o sestavi, nalogah, pristojnostih in načinu dela Komisije Republike Slovenije za 
medicinsko etiko, v katerih smo znova opozorili na neprimerno ter nestrokovno uporabo termina 
»medicinska etika« v Pravilniku o sestavi, nalogah, pristojnostih in načinu dela Komisije Republike 
Slovenije za medicinsko etiko (Uradni list RS, št. 21/18) in drugih normativnih aktih, za katere področje 
je pristojno Ministrstvo za zdravje. 

Poudarili smo, da je diskriminacijsko in nesprejemljivo, da se v pravnih predpisih še vedno uporablja 
terminologija, ki se nanaša zgolj na eno poklicno skupino, čeprav v R Sloveniji zdravstveno dejavnost 
izvaja 34 poklicnih skupin zdravstvenih delavcev skladno s seznamom poklicev zdravstvenih delavcev 
iz Odredbe o seznamu poklicev v zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/14). 

Zbornica – Zveza je posredovala pripombe k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o zdravstveni dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: ZZDej-L) in podprla predlog Ministrstva za zdravje 
za opredelitev posebne licence izvajalcem zdravstvene nege, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega in drugega 
odstavka 38. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list 
RS, št. 64/17, v nadaljnjem besedilu: ZZDej-K) ter se v celoti strinja s poglobljeno strokovno utemeljitvijo 
razlogov o nujnosti opredelitve posebne licence v 64. členu Zakona o zdravstveni dejavnosti. 

Ministrstvo za zdravje je tudi podaljšalo rok za podelitev licence izvajalcem zdravstvene nege, ki 
izpolnjujejo pogoj iz prvega odstavka 38. člena ZZDej-K in prisluhnilo zaskrbljenosti Zbornice – Zveze, 
ali bo zaradi časovnega zamika pri sprejemu dokumenta Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev 
v dejavnosti zdravstvene nege mogoče v izjemno kratkem roku podeliti licence vsem izvajalcem 
zdravstvene nege, ki izpolnjujejo navedene zakonske pogoje.  

Ob skupnem sodelovanju strokovnjakov z različnih strokovnih področij zdravstvene nege je Zbornica – 
Zveza avgusta 2019 podala pripombe k predlogu novih prostorskih tehničnih smernic za 
zdravstvene objekte, ki jih je Ministrstvo za zdravje posredovalo v javno obravnavo. 

Poglobljene strokovne pripombe in utemeljitve je Zbornica – Zveza pripravila tudi k predlogu pravilnika 
o spremembah Pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni. 

Posredovane so bile pripombe in dopolnitve k dokumentom Ministrstva za zdravje na področju oskrbe 
ran, stom in inkontinence.  

Decembra 2019 je Zbornica – Zveza posredovala pripombe in dopolnitve k predlogu zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o pacientovih pravicah, poglavitne rešitve v predlogu zakona 
se nanašajo na pravico do spoštovanja pacientovega časa in dolžnosti pacientov, s predlogom zakona 
se na novo ureja pravna podlaga za vzpostavitev sistema za upravljanje varnostnih odklonov in tveganj 
za varnost pacientov v zdravstvu. 

Vodstvo Zbornice – Zveze se je odzivalo na vse dopise zlasti področnega ministrstva, ministrstva za 
zdravje. Predsednica in izvršna direktorica sta se kot vabljeni na seje aktivno vključevali tudi v delo 
Razširjenega strokovnega kolegija za zdravstveno in babiško nego.  

Več aktivnosti bi si želeli na strani NIJZ, zlasti na področju vzpostavitve povezave obeh registrov 
izvajalcev zdravstvene in babiške nege, ki bi dali jasnejšo sliko o številu in strukturi obeh poklicnih 
skupin.  

Pripravili in izvedli smo izredno odmevno okroglo mizo: Kdo bo skrbel za paciente, ko medicinskih sester 
ne bo več? Vabljeni govorniki so bili: predsednica Zbornice – Zveze Monika Ažman, mag. Pia Vračko, 
državna sekretarka MZ, dr. Brane Bregar, predsednik RSKZBN, izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, članica 
upravnega odbora Mednarodnega sveta medicinskih sester, Slavica Mencingar, predsednica Sindikata 
delavcev zdravstvene nege Slovenije, prim. asist. Dean Klančič, dr. med., podpredsednik Zdravniške 



 
 
 
 

8 
 

zbornice Slovenije. Dr. Franc Trček, predsednik Odbora za zdravstvo, se okrogle mize ni mogel 
udeležiti. Na srečanju z novinarji je bilo prisotnih več kot 80 vabljenih funkcionarjev in sodelavcev 
Zbornice – Zveze. 

Pravzaprav smo bili vse leto tudi posredno vpeti na različna področja, poleg zdravstva tudi v socialno 
varstvo in izobraževanje, in se sestajali z različnimi deležniki, predvsem zaradi sprejema dokumenta 
Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege in posledične razmejitve 
dela izvajalcev zdravstvene nege. 

Posebno pozornost smo namenili tudi sodelovanju z vsemi sindikati, zlasti na področju zagovarjanja 
skupnih interesov izvajalcev zdravstvene, babiške nege in oskrbe. Verjamem, da samo trdno povezani 
in poenoteni lahko dosežemo skupne cilje vseh izvajalcev tako na področju zdravstva kot socialnega 
varstva.  

Krepi se tudi sodelovanje s srednjimi zdravstvenimi šolami in tradicionalna srečanja z njihovimi 
ravnatelji. Zbornica – Zveza postaja prepoznaven partner tudi na področju visokošolskega 
izobraževanja s področja zdravstvene nege in babištva.  

V letu 2019 smo se z aktivnim nastopom odzvali tudi na vsa vabila tako na seje Odbora za zdravstvo 
Državnega zbora Republike Slovenije kot sej Komisije DS za socialno varstvo, delo, zdravstvo in 
invalide, ki jo vodi stanovski kolega mag. Peter Požun. 

V Državnem zboru je bila prvič v zgodovini samostojne države Slovenije sklicana samostojna 9. nujna 
seja Odbora za zdravstvo z obravnavano točko dnevnega reda: Ureditev stanja na področju zdravstvene 
in babiške nege.  

Povsem novo poglavje sodelovanja smo začeli z Ministrstvom za pravosodje in aktivom zdravstvenih 
delavcev. Z veseljem smo spoznali aktivnosti medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, ki delujejo v 
devetih zaporih po Sloveniji. 

Še več sodelovanja pa bi si vsekakor želeli z drugimi poklicnimi skupinami znotraj zdravstva in tudi 
socialnega varstva. A na dialog in sodelovanje morata vedno biti pripravljena vsaj dva.  

 

Aktivno vključevanje in sodelovanje z mednarodnimi organizacijami 

Zbornica – Zveza je polnopravna članica pomembnih evropskih in mednarodnih združenj (ICN, ICM, 
EFN, EMA), posamezne strokovne sekcije so še dodatno članice ožjih mednarodnih skupin 
strokovnjakov s posameznih področij, regijska društva se že leta povezujejo z društvi zlasti z državami 
nekdanje skupne države. Vsi mednarodni sporazumi in dogovori ter članstva znotraj »štirih velikih« 
sama po sebi kličejo tudi k mednarodnemu udejstvovanju.  

Gostili smo dva evropska kongresa: 6. mednarodni kongres IMRUA International fire and EMS 
Motorcycle Response Unit Association in 8. mednarodni kongres EfCCNa - European federation of 
Critical Care Nursing Associations, z aktivnimi prispevki smo sodelovali na kongresu ICN – ki je potekal 
v Singapurju, ter znanje delili kitajskim kolegicam ob 110. obletnici njihove strokovne organizacije v 
Pekingu, kjer je bila predsednica vabljena predavateljica. Na našem že 12. kongresu smo priredili 
posebno mednarodno konferenco regije 3 ICN z udeleženci iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije 
in Kosova. Z zbornico medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Kosova smo sklenili tudi dogovor o 
medsebojnem sodelovanju. Izredno ponosni smo na aktivno delovanje svoje predstavnice v svetu ICN 
prof. dr. Brigite Skele Savič.  

Zasedanja pomladanske skupščine EFN v Bruslju se je udeležila izvršna direktorica Anita Prelec, 
jesenske v Atenah pa poleg izvršne direktorice tudi predsednica Zbornice – Zveze in predsednik sekcije 
študentov Žiga Metelko, ki je bil izvoljen za podpredsednika ENSA – evropske študentske organizacije. 

Zelo pristne stike smo v letu 2019 navezali tudi s predstavnico Svetovne zdravstvene organizacije za 
Slovenijo, gospo dr. Aigo Rurane, ki je mandat nastopila januarja. Prav obisk naše organizacije je bil 
njen prvi pravi delovni posvet v naši deželi.  

Sodelovali smo tudi na diseminacijski konferenci v okviru projekta INTERREG Univerze na Primorskem, 
Fakultete za vede o zdravju z naslovom »Čezmejna mreža za priseljene ženske«. Konferenca je 
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opozorila na nekatera pomembna vprašanja o zdravstveni oskrbi migrantk ter pomenu ustrezne 
usposobljenosti zdravstvenih delavcev pri upoštevanju kulturnega ozadja v zdravstveni oskrbi.  

Že tradicionalno smo gostili udeležence mednarodnega programa HOPE, ki so bili na izmenjavi v 
Sloveniji. V živahnem srečanju smo z gosti Pille Kink iz Estonije, vodjo oddelka za razvoj IT storitev, 
Josejem Ramon Saiz-Llamosas iz Španija, psihologom in fizioterapevtom na primarnem zdravstvu ter 
Karlom Daltonom iz Irske, okoljskim menedžerjem in promotorjem zdravja, izmenjali mnenja in poglede 
o varovanju podatkov, delovnih pogojih in pacientovih pravicah.  

Sprejeli in gostili smo delegacijo iz BIH, ki je bila v Sloveniji na strokovnem obisku v okviru projekta 
PROSES.   

V poročilu so zajeti nekateri zares najpomembnejši dogodki, dokumenti, predlogi in pobude, 
sicer pa je bilo leto 2019 dejavno kot le malo katero. Za zaključek se zahvaljujem vsem, ki so 
sodelovali v skupni organizaciji bolj kot ne kot prostovoljci, opravljali pomembno delo na 
področju razvoja zdravstvene in babiške nege, pri krepitvi poklica in organizacije, negovali 
zgodovinsko izročilo, pripravljali pomembne strokovne članke in zapise in še mnogo vsega. 
Hvala lepa tudi vsem redno zaposlenim, ki z organizacijo čutijo in živijo, čeprav večinoma po 
poklicu niso medicinske sestre oz. babice. Še mnogo vas je, ki ste prispevali pomemben 
kamenček v mozaiku, upam si trditi, uspešne zgodbe naše skupne organizacije. Tudi vsi 
poslovni partnerji, dobavitelji, podporniki in donatorji sodijo v to skupino. Težko bi se izšlo tudi 
brez vaše pomoči. 

Hvala za vse in z velikim priporočilom tudi za prihodnje leto in še mnogo njih. 

 

Poročilo so sprejeli člani upravnega odbora na redni seji UO 10. 6. 2020 v sestavi: Monika Ažman, 
Jože Prestor, Anita Prelec, mag. Janez Kramar, Nataša Piletič, Ksenija Pirš, Gordana Njenjić, 
Irena Potočar, Gordana Lokajner in Renata Batas. 
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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 na oddelku za register 

in licence. Omenjene naloge so vezane na naloge podeljenega javnega pooblastila in niso del 

društvenih aktivnosti Zbornice – Zveze. 

V letu 2019 smo uspešno izvedli kongres zdravstvene in babiške nege, skupščino in prednovoletno 

srečanje ter 44 izobraževanj v prostorih Zbornice – Zveze (Negovalne diagnoze, modul licenca: 

Kakovost in varnost, Prizma – projekt proti izgorelosti).  

TAJNIŠTVO 

Kompleksnost dela v tajništvu se odraža po številnih aktivnostih, usklajevanjih in komuniciranju z 

različnimi zunanjimi in notranjimi deležniki Zbornice – Zveze. To odraža tudi število prejetih elektronskih 

pošt, ki jih je bilo v 2019 preko 12 000 tisoč in skoraj 7000 odposlanih. 

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. 2019 je bilo v Zbornico – Zvezo včlanjenih 16.439 članic/ov (Tabela 1). 

Tabela 1: Preglednica članstva v letu 2019 (na dan 31.12. 2019) 

 
DRUŠTVA 

Aktivni člani 
 

Upokojeni člani 
 

Študenti 
 

Stanje članstva - 
skupno 

A B C D (2019) 

D=A+B+C 

DMSBZT Ljubljana 4.690 258 146 5.094 

DMSBZT Maribor 2.010 96 15 2.121 

DMSBZT Celje 1.648 47 15 1.710 

DMSBZT Gorenjska 1.235 101 17 1.351 

DMSBZT Novo mesto 1.262 53 24 1.339 

DMSBZT Pomurje 1.235 42 8 1.285 

DMSBZT Koper 930 29 11 970 

DMSBZT Nova Gorica 661 110 10 781 

DMSBZT Ptuj/Ormož 738 10 3 751 

DMSBZT Koroške 601 23 1 625 

DMSBZT Velenje 403 7 2 412 

SKUPAJ 15.413 776 250 16.439 

 

Od tega je aktivnih članov do 35 let, rojenih torej od 1. 1. 1985, v evidenci članstva 4.902. 
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Tabela 2: Število vpisov in izpisov  v letu 2019 

ČLANARINA 

Št. vpisov v Zbornico – Zvezo v letu 2019 1277 

Št. izpisov iz Zbornice – Zveze v letu 2019  474 

Izstopov zaradi upokojitve je bilo 97. 

V letu 2019 je bilo pregledanih 2.843 ˝spletnih dopolnitvenih obrazcev˝. Odgovorilo se je na 157 

sporočil iz ˝Pripombe-splet˝. Iz poštnega naslova clanarina@zbornica-zveza.si je bilo v letu 2019 

odgovorjeno (med poslano e-pošto) na 4.712 elektronskih sporočil. 

 

LICENČNO VREDNOTENJE  

 

Vloge - organizatorji 

V obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 smo na Zbornico – Zvezo prejeli 983 vlog za dodelitev 

licenčnih točk organizatorju izpopolnjevanja. Med prejetimi 15. vlogami  so sklepi oz vloge 

brezpredmetne, saj so organizatorji večkrat oddali vlogo za isto se ponavljajoče se izobraževanje, ki je 

bilo že ovrednoteno z licenčnimi točkami. S strani Komisije Zbornice – Zveze za oceno ustreznosti 

stalnega izpopolnjevanja je bilo pregledanih in ovrednotenih s sklepi ter licenčnimi točkami 965 vlog.  

 

Vloge - posamezniki 

V obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 smo na Zbornico – Zvezo prejeli 1.488 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 1.404 vlog.  

 

Tabela 3: Izvedena izobraževanja od 1.1.2019 – 31.12.2019, podatki na dan 8.2.2020 

Organizator Izobraževanja Termini Udeleženci 

Zunanji  802 1789 35416 

Zbornica – Zveza 9 25 1106 

Strokovna društva  102 176 9258 

Strokovne sekcije 84 141 6456 

Delovne skupine  2 19 236 

SKUPAJ 999 2150 52472* 

*Podatki o številu udeležencev se bodo še povišali, saj nismo poknjižili še vseh seznamov s podpisi 

udeležencev. 

 

Tabela 4: Izvedene obvezne vsebine v okviru Strokovnih društev MSBZT od 1.1.2019 – 31.12.2019, 

podatki na dan 8.2.2020 

Izobraževanja Društva Termini Udeleženci 

Temeljni postopki oživljanja 2 10 310 

Poklicna etika 1 6 303 

Zakonodaja s področja 
zdravstva 

1 
6 374 

Zakonodaja s področja 
zdravstva in poklicna etika 

7 
16 1446 

Kakovost in varnost v 
zdravstvu 

12 
23 1774 

SKUPAJ 23 61 4207 
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Tabela 5: Postopki v obdobju 2018-2019 

Postopki v 

obdobju  

VLOGE  -

ORGANIZATORJI 

2018 

VLOGE –

POSAMEZNIK 

2018 

VLOGE  -

ORGANIZATORJI 

2019 

VLOGE –

POSAMEZNIK 

2019 

Prejete vloge 742 1779 983 1488 

Pregledane in 

ovrednotene s sklepi 

in LT 

721 1676 965 1404 

 

POROČILO O DELU ODDELKA REGISTRA IN LICENC  

V obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 smo na Zbornici – Zvezi prejeli 1.993 vlog za vpis v register 

izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege (v nadaljevanju: register) in za pridobitev licence v 

dejavnosti zdravstvene in babiške nege (v nadaljevanju: licenca). Kot je razvidno v preglednici številka 

1, smo izdali 1.299 odločb o vpisu v register, 690 odločb o podelitvi prve licence, 512 odločb o 

podaljšanju licenc ter 158 sklepov, s katerimi smo podaljšali licenčno obdobje za eno leto. Izdali smo 80 

odločb o izbrisu iz registra, pri čemer je bil v 90 % razlog upokojitev, drugi razlogi so zadevali spremembo 

zaposlitve ali selitev v tujino. V omenjenem obdobju je bilo izdanih 42 sklepov o zavrženju vlog ter 2 

zavrnilni odločbi o vpisu v register. V obdobju od 01.01.2019 do 31.12.2019 smo skupno izdali 205 

potrdil o dobrem imenu. 90 % izdanih potrdil o dobrem imenu je bilo izdanih za potrebe urejanja 

nostrifikacij v Republiki Avstriji, preostanek je bil izdan za potrebe urejanja dokumentacije v Veliki 

Britaniji, Irski ter izdano 1 potrdilo za namen urejanja dokumentacije v Avstraliji. Skupno je bilo izdanih 

284 duplikatov že izdanih odločb o vpisu v register ter o podelitvi licence. Na dan 31.12.2019 je v registru 

vodenih 29.017 izvajalcev, katerim so bile izdane odločbe o vpisu v register. Vsem izvajalkam in 

izvajalcem smo bili na voljo po elektronski pošti, kjer smo ažurno odgovarjali na postavljena vprašanja 

in obvestila o spremembi osebnih podatkov, ter tudi preko telefonskega komuniciranja in osebno v času 

uradnih ur. 

Tabela 6: Število postopkov v letu 2019 

Postopki v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 REGISTER LICENCA 

Število prejetih vlog 1.993 

Število izdanih odločb 1.299 690 

Število izdanih odločb o podaljšanju licence  512 

Število izdanih sklepov o podaljšanju licence  158 

Število odločb o izbrisu iz registra 80 

Število izdanih potrdil o dobrem imenu 145 60 

Število potrdil o vpisu v register 23  

Število izdanih duplikatov 284 

Število poslanih zahtevkov za pridobitev potrdila iz 

kazenske evidence 

1.993 

Število sklepov o zavrženju vlog 42 

Število zavrnilnih odločb  2 

Število poslanih pozivov za dopolnitev vlog 172 
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ODDELEK RAČUNOVODSTVA 

Na oddelku knjigovodstva smo v letu 2019 prejeli 498 bančnih izpiskov, izdali 4138 računov in jih 1435 

tudi prejeli. Za vse aktivnosti z zunanjimi sodelavci smo pripravili 2526 avtorskih in podjemnih pogodb 

ter izplačil sejnin in šolnin. Za 1100 zunanjih sodelavcev smo pripravili tudi povzetke izplačil za leto 

2019. 

  

Članarina  

  

DOKUMENTI  

Knjiženje članarine 305.646 

izstavitev računov (upokojenci, študenti) 1107 

Izdani opomini 58 

  

Obzornik zdravstvene nege  

  

DOKUMENTI  

Naročnikov na OZN 614 

Odjava naročnikov 131 

Knjižena plačila 483 

 

 

ODDELEK JAVNIH POOBLASTIL - POROČILO O IZVEDENIH STROKOVNIH NADZORIH 

S SVETOVANJEM V OBDOBJU OD 1. 1. – 31. 12. 2019 

Zbornica – Zveza je na podlagi prvega odstavka 87. c člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni 
list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 
40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 in 1/19 – odl. US) pristojna za izvajanje strokovnih 
nadzorov s svetovanjem v dejavnosti zdravstvene in babiške nege. 

Skladno s program strokovnih nadzorov zdravstvene in babiške nege s svetovanjem pri izvajalcu 
zdravstvene dejavnosti v obdobju od 1. 1. 2019 do 31.12. 2019 so bili izvedeni redni in izredni  strokovni 
nadzori s svetovanjem pri naslednjih izvajalcih zdravstvene dejavnosti: 

Redni strokovni nadzori s svetovanjem: 

1. Splošna bolnišnica Sežana 
2. Splošna bolnišnica Izola 
3. Splošna bolnišnica Nova Gorica 
4. Psihiatrična bolnišnica Begunje 
5. Onkološki inštitut  Ljubljana 
6. UKC Maribor 
7. Zdravstveni dom Celje 
8. Zdravstveni dom Domžale 
9. Zdravstveni dom Metlika 
10. Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah 
11. Dom starejših občanov Preddvor 
12. Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice 
13. Dom starejših občanov Novo mesto 
14. Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik 
15. Zavod za transfuzijsko medicino 
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Izredni strokovni nadzori s svetovanjem: 

1. Prizma Ponikve 
2. Dom upokojencev Franc Salamon Trbovlje 
3. Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava 
4. Psihiatrična bolnišnica Vojnik* 
5. UKC Maribor 

* Zbornica – Zveza si je prizadevala, da bi se izredni strokovni nadzor v Domu upokojencev Franc Salamon Trbovlje o zdravstveni 
obravnavi stanovalke izvedel kot usklajeni strokovni nadzor Zbornice – Zveze in Zdravniške zbornice Slovenije ali kot sistemski 
nadzor Ministrstva za zdravje, v katerem kot člani komisije lahko sodelujejo predstavniki Zbornice – Zveze in Zdravniške zbornice 
Slovenije. 
Ker nismo prejeli podpore za izvedbo skupnega nadzora in sistemskega nadzora, je Zbornica – Zveza konec leta 2019 sama 
začela izredni strokovni nadzor s svetovanjem, ki se je zaključil januarja 2020 in ga ni mogoče šteti med zaključene strokovne 
nadzore v letu 2019.  
 
Ker je v času priprave tega poročila izredni strokovni nadzor v Domu upokojencev Franc Salamon Trbovlje zaključen, ga Zbornica 
– Zveza sicer ni navajala v tabeli št. 7, ugotovitve izrednega strokovnega nadzora pa smo upoštevali pri pripravi tega poročila. 

 

Zbornica je v obdobju od  1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 v dejavnosti zdravstvene in babiške nege izvedla: 
15 rednih strokovnih nadzorov pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti, 100 rednih strokovnih 
nadzorov nad posameznim zdravstvenim delavcem (izvajalcem zdravstvene in babiške nege), ki je 
zaposlen pri 15 izvajalcih zdravstvene dejavnosti  ter 4 izredne strokovne nadzore. 
 
Tabela 7: Število izvedenih strokovnih nadzorov 2019 

 
Število izvedenih rednih strokovnih nadzorov v letu 2019 

 
Individualni strokovni nadzori 

 
100 

 
Sistemski strokovni nadzori 

 
15 

Izredni strokovni nadzori 4*  

 
SKUPAJ 

 
119 

 
Zbornica - Zveza je v sklopu 15 rednih strokovnih nadzorov s svetovanjem izvedla še 100 individualnih 
nadzorov zaposlenih pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti. Izbor posameznih izvajalcev zdravstvene in 
babiške nege je bil narejen naključno po posameznih profilih izvajalcev. Individualno nadzorovanih je 
bilo 56 diplomiranih medicinskih sester, 38 tehnikov zdravstvene nege in 6 bolničarjev negovalcev. 

Strokovne nadzore s svetovanjem so izvedle nadzorne komisije, ki so bile večinoma štiri članske. 
Podlaga za izvedbo strokovnega nadzora s svetovanjem je strukturirana predloga, ki je prilagojena 
glede na obravnavo v bolnišnični dejavnosti, v domovih starejših občanov in v socialno varstvenih 
zavodih ter zdravstvenih domovih. Nadzorne komisije so pri sistemskih nadzorih nadzorovale in ocenile 
štirinajst (14) področij in pri individualnih nadzorih 6 področij. Posamezne aktivnosti so bile ocenjevanje 
glede na ustreznost prakse zdravstvene nege na podlagi 5 stopenjske lestvice. Dosežena skladnost je 
bila vrednotena na podlagi v naprej določene lestvice ( tabela 8). 

Tabela 8: Ocenjevalna lestvica skladnosti prakse zdravstvene in babiške nega 

Deleži  

91 % −100 % Zelo dobra praksa 

80 % − 89 % Dobra praksa 

65 % − 79 %       Ustrezna praksa 

50 % − 64 % Pomanjkljiva praksa 

< 49 % Neustrezna praksa 

 

Skupna dosežena skladnost po posameznih zdravstvenih zavodih je razvidna iz tabele 9. Neustrezna 
praksa je bila prepoznana pri dveh izvajalcih zdravstvene dejavnosti, pri 3 izvajalcih zdravstvene 
dejavnosti pa pomanjkljiva praksa. 
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Tabela 9: Skupna dosežena skladnost kategorij po posameznih zavodih 

 

Posamezna področja, ki so bila nadzorovana so razvidna iz tabele 10, kjer je skupna dosežena 
skladnost po posameznih kategorija za vse zdravstvene zavode, pri katerih je bil izveden strokovni 
nadzor s svetovanjem.  

Tabela 10: Skupna dosežena skladnost po kategorijah pri vseh 20 izvajalcih zdravstvene dejavnosti 

 

Iz tabele je razvidno, da v skupni doseženi skladnosti ni prepoznane neustrezne prakse. So pa določena 
področja, kjer je prepoznana pomanjkljiva praksa. 

V nadaljevanju so prikazane dosežene skladnosti po posameznih kategorijah glede na raven 
zdravstvene obravnave, kjer so prepoznane razlike glede na odstopanjo skladnosti kategorij.  

V zdravstvenih domovih so največja odstopanja na področju kategorizacije potreb po zdravstveni negi, 
na področju stalnega sledenja razvoju stroke in na področju zagotavljanja kakovosti in varnosti. 
Razmerja po posameznih področjih so razvidna iz tabele 11. 

 

 

79%67%68%79%
52%

72%69%66%72%70% 75% 70%
48% 46%

65% 71%
50%

69%
60%

SKUPNA DOSEŽENA SKLADNOST PO ZAVODIH 2019

51%

55%

59%

59%

60%

61%

63%

64%

66%

67%

68%

73%

74%

81%

zagotavljanje kakovosti in varnosti

kategorizacija potreb po ZN

strokovna usposobljenost

dokumentiranje v ZN

stalno sledenje razvoju stroke

področje terapije

neposredna uporaba standardov

pregeld doktrin, standardov

preprečevanje z zdravstvom povezanih…

urniki dela

predaja pacientov

pacientova okolica

reanimacijski vozički

opravljanje dala skladno z etičnim…

Skupna dosežena skladnost po kategorijah - nadzori 2019
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Tabela 11: Skupna dosežena skladnost po kategorijah v zdravstvenih domovih v letu 2019 

 

V domovih starejših občanov in v socialnih in posebnih varstvenih zavodih  so največja odstopanja na 
področju dokumentiranja v zdravstveni negi in na področju zagotavljanja kakovosti in varnosti. Prav tako 
so prepoznana odstopanja na področju strokovne usposobljenosti izvajalcev zdravstvene in babiške 
nege, stalnemu sledenju razvoja stroke, pri zagotavljanju  doktrin, standardov in navodil , neposredni 
uporabi standardov in navodil v praksi, na področju kategorizacije potreb po zdravstveni negi in na 
področju upravljanja z zdravili. Dosežena skladnost glede na posamezne kategorije  je razvidna iz  
tabele 12.  

 

Tabela 12: Skladnost posameznih kategorij v DSO in VDC v letu 2019 

 

 

 

V bolnišnicah (splošne, specialne in univerzitetni klinični center) je skupna dosežena skladnost po 
posameznih kategorijah razvidna iz tabele 13. Največja odstopanja so bila prepoznana na področju 
strokovne usposobljenosti izvajalcev zdravstvene in babiške nege, na področju zagotavljanja kakovosti 
in varnosti in na področju preprečevanja z zdravstvom povezanih okužb.  
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Tabela 13: Skladnost posameznih kategorij v bolnišnicah (splošne, specialne, UKC) 

 

Poleg 15 rednih strokovnih nadzorov s svetovanjem je bilo v letu 2019 izvedenih še 5 izrednih strokovnih 
nadzorov s svetovanjem. Pri vseh 5 izvajalcih zdravstvene dejavnosti so bili izvedeni sistemski nadzori 
in pri nekaterih dodatno še nadzor nad posameznim primerom. 

Nadzorne komisije so za ugotovljena neskladja predlagala priporočila, ki jih morajo izvajalci zdravstvene 
dejavnosti uvesti v prakso in na Zbornico – Zvezo posredovati evalvacijsko poročilo z dokazili o uvedenih 
priporočilih. Nadzorne komisije so skupaj predlagale 960 priporočil, kar je cca. 48 na posameznega 
izvajalca zdravstvene dejavnosti. Poleg tega je bilo izrečenih skupaj še 750 priporočil za 100 izvajalcev 
zdravstvene in babiške nege. 

Nadzorne komisije in vodstvo Zbornice – Zveze ocenjujejo, da naj bi izvajalci zdravstvene dejavnosti 
skupno dosegli 75 % skladnost, da bi jih  zagotavljali dobro oziroma zelo dobro prakso zdravstvene 
nege.  
Zdravstveni zavodi v evalvacijskem poročilu posredujejo dokazila o uvedenih priporočilo. Člani 
nadzornih komisi in zaposleni na Zbornici – Zvezi na željo izvajalca zdravstvene dejavnosti svetujejo pri 
realizaciji priporočil. Cilja za dosego realizacije priporočil po posameznih zavodih je vsaj 90 % 
realizacija. 
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IZVAJANJE NALOG JAVNEGA POOBLASTILA NA PODROČJU SPECIALIZACIJ V 

DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE OZIROMA BABIŠKE NEGE V LETU 2019 

Pogodba o izvajanju nalog javnega pooblastila določa, da Zbornica – Zveza v letu 2019 pripravi predlog 
izobraževalnega programa za specializacijo s področja obravnave in vodenja pacienta s kronično 
nenalezljivo boleznijo in specializacijo s področja urgentnih stanj, predlog pogojev za izvajanje obeh 
specializacij na visokošolskih ustanovah in predlog o izpolnjevanju pogojev za glavne mentorje in 
mentorje ter njihove naloge v okviru specializacije pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti. 

Zbornica – Zveza je Ministrstvu za zdravje v letu 2019 posredovala predloge študijskih programov:  

- specializacije s področja obravnave in vodenja pacienta s kronično nenalezljivo boleznijo, 
- specializacije s področja urgentnih stanj in  
- specializacije s področja duševnega zdravja, psihiatrije in nevrologije. 
 

Čeprav je pogodba o izvajanju nalog javnega pooblastila Zbornice – Zveze v letu 2019 predvidevala 
posredovanje predloga izobraževalnih programov za dve specializaciji (specializacija s področja 
obravnave in vodenja pacienta s kronično nenalezljivo boleznijo in specializacija s področja urgentnih 
stanj), je Zbornica – Zveza tako še dodatno posredovala predlog izobraževalnega programa 
specializacije s področja duševnega zdravja, psihiatrije in nevrologije, saj zaradi vzpostavitve centrov 
za duševno zdravje na podlagi udejanjanja Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja 
2018−2028 (Uradni list RS, št. 24/18) za izvajanje novih nalog in programov na primarni ravni 
zdravstvenega varstva potrebujejo diplomirane medicinske sestre dodatna, multidisciplinarna znanja.  

Predlogi študijskih programov so bili posredovani z izobraževalnim programom skupnega in izbirnega 
dela specializacije in opredeljenimi kompetencami, ki jih specializant osvoji oziroma pridobi do zaključka 
specializacije glede na skupne in izbirne module. 

Zbornica – Zveza je Ministrstvu za zdravje posredovala tudi predloge pogojev oziroma kriterijev za 
izvajanje programa specializacije v zdravstveni oziroma babiški negi na visokošolskih zavodih, kjer bo 
potekal specialistični študij in predloge o izpolnjevanju pogojev glavnega mentorja in neposrednega 
mentorja ter njihove naloge. 

 

POROČILO O AKTIVNOSTIH SLUŽBE ZA ODNOSE Z JAVNOSTJO 

Sporočila za javnost 

1. Vsak dan je primeren dan za prenehanje kajenja (28. 1. 2019) 
2. V Sloveniji za rakom vsako leto na novo zboli 14.000 ljudi (4. 2. 2019) 
3. Odziv Zbornice – Zveze na izjave ministra za zdravje Sama Fakina (12. 2. 2019) 
4. Ljubljana gosti evropski kongres medicinskih sester v intenzivnih terapijah (14. 2. 2019) 
5. Kdo bo skrbel za paciente, ko medicinskih sester ne bo več? (21. 2. 2019) 
6. S tuberkulozo okužena kar tretjina svetovnega prebivalstva (20. 3. 2019) 
7. Poziv za ohranitev avtonomije in razvoja stroke zdravstvene in babiške nege (25. 3. 2019) 
8. V Sloveniji zdravljenje hemofilije na visoki ravni (15. 4. 2019) 
9. Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta (pripravljeno 24. 4. 

2019, nedistribuirano) 
10. Danes obeležujemo mednarodni dan babic (5. 5. 2019) 
11. 100 let strokovnega delovanja medicinskih sester na Slovenskem (9. 5. 2019) 
12. Zdravstvo bo v naslednjih 10 letih postalo največja gospodarska panoga (13. 5. 2019) 
13. Skoraj vsak drugi odrasel Slovenec živi s hipertenzijo (15. 5. 2019) 
14. Zaradi tobaka vsake štiri sekunde umre ena oseba (28. 5. 2019) 
15. Varna kri za vse (11. 6. 2019) 
16. Nasilje nad starejšimi vse pogostejše (13. 6. 2019) 
17. Zloraba prepovedanih drog in trgovanje z njimi velik svetovni problem (26. 6. 2019) 
18. Brez dilem o plačah tehnikov zdravstvene nege (1. 8. 2019) 
19. Pri preprečevanju samomorov je ključna komunikacija (9. 9. 2019) 
20. Odziv Zbornice – Zveze na izjavo Koordinacije zdravniških organizacij (10. 9. 2019) 
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21. Bomo probleme v zdravstvu znova pometli pod preprogo? (18. 9. 2019) 
22. Prihodnji teden obeležujemo evropski teden dojenja (26. 9. 2019) 
23. Pred vrati je rožnati oktober (30. 9. 2019) 
24. EFN poziva slovensko politiko k ureditvi razmer na področju zdravstvene nege (2. 10. 2019) 
25. Visokošolski zavodi podpirajo dokument Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev v 

dejavnosti zdravstvene nege (9. 10. 2019) 
26. Jutri obeležujemo svetovni dan hospica in paliativne oskrbe (11. 10. 2019) 
27. Informacij o sladkorni bolezni veliko, a pravih premalo (14. 11. 2019) 
28. Bliža se svetovni dan otroka (18. 11. 2019) 
29. KOPB do leta 2030 tretji najpogostejši vzrok smrti na svetu (19. 11. 2019) 
30. V Sloveniji tretjina oseb, okuženih z virusom HIV, ne ve za svojo okužbo (27. 11. 2019) 
31. Neprimerno obiskovanje porodnic in novorojenčkov s strani politikov ob novoletnih praznikih 

(28. 11. 2019). 
 

PR-projekti 

1. Delo z novinarji ob okrogli mizi Kdo bo skrbel za paciente, ko medicinskih sester ne bo več? 
(21. 2. 2019, priloga: poročilo) 

2. Delo z novinarji ob 12. kongresu zdravstvene in babiške nege Slovenije (9., 10. 5. 2019; priloga: 
poročilo) 

3. Konferenca za novinarje (17. 9. 2019; priloga: poročilo) 
4. Kontinuirano delo na področju odnosov z javnostmi: svetovanje, priprava izjav in odgovorov na 

novinarska vprašanja, priprava ključnih komunikacijskih sporočil, podpora pri javnem 
nastopanju v TV-oddajah, dnevni kliping medijskih objav … 

 

E-novice 

1. E-novice, št. 32, januar 2019 (stopnja odpiranja 59,34 %) 
2. E-novice, št. 33, februar 2019 (stopnja odpiranja 58,45 %) 
3. E-novice, št. 34, februar 2019 (stopnja odpiranja 56,49 %) 
4. E-novice, št. 35, marec 2019 (stopnja odpiranja 58,90 %) 
5. E-novice, št. 36, marec 2019 (stopnja odpiranja 52,75 %) 
6. E-novice, št. 37, april 2019 (stopnja odpiranja 31,50 %) 
7. E-novice, št. 38, april 2019 (stopnja odpiranja 53,35 %) 
8. E-novice, št. 39, maj 2019 (stopnja odpiranja 28,93 %) 
9. E-novice, št. 40, maj 2019 (stopnja odpiranja 53,30 %) 
10. E-novice, št. 41, junij 2019 (stopnja odpiranja 56,15 %) 
11. E-novice, št. 42, junij 2019 (stopnja odpiranja 51,36 %) 
12. E-novice, št. 43, julij 2019 (stopnja odpiranja 58,45 %) 
13. E-novice, št. 44, avgust 2019 (stopnja odpiranja 57,93 %) 
14. E-novice, št. 45, avgust 2019 (stopnja odpiranja 56,50 %) 
15. E-novice, št. 46, september 2019 (stopnja odpiranja 56,72 %) 
16. E-novice, št. 47, oktober 2019 (stopnja odpiranja 59,60 %) 
17. E-novice, št. 48, oktober 2019 (stopnja odpiranja 58,25 %) 
18. E-novice, št. 49, oktober 2019 (stopnja odpiranja 57,75 %) 
19. E-novice, št. 50, november 2019 (stopnja odpiranja 61,02 %) 
20. E-novice, št. 41, november 2019 (stopnja odpiranja 44,48 %) 
21. E-novice, št. 49, december 2018 (stopnja odpiranja 56,72 %). 
22.  

 

Najbolj klikana povezava v e-novicah so izobraževanja (strokovna srečanja), objavljena na spletni strani 
Zbornice – Zveze, izjeme so e-novice: 

- št. 41: najbolj klikana povezava je Delov članek o zaprtju oddelka na Onkološkem inštitutu 
- št. 43: najbolj klikana povezava je komentar Zbornice – Zveze na pismo zdravnice Silvane 

Popov 
- št. 44: najbolj klikana povezava je novica Zbornice – Zveze o plačah tehnikov zdravstvene nege 
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- št. 45: najbolj klikana povezava je Dnevnikov članek o odzivu Zbornice – Zveze na izjave 
predstavnikov Koordinacije zdravniških organizacij 

- št. 49: najbolj klikana povezava je članek Primorskih novic o noveli zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti 

- št. 50: najbolj klikana povezava je novica o uvedbi licence za strokovno področje tehnika 
zdravstvene nege in podaljšanju roka za pridobitev licence za tehnike zdravstvene nege 

- št. 52: najbolj klikana povezava so navodila Ministrstva za zdravje o dodatnih premestitvah 
tehnikov zdravstvene nege. 
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OBJAVE NA FACEBOOKU 

Število sledilcev: 

• Na dan 31. 12. 2018: 3086 

• Na dan 31. 12. 2019: 3759 

 
 
Število objav v obdobju 1. 1.–31. 12. 2019: 233 objav + objave dogodkov (strokovna srečanja, 
objavljena na spletni strani Zbornice – Zvezi) 
 
Demografija sledilcev: 

• Spol: 88 % ženske, 11 % moški 

• Starost: prevladuje starostna skupina 25–34 let (ženske: 36 %, moški: 5 %), sledi starostna 
skupina 35–44 let (ženske: 22 %, moški: 3 %) 

 

 
 

• Države, iz katere prihajajo sledilci: Sloveniji s po nekaj sledilci sledijo Hrvaška, Avstrija, Kosovo, 
Srbija, Nemčija, Italija, Črna Gora … 

• Mesta, iz katerih prihajajo sledilci (po vrstnem redu glede na število sledilcev): Ljubljana, 
Maribor, Murska Sobota, Celje, Velenje, Nova Gorica, Novo mesto, Jesenice, Kranj, Koper … 
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TOP 5 objav z največ dosega: 
1. Organski doseg 17.483 ljudi: prispevek v TV-oddaji Tednik o preobremenjenosti, pomanjkanju 

in podplačanosti medicinskih sester 
 

 
 

2. Organski doseg 16.104 ljudje: prenos okrogle mize Kdo bo skrbel za paciente, ko medicinskih 
sester ne bo več? v živo.
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3. Organski doseg 11.364 ljudi: »Ker vem, kakšno je delo medicinskih sester, jih popolnoma 
razumem in vem, da jim ni lahko. Ko enkrat neguješ človeka, ki je popolnoma negiben, poskrbiš za 
vse njegove osnovne potrebe, spoznaš, kaj pomeni delo s človekom. S tem se zdravniki ne 
ukvarjajo. Jaz pa sem šel čez vse stopnje – od najosnovnejše nege do obravnave pacienta kot 
zdravnik. Mislim, da bi morali vsi zdravniki za kak dan postati medicinske sestre; pogledati še drugo 
stran,« meni Jurica Ferenčina, zdravnik iz Zdravstvenega doma Ljutomer, prejemnik naziva 
družinski zdravnik leta 2019, ki ga podeljuje revija Viva. 

 

 

4. Organski doseg 10.166 ljudi: Delov članek o delu patronažne medicinske sestre 
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5. Organski doseg 8.918 ljudi: Ekipa oddaje Svet na Kanalu A je spremljala zadnji delovni dan 
medicinske sestre Marije Španić s Kliničnega oddelka za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo, kjer se 
zdravijo najhuje bolni otroci v državi. 
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3. POROČILO ODBORA REGIJSKIH STROKOVNIH DRUŠTEV 
 

I. Kratka predstavitev 

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 2019 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. 

II. Predstavitev izvedenih aktivnosti 

V letu 2019 smo se sestali na štirih rednih sejah in imeli eno korespondenčno sejo. Vse seje so 
bile v prostorih Zbornice – Zveze, in sicer: 

- 41. redna seja 30. 1. 2019; 
- 42. redna seja 24. 4. 2019; 
- 43. redna seja 19. 6. 2019; 
- 44. redna seja 8. 10. 2019. 

Vseh enajst regijskih strokovnih društev (RSD) je organizirano sodelovalo ob mednarodnem dnevu 
medicinskih sester in mednarodnem dnevu babic in na Kongresu zdravstvene in babiške nege 
Slovenije na Brdu pri Kranju 9. in 10. maja 2019.  
Regijska strokovna društva so udeležbo članov na kongresu podprla s plačilom kotizacije 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, dogodka so 
se udeležile vse predsednice oz. predsednik RSD. 
Odzivi udeležencev so bili odlični. Dejavnosti RSD so potekale usklajeno, predsedniki RSD so 
sočasno prevzeli različne vloge sodelovanja ter posredno promovirali ORSD in Zbornico – Zvezo.  
Udeležili smo se regijskih srečanj 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. 
Regijska strokovna društva smo tudi v letu 2019 svoje aktivnosti usmerjala v ohranjanje in krepitev 
članstva, v uresničevanje strokovnih interesov poklicnih skupin, v podporo področju strokovnega 
izpopolnjevanja in vseživljenjskega učenja ter samostojni, avtonomni organizaciji medicinskih 
sester, babic in zdravstvenih tehnikov.  
S svojimi aktivnostmi, številnimi objavami in pozivi na spletnih straneh, v delovnih organizacijah, s 
številnimi strokovnimi prireditvami in interesnimi dejavnostmi smo krepili zavedanje o pomenu 
povezovanja v skupno, stanovsko, profesionalno organizacijo, o pomenu stanovske pripadnosti, 
samopodobe in poklicne avtonomije, čemur so naša strokovna društva v 2019 namenila prioritetne 
aktivnosti v posameznih regijah. Prav tako smo se pridružili aktivnostim kampanje Nursing Now 
Slovenia.  

III. Založniška dejavnost 

Vsa regijska strokovna društva so objavila najpomembnejše dosežke v Letopisu 2019. Skoraj vsa 
društva so izdala zbornike prispevkov na njihovih največjih prireditvah, seminarju ali celo simpoziju. 
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IV. Program dela za leto 2020 

Načrti ORSD za leto 2020 so usmerjeni v krepitev in ohranitev številčnosti članstva, krepitev 
poklicnega in medpoklicnega sodelovanja ter k organiziranju obveznih vsebin strokovnega 
izpopolnjevanja. Del aktivnosti je seveda usmerjen k vseživljenjskim aktivnostim in druženju. Ena 
od prioritet so tudi razni dogodki v kampanji Nursing Now in obeležitev leta 2020 kot leta 
medicinskih sester in babic. 
 
S svojim delom v RSD, ob rednih zaposlitvah v kliničnih in drugih okoljih, v sredinah naših timov 
ljudi, entuziastov, prostovoljcev, ki verjamemo v svoje delo, ustvarjamo največjo dodano vrednost 
na področju interesnih dejavnosti in izobraževanj ter strokovnih izpopolnjevanj – izkušnje, veščine 
in znanja, utemeljeni na potrebah, ki izhajajo iz delovnih okolij. 

V. Druge aktivnosti 

Sodelovali bomo z vsemi organi Zbornice – Zveze pri uresničitvi vizije in strategije za boljši položaj 
zaposlenih v zdravstveni in babiški negi. 

 

Poročilo pripravil: mag. Janez Kramar, koordinator odbora regijskih strokovnih društev 

 

4. POROČILO ODBORA STROKOVNIH SEKCIJ 

I. Kratka predstavitev 

Odbor strokovnih sekcij (OSS) sestavlja 32 strokovnih sekcij, ki pokrivajo različna strokovna 
področja. Člani OSS so predsedniki posamezne sekcije. Za koordinacijo, povezovanje in 
usklajevanje skrbi koordinator OSS.  
 
Koordinatorja odbora strokovnih sekcij: Dejan Doberšek (od aprila 2015 do aprila 2019), Nataša 
Piletič (od aprila 2019 do aprila 2023) 
 
Člana upravnega odbora, ki ju je imenoval OSS: Nataša Piletič (od junija 2017 do junija 2019) 
in Renata Batas (od junija 2019 do junija 2023). 
 
Člani: Nevenka Šestan, predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v medicini 
dela; Darko Loncnar, predsednik Sekcije medinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji; 
Irena Šumak, predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v vzgoji in 
izobraževanju; Dejan Doberšek, predsednik Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji (2015–2019) in Anton Justin (2019–2023); 
Andreja Krajnc, predsednica Sekcije medinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni 
dejavnosti; Tatjana Požarnik, predsednica Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
operativni dejavnosti; Karolina Kovač, v. d. predsednice Sekcije medicinskih sester in babic; 
Maruša Ahačič, predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji; 
Majda Oštir, predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji (2015–
2019) in Ivanka Limonšek (2019–2023); Barbara Bukovnik, predsednica Sekcije medicinskih sester 
in zdravstvenih tehnikov v družinski medicini; Lucija Grudnik, predsednica Sekcije medicinskih 
sester in zdravstvenih tehnikov v oftalmologiji; Lidija Fošnarič, predsednica Sekcije medicinskih 
sester in zdravstvenih tehnikov v kirurgiji (2015–2019) in Adrijana Debelak (2019–2023); Bojana 
Hočevar Posavec, predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v rehabilitaciji 
in zdraviliški dejavnosti; Ana Istenič, predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov v onkologiji; Renata Batas, predsednica Sekcije medicinskih sester v enterostomalni 
terapiji; Jana Klavs, predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
endokrinologiji; Ana Koroša, predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
nefrologiji, dializi in transplantaciji; Tatjana Gjergek, predsednica Sekcije medicinskih sester in 
zdravstvenih tehnikov v endoskopiji in gastroenterologiji (2015–2019) in Marija Petrinec Primožič 
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(2019–2023); Danijel Andoljšek, predsednik Sekcije reševalcev v zdravstvu; Marina Čok, 
predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v zobozdravstvu; Žiga Metelko, 
predsednik Sekcije študentov zdravstvene in babiške nege; Nataša Piletič, predsednica Sekcije 
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v sterilizaciji; Boštjan Jovan, predsednik Sekcije 
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v hematologiji; Vida Bračko, predsednica Sekcije 
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci (2015–2019) in Nada Macura (2019–2023); 
Mojca Vreček, predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
dermatovenerologiji; Veronika Jagodic Bašič, predsednica Sekcije medicinskih sester in 
zdravstvenih tehnikov na internistično-infektološkem področju; Gabrijela Valenčič, predsednica 
Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v socialnih zavodih; Irena Trampuž, 
predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji; Saša 
Kadivec, predsednica Sekcije medicinskih sester v managementu; Maja Medvešček Smrekar, 
predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nevrologiji; Matjaž Mrhar, 
predsednik Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v otorinolaringologiji (2014–2018) 
in Sonja Krajnik (2019–2023); Majda Šmit, predsednica Sekcije medicinskih sester v promociji 
zdravja in zdravstveni vzgoji. 
 
Na seje OSS so bili v letu 2019 redno vabljeni:  

- Monika Ažman, predsednica Zbornice – Zveze; 
- Jože Prestor, podpredsednik Zbornice – Zveze;  
- Anita Prelec, izvršna direktorica Zbornice – Zveze;  
- Janez Kramar, koordinator Odbora regijskih strokovnih društev; 
- Lojzka Prestor, vodja DS za nacionalne protokole; 
- Irena Špela Cvetežar, vodja DS za nenasilje v ZN;  
- Judita Slak, vodja DS za paliativno ZN;  
- Irena Keršič, vodja DS za ohranjanje zgodovine pri Zbornici – Zvezi. 

 
V letu 2019 je osem strokovnih sekcij volilo predsednico oz. predsednika in člane izvršnih odborov 
zaradi izteka mandata. Volitve so izvedli v: 

• Sekciji medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziologiji, intenzivni terapiji in 
transfuziologiji, kjer se je mandat iztekel predsedniku strokovne sekcije Dejanu Doberšku 
in je bil za predsednika izvoljen Anton Justin;  

• Sekciji medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji, kjer se je mandat iztekel 
predsednici strokovne sekcije Majdi Oštir in je bila izvoljena Ivanka Limonšek; 

• Sekciji medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kirurgiji, kjer se je mandat iztekel 
predsednici strokovne sekcije Lidiji Fošnarič in je bila izvoljena Adrijana Debelak; 

• Sekciji medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji in gastroenterologiji, kjer 
se je mandat iztekel predsednici strokovne sekcije Tatjani Gjergek in je bila izvoljena Marija 
Petrinec Primožič; 

• Sekciji medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v sterilizaciji, kjer se je mandat iztekel 
predsednici strokovne sekcije Nataši Piletič, ki je bila ponovno izvoljena; 

• Sekciji medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v hematologiji, ki jo je vodil v. d. 
predsednika strokovne sekcije Boštjan Jovan in je bil na volitvah izvoljen za predsednika 
strokovne sekcije; 

• Sekciji medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci, kjer se je mandat iztekel 
predsednici strokovne sekcije Vidi Bračko in je bila izvoljena predsednica Nada Macura 
Višić; 

• Sekciji medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v otorinolaringologiji, kjer se je mandat 
iztekel predsedniku strokovne sekcije Matjažu Mrharju in je bila izvoljena predsednica 
Sonja Krajnik. 

II. Predstavitev izvedenih aktivnosti 

OSS se je leta 2019 sestal petkrat, kar je v skladu s Pravilnikom o delu strokovnih sekcij, in sicer 
5. februarja, 4. aprila, 3. junija, 10. oktobra in 5. decembra. 
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Na vsaki seji OSS so bili člani OSS seznanjeni z aktualnimi dogajanji in aktivnostmi Zbornice – 
Zveze. Sprejetih in realiziranih je bilo nekaj sklepov. Strokovne sekcije so sodelovale pri prenovi 
spletne strani Zbornice – Zveze. Pripravile so 20 nacionalnih protokolov in jih posredovale Delovni 
skupini za nacionalne protokole. Strokovne sekcije so sledile kazalniku kakovosti Zbornice – Zveze 
Aplikacija zdravil in prispevke na temo varne aplikacije zdravil vključevale v programe strokovnih 
izobraževanj. Strokovne sekcije so sodelovale pri pripravi kadrovskih normativov in se vključevale 
v aktivnosti Zbornice – Zveze. 
Izdanih je bilo več kot dvajset zbornikov predavanj in več kot dvajset objavljenih strokovnih člankov 
v domači in tuji strokovni literaturi. 

III. Založniška dejavnost 

Zborniki predavanj: 
 

1. ZN kirurškega pacienta med teorijo in inovativno prakso, zbornik predavanj z recenzijo: 
ISBN 978-961-93277-7-7. 

2. Sterilizacija, neviden člen zdravstva, zbornik predavanj: ISBN 978-961-273-202-8 
3. Očesna vnetja, zbornik predavanj z recenzijo 
4. Prehrana hematoonkoloških bolnikov, zbornik predavanj 
5. Pogled vase, zbornik predavanj 
6. Izzivi medicinskih sester na področju zdravstvene nege in oskrbe rane, inkontinence in 

stome, zbornik predavanj z recenzijo, 
7. Terapevtski posegi v endoskopiji, zbornik predavanj, 
8. Kako lahko preprečimo okužbe v perioperativnem okolju, zbornik predavanj 
9. Pogoste in redke nevrološke bolezni, zbornik predavanj: CIP- 616.8-083(082). 
10. Znanje za boljše zdravje – natančna, varna in odgovorna obravnava pacientov v času 

diagnostike, zdravljenja in zdravstvene nege, zbornik predavanj 
11. Zdrava usta za zdravo telo, zbornik predavanj 
12. Celostna obravnava kot odgovor na potrebe onkoloških bolnikov v sodobni družbi, zbornik 

predavanj 
13. Izbrane vsebine iz področja zdravstvene nege onkološkega bolnika z bolečino, zbornik 

izročkov 
14. Centralni venski kateter s podkožnim prekatom – venska valvula: vstavitev, zdravstvena 

nega in oskrba pri bolniku z rakom, zbornik izročkov 
15. Otrok v otorinolaringologiji, zbornik predavanj z recenzijo 
16. Ravnanje z ljudmi pri delu, zbornik z recenzijo 
17. Babištvo v teoriji in praksi, zbornik predavanj 
18. Skrb za kakovost zdravja žensk, otrok in družin, zbornik predavanj 
19. Z znanjem, pravilnim pristopom in komunikacijo do varne zdravstvene nege otrok, zbornik 

predavanj 
20. Kardiološko-angiološke smernice in umetnost komunikacije v praksi zdravstvene nege, 

zbornik predavanj 
21. Skrb za lastno zdravje in dobro počutje pri zdravstvenih delavcih, zbornik predavanj 
22. Zdravstvena nega bolnika, ki prejema protimikrobna zdravila, zbornik predavanj 
23. Urgentni pacient – več kot samo zdravstvena obravnava, zbornik predavanj, CIP zapis. 
24. Prepoznava življenjsko ogroženega pacienta in reanimacija 2019, zbornik predavanj 
25. Urgentna medicina – izbrana poglavja 2019, strokovni članki v zborniku (strokovni 

simpozij, CIP zapis) 
26. Babištvo v teoriji in praksi, zbornik predavanj 
27. Skrb za kakovost zdravja žensk, otrok in družin, zbornik predavanj 

 
Strokovni članki: 
 

1. JUSTIN, Anton. Anatomija ven vratu, klavikularne regije, femoralne regije ter nadlahti in 
stegna : Žilni pristopi, Ljubljana, 21. november 2019. 

2. BAKARIČ, Anja, MRAK, Nuša, JUSTIN, Anton. Delirij v pooperativnem obdobju = 
Delirium in post-operative period. V: FOŠNARIČ, Lidija (ur.). Zdravstvena nega 
kirurškega pacienta med teorijo in inovativno prakso : zbornik predavanj z recenzijo : 
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[dvodnevni strokovniseminar], Laško, 15. in 16. marec 2019. Ljubljana: Zbornica 
zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, 
babic in zdravstvenihtehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov v kirurgiji, 2019.  

3. JUSTIN, Anton, ŠIFRER, Franc. Kako ventiliramo KOPB in astmo ter med in po srčnem 
zastoju : praktična delavnica na srečanju Mehanska ventilacija – napredna, Golnik, 4. 10. 
2019.  

4. JUSTIN, Anton. Nadzor nad kapnometrijo : Hemodinamski monitoring, Ljubljana, 4. 
december 2019.  

5. JUSTIN, Anton, KADIVEC, Saša, KRIŽMARIĆ, Miljenko. Parametri preoksigenacije med 
zaprto aspiracijo umetne dihalne poti = Pre-oxygenationparameters during closed 
aspiration. V: KADIVEC, Saša (ur.). Akutno poslabšanje kroničnih bolezni (pljučni rak, 
astma, intersticijske bolezni) : zbornik predavanj z recenzijo : programza zdravstveno 
nego. Golnik: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo, 2019. Str. 77–85, tabele.  

6. BEGUŠ, Goranka, JUSTIN, Anton. Postopki, izzivi in zapleti zdr. nege. Pro et contra 
diskusija : Mehanska ventilacija – napredna, Golnik, 4. 10. 2019.  

7. JUSTIN, Anton, KRIŽMARIĆ, Miljenko. Preoksigenacija med zaprto aspiracijo umetne 
dihalne poti = Pre-oxygenation during theclosed suction of the tracheal tube. V: 
ANGLEITNER SAGADIN, Tanja (ur.). Zbornik povzetkov = Book of abstracts. 1. izd. 
Maribor: Alma Mater Europaea - ECM, 2019. Str. 275. 
http://press.almamater.si/index.php/amp/catalog/view/12/14/70-1 

8. JUSTIN, Anton. Preoksigenacija med zaprto aspiracijo umetne dihalne poti : (magistrsko 
delo). Maribor: [A. Justin], 2019. V, 31. str., 1. str. pril., ilustr.  

9. JUSTIN, Anton, JERMAN, Matic. Raba točkovnega seznama TISS 28 pri razporejanju 
negovalnega kadra v dnevne izmene. V: KADIVEC,Saša (ur.). Akutno poslabšanje 
kroničnih bolezni (pljučni rak, astma, intersticijske bolezni) : zbornik predavanj z recenzijo 
: programza zdravstveno nego. Golnik: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo, 
2019. Str. 126–139.  

10. JUSTIN, Anton. Reliability comparison between assessment scales ICDSC, CAM-ICU, 
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mentorjev v kliničnih okoljih s študenti zdravstvenenege različnih kultur. V: SMODIŠ, 
Marta (ur.), et al. Novosti in trendi razvoja kliničnega usposabljanja študentov : zbornik 
predavanj. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. Str. 31–35.  
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zdravila: zbornik prispevkov z recenzijo, Rimske terme, 19. In 20. Marec 28. ZZBNS-
ZSDMSBZTS, Sekcija MS in ZT na internistično infektološkem področju, pp. 43–46. 

19. Batas Renata, Peristomal Skin Irritations in homecare, European Wound Management 
Association - EWMA Conference 5-7, Gothenburg, 2019. 

20. Jelen Anita. Chronic wounds: how to manage the pain, European Wound Management 
Association - EWMA Conference 5-7, Gothenburg, 2019. 

21. Batas Renata. Peristomal skin irritations; Batas Renata. How to create an article, 
European Council of Enterostomal Therapy - ECET Congres, Rim 2019. 

 
Monografije: 

1. Perioperativna zdravstvena nega, monografija  
 

Brošure: 
1. Kirurški dim (v slovenskem in angleškem jeziku) 

 

IV. Program dela za leto 2020 

V letu 2020 bomo nadaljevali aktivnosti, povezane s poenotenjem dela v strokovnih sekcijah, 
spodbujali razvoj stroke na posameznih strokovnih področjih ter skrbeli za uspešno poslovanje 
strokovnih sekcij.  
Nadaljevali bomo pripravo nacionalnih protokolov ter pri tem spodbujali sodelovanje strokovnih 
sekcij.  
Najpomembnejše poslanstvo strokovnih sekcij je razvoj stroke, raziskovanje in strokovno delo, kar 
bomo tudi v letu 2020 spodbujali in ohranjali kot prioriteto.  

V. Druge aktivnosti 

Več strokovnih sekcij je članic mednarodnih strokovnih združenj. 

 

Poročilo pripravila: Nataša Piletič, koordinatorica odbora strokovnih sekcij 

 

5. POROČILO IN PROGRAM DELA STATUTARNE KOMISIJE 

 

I. KRATKA PREDSTAVITEV 

 

Statutarna komisija je stalno delovno telo Zbornice-Zveze, ki deluje v skladu z 41. členom Statuta. 
Sestavljajo ga:  

Stanka Košir, predsednica (mandat 2016-2020) 

Marija Zrim (mandat 2017-2021) 

Majda Cotič Anderle (mandat 2016-2020) 

Jerca Zrimšek (mandat 2017-2021) 

Suzana Majcen Dvoršak (mandat 2016-2020) 

Na redni seji dne 4.3.2019 je bila Stanka Košir izvoljena za predsednico Statutarne komisije. 
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II. PREDSTAVITEV AKTIVNOSTI 

V letu 2019 so bile izvedene 4 redne seje: 4..3.2019; 7.10.2019; 20.11.2019;18.12.2019 in 2 
korespondenčni seji: 14.3.2019 in 25.11.2019. 

Pregledali smo in predlagali spremembe in dopolnitve naslednjih pravilnikov: 

- Pravilnik o nacionalnem registru specialnih znanj v dejavnosti zdravstvene in babiške nege; 

Pravilnik o varovanju osebnih podatkov; 

Pravilnik o delu strokovnih sekcij Zbornice-Zveze; 

Pravilnik o delovanju uredništev informativnih, strokovnih in drugih publikacij Zbornice-Zveze; 

Pravilnik o delu delovnih skupin Zbornice-Zveze 

Pravilnik o izdaji mnenj v postopku podaljšanja koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe v 
dejavnosti zdravstvene ali babiške nege ter oskrbe. 

Na Skupščini Zbornice-Zveze leta 2019 smo predlagali spremembo Statuta (5.člen). 

III. PROGRAM DELA  

Pregled še vseh preostalih pravilnikov in drugih pravnih aktov Zbornice-Zveze. 

Poročilo pripravila: Stanka Košir, predsednica Statutarne komisije 

 

6. POROČILO ČASTNEGA RAZSODIŠČA  
6.1. Častno razsodišče I. stopnje 

I. Kratka predstavitev 

Častno razsodišče je samostojen organ Zbornice – Zveze, njegova osnovna naloga je ugotavljanje 

odgovornosti 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 do 2021 so članice ČR I. stopnje: predsednica mag. Jožica Eder, 

namestnica asist. Tita Stanek Zidarič, mag. Darja Ovijač, Zorica Kardoš, dr. Jožica Peterka 

Novak. 

II. Predstavitev izvedenih aktivnosti 

V letu 2019 smo imeli 8 rednih sej ČR I. stopnje: 21. 1. 2019: 1. seja; 18. 2. 2019: 2. seja – vabljena 

Irena Š. Cvetežar iz Delovne skupine za nenasilje; 18. 3. 2019: 3. seja;  25. 4. 2019: 4. seja – 

vabljena Saša Kadivec, predsednica Sekcije medicinskih sester v managementu; 17. 6. 2019: 5. 

seja; 16. 9. 2019: 6. seja;  21. 10. 2019: 7. seja; 2. 12. 2019: 8. seja. 

III. Založniška dejavnost 

V letu 2019 smo v glasilu Utrip objavili naslednje prispevke: Evtanazija skozi čas. April 2019, mag. 

Jožica Eder; Je lahko triaža tudi etična dilema? Avgust/september 2019, mag. Jožica Eder, Etični 
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vidiki zmanjševanja škode zaradi uporabe drog. Oktober 2019, mag. Darja Ovijač s soavtorji; 

Podoba medicinske sestre na socialnih omrežjih. December 2019, mag. Jožica Eder. 

Sodelovali smo v razpravi o »prikriti aplikaciji zdravil« v ustanovah, pri pripravi mnenja o 

spremembah in dopolnitvah pravilnika o sestavi, nalogah, pristojnostih in načinu dela Komisije 

Republike Slovenije za medicinsko etiko in razpravi in mnenju o strokovnem in etičnem vidiku 

novoletnih obiskov politikov v slovenskih porodnišnicah – mnenje ČR I. stopnje se je ujemalo z 

mnenjem Delovne skupine za nenasilje, zato je bilo v Utripu objavljeno le-to. 

 

IV. Program dela za leto 2020 

Obravnava aktualnih etičnih vprašanj, dilem in presoj. 
Publicistična dejavnost. 
Aktivna udeležba na 17. simpoziju zdravstvene in babiške nege Slovenije. 
Povezovanje z Delovno skupino za nenasilje v zdravstveni in babiški negi. 
 

 

V. Druge aktivnosti 

Aktivna udeležba v razpravah, dilemah in aktualnih zadevah etičnega in strokovnega vidika dela 

medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.  

 

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 2019 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 za leto 2019 je Nadzorni odbor ugotovil, da je bilo le to v okviru 

sprejetega finančnega načrta z doseženim presežkom odhodkov nad prihodki v višini 27.035,46 €.     

 

III. Založniška dejavnost 

/ 
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IV. Program dela za leto 2020 

 

V letu 2020 ima Nadzorni odbor v programu dela predvideva izvedbo dveh rednih sej ter po potrebi 

sklic izrednih sej.    

 

V. Druge aktivnosti 

Poročilo je bilo posredovano vsem članom Nadzornega odbora. 

Poročilo pripravil: Andrej Fink, predsednik Nadzornega odbora 

 

8. POROČILA IN PROGRAM DELA KOMISIJ  

8.1. Komisija za dodeljevanje sredstev iz sklada za izobraževanje  

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

– Zveze, ki prosilcem dodeljuje sredstva iz sklada za izobraževanje. Sklad za izobraževanje se od 28. 

3. 2008 financira iz članarine članov regijskih strokovnih društev in fizičnih članov Zbornice – Zveze v 

višini 5 odstotkov. 

Sredstva v skladu so namenjena za sofinanciranje strokovnega izpopolnjevanja članov doma in v tujini 

in za sofinanciranje dodiplomskega in podiplomskega izobraževanja. Poslovanje sklada je 

uravnoteženo glede na povpraševanje in priliv finančnih sredstev. 

Komisija se sestaja praviloma enkrat mesečno oziroma najmanj 10-krat letno. Pri obravnavi vlog 

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

Upravnega odbora Zbornice – Zveze. Skladno s pravilnikom se pri odločanju upošteva dosedanje 

aktivno delo člana ter širši pomen udeležbe za področje zdravstvene ali babiške nege.  

V letu 2019 je komisija obravnavala skupno 476 vlog. Od tega je bilo odobrenih 288 vlog za plačilo 

kotizacij na strokovnih izpopolnjevanjih doma in v tujini ter 29 vlog za sofinanciranje dodiplomskega in 

26 vlog za sofinanciranje podiplomskega študija. Komisija je v dopolnitev predlagala 8 vlog.  

123 vlog komisija ni odobrila, od tega 75 vlog za plačilo kotizacij na strokovnih izpopolnjevanjih doma in 

v tujini ter 25 vlog za sofinanciranje dodiplomskega in 10 vlog za sofinanciranje podiplomskega študija. 

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, do povračila sredstev tudi ni upravičen prosilec, ki vloži vlogo po končanem izobraževanju. Ti 

pogoji so bili največkrat vzrok za zavrnitev vloge. 

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

sedežu Zbornice – Zveze. 

Komisija je v letu 2019 na Upravni odbor naslovila 3 sklepe. Tako je bil tudi potrjen sklep za povečanje 

zneska za sofinanciranje šolnine s 500 na 600 evrov. 

Na decembrski seji je komisija pregledala Pravilnik o dodeljevanju sredstev iz sklada za izobraževanje 

in podala pripombe ter predloge za dopolnitev oz. spremembo pravilnika. 

Članice komisije se zavedajo, da je dodeljevanje finančnih sredstev občutljivo področje. Svojo nalogo 

opravljajo odgovorno, kar se da ažurno in v skladu s sprejetimi pravili, ki vsem članom stanovske 

organizacije zagotavljajo enakopravno obravnavo.  

 

Poročilo pripravila: Vida Bračko, predsednica komisije 
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8.2. Komisija za priznanja  

I. Kratka predstavitev 

Komisija za priznanja je stalno delovno telo Zbornice – Zveze. V letu 2019 je bila 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 2019 so se članice komisije za priznanja sestale na redni seji 3. 4. 2019 po zaključenem 
razpisu za podelitev zlatega znaka Zbornice – Zveze za leto 2019. Redna seja je bila namenjena 
pregledu prispelih vlog za podelitev priznanja zlati znak. Komisiji je bilo predano 14 pisemskih 
ovojnic, od katerih je ena vloga prispela prepozno. Dobitniki priznanja zlati znak za leto 2019 so 
bili: Damjana Grubar, Liljana Klančnik, mag. Branko Bregar, Lidija Ocepek, mag Erika Povšnar, 
Frančiška Šumečnik, Marija Olga Koblar. 
24. 4. 2019 je bila sklicana izredna seja, na njej smo obravnavali ugovor zaradi vloge za zlati znak, 
ki je komisija ni izbrala. Znova so bile pregledane neizbrane vloge in obravnavan ugovor 
Strokovnega sveta zdravstvene nege Splošne bolnišnice Murska Sobota. Podeljeni so bili še trije 
znaki, in sicer: Angela Petaci Cimperman, Lučka Kočevar in mag. Marija Zrim, ki je sprejem zlatega 
znaka odklonila. 
Podelitev priznanj je potekala na slavnostni akademiji v Kongresnem centru Brdo ob 12. maju, 
mednarodnem dnevu medicinskih sester in 5. maju, mednarodnem dnevu babic.  
Zaradi velikih pritiskov, dvomov v poštenost, etičnost, strokovnost opravljenega dela, 
omalovaževanja in obrekovanja komisije so 13. 5. 2019 tri članice komisije odstopile. To so 
predsednica Nada Sirnik ter članici komisije Boja Pahor in Renata Nahtigal. 

 

III. Program dela za leto 2020 

Na pobudo Upravnega odbora Zbornice - Zveze je bil razpis za zlati znak za leto 2020 objavljen v 
biltenu Utrip december/januar. Po imenovanju novih članov komisije za priznanja bo sklican prvi 
sestanek v mesecu aprilu 2020. 

Poročilo pripravila: Nada Sirnik, predsednica komisije 

 

8.3 Komisija za specialna znanja 

Komisija za specialna znanja je delovala v sestavi Tatjana Nendl, predsednica Stanka Popovič, dr. 

Nevenka Šestan in Tanja Žontar. V letu 2019 se je v prostorih Zbornice – Zveze srečala petkrat. Komisija 

je obravnavala 45 prispelih vlog, od tega 40 individualnih in 5 vlog, ki so jih poslali organizatorji 

izobraževanj. Odobrila je 10 vlog, 25 jih je zavrnila, 10 jih je poslala v dopolnitev ali pa je bilo treba za 

mnenje o ustreznosti vloge prositi strokovne sekcije, pravno službo Zbornice – Zveze, občasno pa tudi 

vodstvo oz. Upravni odbor Zbornice – Zveze.  

Zavrnjene vloge najpogosteje niso bile v skladu z novim Pravilnikom o specialnih znanjih. Veliko težav 

so komisiji povzročale vloge, ki so bile nepopolne in nejasne. Ob tej priložnosti se komisija obrača na 

organizatorje, ki imajo namen v prihodnje poslati vlogo, naj bo ta pravilno izpolnjena, z jasnim nazivom 

specialnega znanja in z vsemi prilogami ter informacijami, ki jih Pravilnik o specialnih znanjih zahteva. 

Eden od sestankov je bil namenjen temu, kako delovati po spremembi Pravilnika o specialnih znanjih. 

Komisija in vodstvo Zbornice – Zveze še nista prišla do ustreznega zaključka, kako obvladati položaj 

zaradi uveljavitve 38. člena ZZDej-K, saj se pojavlja prava poplava izobraževanj različnih organizatorjev. 
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Komisiji je 2019 potekel mandat. Kot predsednica komisije se zahvaljujem vsem članicam za vzorno 

sodelovanje. Članice komisije se zahvaljujemo vsem, ki so nam pri delu pomagali in sodelovali z nami.  

Novim članom komisije pa želimo, da jim bo uspelo rešiti številna odprta vprašanja. 

 

Poročilo pripravila: Stanka Popovič, predsednica 

9. POROČILA IN PROGRAM DELA UREDNIŠTEV  

9.1. 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. 2019 sestavljali: 
Glavna in odgovorna urednica:  
doc. dr. Mateja Lorber  
Urednik, izvršni urednik: 
doc. dr. Mirko Prosen  
Urednica, spletna urednica: 
Martina Kocbek Gajšt, univ. dipl. bibl., mag. menedž. vseživlj. izobr. 
 
Uredniški odbor: 
• doc. dr. 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; 
• doc. dr. Igor Karnjuš, Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Slovenija; 
• asist. Petra Klanjšek, Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Slovenija; 
• pred. mag. Klavdija Kobal Straus, Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, Slovenija; 
• Martina Kocbek Gajšt, Karlova Univerza, Inštitut za zgodovino Karlove Univerze in Arhiv Karlove 
Univerze, Češka; 
• doc. dr. Andreja Kvas, Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Slovenija; 
• doc. dr. Sabina Ličen, Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Slovenija; 
• doc. dr. Mateja Lorber, Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Slovenija; 
• izr. prof. Miha Lučovnik, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ginekološka klinika, Slovenija; 
• doc. dr. Ana Polona Mivšek, Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Slovenija; 
• izr. prof. dr. Fiona Murphy, Swansea University, College of Human & Health Sciences, Velika 
Britanija; 
• izr. prof. dr. Alvisa Palese, Udine University, School of Nursing, Italija; 
• viš. pred. Petra Petročnik, Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Slovenija; 
• doc. dr. Mirko Prosen, Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Slovenija; 
• prof. dr. Árún K. Sigurdardottir, University of Akureyri, School of Health Sciences, Islandija; 
• 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; 
• doc. dr. Dominika Vrbnjak, Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Slovenija. 
 
Lektorica za slovenščino: 
Simona Jeretina 
 
Lektorici za angleščino: 
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lekt. mag. Nina Bostič Bishop; 
lekt. dr. Martina Paradiž (št. 2-4). 

 

II. Podatki o izdajah 

Obzornik zdravstvene nege, leto 2019, letnik 53 je izšel v štirih rednih številkah, ki so izhajale v 
enakomernih časovnih obdobjih (marec, junij, september, december) na 323 straneh. Avtorji so v 
letnik 52 prispevali 16 izvirnih znanstvenih člankov (1.01 - tipologija COBISS.SI), 6 preglednih 
znanstvenih člankov (tipol. 1.02) in 4 uvodnike (tipol. 1.20). Bibliografija oz. kazalo (tipol. 1.24) za 
leto 2019 je izšlo v številki 4, letnika 53 (2019). 
  
Obzornik zdravstvene nege je imel v prvi številki naklado 640 izvodov, v drugi številki 610 izvodov, 
nato v tretji 590 in četrti 610 izvodov. Nadaljuje se že več let prisoten počasen trend upadanja 
števila naročnikov. Razlog postopnega upadanja števila naročnikov lahko povezujemo tudi s prosto 
dostopnostjo člankov od leta 2014 naprej. 

 

III. Razvojna dejavnost in kakovost 

Operativne aktivnosti v 2019: 
- Revija je dobila faktor indeksiranosti v bazi Index Copernicus 97,7100. V primerjavi z letom 
2017 je bil indeks 77,1500. 
- Revijo razvijamo v smeri dvojezičnosti, kar nam zagotavlja mednarodno prisotnost objavljenih 
člankov in s tem možnosti citiranja izsledkov objavljenih člankov. Skupno smo v letu 2019 objavili 
sedem (7) člankov in dva (2) uvodnika v angleškem jeziku.  
- Vsi članki imajo dodeljen DOI, ki je prilagojen 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. 
- Sistem OJS se je postopno povsem prilagodil uredniškemu postopku (trenutno ostaja zunaj OJS 
le še povezava z lektoricami). 
- Pridobljen je bil projekt ARRS o sofinanciranju izdajanja domačih periodičnih znanstvenih 
publikacij v letu 2019 in 2020. 
- Kandidiranje na razpisu ARRS Javni projektni razpis za sofinanciranje programskih vsebin 
medijev v letu 2020 (JPR–MV–2020). 
- Revija je začela poskusno uporabljati dva sistema za preverjanje plagiatorstva. Za slovenske 
članke Detektor podobnih vsebin (razvoj Univerza v Mariboru) in Similarity check – iThenticate, 
zakupljen od Crossref.  
- Selitev starega arhiva na spletno platformo Open Journal System. 

 

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 2020 

- Izdaja štirih rednih številk. 
- Promocija revije v Republiki Sloveniji in izven kot prosto dostopne revije preko mednarodnih 
obiskov predstavnikov Zbornice – Zveze, zlasti v regiji. 

http://icmje.acponline.org/recommendations/
http://icmje.acponline.org/recommendations/


 
 
 
 

37 
 

- 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). 
- Vključitev v COPE (Committee on Publication Ethics).  

VI. Druge aktivnosti 

Udeležba na delavnici/usposabljanju glede prostega dostopa, pridobivanja faktorja vpliva in 
vključitvi v prepoznavne mednarodne baze. 
Spodbuditi strokovne sekcije, da spodbujajo svoje člane k objavi. 

 

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

 

9.2. Strokovno informativni bilten Utrip  

I. Kratka predstavitev 

Utrip je strokovno-informativni bilten Zbornice – Zveze, ki ga prejmejo vse članice in člani. Izhaja 
do 10. v mesecu, devetkrat na leto: januar, februar/marec, april, maj, junij/julij, avgust/september, 
oktober, november, december. Na spletni strani Zbornice – Zveze je na voljo praviloma 1. v 
mesecu. 
Uredniški odbor, ki ga je potrdil Upravni odbor Zbornice – Zveze na svoji 4. redni seji 13. julija 2016 
deluje v sestavi: 

• glavna urednica Monika Ažman, odgovorna urednica Ksenija Pirš, Anita Prelec, Irena 
Keršič, Andreja Krajnc, Suzana Habot, Marjeta Berkopec. 

 
Strokovna recenzentka za Utrip je Anita Prelec. 
 
Prispevke lektorira Jelica Žalig Grce.  
 
Za oblikovanje in pripravo za tisk po preobrazbi in novi podobi Utripa v jubilejnem letu 2018 še 
naprej skrbi Barbara Kralj iz podjetja PRELOM d. o. o.   
 
V skladu z dogovorom je imel uredniški odbor Utripa devet (9) rednih korespondenčnih sej (pred 
izidom vsake od devetih številk Utripa). Med člani uredniškega odbora so se, glede na vsebinska 
vprašanja, izmenjevala mnenja, potekali so dogovori tudi po elektronski pošti. Članice uredniškega 
odbora so se redno vključevale v delo in aktivno sodelovale pri pripravi Utripa s predlogi, avtorskimi 
prispevki, intervjuji in pripravo posameznih rubrik. 
 
Nadaljevali smo pridobivanje oglasov. Trženje oglasnega prostora so v letu 2019 opravljali 
zaposleni v pisarni Zbornice – Zveze, izvršna direktorica Anita Prelec ter Petra Garin, 
komunikacijska svetovalka.  
 
Uspešno nadaljujemo sodelovanje z dosedanjimi oglaševalci (Tosama d. o. o., Sava Turizem, d. 
d., dr. Gorkič, pritegnili pa smo tudi druge (Hotel Sava Rogaška d. o. o., Avtohiša Kranj in druge). 
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) je ostala tudi v letu 2019. 

II. Podatki o izdajah 

V letu 2019 je izšlo devet številk Utripa v obsegu do 100 strani: 

• januar, 84 strani; 
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• februar/marec, 100 strani; 

• april, 100 strani; 

• maj, 100 strani; 

• junij/julij (predstavitev prejemnic zlatih znakov in priznanja za življenjsko delo Zbornice – 
Zveze), 100 strani; 

• avgust/september, 116 strani; 

• oktober, 84 strani; 

• november (priloga: načrti aktivnosti in strokovnih izpopolnjevanj strokovnih sekcij in 
regijskih strokovnih društev v letu 2019), 84 strani; 

• december, 108 strani.  
Dosegli smo naklado v višini 16.100 (15.455 izvodov leta 2018, 14.850 izvodov leta 2017, 15.050 
izvodov leta 2018). Ostajamo pri tisku na rotaciji, ki je bistveno cenejši.  

III. Program dela za leto 2020  

Uredniški odbor Utripa se je odločil, da v letu 2020 izide 7 številk: januar, februar/marec, april/maj, 
junij/julij, avgust/september, oktober/november, december/januar. 
V letu 2020 ohranjamo vse dosedanje rubrike, čeprav prispevkov za nekatere avtorji ne prispevajo 
redno in tako rubrik ni v vsaki številki Utripa.  
Uvedena bo rubrika Nursing Now, posvečena aktivnostim v okviru svetovne kampanje in kampanje 
Zbornice – Zveze NURSING NOW SLOVENIA. 
 
V letu 2020, ki ga je ob 200-letnici rojstva Florence Nightingale Svetovna zdravstvena organizacija 
razglasila za mednarodno leto medicinskih sester in babic, 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.  
  
Odločili smo se, da bodo k celostni podobi v letu 2020 še naprej prispevale tudi naslovnice, zato te 
ponazarjajo zgodovinski oris in poudarjajo mednarodno leto ter življenje in delo Florence 
Nightingale, čemur bo skozi vse leto sledila bogata vsebina rubrike »Iz zgodovine«. 

IV. Druge aktivnosti v letu 2019 

Vseh devet številk so pospremili bogati uvodniki. Prvi je v leto 2019 Utrip pospremil uvodnik 
predsednice Zbornice – Zveze Monike Ažman »Staremu letu v slovo in novemu v pozdrav«, v 
nadaljevanju pa so številke obogatili uvodniki Vlaste Nussdorfer, varuhinje človekovih pravic ob 
srečanju z vodstvom Zbornice – Zveze in zahvali, ki jo je varuhinja prejela za sodelovanje z 
Zbornico – Zvezo med svojim 6-letnim mandatom, »32. redna Skupščina Zbornice – Zveze in dva 
ministra za zdravje« (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 5. in 12. maju ter 100. obletnici začetka 
dela medicinskih sester na Slovenskem«, »Na prepihu 38. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti 
(ZZDej-K)« (Irena Potočar, članica Upravnega odbora Zbornice – Zveze, predstavnica 
zdravstvenih tehnikov), »Govorite o varnosti pacientov« (Ksenija Pirš, odgovorna urednica) in »Ne 
gre za srednje medicinske sestre in varnost pacientov, gre za moč in denar« (prof. dr. Brigita Skela 
Savič, znanstvena svetnica), »Na mladih svet stoji« (Žiga Metelko, predsednik Sekcije študentov 
zdravstvene nege in babištva, novo izvoljeni podpredsednik ENSA (European nursing student 
association) in Anita Prelec, izvršna direktorica Zbornice – Zveze), »Poslavljamo se od leta 2019 
in nazdravljamo novemu letu 2020 – letu medicinskih sester in babic« (Monika Ažman, predsednica 
Zbornice – Zveze). 
 
Tako kot smo v letu 2018, ko smo posebej obeleževali 25 let izhajanja Utripa in posebno pozornost 
posvetili pregledu založniško-informativne dejavnosti Zbornice – Zveze, smo v letu 2019, ki je 
potekalo v znamenju 100-letnice poklica medicinske sestre, rubriko »Iz zgodovine« posvetili 
spominom, saj smo želeli ohraniti dragocene zgodbe ljudi, ki so verjeli v svoje poslanstvo in svoje 
delo posvetili skrbi za človeka. Objavljali smo spomine na preživeta poklicna leta, zgodbe starejših 
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sodelavk in upokojenih kolegic, kolegov. Pri rubriki je aktivno sodelovala tudi Marjeta Berkopec, 
članica Delovne skupine za ohranjanje zgodovine zdravstvene in babiške nege pri Zbornici – Zvezi.  
 
V rubriki smo predstavili prispevke Spomini babice Martine Petaković (Marjeta Berkopec), Spomini 
operacijske medicinske sestre Ade Ličen, Spomini medicinske sestre Olge Pivk Vidmar (Ana 
Motnikar), Na Gorenjskem, še posebej v ZD Škofja Loka, cenijo ohranjanje zgodovinske dediščine 
(Darinka Klemenc), Instrumentarka – sanjski poklic (Marija Župevc), Bolničar Alojz Željko (Marjeta 
Berkopec), 55 let po Angeli Boškin in še kako leto potem (Jože Lavrinec), Zaščitna sestra v 
delavskem okraju (Marjeta Berkopec) in Pogled pacientke in medicinske sestre (Danijela 
Kogovšek), Njena zadnja predaja (Helena Medved), V jadrih spominov – 50 let (Magda (Matko) 
Valenčič). 
 
K celostni podobi v letu 2019 so še naprej prispevale tudi naslovnice, ki so se tematsko navezovale 
na rubriko, zato so ponazarjale zgodovinski oris in poudarjale 100-letnico poklica medicinske sestre 
na Slovenskem: Martina Petaković in Pepca Mali (Fotografija: avtor neznan, vir Martina Petaković),  
Generacija deklet, ki je bila leta 1950 vpisana na srednjo medicinsko šolo v Ljubljani (Fotografija: 
avtor neznan, vir Ada Ličen), Kirurška ambulanta Vojne bolnice Ljubljana, 1951 (Fotografija: avtor 
neznan, vir Olga Pivk Vidmar), Ob mednarodnih dnevih medicinskih sester in babic 
https://www.internationalmidwives. org/assets/fi les/event- fi les/2019/04/ 
idm2019_resource_pack_eng_ online-v2-1.pdf, https://2019.icnvoicetolead.com/,  
Sestra Filoteja ob mladi materi (Fotografija: Alojz Željko, vir: Marija Bizjak), Predstavnice ZDMSS 
na Kongresu ICN junija 1965 v Frankfurtu (Fotografija: avtor neznan, vir: Marija Miloradović), 
Zaščitne sestre in zdravnica Amalija Šimec na prvem strokovnem izpopolnjevanju v Sloveniji v ZD 
Medvode leta 1937 (Fotografija: avtor neznan, vir: Angela Košir), Dijakinje Šole za otroške sestre 
z nekaterimi profesoricami in vzgojiteljicami pred stavbo na Lončarski stezi (Fotografija: Magda 
(Matko) Valenčič, osebni arhiv). 
 
V rubriki Delo Zbornice – Zveze smo objavljali zanimive in vedno aktualne odgovore naše pravne 
pisarne, pravnika Andreja Vojnoviča. Objavili smo vsa pomembna obvestila in informacije iz dela 
vodstva Zbornice – Zveze ter aktualne izjave organizacije za javnost. V rubriki Javna pooblastila 
smo objavljali pomembna obvestila za članstvo, ki so jih v letu 2019 zaznamovale informacije, 
povezane s sprejetjem in udejanjanjem 38. člena prehodnih in končnih določb Zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti, vezanega na poklicne kompetence 
in aktivnosti v dejavnosti zdravstvene nege. 
 
Objavljali smo pomembnejše informacije iz dela mednarodnih organizacij, predvsem ICN in EFN 
in drugih strokovnih združenj medicinskih sester in babic.  
 
Predstavili smo prejemnice zlatih znakov Zbornice – Zveze za leto 2019: Angelo Petaci 
Cimperman, dr. Branka Bregarja, Damjano Grubar, mag. Eriko Povšnar, Frančiško Šumečnik, 
Liljano Klančnik, Lidijo Ocepek, Lučko Kočevar, Marijo Olgo Koblar, prejemnico priznanja za 
življenjsko delo Angele Boškin, Marjeto Kokoš ter prejemnico naziva častna članica Zbornice – 
Zveze za leto 2019 Bojano Bučar. 
 
Predstavili smo prejemnike srebrnih znakov ter priznanj za častne člane, ki jih podeljujejo regijska 
strokovna društva in prejemnike posebnih priznanj strokovnih sekcij. 
Pomembne vsebine s področja preprečevanja nasilja je prispevala Delovna skupina za nenasilje v 
zdravstveni negi (Irena Špela Cvetežar, Doroteja Lešnik Mugnaioni), ki je objavila naslednja 
priporočila in smernice: Priporočila za prepoznavanje in obravnavo nasilja nad starejšo osebo v 
družini (februar/marec), Kako ustaviti nasilno komunikacijo zdravstvenega delavca ali delavke? 
(april), Prepoznavanje in obravnava nasilja nad žensko v družini in partnerskih odnosih (maj 2019), 
Nasilje na delovnem mestu (avgust/september), Trpinčenje na delovnem mestu (december). 
Priporočila smo za lažjo in učinkovitejšo rabo na delovnem mestu oblikovali kot prilogo Utripa, ki jo 
lahko iztrgate. 
 
Objavljali smo tako napovedi kot tudi poročila s strokovnih srečanj. Utrip je tudi v letu 2019 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 

https://2019.icnvoicetolead.com/
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institucij. Ker v Utripu objavljamo tudi strokovne prispevke, kjer avtor navaja uporabljene vire (po 
navodilih avtorjem za objavo v Obzorniku zdravstvene nege), smo nadaljevali z recenzijo 
strokovnih prispevkov, za katero je skrbela Anita Prelec.  
Vztrajali smo pri prenovljeni obliki prispevka/poročila o strokovnem dogodku ali interesni dejavnosti 
avtorice mag. Andreje Krajnc, ki jo je uredniški odbor sprejel kot predlogo za objavo v Utripu 2018. 
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 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.  
 
Začetek leta je področje intervjujev v Utripu februar/marec otvoril intervju Primoža Velikonja, 
reševalca in vodje urgentne službe v ZD Kočevje. V Utripu avgust/september je sledil intervju Janje 
Hriberšek, diplomirane medicinske sestre, ki na terenu svetuje pri opuščanju alkohola. 
 
V rubriki »Življenje medicinske sestre« smo maja predstavili Tadejo Drenovec, pomočnico 
direktorja za področje zdravstvene nege v URI – Soča in v oktobru Matejo Stare, operacijsko 
medicinsko sestro v UKC Ljubljana, prvo slovensko medicinsko sestro v mednarodni humanitarni 
nevladni organizaciji Zdravniki brez meja. 
 
V rubriki Živimo zdravo je avtor Jože Lavrinec s strokovnimi prispevki s področja zdrave prehrane 
še naprej obveščal o najnovejših spoznanjih s tega področja. 
 
Veseli smo, da lahko nadaljujemo odlično delo vseh dosedanjih uredniških odborov, prispevamo k 
razvoju biltena in ga uspešno predstavljamo tudi zunaj prostora strokovne javnosti. Ob tem si ves 
čas prizadevamo 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 2019 smo ponosno obhajali jubilej, 100-letnico 
poklica medicinske sestre na Slovenskem, ki je pomembno sooblikovala naš Utrip, v letu 2020 pa 
se bomo posvetili tudi mednarodnemu letu medicinskih sester in babic. 

 

Poročilo pripravila v imenu uredniškega odbora Utripa: Ksenija Pirš, odgovorna urednica 

 

10. POROČILA IN PROGRAM DELA DELOVNIH SKUPIN  

10.1. Delovna skupina za nenasilje v zdravstveni in babiški negi 

SEJE DS: 9. 1. 2019, 7. 3. 2019, 10. 6. 2019, 10. 6. 2019 (vabljene tudi zunanje raziskovalke), 16. 10. 

2019, 24. 10. 2010 (raziskovalna skupina DS), 26. 11. 2019.  

OBJAVLJENI ČLANKI (o strokovnem srečanju, odmevi na aktualne dogodke) v glasilu UTRIP:  

1. Doroteja Lešnik Mugnaioni, Darinka Klemenc, Andrej Vojnovič: Kako ustaviti nasilno 
komunikacijo zdravstvenega delavca ali delavke? Utrip XXVII/3; april 2019; str. 19–21. 

2. Prepoznavanje in obravnava nasilja nad žensko v družini in partnerskih odnosih. Utrip 
XXVII/4; maj 2019. str. 47–54. 

3. Darinka Klemenc: Poziv politikom in drugim odgovornim, da se prekine neprimerna 
praksa obiskovanja porodnišnic ob novoletnih praznikih. Utrip XXVII/2, februar/marec 
2019; str. 46.  

4. Prepoznavanje in obravnava nasilja nad starejšo osebo v družini. Utrip XXVII/2, 
februar/marec 2019; str. 47–54. 

5. Priporočila za obravnavo trpinčenja na delovnem mestu. Utrip XXVII|9, december 2019, str. 
51–58. 
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6. Izjava za javnost NEPRIMERNO OBISKOVANJE PORODNIC IN NOVOROJENČKOV S 
STRANI POLITIKOV OB NOVOLETNIH PRAZNIKIH 

 

IZVEDENI STROKOVNI DOGODKI 

28. november 2019: okrogla miza z naslovom Obiski politikov ob novoletnih praznikih po 

slovenskih porodnišnicah, ki jo je organizirala in vodila Darinka Klemenc. Udeleženci okrogle mize so 

se strinjali, da so obiski politikov v porodnišnicah ob novoletnih praznikih (porodnic in novorojenčkov) 

neprimerna praksa, nepotreben populizem politikov, motenje zasebnosti ter kršenje pravic pacientov 

(tako matere kot novorojenčka) in zaposlenih. 

Predlog za delo v letu 2020 

Predvidena sta dva dogodka, s katerima bi:  

a.) na simpoziju zdravstvene nege maja 2020 člani DS izvedli oz. predstavili nekaj problemskih vsebin 

na področju preprečevanja nasilja v zdravstveni in babiški negi (predavanja, delavnice, debatne 

skupine); 

b.) v času mednarodnih dni boja proti nasilju nad ženskami (25. 11.–10. 12. 2020) pa bi izvedli še en 

(medijsko odmeven) dogodek, kjer bi predstavili rezultate tretje raziskave o nasilju na naših delovnih 

mestih in priročnik ukrepanja in obravnave nasilja v zdravstveni in babiški negi, ki bi ga izdali ob 20-

letnici delovanja Delovne skupine za nenasilje v zdravstveni negi;  

c.) pred novim letom bomo ponovili poziv politikom o neprimernosti obiskovanja porodnišnic 1. januarja.  

Poročilo pripravila: Irena Špela Cvetežar, predsednica delovne skupine 

 

10.2. Stalna delovna skupina za paliativno zdravstveno nego 

Od 28. 9. 2019 v prostorih Zbornice – Zveze izvajamo 120-urno izobraževanje za specialna znanja iz 
paliativne oskrbe za medicinske sestre v 11 sklopih. V letu 2019 je potekalo prvih pet sklopov, in sicer 
28. 9., 12. 10., 9. 11., 23. 11. in 7. 12. 2019 po sedem do osem ur v enem sklopu. Ostalih šest sklopov 
izobraževanja bomo izvedli v letu 2020. Na izobraževanje se je prijavilo 33 slušateljev. Ob koncu 
teoretičnega dela izobraževanja bodo slušatelji opravili še 21-urno praktično usposabljanje v učnih 
bazah, nato pa pisni izpit in ustni zagovor. 

Zadnjo soboto v septembru je s 120-urnim izobraževanjem za specialna znanja iz paliativne oskrbe 
začela druga generacija medicinskih sester. Na letošnje izobraževanje se je prijavilo 33 kandidatk in 
kandidatov z vseh treh ravni zdravstvene dejavnosti. Tokrat smo v izobraževanje vključili tudi 
zdravstvene tehnike, ki jih je približno tretjina, dve tretjini pa je dipl. m. s./dipl. zn /dipl. babic. 

Tretjina udeležencev izobraževanja profesionalno deluje na področju patronažnega zdravstvenega 
varstva, druga tretjina pa v socialnih zavodih. Udeleženci izobraževanja prihajajo še iz izobraževalne 
zdravstvene dejavnosti, ambulant družinske medicine, Hiše Ljubhospic, Slovenskega društva hospic, iz 
neakutne bolnišnične obravnave, iz splošnih bolnišnic in UKC ter ambulante za bolnike z ALS 
(amiotrofična lateralna skleroza). 

Vsem udeležencem izobraževanja je skupno, da pri svojem profesionalnem delu občutijo stisko in 
nemoč zaradi pomanjkanja znanja s področja paliativne oskrbe. Predvsem so v stiski patronažne 
medicinske sestre in medicinske sestre, ki prihajajo iz socialnih zavodov. Poudarjajo, da organizacija 
paliativne oskrbe ni prilagojena demografskim spremembam, ki smo jim priča. Oskrbovanci so vse 
starejši in z več napredovalimi kroničnimi nenalezljivimi boleznimi, njihovi svojci vse bolj zaskrbljeni, 
medicinske sestre pa nimajo ustreznega znanja, kako pristopiti k reševanju težav. Znanja iz paliativne 
oskrbe pogrešajo tudi pri zdravnikih. 

Nekateri udeleženci izobraževanja so se na izobraževanje prijavili, ker so se na novo zaposlili na 
delovnih mestih, kjer izvajajo zdravstveno nego neozdravljivo bolnih in starejših, ponekod imajo v načrtu 
formiranje paliativnih timov in oddelkov za paliativno oskrbo bolnikov, nekateri prepoznavajo potrebo, 
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da vpeljejo znanja iz paliativne oskrbe v svoja delovna okolja, najbolj drzni udeleženci izobraževanja pa 
trdijo, da je končno treba nekaj narediti, da se zagotovi paliativna oskrba tistim, ki jo potrebujejo. »In 
začetek tega je izobraževanje,« pravijo. 

Poročilo pripravila: Judita Slak 

 

10.3. 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. Članice 
iniciativnega odbora so bile Silva Vuga, Majda Japelj, Marija Miloradovič, Petra Kersnič in Irena 
Keršič. 

Po sklepu št. 7/2018 DS ZG z dne 26. 11. 2018 so članice: Irena Keršič, voditeljica in članice: Majda 
Šlajmer Japelj, Darinka Klemenc, Marjeta Berkopec, Zdenka Seničar, Marjeta Kokoš, doc. dr. 
Jadranka Stričević, Gordana Njenjić, Andreja Mihelič Zajec. Sklep je potrdil UO Zbornice – Zveze 
na seji 12. 12. 2018. 

DS ZG deluje v skladu s Pravilnikom o delu delovnih skupin, ki ga je sprejel UO Zbornice – Zveze 
na 17. seji 11. 9. 2013. Članico oz. člana DS ZG predlaga UO Zbornice – Zveze, ki spodbuja 
regionalni, nivojski, strokovni in regijski interes delovanja in je pomemben za ohranjanje zgodovine 
zdravstvene in babiške nege. Članice delujejo v skladu s Kodeksom delovanja funkcionarjev 
Zbornice – Zveze. Mandat članic ni omejen. 

II. Predstavitev izvedenih aktivnosti 

DS ZG je pripravila in sprejela pomemben dokument Navodila arhiviranja arhivskega gradiva 
DS ZG, ki ga je potrdil UO Zbornice – Zveze. Navodila so podlaga za arhiviranje arhivskega gradiva 
DS ZG kot tudi za strokovne sekcije in regijska strokovna društva. Pri urejanju arhiva je treba 
poenotiti označbo in z enakimi zaporednimi številkami označiti gradivo tako v digitalni kot fizični 
obliki. Na ta način bo nadaljnje delo lažje, lažji pa bo tudi pregled in iskanje zbranega gradiva. Vse 
arhivsko gradivo postane last Zbornice – Zveze in se bo zbiralo v za to namenjenih omarah v kletnih 
prostorih Zbornice – Zveze. V primeru kakršnih koli večjih organizacijskih sprememb Zbornice – 
Zveze se vsi dokumenti in arhivsko gradivo predajo Arhivu Republike Slovenije.  

V letu 2019 je bila postavljena spletna stran DS ZG, ki se bo v nadaljevanju dopolnjevala. Kot 
avtorice spletne strani so navedene članice DS ZG, z dne 3. 11. 2019. Ob vseh fotografijah je treba 
dodati ustrezne podnapise v skladu z navodili za arhiviranje. Fotografije morajo biti ustrezno 
zaščitene, da jih ne bo možno kopirati. Za skrbnico spletne strani je bila določena Marjeta 
Berkopec. Na pobudo DS ZG je uredniški odbor Utripa sprejel sklep št. 3/4 2019, »da soglaša z 
objavo prispevkov v rubriki »Iz zgodovine«, objavljenih v Utripu, na spletni strani Delovne skupine 
za ohranjanje zdravstvene in babiške nege pri Zbornici – Zvezi. Pri objavah se upošteva navajanje 
vira objave prispevkov (Utrip)«. 

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin je 1. 2. 2019 na Jesenicah organizirala slavnostno akademijo 
v počastitev 100-letnice od nastopa dela Angele Boškin na Jesenicah. Irena Keršič je v imenu DS 
ZG predstavila prispevek z naslovom Lik in delo Angele Boškin. Akademije se je udeležila tudi 
Darinka Klemenc. 

Glavnina dela DS ZG je v letu 2019 je bila realizacija sklepa UO 411/27 Zbornice – Zveze, ki 
govori o obeležju 100-letnice poklica medicinskih sester na Slovenskem. Prispevek DS ZG je 
obsegal sodelovanje z uredniškim odborom Utripa, izvedbo osrednje slavnostne akademije 
10. maja na Brdu pri Kranju in predlogom dobitnice priznanja za življenjsko delo Angele 
Boškin. 

Z uredniškim odborom Utripa je aktivno sodelovala Marjeta Berkopec z ohranjanjem zgodb ljudi. 
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DS ZG se je aktivno vključila v pripravo svečane akademije 10. maja na Brdu pri Kranju. Rdeča nit 
prireditve je bila predstavitev zgodovine vzpona in razvoja poklica medicinske sestre in stroke 
zdravstvene nege skozi razvoj delovne obleke/uniforme zaposlenih v zdravstveni in babiški negi 
na Slovenskem. Ob tej priložnosti je nastal zelo bogat fotoalbum, ki prikazuje tudi zakulisje 
nastajanja prireditve. Irena Keršič je ob zaključku leta na prednovoletnem srečanju prejela 
priznanje Zbornice – Zveze za kulturnozgodovinski prispevek k ohranjanju zgodovine zdravstvene 
in babiške nege. 

Priznanje za življenjsko delo Angele Boškin je prejela Marjeta Kokoš, članica DS ZG. Obrazložitev 
sta posredovali Darinka Klemenc in Silva Vuga. 

2019 so potekali (nadaljevanje sklepa UO 432/27 Zbornice – Zveze) dogovori o digitalizaciji 
Babiškega vestnika z Emo Dornik. Pripraviti in dostaviti je treba gradivo za digitalizacijo. Pri 
digitalizaciji sodelujejo Anita Prelec, Ema Dornik, Irena Keršič in Gordana Njenjić.  

Priprave na izvedbo sodelovanja na mednarodnem kongresu CNAI – Florence 2020 
(European Association for the History of Nursing) v Firencah od 13. do 15. 2. 2020. DS ZG se bo 
predstavila z dvema prispevkoma s področja zgodovine: ANGELA BOŠKIN, THE BEGINNER OF 
NURSING CARE IN SLOVENIA (Irena Keršič, Darinka Klemenc, Marjeta Berkopec, Monika 
Ažman) in 90 YEARS OF ORGANIZED ACTIVITIES OF NURSES IN SLOVENIA (Irena Keršič, 
Darinka Klemenc, Monika Ažman, Marjeta Berkopec). Projekt mednarodnega sodelovanja vodi 
Darinka Klemenc. 

Članici DS ZG Jadranka Stričević in Marjeta Kokoš sta v sodelovanju z drugimi članicami DS ZG 
DMSBZT Maribor sodelovali pri raziskavi zgodovine zdravstvenega šolstva na območju 
Maribora. Raziskava bo predvidoma zaključena leta 2020 z izdajo publikacije. V omenjeni delovni 
skupini sta začeli pripravljati interno razstavo o življenju in delu Florence Nightingale. V prostorih 
društva pa bodo na posebnem mestu predstavljene vse častne članice DMSBZT Maribor. 

Urejanje, dopolnitev in popravki o dobitnicah oz. dobitnikih zlatih znakov, ki so objavljeni na 
spletni strani Zbornice – Zveze, se težko urejajo, ker v DS ZG ne poznamo in nimamo dostopa do 
vseh dobitnikov, saj so iz različnih koncev Slovenije. Zbornico – Zvezo se zaprosi za seznam vseh 
dobitnikov zlatih znakov z obrazložitvami. Seznam bosta pregledali Irena Keršič in Marjeta 
Berkopec. 

DS ZG se je seznanila z upokojeno medicinsko sestro Rozalijo Ružo Rajgelj, ki je predstavila 
gradivo z naslovom BABICE V KRANJU IN OKOLIŠKIH VASEH PRED LETOM 1950. 120 strani 
zbranega gradiva je predstavila z namenom, da se izda v publikaciji. Gradivo sta prevzeli Gordana 
Njenjić in Jadranka Stričevič, pregledali ga bosta do konca januarja 2020 in napisali recenzijo.  

Digitalizacija in pridobitev dokumentarnega, slikovnega in predmetnega gradiva: 

- Irena Keršič je doma urejala fotografsko gradivo, ki ga zbrala med leti po navodilih za 
arhiviranje fotografskega gradiva. Delo zahteva zelo veliko časa. Pripravljen je že nabor 
fotografij, ki jih bo posredovala. Poleg tega so se digitalizirale pridobljene fotografije DS 
ZG. Za skrbnico fototeke DS ZG je naprošena Zdenka Seničar. 

- Gordana Njenjić in Irena Keršič sta pregledali bogato fotografsko gradivo Ginekološke 
klinike UKC Ljubljana. Vse izbrane fotografije je Irena Keršič digitalizirala. Gordana 
Njenjić je ob vsaki fotografiji dodala še podrobne opise in osebne zaznamke (npr.: da je 
imel smisel za humor). Vsi pripisi k fotografijam so posebna priloga v mapi DS ZG.  

- Marija Šipec je posredovala popisano slikovno gradivo, ki ga bo treba v celoti digitalizirati 
skupaj z besedilom.  

- Nuša Mlakar je za digitalizacijo podarila fotografijo diplomantk Višje šole za medicinske 
sestre v Ljubljani, generacija 1959–1962. 

- Ljubica Šavnik je za arhiv DS ZG predala dokumentarno, slikovno in predmetno gradivo.  
- Irena Keršič stopila v stik z Majo Dolanc (hči Neže Jarnovič) in prejela gradivo Neže 

Jarnovič: medaljo in diplomo Florence Nightingale, sestrske značke, dokumentarno in 
slikovno gradivo. Medalja in značke se popišejo, fotografirajo in vrnejo (obstaja možnost, 
da se kasneje posredujejo v arhiv Zbornice – Zveze), drugo gradivo se digitalizira, originali 
se vrnejo. Lahko se objavijo. 

-  
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Prizadevanja za umestitev zgodovine zdravstvene nege v učni program visokih šol se preloži 
do nadaljnjega. Jadranka Stričević je posredovala kratko obrazložitev. Še vedno čakamo na 
sestanek dekanov zdravstvenih fakultet, kjer bi obravnavali predstavljeno problematiko. Sestanek 
usklajuje predsednica Monika Ažman.  

DS ZG je na UO naslovila prošnjo za oblikovanje logotipa delovne skupine. Oblikovalcu naj 
posredujejo ključne besede, na podlagi katerih se pripravijo trije predlogi: zgodovina, stroka skozi 
čas, ura, patina. Kot osnovo je DS ZG predlagala že obstoječi logotip Zbornice – Zveze.  

Andreja Mihelič Zajec je spodbudila in podprla Bora Zavrla pri izdelavi magistrske naloge. Bor Zavrl 
je decembra 2019 že posredoval dispozicijo magistrske naloge z naslovom Slovenske 
medicinske sestre v času druge svetovne vojne na območju ljubljanske pokrajine 
(somentorica: pred. Andreja Mihelič Zajec, viš. med. ses., univ. dipl. org., mentor izven fakultete: 
doc. dr. Tomaž Pavlin, univ. dipl. zg. in soc., somentorica izven fakultete Irena Keršič, dipl. m. s. 

12. 2. 2019 sta se Darinka Klemenc in Irena Keršič na povabilo Alenke Bijol udeležili srečanja 
DMSBZT Gorenjske. Na čajanki sta predstavili knjigo Negovanje dediščine skozi devet desetletij – 
organizirano delovanje medicinskih sester na Slovenskem. 

Obisk 12. 2. 2019 pri glavni medicinski sestri ZD Škofja Loka Mariji Bratuš, ki je predstavila veliko 
zbirko ohranjenega predmetnega gradiva. Zbirka je nastajala več let in je shranjena v kletnih 
prostorih ZD. Darinka Klemenc in Irena Keršič sta posredovali predloge, kako naj se gradivo 
arhivira. 

Za potrebe DS ZG je Zbornica – Zveza namenila lično urejen prostor z omarami v kletnih prostorih 
Zbornice – Zveze, Ob železnici 30a v Ljubljani. 

Delovni sestanki: 2. korespondenčna seja 21. 1. 2019 (potrjevanje zapisnika z dne 26. 11. 2018); 

13. sestanek DS ZG in srečanje s članicami DS ZG DMSBZT Maribor 2. 3. 2019 v Mariboru; 14. 
sestanek DS ZG 5. 11. 2019 v Ljubljani; 3. korespondenčna seja 20. 11. 2019 (potrjevanje 
zapisnika z dne 5. 11. 2019.) 

III. Založniška dejavnost 

V rubriki Iz zgodovine je članica DS ZG Marjeta Berkopec, ki je hkrati tudi članica uredniškega 
odbora Utripa, predstavila prispevke: Spomini babice Martine Petaković, Spomini operacijske 
medicinske sestre Ade Ličen, Bolničar Alojz Željko, Zaščitna sestra v delavskem okraju in Spomin 
na medicinsko sestro Marico Hudelja. 

Darinka Klemenc je v Utripu objavila prispevek z naslovom Na Gorenjskem, še posebej v ZD Škofja 
Loka, cenijo ohranjanje zgodovinske dediščine. 

IV. Program dela za leto 2020 

1. DS ZG se na mednarodnem kongresu CNAI – Florence 2020 (European Association for 
the History of Nursing) v Firencah od 13. do 15. 2 2020 predstavi z dvema prispevkoma s 
področja zgodovine: ANGELA BOŠKIN, THE BEGINNER OF NURSING CARE IN 
SLOVENIA (Irena Keršič, Darinka Klemenc, Marjeta Berkopec, Monika Ažman) in 90 
YEARS OF ORGANIZED ACTIVITIES OF NURSES IN SLOVENIA (Irena Keršič, Darinka 
Klemenc, Monika Ažman, Marjeta Berkopec). 

2. Predvidena izdaja knjige Medicinske sestre na Slovenskem, prehojena pot. 
3.  Sodelovanje DS ZG in Sekcije medicinskih sester in babic pri možnostih izdaje knjige 

BABICE V KRANJU IN OKOLIŠKIH VASEH PRED LETOM 1950, avtorice Rozalije Ruže 
Rajgelj. 

4. Ogled partizanskih bolnišnic v Kočevskem rogu, predviden termin 27. 1. 2020. 
5. Ogled razstave o Florence Nightingale, ki jo bodo pripravile članice DS ZG DMSBZT 

Maribor predvidoma 12. maja 2020. 
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6. Predviden zaključek in predstavitev raziskave Zgodovina zdravstvenega šolstva na 
področju Maribora. 

7. Ogled Vojaškega muzeja Tabor, Lokev na Krasu. 
8. Nadaljevanje dela z arhiviranjem arhivskega gradiva (Miloradovič, Šipec, Šavnik). 
9. Urejanje podatkov o dobitnicah oz. dobitnikih zlatih znakov. 
10. Nadaljevanje prizadevanj in zaključek digitalizacije Babiškega vestnika.  
11. Sodelovanje članic pri pisanju člankov s področja zgodovine v informativnem biltenu 

UTRIP. 

 

V. Druge aktivnosti 

Voditeljica DS ZG Irena Keršič se je udeleževala sej Odbora regijskih strokovnih društev (OSS) in 
sodelovala v uredniškem odboru Utripa. 

Zahvaljujem se vsem in vsaki posebej za prispevek pri ohranjanju zgodovinskega izročila. 

Poročilo pripravila v imenu DS ZG: Irena Keršič, voditeljica delovne skupine. 

 

10.4 Delovna skupina za nacionalne protokole 

I. Kratka predstavitev 

Delovna skupina za nacionalne protokole (DSNP) deluje od leta 2013 z namenom poenotenja 
uporabe strokovnih postopkov v zdravstveni in babiški negi. Je stalno delovno telo Zbornice – 
Zveze, ki je odgovorna za tehnični pregled nacionalnih protokolov (NP) in njihovo skladnost z 
navodili. Nacionalni protokol je dokument, ki vsebuje minimalni nabor priporočil, ki zagotavljajo, da 
je izvedba aktivnosti zdravstvene in babiške nege ter oskrbe pacienta še varna in ga lahko 
uporabimo v vseh kliničnih in drugih okoljih. 
DSNP sestavlja 5 članov. V času delovanja so se člani večkrat zamenjali, trenutno so njeni člani: 
vodja delovne skupine Lojzka Prestor, člani Majda Oštir, Tamara Štemberger Kolnik, Klavdija 
Potočnik, Bojana Sečnjak in Zdenka Kramar. 

 

II. Predstavitev izvedenih aktivnosti 

DSNP se je v letu 2019 sestala na sedmih sejah. Vse seje so potekale v prostorih Zbornice – 
Zveze. Prvo redno sejo DSNP smo imeli 9. 1. 2019, drugo 13. 2. 2019, tretjo 27. 3. 2019, četrto 15. 
5. 2019, peto 12. 6. 2019, šesto 17. 9. 2019 in sedmo 27. 11. 2019. Na sejah smo obravnavali 
naslednje protokole: 

• Aplikacija zdravil intramuskularno – potrjen, končno s pripravo in Priprava zdravila za 
intramuskularno aplikacijo;  

• Zagotavljanje termo-nevtralnega okolja v inkubatorju; 

• Merjenje telesne temperature z nekontaktnim infrardečim termometrom na temporalni 
arteriji (ir-ta) pri otroku; 

• Merjenje telesne temperature pod pazduho (aksilarno) pri otroku; 

• Merjenje telesne temperature v rektumu (rektalno) pri otroku; 

• Merjenje telesne temperature v zunanjem sluhovodu (timpanično) pri otroku;  

• Aspiracija dihalnih poti pri pacientu na umetni ventilaciji – odprt sistem; 

• Aspiracija dihalnih poti pri bolniku na umetni ventilaciji – zaprt sistem; 

• Odstranitev epiduralnega katetra; 

• Sodelovanje pri uvajanju osrednjega venskega katetra pri odraslem; 

• Preveza vstopnega mesta epiduralnega katetra; 

• NP Ocenjevanje akutne bolečine pri odraslih pacientih; 

• NP menjava antibakterijskega filtra na epiduralnem katetru;  
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• NP mikrobiološko vzorčenje v endoskopiji; 

• NP merjenje krvnega tlaka z avskultatorno metodo (priloga Merjenje krvnega tlaka); 

• NP prvi podoj; 

• NP aplikacija zdravil po hranilni jejunostomi; 

• NP hranjenje po hranilni jejunostomi; 

• NP preveza hranilne jejunostome:  
Priloga 1 - Hranilna jejunostoma – teoretična izhodišča, 
Priloga 2 - Preveza hranilne jejunostome – teoretična izhodišča, 
Priloga 3 - Hranjenje po hranilni jejunostomi – teoretična izhodišča, 
Priloga 4 - Aplikacija zdravil po hranilni jejunostomi – teoretična izhodišča; 

• NP Kontrola čistosti zob v skupini;  
 
S sklepom DSNP so bili potrjeni in poslani v nadaljnjo obravnavo na OSS in UO naslednji 
protokoli: 

• Aplikacija zdravil intramuskularno; 

• NP zagotavljanje termo-nevtralnega okolja v inkubatorju 
PRILOGA 2 Uravnavanje in nadzor telesne temperature nedonošenčka in novorojenčka v 
inkubatorju (priloga NP zagotavljanje termo-nevtralnega okolja 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 
PRILOGA 1 Merjenje telesne temperature pri otroku (priloga NP merjenja telesne temperature pri 
otroku z različnimi termometri); 

• NP prvi podoj; 

• NP odstranitev epiduralnega katetra; 

• NP preveza vstopnega mesta epiduralnega katetra;  

• NP menjava antibakterijskega filtra na epiduralnem katetru;  

• NP sodelovanje pri uvajanju osrednjega venskega katetra pri odraslem;  

• NP Ocenjevanje akutne bolečine pri odraslih pacientih s tremi prilogami:  
Priloga 1 - Lestvica nebesednih znakov bolečine, 
Priloga 2 - Lestvica za oceno bolečine pri dementnih pacientih, 
Priloga 3 - Lestvica za oceno bolečine pri kritično bolnih; 

• NP mikrobiološko vzorčenje v endoskopiji;  

• NP merjenje krvnega tlaka s samodejnim oscilometričnim merilnikom;  

• NP merjenje krvnega tlaka z avskultatorno metodo in  
priloga Merjenje krvnega tlaka; 

• NP kontrola čistosti zob v skupini. 
 
Na spletni strani Zbornice – Zveze so bili objavljeni naslednji protokoli: 

• NP zagotavljanje termo-nevtralnega okolja v inkubatorju; 

• NP enkratna katetrizacija ženske; 

• NP merjenje telesne temperature pod pazduho pri otroku: 
priloga Merjenje telesne temperature pri otroku; 

• NP merjenje telesne temperature v rektumu pri otroku; 

• NP merjenje telesne temperature z nekontaktnim IRT pri otroku; 

• NP merjenje telesne temperature v sluhovodu pri otroku; 

• NP oskrba umrlega; 

• NP zagotavljanje termo-nevtralnega okolja v inkubatorju; 
priloga Uravnavanje in nadzor telesne temperature nedonošenčka in novorojenčka v 
inkubatorju; 

• NP ZV pacienta o samoaplikaciji biološkega zdravila; 

• NP priprava zobne ambulante; 

• NP priprava pacienta na stomatološki pregled; 

• NP podkožna aplikacija biološkega zdravila; 
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• NP sodelovanje pri uvajanju OVK; 

• NP polnjenje komore avtoklava. 
 
Zaradi potrjenega dokumenta Poklicne kompetence in aktivnosti ZN je bilo 20 NP umaknjenih s 
spletne strani Zbornice – Zveze. Pripravljavce smo pozvali k uskladitvi. 
 
Pri pregledu veljavnosti NP smo ugotovili, da je 38. NP pretekel rok veljavnosti. Strokovne sekcije 
smo pozvali, naj pregledajo neveljavne NP. 
 
Vodstvu Zbornice – Zveze in pravni službi smo posredovali predlog za popravke v Pravilniku o 
NP s področja zdravstvene in babiške nege. 
 
Sodelovali smo pri prenovi spletne strani Zbornice – Zveze. 

III. Program dela za leto 2020 

V letu 2020 načrtujemo zaključek NP, ki še ne dosegajo tehničnega pregleda in smo jih že dobili 
v obravnavo. Delovali bomo motivacijsko na strokovne sekcije, da prenovijo neveljavne protokole.  
Obravnavali bomo vse novo poslane NP. 

 

Poročilo pripravila: Lojzka Prestor 
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11. POROČILA IN PROGRAMI DELA STROKOVNIH REGIJSKIH 
DRUŠTEV 

11.1. Društvo MSBZT Ljubljana 

I. Kratka predstavitev regijskega strokovnega društva 

Organi društva: 

• predsednica: Đurđa Sima 

• podpredsedniki: mag. Peter Požun, Gordana Lokajner in Nada Sirnik 

Upravni odbor: doc. dr. Branko Bregar, Irena Buček Hajdarević, Majda Čaušević, Nataša Čermelj, 
Dejan Dobršek, Sonja Dobravc, 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, doc. 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.  

Nadzorni odbor v mandatu 2017 – 2021: Saša Kotar, predsednica, Gordana Njenjić in mag. Boža 
Pirkovič, članici  

Častno razsodišče: dr. Radojka Kobentar 

II. Izvedena strokovna srečanja in projekti 

Izobraževalna dejavnost je bila tudi v letu 2019 zelo pestra in raznolika. 22. novembra 2019 smo 
izvedli največji izobraževalni dogodek, tokrat že tradicionalni 20. simpozij z mednarodno 
udeležbo z naslovom »Zdravje in zadovoljstvo posameznika kot eliksir dolgega in polnega 
življenja«. V programskem odboru simpozija so bili Đurđa Sima, Gordana Lokajner, doc. dr. 
Radojka Kobentar. V organizacijskem odboru pa Nada Sirnik, Damjan Remškar, Zlatko Grubešič, 
Peter Koren. Na simpoziju smo predstavili aktualne dimenzije zdravja posameznika, s katerimi se 
srečujemo v zdravstveni in babiški negi. Poleg domačih strokovnjakov s širšega področja krepitve 
in vzpostavitve zdravja ali zdravega življenjskega sloga smo privabili tudi mednarodne 
strokovnjake, s katerimi sodelujemo. Simpozija so se udeležili zaposleni s področja zdravstvene in 
babiške nege, študenti zdravstvene nege in stanovske kolegice iz Hrvaške, Republike srbske in 
Srbije. Simpozija se je udeležilo 171 članic in članov ter gostov, ki je bil za naše člane že dvanajstič 
zapored brez kotizacije. Simpoziju je sledila slavnostna prireditev in podelitev srebrnih znakov, 
priznanj in priznanje častnemu članu DMSBZT Ljubljana. V letu 2019 smo izvedli štiri delavnice 
Tehnike asertivne komunikacije (80 udeležencev). Učenje tujih jezikov: nadaljevali smo tečaj 
angleškega, nemškega in španskega  jezika s poudarkom na strokovnem jeziku. Učenje nemškega 
jezika je potekalo individualno v prostorih DMSBZT Ljubljana, učenje angleškega in španskega  
jezika pa na sedežu izvajalca.  
Izobraževanje za glavne medicinske sestre zdravstvenih in socialnih zavodov v ljubljanski 
regiji. Enajsti jubilejni izobraževalni dan za glavne medicinske sestre zdravstvenih in socialnih 
zavodov v ljubljanski regiji je potekal 8. 3. 2019 v Ljubljani  (tudi kot simbolno obeleževanje  dneva 
žena) v dvorani Mestnega muzeja Ljubljana. Izobraževanja se je udeležilo 77 udeleženk. Namen 
letošnjega srečanja je bilo predstaviti vodilnim managerjem področja zdravstvene in babiške nege 
aktualne vsebine s področja vključevanja vodilnih MS v procese odločanja in oblikovanje 
zdravstvene politike, s katerimi nas je seznanil mag. Peter Požun, ter umetnost vodenja sodelavcev 
s postavljanjem vprašanj, ki jo je za nas izvedel mag. Peter Babarovič iz Agencije POTI. Dobra 
obiskanost in izčrpna razprava sta potrdili cilje in namen tega pomembnega druženja menedžerjev 
zdravstvene in babiške nege ljubljanske regije.  
 
Klinični popoldnevi: 
V letu 2019 je bilo organiziranih in uspešno izvedenih osem kliničnih popoldnevov. Udeležba na 
izobraževanjih je bila dobra, v povprečju 30 udeležencev na posamezno klinično popoldne.  
Predstavljene so bile naslednje strokovne vsebine: Duševno zdravje – depresija, v sodelovanju 
z Univerzitetno psihiatrično kliniko Ljubljana (izobraževanje smo zaradi velikega zanimanja 
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organizirali dvakrat). Naslednji klinični popoldnevi so bili: Zdravstvena nega bolnic z 
ginekološkimi raki – Sekcija MS in ZT v onkologiji, Kako ohraniti duševno zdravje zaposlenih 
v zdravstvu – v sodelovanju s podružnico DMSBZT Ljubljana – Idrija; Vloga medicinske sestre 
pri obravnavi pacienta z meningitisom – Infekcijska klinika, UKC Ljubljana; Obravnava 
bolnikov z obolenjem ščitnice na Kliniki za nuklearno medicino UKC Ljubljana (izobraževanje se 
bo zaradi velikega zanimanja ponovilo 2020); Endometrioza – Ginekološka klinika, UKC Ljubljana; 
Celostna obravnava pacienta z nevrološkimi obolenji – Nevrološka klinika; UKC Ljubljana; 
Izobraževanje o pomembnih vidikih pri obvladovanju sladkorne bolezni (zaradi velikega 
zanimanja dvakrat). 
Seminar Demenca  – negovanje in skrb (doc. dr. Radojka Kobentar) je bil izveden v dveh terminih, 
in sicer 15. 3. 2019 (N=26) in 18. 10. 2019 (N=29), z udeleženci različnih kliničnih področij 
zdravstvene nege in oskrbe. Predavatelji so skrbno pripravili tematske enote ter jih podkrepili z 
dokazi iz prakse in raziskavami o demenci, ki je kljub vsemu še vedno velika neznanka. Udeleženci 
so vsakič bolj zadovoljni z delavnicami, kjer aktivno v skupinah iščejo rešitve pri zapletenih primerih 
iz prakse, ki jih sami predstavijo. Primeri so vsakič drugi in prilagojeni udeležencem glede na 
različna področja dela v zdravstveni negi in oskrbi. Evalvacijski vprašalnik, ki so ga izpolnili 
udeleženci, kaže na visoko raven strokovnosti in profesionalnega pristopa k resnim težavam pri 
delu z osebami, obolelimi za demenco.  
Seminar Odvisnost in delo z odvisnimi je bil izveden v dveh terminih, in sicer 20. 4. 2018 (N=29) 
in 19. 10. 2018 (N=22). Predavatelji so svoje teme odlično pripravili in se dopolnjevali, saj delo z 
obolelimi zahteva dobro poznavanje različnih fizioloških, psiholoških in socialnih dejavnikov kot tudi 
neposrednih individualnih vzrokov, ki so predhodno spodbudili k razvoju odvisnosti. Izkazalo se je, 
da so medicinske sestre in drugi sodelavci še vedno z veliko stigme gledali na težave odvisnosti v 
zdravstveni obravnavi. Ocene in vprašanja udeležencev kažejo na veliko zanimanje za to tematiko.  
Opravili smo vse izobraževalne vsebine za 967 udeležencev – članov ljubljanskega in drugih 
regijskih strokovnih društev.  
 
Raziskovalna dejavnost  
 
Maja (31. 5. 2019) smo zaključili zbiranje vprašalnikov v sklopu raziskave »Stališča zaposlenih 
zdravstvene nege in oskrbe ljubljanske regije o spoštovanju dostojanstva pacientov«. Julija 2019 
smo zaključili statistično obdelavo podatkov in decembra 2019 pripravili zaključno poročilo o poteku 
raziskave (N=1360 in ga posredovali Ministrstvu za zdravje, Komisiji za medicinsko etiko Republike 
Slovenije. Namen raziskovalnega projekta je ugotoviti, v kolikšni meri zaposleni v zdravstveni negi 
in oskrbi poznajo kazalnike dostojanstva in etične norme in koliko jih upoštevajo pri svojem delu. 
Vključitveni kriteriji so bili: aktivno zaposleni v zdravstveni negi in oskrbi, področna pripadnost 
ljubljanski regiji, prostovoljno izpolnjen in oddan vprašalnik, člani in nečlani, DMSBZT Ljubljana, ki 
so obiskovali seminarje, predavanja obveznih vsebin za licenco, simpozij in klinične popoldneve v 
organizaciji DMSBZT Ljubljana. Izključitveni kriteriji so bili: status upokojenca, udeleženec iz drugih 
regij in društev ter že oddan izpolnjen vprašalnik v času trajanja raziskave (dveletno obdobje). V 
naslednjih korakih sledi priprava in objava izvirnega članka v 2020 (Đurđa Sima, Gordana Lokajner, 
Radojka Kobentar, Marina Velepič). 

 

III. Založniška dejavnost 

Ob 20. simpoziju društva je bil izdan zbornik z recenzijo »Zdravje in zadovoljstvo posameznika 
kot eliksir dolgega in polnega življenja« (ur.: Đ. Sima, G. Lokajner, R. Kobentar).  

IV. Interesne dejavnosti 

Vse načrtovane aktivnosti na področju interesnih dejavnosti so potekale skladno s sprejetim 
načrtom za leto 2019. Na željo članstva je bilo nekaj srečanj ponovno izvedenih. Vseh interesnih 
aktivnosti se je skupaj udeležilo 371 ljudi. 
Komplementarno in naravno zdravilstvo v zdravstveni in babiški negi  
Predavanja in delavnice s področja komplementarne medicine in naravnega zdravilstva so še 
vedno zelo obiskani. Srečanja so bila februarja, marca, aprila, junija, oktobra in novembra.  
Osebnostna rast in razvoj v zdravstveni in babiški negi  
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Vsebine za krepitev in širitev osebnega in poklicnega razvoja ter tudi strokovna izobraževanja in 
usposabljanja za lažje spoprijemanje s pastmi in težavami sodobnega časa so vzbudili precejšnje 
zanimanje članov. Teh srečanj se je udeležilo 248 posameznikov. 
Joga, pilates in razgibalne vaje  
V letu 2019 so delavnice joge, pilatesa in telesne vadbe potekale na šestih lokacijah. V 
spomladanskem delu vadbe se jih je udeleževalo skupaj 100 posameznic, od tega v Trbovljah 15, 
v Ljubljani 80 in 5 v Idriji.  
Likovna dejavnost  
Likovna dejavnost je potekala po ustaljenem urniku, in sicer ob torkih popoldne na sedežu društva. 
Potekala je pod mentorstvom Emilije Erbežnik in s sodelovanjem Marije Strnad ter likovnim 
pedagogom Edom Ilarjem. Vsebinski program je bil nadgradnja dela v letu 2018. 
Klekljarska skupina  
Od januarja 2019 klekljarski izdelki nastajajo vsako prvo in tretjo sredo na sedežu ljubljanskega 
društva pod vodstvom mentorice Matejke Jakob Oven.  
Tečaj obiskuje osem klekljaric, ki se pod budnim očesom mentorice učimo novih tehnik. Ob 
spretnem premetavanju klekelj nastajajo prave umetnine, ki jih s ponosom razstavljamo in tudi 
komu podarimo. 
Športno gibalna vadba 
V letu 2109 smo opravili 16 pohodniških in kolesarskih izletov. Pohodniško leto smo začeli na poti 
ob Savi v Ljubljani, se povzpeli na slovenske, italijanske in hrvaške planinske vrhove.  
Sekcija upokojenih medicinskih sester  
Tudi leto 2019 je v naši sekciji potekalo izjemno pestro z veliko srečanji. 
Aktivnosti na podružnici Zasavje  
V letu 2019 smo na podružnici Zasavje izvedli šest aktivnosti, ki so povezale člane na območju 
Zasavja. 
Aktivnosti v Idriji  
V okviru DMSBZT Ljubljana smo v letu 2019 na Idrijskem izvedli  aktivnosti z različnih področij 
delovanja društva, ki so nas povezale v izobraževanju in društvenih aktivnostih. 
Sodelovanje s Srednjo zdravstveno šolo Ljubljana  
V letu 2019 je Srednja zdravstvena šola Ljubljana v okviru svojega sodelovanja z društvom izvedla 
več povezovalnih projektov: Ustvarjalna zdravstvena nega – KOŽA. 
Področje sodelovanja Zdravstvene fakultete Ljubljana, Oddelek za zdravstveno nego 
V začetku študijskega leta, oktobra 2019, je bilo študentom 1. letnika študijskega programa 
Zdravstvena nega in študentom babištva predstavljeno delovanje ljubljanskega društva in Zbornice 
– Zveze.  
Facebookov profil DMSBZT Ljubljana – www.facebook.com/dmsbztlj  
Facebookov profil Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana je nastal 
januarja 2013. Ob koncu leta je bilo 2.040 sledilcev (podatek na dan 31. 12. 2019). V letu 2019 
smo pridobili 116 novih sledilcev, kar je manj kot prejšnje leto.  
Spletna stran DMSBZT Ljubljana:  
Spletno stran je v letu 2019 obiskalo 10.638 obiskovalcev (2018. leta 10.566), ki so spletno mesto 
obiskali 23.090-krat in si ogledali 66.290 strani. Povprečno so si pogledali 2,87 strani na obisk, ena 
seja je v povprečju trajala 2.12 minute. 10.196 oz. 81,7 % je bilo novih obiskovalcev.  
Medijska aktivnost in angažiranje članov za pridobivanje medijske pozornosti o poklicni skupini 
izvajalcev zdravstvene in babiške nege na ljubljanskem območju delovanja je bilo leta 2019 izjemno 
aktivno in plodno. Medijski nastopi so bili odmevni v času simpozijskega dogajanja in ob vseh 
aktualnih dogajanjih, ko so novinarji na nas naslavljali različna vprašanja in nas kot največjo 
poklicno skupini v regiji zaprosili tudi za kakšno mnenje. Ponovno smo pokazali, da poklicna 
skupina medicinskih sester v ljubljanski regiji kompleksno pristopa k obdelavi različnih aktualnih in 
perečih tem.  
Mednarodno sodelovanje 
Leto 2019 je potekalo v duhu mednarodnega sodelovanja tako kot mnoga leta doslej. Obiskali smo 
kolegice in kolege v Beogradu, ob tem nastopali na zadano temo vodstva Saveza udruženja 
zdravstvenih radnika Beograda. Povabilo Udruženja medicinskih sester in zdravstvenih tehničara 
Repubilike Srpske smo sprejeli ravno tako z veliko željo in voljo, da pokažemo, da je izmenjavanje 
znanj in izkušenj iz klinične prakse neprecenljive vrednosti. Predstavnica Saveza udruženja 
zdravstvenih radnika Beograd je imela aktivni nastop na 20. simpoziju društva. 

http://www.facebook.com/dmsbztlj


 
 
 
 

51 
 

V. Program dela in cilji za leto 2020 

Slediti viziji in strategiji delovanja regijskega strokovnega društva, v zadovoljevanju interesov 
članstva na vseh treh ravneh zdravstvene dejavnosti. Krepiti člansko pripadnost in povezovati člane 
pri strokovnem in stanovskem povezovanju.  

VI. Druge aktivnosti 

Širiti povezovanje društva zunaj državnih meja.  

 

Poročilo pripravila: Đurđa Sima s podpredsedniki in nosilci dejavnosti društvenih aktivnosti  

 

11.2. Društvo MSBZT Maribor 

I. Kratka predstavitev regijskega strokovnega društva 

Organi društva: 

• Predsednik/ca: Ksenija Pirš, 2018 - 2022 

• Podpredsednik/ca: mag. Barbara Donik, 2018 - 2022 

• Upravni odbor: UKC Maribor (15 članov): Hilda REZAR, Služba zdravstvene nege, Danijela 
PUŠNIK, Sabina FINŽGAR, Enota za forenzično psihiatrijo, Dunja GORNJAK, Oddelek za ORL in 
MFK, Marija HORVAT, Oddelek za onkologijo, Breda KOJC, Oddelek za očesne bolezni, Tamara 
KOŠEC, Oddelek za perinatologijo, Liljana KRALJ, Oddelek za kožne in spolne bolezni, Marija 
LEŠNIK, Urgentni center, Nataša MERNIK, Oddelek za pljučne bolezni, Gordana RUDELIČ, Klinika 
za pediatrijo, mag. Jožefa TOMAŽIČ, Klinika za interno medicino, dr. Mojca DOBNIK, Samostojni 
medicinski oddelki, Renata VRŠČAJ, Oddelek za abdominalno in splošno kirurgijo, Iris ŽIVKO, 
Klinika za interno medicino, Oddelek za interno intenzivno medicino. 
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor (6 članov): mag. Jožica EDER, Branko KOZAR, 
Tamara LUBI, Petra TORBARINA, Nataša VIDNAR, Bojana ZORNIK  
Dom Danice Vogrinec Maribor (2 člana): Suzana DREVENŠEK, Breda PREKORŠEK 
Zavod Hrastovec Trate (2 člana): Irena HEDL, Martina VOVK JOJIČ 
Zdravstveni dom Lenart (1 član): Lea ROJ 
Zdravstveni dom Slovenska Bistrica (1 član): Mateja TOPOLIČ 
Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane (1 član): Simona ŠURBEK 
Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor (1 član): Ana MLAKAR 
Fakulteta za zdravstvene vede Maribor (1 član): mag. Barbara DONIK 
Fakulteta za zdravstvene vede Maribor – predstavnik študentov (1 član): Patricija LUNEŽNIK 
Sončni dom Maribor (1 član): Aleksandra ZEL 
Dom starejših občanov Tezno (1 član): Liljana WIGELE 
Dom starejših občanov Idila (1 član): Matilda STEINER 
Hospic (1 član): Nada KUNSTEK 
NIJZ in NLZOH (2 člana): Natalija ABRAMENKO, Marko POLENČIČ 
Zasebne patronažne medicinske sestre v regiji (1 član): Stanislava KRAJNC 
 
Aktiv upokojenih medicinskih sester (1 član): Milena FRANKIČ  
Mandatno obdobje 2018 - 2022 
Izvršilni odbor: Ksenija PIRŠ, predsednica, mag. Barbara DONIK, podpredsednica, red. prof. dr. 
Danica ŽELEZNIK, predsednica Razsodišča, Aleksander JUS, predsednik Statutarne komisije, 
Milena FRANKIČ, predsednica Komisije za priznanja, Danijela PUŠNIK, predsednica Komisije za 
dodeljevanje sredstev za strokovna izpopolnjevanja, Marjeta Kokoš, vodja delovne skupine za 
ohranjanje zgodovine ZBN v regiji, Anemarija SMONKAR, koordinator dejavnosti pevskega zbora, 
Boža MAJCEN, koordinator likovne dejavnosti, Tamara LUBI, članica, Nataša KOSER, članica, 
mandatno obdobje 2018 – 2022. 
Nadzorni odbor: mag. Andreja KRAJNC, predsednica, Ivica BRUMEC,Thomas GERM (nadomestni 
član Dejan PODGORŠEK), mandatno obdobje 2018 - 2022. 
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Častno razsodišče: Red. prof. dr. Danica ŽELEZNIK, predsednica, Danica SIRK, Inge MESAREC, 
Viktorija ŠTIGLIC, Marjetka SMOLINGER GALUN, mandatno obdobje 2018 – 2022. 

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: 11. 1. 2019; 27 
udeležencev, 7. 3. 2019; 36 udeležencev, 7. 6. 2019; 26 udeležencev, 8. 11. 2019; 37 udeležencev; 
POKLICNA ETIKA IN ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA: strokovni seminar z učnimi 
delavnicami: 15. 2. 2019; 55 udeležencev, 19. 4. 2019; 53 udeležencev, 29. 11. 2019; 90 
udeležencev, POKLICNA ETIKA IN ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA v sodelovanju z 
zavodom Hrastovec; 100 udeležencev; 
KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU: 22. 2. 2019; 54 udeležencev, 24. 5. 2019; 59 
udeležencev, 8. 6. 2019; 125 udeležencev, 14. 6. 2019; 98 udeležencev, 25. 10. 2019; 41 
udeležencev; 
KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU/ DMSBZT V SODELOVANJU Z UKC MARIBOR: 18. 
1. 2019; 115 udeležencev, 8. 4. 2019; 101 udeleženec, 6. 11. 2019: 91 udeležencev; 
ENODNEVNI STROKOVNI SEMINARJI: 

• 14. november 2019 UČNA DELAVNICA AKTIVNOST DIHANJE - ZDRAVSTVENA NEGA 
PACIENTA S KISIKOVO TERAPIJO; 35 udeležencev 

• 3. SIMPOZIJ DMSBZT MARIBOR/»BOLEČINA - TIHA EPIDEMIJA SODOBNEGA ČASA«; 
143 udeležencev, 6. decemebra 2019, Center vojaških šol Kadetnice na Studencih. V okviru 
simpozija nam je uspelo slediti ciljem svetovne kampanje Nursing Now. 

• UČNA DELAVNICA: UPORABA HIMALAJSKIH POSOD V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU 

• VIRI NOTRANJE MOČI V ZDRAVSTVENI IN BABIŠKI NEGI, 21.01.2019; 10 udeležencev 

• INTERNA STROKOVNA IZPOPOLNJEVANJA NA PODROČJU ZN/ DEESKALACIJSKE 
TEHNIKE ZA ZAPOSLENE - ZMANJŠANJE AGRESIVNEGA VEDENJA IN UPORABE 
POSEBNIH VAROVALNIH UKREPOV V INTENZIVNIH ENOTAH, 11. 02. 2019; 14 
udeležencev; 25. 02. 2019; 17 udeležencev 

• RAZUMETI SEBE IN GRADITI LJUBEČE IN ČUTEČE ODNOSE 
01.03. – 08.03.2019; 17 udeležencev, 15. 3. 2019; 18 udeležencev, 29. 3. 2019; 19 
udeležencev, 19. 4. 2019; 24 udeležencev, 8. 11. 2019, 19 udeležencev; 

• STROKOVNA IIZPOPOLNJEVANJA ZA ZDRAVJE IN DOBRO POČUTJE (KREPITEV 
NOTRAJIH VIROV MOČI), NOVI POGLEDI NA BOLEČINE  
22. 3. 2019 NARAVNE REŠITVE ZA BOLEČINE; 15 udeležencev, 11.4. 2019 ZDRAVILNE 
RASTLINE PROTI; 24 udeležencev, 9. 5. 2019,  OHRANJANJE ZDRAVJA OB 
IZPOSTAVLJENOSTI ELEKTROMAGNETNEMU SEVANJU: KAKO ZMANJŠATI 
IZPOSTAVLJENOST; 5 udeležencev; 3. 10. 2019 ZAKAJ SMO UTRUJENI IN KAJ LAHKO 
STORIMO ZA HITRO IN VARNO OBNOVO ENERGIJE?; 16 udeležencev 

• ENODNEVNI SEMINAR Z UČNIMI DELAVNICAMI OB EVROPSKEM DNEVU 
ONKOLOŠKIH MEDICINSKIH SESTER/ONKOLOŠKA ZDRAVSTVENA NEGA – 
PRAZNOVANJE NAŠE OBLETNICE, 17. 5. 2019; 65 udeležencev 

• 2. STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE Z UČNIMI DELAVNICAMI OB DNEVU 
EVROPSKIH ONKOLOŠKIH MEDICINSKIH SESTER, 22. 5. 2019; 83 udeležencev 

• 25. – 26. 10. 2019 VPLIV BARV NA ZDRAVJE IN POČUTJE TER OSNOVE BARVNE 
TERAPIJE; 19 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: 
17. januar PRIMERI DOBRE PRAKSE V AMBULANTI DRUŽINSKE MEDICINE; 29 
udeležencev 
28. februar DEMENCA - KRATEK PREIZKUS SPOZNAVNIH SPOSOBNOSTI (KPSS) IN 
TEST RISANJA URE; 50 udeležencev 
21. marec ZDRAVA PREHRANA – NALOŽBA ZA PRIHODNOST IN REDNI LETNI OBČNI 
ZBOR; 68 udeležencev 
18. april NOVOSTI V PERINATOLOGIJI 24 udeležencev 
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16. maj ZDRAVLJENJE PACIENTOV Z IMUNOTERAPIJO NA ODDELKU ZA 
ONKOLOGIJO UKC MARIBOR; 29 udeležencev 
19. september NADGRAJENE PREVENTIVNE OBRAVNAVE V PATRONAŽNEM 
VARSTVU; 50 udeležencev 
17. oktober (PRE)ŽIVETI V ODNOSIH – KAKO? 60 udeležencev 
21. november ODVISNOSTI VČERAJ, DANES, JUTRI; 56 udeležencev 
19. december ZGODNJE ODKRIVANJE RAKA DOJK IN ENERGIJSKO 
URAVNOVEŠANJE ZA PREPREČEVANJE BOLEZNI; 35 udeležencev 

• AKTIVNOSTI NA PODROČJU VSEŽIVLJENJSKEGA IZOBRAŽEVANJA/ UČENJE TUJIH 
JEZIKOV 
Nadaljevalni tečaj angleščine – srednja raven intermediate)«/letni program 

• Podelitev najvišjih priznanj društva za strokovno delo, srebrni znak na prednovoletni 
svečanosti društva, 6. december 2019, Kadetnica na Studencih. Prejemnice: Janja 
Dajčman Waldhuber, Milena Šantl, Irena Tominc Krajnc, Lidija Vedernjak in Olga 
Žunkovič. 

III. Založniška dejavnost 

Izdaja zbornika ob 3. Simpoziju DMSBZT Maribor: 
Bolečina: tiha epidemija sodobnega časa: zbornik predavanj z recenzijo [ur. Pirš, K., Donik, .B] 
Maribor: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor, 2019. 

IV. Interesne dejavnosti 

INTERESNA DEJAVNOST PEVSKI ZBOR: 
2. 6. 2019, 6. LETNI KONCERT PEVSKEGA ZBORA DRUŠTVA 
6. 12. 2019 program na svečani podelitvi najvišjih priznanj društva Srebrni znak 
18. 12. 2019 6. Božični koncert pevskega zbora La Vita v bolnišnični kapeli 
22. 12. 2019 Koncert v cerkvi sv. Janeza Boska 
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. 
 
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. 
30. 5. 2019 Likovna razstava na Srednji zdravstveni in kozmetični šoli Maribor 
 
INTERESNA DEJAVNOST ALTERNATIVNI IN KOMPLEMENTARNI PRISTOPI ZA 
OHRANJANJE ZDRAVJA IN DOBREGA POČUTJA 
Redne mesečne delavnice vsak drugi in tretji torek v mesecu, meditacije s šamanskim bobnom in 
delavnice za osebno rast 
14. 1. 2019, 11. 2. 2019, 11. 3. 2019 in 13. 5. 2019 Zvočne kopeli 
 
AKTIVNOSTI DMSBZT OB MEDNARODNIH DNEVIH ŽENSK 8. in 25. 3 - Gledališka predstava 
BUH POMAGEJ 19. 4. 2019     

 

V. Program dela in cilji za leto 2020 

 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: 
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- petek, 14. februar 2020, prostori DMSBZT Maribor, Ulica heroja Jevtiča 5, Maribor; 
- petek, 22. maj 2020, prostori DMSBZT Maribor, Ulica heroja Jevtiča 5, Maribor; 
- petek, 23. oktober 2020, prostori DMSBZT Maribor, Ulica heroja Jevtiča 5, Maribor; 
- petek, 11. december 2020, 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, 24. januar 2020, prostori DMSBZT Maribor, Ulica heroja Jevtiča 5, Maribor; 
- četrtek, 6. marec 2020, prostori DMSBZT Maribor, Ulica heroja Jevtiča 5, Maribor; 
- petek, 5. junij 2020, prostori DMSBZT Maribor, Ulica heroja Jevtiča 5, Maribor; 
- petek, 6. november 2020, prostori DMSBZT Maribor, Ulica heroja Jevtiča 5, Maribor. 

 
POKLICNA ETIKA IN ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA, strokovni seminar: 

- petek, 28. februar 2020, prostori DMSBZT Maribor, Ulica heroja Jevtiča 5, Maribor; 
- petek, 17. april 2020, prostori DMSBZT Maribor, Ulica heroja Jevtiča 5, Maribor;  
- petek, 27. november 2020, 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): 
 

16. januar  NIJZ, Območna enota Maribor 

Obravnava pacienta po ugrizu živali, Saša Fras, dipl. m. s. 

Spremembe na področju strokovnih smernic za cepljenje 

Cepljenje nosečnic, asist. Zoran Simonovič, dr. med., spec. epidemiologije  

20. februar UKC Maribor, Oddelek za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin 

Zdravstvena nega v Enoti intenzivne medicine operativnih strok in zakaj karierno pot 
začeti v enoti, Saša Verdnik, dipl. m. s. 

Sodelovanje anestezijske MS pri AWAKE kraniotomiji 

Marina Kotnik, dipl. m. s. 

19. marec UKC Maribor, Oddelek za očesne bolezni 

Nujna stanja v oftalmologiji z vidika zdravstvene nege 

Darja Milošič, dipl. m. s., Mirjana Kovačič, dipl. m. s.  

Funkcionalna diagnostika pri nujnih očesnih stanjih  

Andreja Čelofiga, dipl. m. s., Gabrijela Maurič, dipl. m. s. 

16. april UKC Maribor, Klinika za Ginekologijo in perinatologijo 

Okužbe s HPV virusi 

21. maj UKC Maribor, Internistična nujna pomoč 

Obravnava pacienta na področju internistične nujne pomoči 

dr. Amadeus Lešnik, mag. zdr. nege s sodelavci 
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17. september Slovensko društvo za celiakijo 

Celiakija 

Brezglutenska dieta in prečrtan žitni klas, Breda Kojc, dipl. m. s. 

15. oktober 

 

 

Slovensko društvo HOSPIC, Območni odbor Maribor 

Prisotnost - hospic oskrba v zdravstveni negi s spremljanjem in žalovanjem. Nada 
Kunstek, dipl. m. s., spec. paliativne zdr. nege 

Soočenje (delavnica). Renata J. Roban, dipl. m. s., spec. ZDT 

19. november 

 

UKC Maribor, Oddelek za psihiatrijo 

Timska obravnava pacienta v ambulanti za skupnostno psihiatrično obravnavo 

Polonca Nunčič, mag. zdr. - soc. manag., dipl. m. s., Vida Regoršek, univ. dipl. soc. 
del. 

17. december Bonton in komunikacija na delovnem mestu: 

s sodelavci preživi marsikdo več časa kot s partnerjem. O odnosih med sodelavci in 
odnosih nadrejeni–podrejeni bo spregovoril Saša Županek, bontonolog. 

 
STROKOVNI SEMINARJI, UČNE DELAVNICE 

− 4. mednarodni znanstveni simpozij s področja zagotavljanja razvoja v zdravstveni negi z 
naslovom Izzivi in priložnosti v zdravstvu: ZNANJE IN POVEZOVANJE ZA RAZVOJ IN 
PRIHODNOST, četrtek, 12. in petek, 13. november 2020 v prostorih mariborske Kadetnice 
na Studencih (Center vojaških šol, Engelsova ulica 15, Maribor). 

 

− Strokovno srečanje z učno delavnico »KONTINUIRANA ZDRAVSTVENA OSKRBA IN 
NEGA: SKUPAJ NAD RANE« 

DMSBZT Maribor v sodelovanju z UKC Maribor (nosilec teme) in z zavodi v regiji: oskrba akutnih, 
kroničnih ran, odstranjevanje šivov in sponk, poškodba tkiva zaradi pritiska (PTP), oskrba rane glede 
na vrsto in vzrok nastanka, ustrezna uporaba oblog: ocenjevanje dejavnikov tveganja za nastanek 
PTP in golenje razjede, podatki za opredelitev ciljev načrta zdravljenja in možnosti oskrbe, ocena 
kakovosti življenja pacienta, zagotavljanje ustreznega vnosa hranil, ocena bolečine, povezane s 
kronično rano, ocena lokacije, ocena ogroženosti za nastanek novih PTP in golenje razjede, 
vaskularna ocena, oskrba, preveza kronične rane, izbira ustrezne obloge, interdisciplinarni tim 
(medicinska sestra, enterostomalni terapevt, klinični dietetik, fizioterapevt, delovni terapevt), 
opazovanje pacienta med oskrbo, dokumentiranje opazovanj, odstopanj in intervencij v zvezi z oskrbo 
kronične rane. 
 

− Strokovno srečanje z okroglo mizo »ODNOSI, SKRIVNOSTI IN RESNICE O 
BREZPLAČNEM BOGASTVU«, DMSBZT Maribor in vabljeni gostje 

 

− »PREPOZNAVANJE IN PREPREČEVANJE IZGORELOSTI MED ZAPOSLENIMI V 
ZDRAVSTVU«: učna delavnica s psihoedukacijo in učenjem veščin za preprečevanje 
izgorelosti, Sabina Kračun, 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 
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KOMPETENČNI CENTER/RAZISKOVALNA DEJAVNOST 
Kompetenčni center predstavlja razvojnoraziskovalni center v zdravstveni in babiški negi v regiji, kjer 
sodelujejo partnerji iz regije in zunaj nje (posamezniki, regijski člani, ki se interesno združujejo v 
strokovnih sekcijah pri Zbornici – Zvezi, zdravstvene, socialnovarstvene ustanove, izobraževalne 
institucije), z namenom razvijati znanje in ključne kompetence zaposlenih v zdravstveni in babiški 
negi v obsegu potreb, ki izhajajo iz regije. 
 

− Učne delavnice POKLICNIH AKTIVNOSTI IN KOMPETENC (»KONTINUIRANA 
ZDRAVSTVENA OSKRBA IN NEGA: SKUPAJ ZA PACIENTE« v sodelovanju z UKC Maribor 
in strokovnimi sekcijami pri Zbornici – Zvezi); opis aktivnosti in praktično usposabljanje za 
izvajanje aktivnosti zdravstvene nege, razvoj interaktivnih orodij učenja in usposabljanja, 
učne delavnice bodo objavljene na spletni strani društva in v Utripu). 

 
Aktivnost DIHANJE (drugi samostojni medicinski oddelki, Oddelek za anesteziologijo, intenzivno 
terapijo in terapijo bolečin, Oddelek za pljučne bolezni): Dajanje kisika in vzdrževanje čistih dihalnih 
poti: aplikacija kisika/nosni kateter, binazalni nosni kateter, kisikova maska, maska z natančno 
koncentracijo kisika, Venturi, maska z visoko koncentracijo kisika – Ohio, aplikacija kisika–kanila, 
aspiracija dihalnih poti/skozi nos, usta, kanilo; Dihalne kanile: menjava dihalne kanile (brez tesnilke, 
s tesnilko), menjava dihalne kanile pri formirani oziroma dolgotrajni stomi, namestitev in čiščenje 
govorne kanile, odstranitev dihalne kanile, preveza/pritrditev dihalne kanile, opazovanje dihanja, 
dokumentiranje opazovanj, odstopanj in intervencij, zdravstvena vzgoja v zvezi z aktivnostjo.  
  
Aktivnost PREHRANJEVANJE IN PITJE (Klinika za interno medicino, Oddelek za intenzivno interno 
medicino): Ocena prehranjenosti, Želodčna sonda: vstavljanje želodčne sonde, preverjanje lege, 
nega, hranjenje po želodčni sondi, enteralno prehranjenje – nastavitev, kontrola, menjava sistema, 
namestitev črpalke za enteralno hranjenje, opazovanje hranjenja in pitja, dokumentiranje opazovanj, 
odstopanj in intervencij, zdravstvena vzgoja v zvezi z aktivnostjo.  
  
Aktivnost IZLOČANJE IN ODVAJANJE – IZLOČALNE STOME (Klinika za kirurgijo, Oddelek za 
abdominalno kirurgijo): vzroki za izpeljavo izločalne stome, vrste, značilnosti izločalnih stom, 
zdravstvena nega pacienta z izločalno stomo: predoperativna priprava, seznanitev z osnovnimi 
informacijami, določitev mesta izločalne stome, pooperacijska oskrba v bolnišnici, aplikacija klizme v 
izločalno stomo, informacije o življenju z izločalno stomo, učenje nege in oskrbe izločalne stome, 
pacient z izločalno stomo v domačem okolju, spoprijemanje z novim načinom življenja in spremenjeno 
telesno podobo, nega in oskrba izločalne stome: osnovna nega in oskrba izločalne stome, pripomočki 
za oskrbo izločalne stome, komplikacije in ukrepanje, nabava pripomočkov in druge pravice, življenje 
z izločalno stomo: strokovna pomoč, stiki z ET, terenske sestre ET za pomoč pacientom s stomo, 
Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji, Zveza in društva ILCO, prostovoljci; učne 
delavnice: prikaz in reševanje konkretnih primerov s pomočjo slikovnega materiala, oskrba izločalne 
stome na modelu. 
  
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:  
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VENSKI PRISTOPI (odvzem krvi, priprava in dajanje zdravil): odvzem krvi iz vene, odvzem krvi iz 
venske valvule;  
 
PODKOŽNI VENSKI PREKAT (Oddelek za onkologijo UKC Maribor, Klinika za ginekologijo in 
onkologijo): odvzem krvi iz perifernega venskega katetra, odvzem krvi iz centralnega venskega 
katetra, preveza, prebrizgavanje perifernega/centralnega venskega katetra, opazovanje vbodnih 
mest, priprava in dajanje zdravil intravenozno, priprava in nastavljanje intravenozne (i. v.) infuzijske 
raztopine, parenteralnih infuzijskih raztopin, priprava infuzijskih črpalk in perfuzorjev, priprava in 
namestitev intravenoznih raztopin na infuzijsko črpalko, opazovanje pacienta med aplikacijo zdravil, 
dokumentiranje opazovanj, odstopanj in intervencij v zvezi z venskimi pristopi. 
 
SUBKUTANA KANILA (Klinika za ginekologijo in perinatologijo, Oddelek za onkologijo): teoretični in 
praktični del. 
 
ELEKTROKARDIOGRAFIJA TER MERJENJE KRVNEGA TLAKA IN PULZA (Klinika za interno 
medicino): teoretični praktični del. 
 

− Učne delavnice s področja ALTERNATIVNIH IN KOMPLEMENTARNIH PRISTOPOV ZA 
OHRANJANJE ZDRAVJA IN DOBREGA POČUTJA: učne delavnice bodo objavljene na 
spletni strani društva in v Utripu. 

PREDAVANJA SANJE LONČAR, ki vodi civilno družbeno gibanje Skupaj za zdravje človeka in 
narave in izdaja tudi mesečne novice v okviru društva Ognjič, Adriane Dolinar in sodelavcev, ki nas 
bodo seznanjali z zdravilno močjo narave in zelišč, mesečno, po dve šolski uri, ob 16.00, v prostorih 
društva, Ulica heroja Jevtiča 5 (teme bodo v Utripu objavljene sprotno):  

- četrtek, 9. 1. 2020, NARAVNO IN CELOSTNO NAD PREHLADE, Adrijana Dolinar; 
- četrtek, 6. 2. 2020, ŠKRIPLJETE? KAKO POSKRBETI ZA VITALNOST SKLEPOV? Adrijana 

Dolinar; 
- četrtek, 7. 5. 2020, NE MOREM SE IZRAZITI (IZRAZITI SE), Rajko Škarič; 
- četrtek, 1. 10. 2020, ZAKAJ BOLI? Rajko Škarič. 

 
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. 
- 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. 
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MEDNARODNI DAN ŽENA 

- Ogled gledališke predstave, ženski popoldan. 
 
MEDNARODNI DAN MEDICINSKIH SESTER in BABIC 

- Maj 2020: »Aktivno sodelovanje regije z Zbornico – Zvezo ob mednarodnih dnevih babic (5. 
maj) in medicinskih sester (12. maj)« na dnevih medicinskih sester in babic in na svečani 
akademiji. 

 
MEDGENERACIJSKO, MEDREGIJSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE  

- Projektno vodenje, pridobivanje nepovratnih sredstev. 
 
SODELOVANJE Z REGIJSKIMI STROKOVNIMI DRUŠTVI IN STROKOVNIMI SEKCIJAMI PRI 
ZBORNICI – ZVEZI 

- Učne delavnice za presojevalce ZBN (strokovne presoje Zbornice – Zveze, javna 
pooblastila). 

- Strokovna srečanja RSD in SS v skladu z dogovorom. 
 
PREDNOVOLETNA SVEČANOST DRUŠTVA S PODELITIVIJO NAJVIŠJIH PRIZNANJ 
DRUŠTVA; SREBRNI ZNAK  
 
DEJAVNOSTI NA PODROČJU AKTIVOV, INTERESNIH DEJAVNOSTI, PREŽIVLJANJA 
PROSTEGA ČASA, termini bodo objavljeni na spletni strani društva in v informativnem biltenu Utrip: 

− AKTIV DIJAKOV IN ŠTUDENTOV (aktivno sodelovanje v društvenih dejavnostih); 

− AKTIV UPOKOJENIH (termini dogodkov bodo objavljeni sprotno), aktivno vključevanje v 
dejavnosti društva, vodja dejavnosti Milena Frankič; 

− DELOVNA SKUPINA ZA OHRANJANJE ZGODOVINE ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE: 
aktivnosti na področju zbiranja in urejanja zgodovinskih virov, stalna in začasne zgodovinske 
razstave v prostorih društva in v regiji delovanja, vodja dejavnosti Marjeta Kokoš; 

− PEVSKI ZBOR DRUŠTVA »La Vita«: sodelovanje na društvenih in kulturnih prireditvah v 
regiji in širše, 7. letni koncert zbora, 8. božično-novoletni koncert za bolnike in svojce v 
bolnišnični kapeli Antona Martina Slomška, zborovodkinja Klementina Mikec Korpič, vodja 
dejavnosti Anemarija Smonkar; 

− LIKOVNA DEJAVNOST: likovna skupina, redne delavnice, likovne kolonije, razstave, vodja 
dejavnosti Boža Majcen; 

− KULTURNO, UMETNIŠKO, LITERARNO DRUŽENJE. 
     

 

VI. Druge aktivnosti 

• aktivnosti na področju obveščanja članov - spletne strani, socialna omrežja 

• predstavitev DMSBZT Maribor na izobraževalnih in drugih institucijah v regiji  

• sodelovanje s študenti Fakultete za zdravstvene vede in dijaki Srednje zdravstvene in 
kozmetične šole Maribor 

• sodelovanje z Zbornico – Zvezo ob Mednarodnih dnevih babic in medicinskih sester 

• sodelovanje v kampanji Nursing Now 

 

Poročilo pripravili: Ksenija Pirš, predsednica in mag. Barbara Donik, podpredsednica 

11.3. Društvo MSBZT Celje 
 
I. Kratka predstavitev regijskega strokovnega društva 
Organi društva: 

• predsednica: Tomislava Kordiš 

• podpredsednica: Petra Auser Štefančič 
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• upravni odbor: Simona Strajnar, Ksenija Doler, Simon Rožič, Apolonija Filipšek, Zdenka 
Salobir, Marjana Skale, Martina Klobčar, Gabrijela Črnelič, Jana Petelinšek, Marinka Krašovec 

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

• nadzorni odbor: Jelka Obrez, Ruža Mavrič, Zdenka Salobir 

• komisija za priznanja: Jelka Obrez, Ruža Mavrič, Apolonija Filipšek 

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

 

II. Izvedena strokovna srečanja in projekti 

MEDNARODNI DAN MEDICINSKIH SESTER, BABIC 2019: sodelovanje z Zbornico – Zvezo ob 
mednarodnem dnevu babic (5. maj) in medicinskih sester (12. maj) 2019. Srečanja ob 
mednarodnem dnevu medicinskih sester in babic smo se udeležili na Brdo pri Kranju in organizirali 
prevoz za člane na slavnostno proslavo ob podelitvi zlatih znakov. Srečanja se nas je udeležilo 50 
članov.  
 
Strokovni popoldnevi DMSBZT Celje so potekali vse leto s sodelovanjem članov društva in ob 
pomoči Srednje zdravstvene šole Celje, ki nam vseskozi omogoča uporabo prostorov, ker društvo 
svojih še nima. Strokovni popoldnevi društva so namenjeni podajanju že obstoječih znanj, 
njihovemu izpopolnjevanju in posodabljanju. Člani in članice društva prenašajo svoje znanje na 
udeležence in s tem širijo novosti ter krepijo sodelovanje med strokami, in sicer: 

1. strokovno popoldne (50 udeleženih) 23. 1. 2019: Prijazno je biti prijazen, Polona 
Požgan; 

2. strokovno popoldne (40 udeleženih) 6. 2. 2019: Spoznajmo vnetne revmatične bolezni, 
Milena Pavič Nikolič;  

3. strokovno popoldne (50 udeleženih) 13. 3. 2019: Bakterije, odporne proti 
karbapenemom, Alenka Petrovec Koščak, Majda Hrastnik; 

4. strokovno popoldne (45 udeleženih) 20. 3. 2019: Medicinska hipnoza in poti iz stiske, 
Albina Kokot, certificiran mojster praktik hipnoze; Anafilaksija, Jernej Jeromelj;  

5. strokovno popoldne (45 udeleženih) 17. 4. 2019: Ergonomija v zdravstveni negi in 
oskrbi, predavateljice srednje zdravstvene šole Celje, predavanja so udeležili tudi iz 
CSD celjske regije, negovalke in drugi; 

6. strokovno popoldne (47udeleženih) 22. 5. 2019: Zdravstvena nega pacienta s perkutano 
nefrostomo, Rok Kovačič in Smernice preventive in obravnave RZP, Nives Arh;  

7. Psihiatrična bolnišnica Vojnik, 21. 11. 2019 (udeleženih 60) predavanje v sodelovanju z 
bolnišnico: Emocionalni možgani, dr. Sanela Banovič; 

8. strokovno popoldne (47 udeleženih) 14. 10. 2019: Perioperativna hipotermija, Martin 
Erak; 

9. strokovno popoldne (55 udeleženih) 25. 9. 2019: Demenca, izzivi današnjega časa, 
Mojca Stopar, Vesna Vodišek Razboršek; 

10. strokovno popoldne (70 udeleženih) 20. 11. 2019: Obravnava anafilaksije v praksi in na 
terenu ter vzpostavitev alternativne žilne poti z intraosalnim pristopom, Tilen Menart; 

11. strokovno popoldne (60 udeleženih) 16. 10. 2019: Dojenje, pomemben začetek življenja, 
Cvetka Skale; 

12. 20. strokovno srečanje medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov celjske regije 
in Splošna bolnica Celje 4. 10. 2019: Medicinske sestre zagovarjamo zdravje za vse – 
soustvarjamo prihodnost, Dom sv. Jožef Celje. (160 udeleženih). Ta srečanja imamo 
vsako leto in sodelujemo z bolnišnico Celje, letos je bilo jubilejno – dvajseto. 

STROKOVNA IZPOPOLNJEVANJA NA PODROČJU OBVEZNIH VSEBIN – MODUL LICENCA: 

22. 1. 2019: TPO, Sekcija reševalcev, Branko Kešpert, SZŠ Celje, 33 udeleženih. 

12. 3. 2019: TPO, Sekcija reševalcev, Branko Kešpert, SZŠ Celje, 31 udeleženih. 

10. 9. 2019: TPO, Sekcija reševalcev, Branko Kešpert, SZŠ Celje, 31 udeleženih. 
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10. 12. 2019: TPO, Sekcija reševalcev, Branko Kešpert, SZŠ Celje, 33 udeleženih. 

13. 3. 2019: Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege, doc.dr. Danica Železnik, dr. as. 
Iztok Štefanec, udeleženih 65; 
13. 11. 2019: Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege, doc. dr. Danica Železnik, dr. as. 
Iztok Štefanec, udeleženih 106; 
16. 1. 2019: Kakovost in varnost, lastni predavatelji, udeleženih 110; 
9. 10. 2019: kakovost in varnost, lastni predavatelji, udeleženih 106. 

PREVENTIVA IZGORELOSTI MED ZDRAVSTVENIMI DELAVCI 

PRIZMA (PRojekt IZgorelost Moč Asertivnost) 

PREVENTIVA IZGORELOSTI MED ZDRAVSTVENIMI DELAVCI 
PRIZMA (PRojekt IZgorelost Moč Asertivnost) Sabina Kračun, mag. zak. in druž. Študij, Darko 
Zabukovšek, mag. zak. in druž. študij 
30. 1. (30 udeleženih), 
27. 2. (26 udeleženih), 
27. 3. (33 udeleženih), 
18. 9. (23 udeleženih), 
23. 10. (30 udeleženih), 
27. 11. (20 udeleženih). 
Zdravstveni delavci se pri svojem delu srečujejo z nešteto situacijami, ki vplivajo na njihovo 
preobremenjenost (kadrovska podhranjenost, triizmensko delo, dežurstva, slaba plača, izredno 
zahtevno delo s pacienti, stresne situacije in slabi odnosi med člani zdravstvenega tima). Tako na 
zdravstvenega delavca delujejo zahteve iz okolja, pritiski, sile in kronični stresorji, ki jih pogosto 
občutijo v obliki stiske. Ob tem pogosto pozabljajo nase ter na druge vidike svojega življenja 
(konflikt med delom in družino). Vsi ti dejavniki lahko vodijo v nastanek sindroma izgorelosti, kar ni 
težava samo posameznika, ampak visoko ceno plačuje tudi ustanova, v kateri je zdravstveni 
delavec zaposlen. Ob tem je ohranjanje notranjega ravnovesja lahko velik izziv. Zaradi izgorelosti 
se pojavlja etična dilema, saj lahko zdravstveni delavec pri svojem odločanju deluje v škodo 
pacienta pri povrnitvi oziroma ohranitvi zdravja. 
Namen izvajanja delavnic je usmerjen v preventivo izgorevanja ter kaj lahko storimo že ta trenutek, 
da ne izgorimo. Nakopičeni simptomi izgorelosti so pokazatelj, da smo si ali so nam naložili preveč, 
saj obremenitve segajo preko meja naših zmožnosti. Ključno je prepoznavanje opozorilnih znakov, 
ki nam sporočajo, da smo na poti do izgorelosti. Zdravstveni delavec je tisti, ki se lahko nauči 
spoštovati sebe, saj dobro in plemenito opravlja svoje delo. To lahko stori preko zaznavanja svojih 
čustev, telesa in mišljenja. Poskrbeti mora zase in se nagraditi s prostočasnimi dejavnostmi, ki ga 
sproščajo. Da bi lahko opravljali delo najvišje kakovosti, ni dovolj individualna strokovnost, ampak 
dobri medosebni odnosi s sodelavci (komunikacija). Vsak sam naj bi poznal svoje meje in se naučil 
reči »NE« tako zahtevam kot tudi prošnjam, ki bi lahko ogrozili zdravje in počutje zaposlenega v 
zdravstvu, saj gre tukaj za razmejevanje profesionalne odgovornosti. Zaposlene v zdravstvu je 
treba okrepiti do te mere, da bodo z aktivnim vedenjem prevzeli odgovornost zase (valjenje krivde 
na drugega ne povzroči sprememb – sprememba se začne pri posamezniku). Poučiti jih je treba o 
empatiji, ki temelji na razmejitvi med zdr. delavcem in pacientovo stisko ter pomembno prispeva k 
preventivi izgorelosti. Udeležene zdravstvene delavce izobražujemo pri prepoznavanju razlike 
deloholizma od zavzetosti za delo (»kdo dela preveč?«), prepoznati sprožilne situacije (»kdaj in 
zakaj začne delati preveč?«) ter o škodljivosti perfekcionizma pri delu.  
S pridobljenimi praktičnimi veščinami lahko posameznik znanje integrira v vsakodnevno delo ter 
odnose. To je tudi orodje, s katerim lahko zaščiti sebe in sproti ocenjuje svoje počutje ter preverja 
stopnjo izgorelosti. Izgorelost ni pojav, ki se dogaja samo drugim! Pacientu pripada strokovno 
usposobljen, empatičen in neizčrpan zdravstveni delavec. Rešitev izgorelosti je zmanjšanje 
obremenitve ali povečati vire moči, da se tehtnica prevesi v zdravo ravnovesje. Stresu na delovnem 
mestu ne moremo ubežati, vendar pa ga lahko preobrazimo na način, ki bo konstruktiven 
(priložnost za osebno in profesionalno rast). Pri tem je treba izpostaviti tudi strategije spoprijemanja 
s stresom in reševanja problemov, ki so podprti na praktičnih vsakodnevnih primerih iz delovnega 
okolja. Tako lahko namesto težave, ki je prej predstavljala grožnjo, preusmerimo miselnost v 
aktivno reševanje situacije, ki jo vidimo kot izziv.  
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III. Založniška dejavnost 

V sodelovanju s Splošno bolnišnico Celje smo imeli 6. 10. 2019 regijsko srečanje DMSBZT 
Celje in SB Celje, in sicer 20. strokovno srečanje v Domu sv. Jožef, ki se ga je udeležilo 160 ljudi. 
Ob tem smo izdali zbornik s kataložnim zapisom (CIP). Poleg tega so člani redno objavljali v 
informativnem glasilu Utrip.  
 

 

IV. Interesne dejavnosti 

TEČAJ NEMŠKEGA JEZIKA, ki se izvaja na Srednji zdravstveni šoli Celje 
Naši člani imajo začetni nadaljevalni in dodatni tečaj nemškega jezika preko Micero, ki ga ureja 
Lilijana Rous Hlastan. Predavateljica je Monika Klinc, ki že tri leta poučuje naše člane. Tečaji so 
60-urni, na različnih težavnostnih stopnjah pa se učijo nemščine, ki je čedalje bolj pomembna pri 
branju strokovne literature. Dodati smo želeli tudi italijanski tečaj, vendar zanj ni bilo zanimanja, 
čeprav ugotavljamo, da je čedalje več turistov iz teh krajev pri nas na počitnicah in zelo pogosto 
potrebujejo zdravstveno pomoč.  
 
Tekaška Ekipa DMSBZT Celje 2019  
Tekaška ekipa DMSBZT Celje je tudi v letu 2019 bila zelo uspešna. Naša ekipa šteje 30 bolj ali 
majn aktivnih članov. Tudi v tem letu smo bili z zavidljivim številom tekačev prisotni na večini 
pomembnih tekov oziroma maratonih. Udeležili smo se tudi maratona v Beogradu, kjer je članica 
naše tekaške ekipe pretekla maraton (42 km) in v svoji kategoriji dosegla zavidljivo drugo mesto, 
na kar smo še posebno ponosni. Nekateri smo se preizkusili tudi v gorskih tekih in bili zelo 
navdušeni, tako da imamo v načrtu za leto 2020, poleg tekov oz. maratonov, tudi udeležbo na več 
različnih gorskih tekih, seveda če bo to zanimalo naše tekače. V decembru pa imamo člani naše 
tekaške ekipe zdaj že tradicionalen tek DMSBZT Celje. 
 
SEZNAM TEKAŠKIH DOGODKOV V LETU 2019: 
Istrski maraton, Maraton Radenci, Beograjski maraton, Afroditin tek, Konjiški maraton, Ljubljanski 
maraton, Miklavžev tek, Tek na Svetino, Krajnska Gora trail, Tek DMSBZT Celje. 
Zahvala vsem tekačem in seveda društvu za podporo. 
V letu 2020 nas čakajo novi izzivi in upam, da veliko druženja in pretečenih kilometrov. 
 
Zapisala članica tekaške ekipe DMSBZT Celje Jana Petelinšek. 

 
LETNO POROČILO SEKCIJE ZA POHODNIŠTVO DMSBZT CELJE ZA LETO 2019  
Za nami je pohodniško leto 2019, ki smo ga tudi tokrat uspešno pripeljali do konca. Tudi v tem letu 
smo imeli organiziranih kar lepo število pohodov. Pohodi oziroma druženja so praviloma potekala 
zadnjo soboto v mesecu in z lastnimi prevoznimi sredstvi. V novembru pa je bil organiziran tudi 
avtobusni prevoz na zanimiv pohod od Litije do Čateža. Naši pohodi so se kar dobro prijeli in so 
tudi dobro obiskani. Na vsakem pohodu je bilo poskrbljeno tudi za varnost. Na zahtevnejših pohodih 
je bil prisoten vodnik. Ture izbiramo sami, upoštevamo želje pohodnikov ali pa se odločamo glede 
na vremenske razmere. Za večino pohodov si turo predhodno ogledamo, tako da se izognemo 
morebitnim nepotrebnim zapletom. 
Seznam izvedenih pohodov oziroma druženj v iztekajočem letu 2019: 
Januar Smrekovec, februar Nebeška gora, marec Kašna planina, april Zasavska Sveta gora, maj 
Strelovec, september Lisca, oktober Veliki Travnik, november od Litije do Čateža, Govško brdo, 
december, Žerdonerjeva pot. 
V letu 2020 upam, da bomo nadaljevali s pohodi in tako sebi kot pohodnikom pričarali lepe trenutke 
druženja in uživanja v lepotah narave. 
Korak za korakom tudi v letu 2020. 
Zapisala članica DMSBZT Celje Jana Petelinšek. 
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V. Program dela in cilji za leto 2020 

JANUAR 

• Z novim letom ponovno začnemo mesečne pohode na različne lokacije v okolici Celja in 
celjske regije pod vodstvom Jane Petelinšek in Dragica Strašek, pravočasno vas bomo 
obvestili o lokaciji in datumu pohoda. Pohodi bodo zadnjo soboto vsak mesec.  

• Strokovni popoldnevi DMSBZT CELJE, sreda, 15. 1. 2020; Srednja zdravstvena šola 
Celje ob 15.00, 1. nadstropje, Alenka Petrovec, Majda Hrastnik. 

• Kakovost in varnost, modul licenca, 22. 1. 2020. 

• Preventiva izgorelosti med zdravstvenimi delavci, PRIZMA (PRojekt IZgorelost Moč 
Asertivnost), 8. 1. 2020, Srednja zdravstvena šola ob 15.00, 1. nadstropje. 

• Tečaji angleškega jezika in nemščine bodo potekali po programu. 

FEBRUAR 

• TPO, 11. 2. 2020, Sekcija reševalcev, Branko Kešpert, SZŠ Celje, predavalnica 1. 
nadstropje. 

• Občni volilni zbor DMSBZT Celje bo 12. 2. 2020. 

• Strokovni popoldnevi DMSBZT CELJE, sreda, 12. 2. 2020; Srednja zdravstvena šola 
ob 15.00, 1. nadstropje; Jernej Jeromel in občni volilni zbor. 

• Preventiva izgorelosti med zdravstvenimi delavci, PRIZMA (PRojekt IZgorelost Moč 
Asertivnost), 5. 2. 2020, Srednja zdravstvena šola ob 15.00, 1. nadstropje.  

• Planinski pohod zadnjo soboto v mesecu. 

MAREC 

• Strokovni popoldnevi DMSBZT CELJE, sreda, 11. 3. 2020, Srednja zdravstvena šola 
ob 15.00, 1. nadstropje. 

• Etika in zakonodaja, modul licenca, datum naknadno. 

• Preventiva izgorelosti med zdravstvenimi delavci, PRIZMA (PRojekt IZgorelost Moč 
Asertivnost), 18. 3. 2020, Srednja zdravstvena šola ob 15.00, 1. nadstropje.  

• Planinski pohod zadnjo soboto v mesecu. 

APRIL 

• Strokovni popoldnevi DMSBZT CELJE, sreda, 15. 4. 2020, Srednja zdravstvena šola 
ob 15.00, 1. nadstropje. 

• TPO, 7. 4 2020, Sekcija reševalcev, Branko Kešpert, SZŠ Celje, predavalnica 1. 
nadstropje. 

• Preventiva izgorelosti med zdravstvenimi delavci, PRIZMA (PRojekt IZgorelost Moč 
Asertivnost), 22. 4. 2020, Srednja zdravstvena šola ob 15.00, 1. nadstropje. 

• Ob začetku tekaške sezone bodo tudi letos naše maratonke sodelovale na različnih 
maratonih. 

• Planinski pohod zadnjo soboto v mesecu. 

MAJ 

• Svečana prireditev ob 12. maju mednarodnem dnevu medicinskih sester in babic s 
podelitvijo srebrnih znakov in zahval, 20. 5. 2020, Narodni dom Celje ob 18.00.  

• Strokovni popoldnevi DMSBZT CELJE, sreda, 13. 5. 2020, Srednja zdravstvena šola 
ob 15.00, 1. nadstropje. 

• Enodnevni izlet za upokojene sestre in druge člane DMSBZT Celje. 
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• Planinski pohod zadnjo soboto v mesecu. 

JUNIJ 

• Tridnevni izlet, prvi vikend v juniju ali zadnji teden maja, za vse člane in članice DMSBZT 
Celje. 

JULIJ 

• Pohod med Triglavskimi jezeri drugi vikend julija. 

SEPTEMBER 

• TPO, 15. 9. 2020, Sekcija reševalcev, Branko Kešpert, SZŠ Celje 

• Strokovni popoldnevi DMSBZT CELJE, četrtek, 16. 9. 2020, Srednja zdravstvena šola 
ob 15.00, 1. nadstropje. 

• Preventiva izgorelosti med zdravstvenimi delavci, PRIZMA (PRojekt IZgorelost Moč 
Asertivnost), 23. 9. 2020, Srednja zdravstvena šola ob 15.00, 1. nadstropje. 

• Planinski pohod zadnjo soboto v mesecu. 

OKTOBER 

• Kakovost in varnost, modul licenca, 14. 10. 2020. 

• Strokovni popoldnevi DMSBZT CELJE, četrtek, 14. 10. 2020; Srednja zdravstvena 
šola ob 15.00, 1. nadstropje. 

• Preventiva izgorelosti med zdravstvenimi delavci, PRIZMA (PRojekt IZgorelost Moč 
Asertivnost), 21. 10. 2020, Srednja zdravstvena šola ob 15.00, 1. nadstropje. 

• Jesenski izlet. 

• Planinski pohod zadnjo soboto v mesecu. 

NOVEMBER 

• Etika in zakonodaja, modul licenca, marec, datum naknadno. 

• Strokovni popoldnevi DMSBZT CELJE, četrtek, 11. 11. 2020, Srednja zdravstvena 
šola ob 15.00, 1. nadstropje. 

• Preventiva izgorelosti med zdravstvenimi delavci, PRIZMA (PRojekt IZgorelost Moč 
Asertivnost), 18. 11. 2020, Srednja zdravstvena šola ob 15.00, 1. nadstropje. 

• Martinovanje, začetek meseca, enodnevni izlet. 

• Planinski pohod zadnjo soboto v mesecu. 

DECEMBER 

• TPO, 15. 12. 2020, Sekcija reševalcev, Branko Kešpert, SZŠ Celje, predavalnica. 

• Preventiva izgorelosti med zdravstvenimi delavci, PRIZMA (PRojekt IZgorelost Moč 
Asertivnost), 9. 12. 2020, Srednja zdravstvena šola ob 15.00, 1. nadstropje. 

• Gledališka predstava, pogostitev članov. 

• Božiček z otroško predstavo za otroke članic in članov DMSBZT Celje. 

• Planinski pohod zadnjo soboto v mesecu, zaključek pohodov in druženje. 

• Zaključek maratonske sezone, druženje. 

 DMSBZT Celje navaja dogovorjene datume in teme, o dodatnih izobraževanjih ali 
predavanjih in prireditvah pa vas bomo naknadno obveščali. V primeru pa, da na načrtovane 
datume ne bo dovolj prijav, predavanja, prireditve odpadejo. Za etiko in zakonodajo kot 
obvezne vsebine pa bomo naknadno sporočili datume, lokacije in predavatelje. Imeli bomo 
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še oglede gledaliških prestav, ki so aktualne in zanimive. Vsekakor pa bomo vse leto 
upoštevali želje in nove zamisli članic in članov. 

V letu 2020 načrtujemo še nekaj predstav in muzikalov. Vsa izobraževanja, ki jih organizira 
DMSBZT Celje, so ovrednotena z licenčnimi točkami.  
Ostalih tekaških prireditev 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 
prireditvah 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: Češka in Slovaška, 24.–26. 5. 2019, 85 članov in članic; Malta,  
19.–21. 10. 2019, 94 udeleženih in Bela krajina z obiskom šole ter za konec ples in zabava 
do večernih ur, 16. 11. 2019, udeleženih 75 članov. 
 
*Sedmera jezera, 12.–13. 7. 2019, izleta se je udeležilo 90 članov z ožjimi družinskimi člani, skupaj 
120 udeleženih. 
  
9. 3. 2019 smo si ogledali predstavo Menopavza, 1. 2. 2019 opero Prodana nevesta, 24. 5. 
2019 koncert Andrea Rieuja v ljubljanskih Stožicah in 27. 10. 2019 Nune pojejo.  
 
*Zaključek leta 2019 pa smo organizirali za upokojene člane društva v Žalcu 20. 12. 2019 s 
predstavo Erotika ter slavnostno večerjo in druženjem. 
 
*Za najmlajše otroke članov društva smo 18. 12. 2019 organizirali, že skoraj tradicionalno, 
predstavo z Božičkom, letos nas je obiskalo KUCKUC gledališče in predstavilo tri pravljice. Daril in 
sladkanja pa je bilo deležnih 90 naših najmlajših, starih do osem let. Vso organizacijo in izvedbo 
pa vsako leto organizira naša članica Petra Markovič, ki vsekakor nima malo dela in smo ji zelo 
hvaležni. Ob koncu predstave pa je naše najmlajše obiskal pravi Božiček, ki je vsakega otroka 
posebej obdaroval, vsak otrok pa mu je lahko povedal svoje želje. Po predstavi so se otroci 
posladkali s sokom, pecivom in drugimi sladkimi dobrotami, ki jih je zanje skrbno pripravila naša 
Petra Markovič.  

AKTIVNOSTI OB DNEVIH MEDICINSKIH SESTER IN BABIC: 
Regijska proslava 15. 5. 2019 v Narodnem domu Celje, prisotnost na proslavi 10. 5. 2019 Zbornice 
– Zveze v Ljubljani. 
AKTIVNOSTI, VEZANE NA PRIZNANJA, MANDATE … (priznanja, volitve, spremembe) 
Priznanja »srebrni znak« DMSBZT Celje so letos prejeli Cecilija Hlačer, Fric Vanda in tim nujne 
medicinske pomoči UCC Splošne bolnice Celje ter naziv častna članica Marinka Krašovic. 
Dobitnica priznanja za naj prostovoljko leta 2019 je Mojca Stopar, pobudo na Državni svet 
je poslalo DMSBZT Celje, priznanje pa ji je podelil predsednik Alojz Kovšca. 

 

Poročilo o delu društva za leto 2019 je potrdil Izvršni odbor društva na svoji redni seji 20. 12. 
2019. 
 
 Poročilo pripravila Tomislava Kordiš, predsednica  

 

11.4. Društvo MSBZT Gorenjske 

 

I. Kratka predstavitev regijskega strokovnega društva 

Organi društva: 
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• predsednica: Alenka Bijol 

• 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: Oti Mertelj – predsednica, Jožica Trstenjak, Nada Legat 

• častno razsodišče: Mateja Bahun – predsednica, Avrea Šuntar Erjavšek, Marjan Žagar, Vesna 

Zajc, Tanja Blaznik 

II. Izvedena strokovna srečanja in projekti 

• Strokovno srečanje Kako s preventivnimi programi še bolj poskrbimo za svoje zdravje ter 

občni zbor društva, 7. marec 2019, hotel Astoria Bled; 

• Poklicna etika in zakonodaja s področja zdravstvene in babiške nege – modul licenca, 16. 

februar 2019, Klinika Golnik;  

• Poklicna etika in zakonodaja s področja zdravstvene in babiške nege – modul licenca, 13. 

junij 2019, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin;  

• Kakovost in varnost v zdravstvu – modul licenca, 23. september 2019, hotel Astoria Bled. 

 

III. Založniška dejavnost 

Kakovost in varnost v zdravstvu, s CIP  
Kako s preventivnimi programi še bolj poskrbimo za svoje zdravje, s CIP  
XXVII | 1 DMSBZT Gorenjske: Slavnostna podelitev najvišjih priznanj društva, srebrni znak in 

naslova častni član v letu 2018, Alenka Bijol 

DMSBZT Gorenjske: Komunikacijski izzivi v patronažni službi – povezovanje med različnimi ravnmi 

zdravstvenega varstva, Adrijana Ilievski 

DMSBZT Gorenjske: Ustvarjalno ob izdelovanju adventnih venčkov,Tanja Podlipnik 

XXVII | 2 DMSBZT Gorenjske: Ko se združi prijetno s koristnim, Jana Zupan 

DMSBZT Gorenjske: Tečaj teka na smučeh, Jana Lavtižar 

XXVII | 3 DMSBZT Gorenjske: Čajanka: Sprehod skozi organizirano delovanje medicinskih sester 

na Slovenskem, Jana Zupan 

DMSBZT Gorenjske: Občni zbor društva in strokovno srečanje Kako s preventivnimi programi še 

bolj poskrbimo za svoje zdravje, Jana Lavtižar 

XXVII | 4 DMSBZT Gorenjske: Kako do učinkovite tehnike teka? Sanda Šifkovič 

DMSBZT Gorenjske: Ustvarjalne delavnice izdelave domačih krem in šamponov, Tanja Podlipnik 

XXVII | 5 DMSBZT Gorenjske: Pomen in možnosti sodelovanja ambulant družinske medicine na 

vseh ravneh zdravstvenega varstva, mag. Erika Povšnar 

XXVII | 6 DMSBZT Gorenjske: Bazar zdravja, Mateja PetrovčičDMSBZT Gorenjske: Pot dveh 

slapov, Sanda Šifkovič 

XXVII | 7 DMSBZT Gorenjske: Razpis za podelitev priznanja srebrni znak in naziv častni član 

društva, Alenka Bijol 

DMSBZT Gorenjske: Dolomiti 2019, Irena Erbežnik 

XXVII | 8 DMSBZT Gorenjske: Ustvarjalna delavnica – šivanje toaletne torbice, Tanja Podlipnik 

DMSBZT Gorenjske: Izlet na Sljeme, Sanda Šifkovič 

XXVII | 9 DMSBZT Gorenjske: Rezija, dolina z bogato snovno in kulturno dediščino, Jana Zupan 
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DMSBZT Gorenjske: Dubaj in Abu Dabi – dežela šejkov, nafte in luksuza, Jana Zupan 

DMSBZT Gorenjske: Kulinarična delavnica peka kruha, Katja Valjavec in Tanja Podlipnik 

 

IV. Interesne dejavnosti 

Tečaj teka na smučeh, 19. januar 2019, Rateče 

Čajanka: Sprehod skozi organizirano delovanje medicinskih sester na Slovenskem, 12. februar 

2019, Astoria Bled 

Izdelovanje domačih krem in šamponov, 3. april 2019, Biotehniški center Naklo 
Tekaška delavnica: Kako do učinkovite tehnike teka, 12. april 2019 

Bazar zdravja, 25. april, Radovljica 
Klinično popoldne: Pomen in možnosti sodelovanja ambulant družinske medicine na vseh ravneh 

zdravstvenega varstva, 25. april 2019, Astoria Bled  

Strokovni izlet upokojenih medicinskih sester v Rezijo, ogled doma starejših občanov Viharnik, 
14. junij 2019  
Planinski pohod Pot dveh slapov, april 2019  
Planinski pohod: Sljeme, 28. september 2019   
Tečaj šivanja v mestni šivalnici Kranj, 3. oktober 2019  
Številčno smo tekli na Ljubljanskem maratonu, obiskovali country ples, vadbe intenzivnih 
treningov, pilatesa in joge. 

V. Program dela in cilji za leto 2020: 

januar:              

18. januar: tečaj teka na smučeh v Ratečah ali na Pokljuki  

30. januar: strokovno izobraževanje iz obveznih vsebin: Etika in zakonodaja v praksi zdravstvene 

in babiške nege, Zavarovalnica Triglav Kranj 

februar: 
13. februar: Čajanka, Bled, Hotel Astoria 

 marec: 

12. marec: občni zbor s strokovnim izobraževanjem, Bled, Hotel Astoria 

april: 

16. april: klinični večer s študenti Fakultete za zdravstvo Angele Boškin   

športna tekaška delavnica ali nordijska hoja (kraj in datum javljena naknadno) 

23. april: ustvarjalna delavnica priprave sladoledov in sorbetov v sodelovanju z Biotehniškim 

centrom Naklo  

maj: 

11. in 12. maj udeležba na 17. simpoziju in svečanosti ob 12. maju, mednarodnem dnevu 

medicinskih sester in 5. maju, mednarodnem dnevu babic 

21. maj: strokovno izobraževanje iz obveznih vsebin: Kakovost in varnost v zdravstvu – modul 

licenca  

23. maj: planinski pohod Po poti sedmih slapov pri Buzetu 

junij: 

izlet sekcije upokojenih članov društva – točen kraj in datum naknadno 

Bazar zdravja v sodelovanju s Srednjo šolo Jesenice 
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september:   

dvodnevni planinski pohod v Dolomite  

oktober: 

3. oktober: planinski pohod po Napoleonovi poti v Italiji 

15. oktober: strokovno izobraževanje iz obveznih vsebin v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v 

zdravstvu TPO z uporabo AED – Zavarovalnica Triglav Kranj oz. etika in zakonodaja v praksi 

zdravstvene in babiške nege  

večdnevni izlet v tujino s strokovnim ogledom (točen datum naknadno) 

sodelovanje na Ljubljanskem maratonu z meddruštvenim delovanjem 

delavnica TPO za Sekcijo upokojenih članov društva 

november:  

22. november: ustvarjalna delavnica spoznavanje in uporaba zelišč – izdelava božičnega čaja  (kraj 

naknadno) 

december:   

5. 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 2020 bo organizirano:  
 

• tečaji tujih jezikov glede na zanimanje udeležencev; 

• abonmajske karte za gledališke predstave, od januarja do aprila ter od oktobra do 
decembra v Gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah in Prešernovem gledališču Kranj; 

• športne aktivnosti: pilates, rekreacija, joga; 

• tečaj country plesa. 

 

VI. Druge aktivnosti 

Udeležba ob mednarodnem dnevu babic in mednarodnem dnevu medicinskih sester na svečanosti 

v Kongresnem centru Brdo, 12. maj 2020.  

Udeležba na 17. simpoziju zdravstvene in babiške nege Slovenije: Z medicinskimi sestrami in 

babicami do zdravja za vse. 

Prav tako omogočeno plačilo kotizacij s strani društva za omenjeni simpozij. 

 

Poročilo je pripravila Alenka Bijol, predsednica DMSBZT Gorenjske. 

 

11.5. Društvo MSBZT Novo mesto  

I. Kratka predstavitev regijskega strokovnega društva 

Organi društva: 

• predsednica: mag. Jožica Rešetič  

• podpredsednica: Marjeta Berkopec  
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• izvršilni odbor: Natalija Bergant, Marta Blažič, Mira Brodarič, Ružica Ćoralić, Marta Gantar, 

Karmen Janežič, Mira Jerič, Marjana Lavrič, Milanka Markelić, Marjeta Martinčič, Kristina 

Novak, Marica Parapot, Mojca Saje, Jana Starc, Gloria Šepec, Barbara Špilek, Valentina 

Vajovič, Alenka Vipavec Mahmutović  

• nadzorni odbor: Renata Grill, dr. Marta Kavšek, Zvonka Verdnik, Bojana Kolin, Metoda Gorenc  

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

II. Izvedena strokovna srečanja in projekti 

Izvedenih je bilo 14 strokovnih srečanj: 

• 17.–18. 1. 2019: 11. Dnevi Marije Tomšič »Vloga zdravstvene nege pri sodobni prehranski 
terapiji« (Članice so aktivno sodelovale s strokovnimi prispevki in pri organizaciji dogodka 
– 178 udeležencev.) 

• 14. 2. 2019: Presejalni program in zdravljenje diabetične retinopatije (75 udeležencev) 

• 7. 3. 2019: Zdravstvena nega v patronažni dejavnosti (93 udeležencev) 

• 13. 4. 2019: Poklicna etika in zakonodaja s področja zdravstva (162 udeležencev) 

• 16. 5. 2019: Medicinska sestra na kirurški misiji Zdravniki brez meja (87 udeležencev) 

• 5. 6. 2019: Kakovost in varnost v zdravstveni negi (106 udeležencev) 

• 7. 11. 2019: Strokovno izobraževanje ob 40-letnici zdravljenja z dializo v SB NM (102 
udeleženca) 

• 22. 10. 2019: Sindrom fibromialgije (78 udeležencev) 
 
V letu 2019 smo izvedli tudi pet delavnic TPO z uporabo AED (139 udeležencev). 
Veliko pozornost je društvo posvečalo predvsem organizaciji strokovnih srečanj iz obveznih vsebin. 
6. 11. 2019 je društvo sodelovalo z Zbornico – Zvezo in s Fakulteto za zdravstvene vede Novo 
mesto pri organizaciji strokovnega posveta o implementaciji dokumenta kompetence in poklicne 
aktivnosti izvajalcev v dejavnosti ZN. Na strokovnem posvetu so sodelovali predstavniki Zbornice 
– Zveze in predstavniki menedžmenta v zdravstveni negi iz zdravstvenih in socialnovarstvenih 
zavodov. Na posvetu smo poskušali odgovoriti na vprašanja naših članov v zvezi z omenjenim 
dokumentom. 
Društvo je sodelovalo pri organizaciji strokovnega srečanja strokovne sekcije medicinskih sester in 
zdravstvenih tehnikov v pulmologiji v Dolenjskih Toplicah.  
Jožica Rešetič je sodelovala na kongresu paliativne oskrbe na Hrvaškem v Zagrebu s prispevkoma 
o paliativni oskrbi in vlogi prostovoljcev v današnjem času. 
 

 

III. Založniška dejavnost 

Berkopec, M. Spomini babice Martine Petaković. Utrip, letnik XXVII/1, januar, 2019. 
Berkopec, M. DMSBZT Novo mesto: Srebrni znaki. Utrip, letnik XXVII/1, januar, 2019. 
Berkopec, M. Spomini operacijske medicinske sestre Ade Ličen. Utrip, letnik XXVII/2, februar, 
2019. 
Berkopec, M. 11. Dnevi Marije Tomšič – vloga zdravstvene nege pri sodobni prehranski terapiji. 
Utrip, letnik XXVII/2, februar, 2019. 
Berkopec, M. Presejalni program in zdravljenje diabetične retinopatije. Utrip, letnik XXVII/3, april, 
2019.  
Berkopec, M. Bolničar Alojz Željko. Utrip, letnik XXVII/6, junij-julij, 2019. 
Berkopec, M. Medicinska sestra na kirurški misiji Zdravniki brez meja. Utrip, letnik XXVII/6, junij-
julij, 2019. 
Berkopec, M. Medicinska sestra Marica Hudelja. Utrip, letnik XXVII/7, oktober, 2019. 
Berkopec, M. Sindrom fibromialgije. Utrip, letnik XXVII/9, december, 2019. 
Berkopec, M. 40 let dialize v Novem mestu. Utrip, letnik XXVII/9, december, 2019. 
Berkopec, M., Luštek, B., 2019. Priprava delovne mize in instrumentarske mizice. In: Požarnik, T. 
ed. Perioperativna zdravstvena nega. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije. 
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Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija 
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti, pp. 185–190. 
Berkopec, M., Luštek, B., 2019. Opredelitev dejavnikov tveganja za varnost pacientov v operacijski 
dvorani. In: Požarnik, T. ed. Perioperativna zdravstvena nega. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in 
babiške nege Slovenije. Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih 
tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti, pp. 
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mesto: Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede: = University of Novo mesto, 
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IV. Interesne dejavnosti 

Pohodniška skupina pod vodstvom Marjete Martinčič je organizirala šest pohodov, ki se jih je 
udeleževalo od 25 do 30 članov. 

• 6. 3. 2019: pohod na Katarino nad Ljubljano, 

• 3. 4. 2019: pohod na Rašico, 

• 15. 5. 2019: pohod na Vodiško planino, 

• 5. 6. 2019: pohod na Bukov vrh in Sivko, 

• 2. 10. 2019: pohod v Pokljuško sotesko, 

• 6. 11. 2019: pohod po primorskem Krasu. 
V maju smo organizirali strokovno ekskurzijo po Istri. Obiskali smo Općo bolnico Pula, kjer so nas 
sprejele kolegice in nam razkazale bolnico. Organizirali smo tudi dva 3-dnevna izleta: oktobra v 
Sarajevo in Mostar, na obiranje mandarin ob Neretvi in ogled muzeja Nikole Tesle v Gospiću, 
decembra pa v adventni Beograd. 

V. Program dela in cilji za leto 2020 

Tudi v letu 2020 bo naša največja skrb organizacija in izvedba strokovnih izobraževanj. 

http://www.dmszt-nm.si/media/pdf/Zbornik_DMT_2019.pdf
http://www.dmszt-nm.si/media/pdf/Zbornik_DMT_2019.pdf
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/2048411653?lang=si
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/2048436229?lang=si
http://www.hums.hr/sestrinstvobezgranica/sazetci/
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/2048427781?lang=si
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• 17. 1. 2020: 12. Dnevi Marije Tomšič z naslovom Menedžment – pomemben dejavnik 
učinkovitosti in uspešnosti v ZN, Dolenjske Toplice;  

• februar: Karcinom prostate in novosti na področju ZN urološkega bolnika; 

• marec: Etika in zakonodaja v ZN, Interventna kardiološka diagnostika – kdo smo in kaj 
delamo; 

• april: Stresna inkontinenca, TPO z uporabo AED, Kakovost in varnost v ZN; 

• maj: Predstavitev dejavnosti na negovalnem bolnišničnem oddelku, Srečanje ob dnevu 
medicinskih sester, TPO z uporabo AED; 

• september: Predstavitev ZN in dejavnosti v socialnovarstvenih zavodih, TPO z uporabo 
AED; 

• november: Možnost zdravljenja z alternativnimi metodami, TPO z uporabo AED. 
Program pohodov: 

• marec: Ajdna, 

• april: Grmada in Šmarna gora, 

• maj: Legastja, 

• november: pohod v neznano. 
Izleti: 

• maj-junij: 4-dnevni izlet v Srbijo; 

• enodnevni ali večdnevni jesenski izlet.  
Leto 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. Zavedamo se, da smo 
samo skupaj lahko močni in vidni ter tako bolj uspešni. Še naprej se bomo povezovali s krovno 
organizacijo in ostalimi regijskimi društvi ter strokovnimi sekcijami. Sodelovali bomo tudi z vsemi 
organizacijami v regiji: s prostovoljci, s šolami, z občinami, z Rdečim križem, z RIC, društvi 
upokojencev, z 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 države (s Srbijo, Makedonijo in Hrvaško). Veliko pozornost bomo 
namenjali druženju tako na družabnih srečanjih kot na izletih, pohodih ali delavnicah. 

VI. Druge aktivnosti 

Izvršilni odbor se je sestal na 9 rednih sestankih, marca smo izvedli redni občni zbor ter izvolili 
predstavnike društva za skupščino Z – Z.  
Predsednica se je udeleževala sestankov ORSD in srečanja funkcionarjev Z – Z in na njih aktivno 
sodelovala. 
Dve članici društva sta članici upravnega odbora Z – Z, ena kot predsednica ene od strokovnih 
sekcij, hkrati pa je tudi koordinatorica sekcij in članica komisije za strokovne nadzore Z – Z. Ena 
od naših članic je v Upravnem odboru Z – Z predstavnica srednjih medicinskih sester in 
zdravstvenih tehnikov. Dve članici društva sta članici delovne skupine za ohranjanje zgodovine 
zdravstvene in babiške nege. Naša članica je tudi članica uredniškega odbora revije Utrip. 
Kolegica je članica nacionalne komisije za visokošolsko izobraževanje – NAKVIS. Naše članice in 
člani so habilitirani kot predavatelji na Fakulteti za zdravstvene vede Novo mesto in na Fakulteti za 
zdravstvo Angele Boškin ter usposobljeni za mentorje dijakom in študentom, ki prihajajo na klinične 
vaje v delovna okolja. 
Več članic izvršilnega odbora se je udeležilo akademije za funkcionarje v organizaciji Z – Z. 
Ob praznovanju obletnic regijskih strokovnih društev Koper in Ptuj - Ormož smo pripravili prispevka 
za njihova zbornika in se udeležili praznovanja. 
Ob pomembnih dogodkih smo sodelovali z lokalnimi mediji (Radio Krka, Radio Sraka, televizija 
Vaš kanal), ki so objavljali prispevke o delu društva in o pomembnih dogodkih s področja 
zdravstvene nege. 
V internih glasilih SB Novo mesto Vizita in ZD Trebnje Utrip ZD Trebnje smo objavljali prispevke o 
aktivnostih društva. 
Članica društva Gloria Šepec je bila na prireditvi Naj prostovoljec v javni upravi v letu 2018 dobitnica 
posebnega priznanja za kontinuirano povezovanje prostovoljstva in prispevek k dolgoročnemu 
sodelovanju šole in bolnišnice. 



 
 
 
 

71 
 

Udeležili smo se simpozija zdravstvene in babiške nege Slovenije. Ob mednarodnem dnevu 
medicinskih sester smo v sodelovanju s prostovoljci Srednje zdravstvene in kemijske šole Novo 
mesto 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 radijskem programu.  
Kot že nekaj let smo tudi lani 6. decembra v SB Novo mesto pripravili srečanje za prostovoljce in 
njihove mentorje, ki delujejo v naši bolnišnici in jih skromno obdarili. Prostovoljci so 24. decembra 
v bolnišnici pripravili božični koncert za bolnike in zaposlene. 
Leto smo zaključili s prednovoletnim srečanjem 11. decembra 2019 na Prepihu. Srebrni znak 
društva smo podelili trem zaslužnim kolegicam iz regije. Spomnili pa smo se tudi tistih, ki so v 
preteklem letu odšli v zaslužen pokoj.  
Kolegici sta se udeležili prednovoletnega srečanja na Z – Z, kjer je Marjeta Berkopec kot soavtorica 
monografije Perioperativna zdravstvena nega prejela priznanje. 
Nekatere kolegice aktivno sodelujejo v okviru Rdečega križa pri tečajih prve pomoči za voznike, 
gasilce in na krožkih prve pomoči v osnovnih šolah, na tečajih za uporabo AED za prve 
posredovalce in na tečajih za prve pomagalce pripravljajo predavanja na temo promocije zdravega 
življenjskega sloga, preventive raka dojk in črevesja, pripravljajo predavanja o diabetesu in arterijski 
hipertenziji. 
Predsednica društva je predstavila delovanje in pomen Zbornice – Zveze in regijskega strokovnega 
društva dijakom na Srednji zdravstveni in kemijski šoli Novo mesto ter študentom Fakultete za 
zdravstvene vede Novo mesto in tudi novozaposlenim v zdravstveni negi v SB Novo mesto. Dijake, 
študente in novozaposlene je povabila k včlanitvi v društvo. Pridobili smo kar nekaj novih članov, 
ki so se odzvali povabilu.  
Ves čas sodelujemo z lokalnimi organizacijami, društvi, občinami, šolami, vrtci, Srednjo 
zdravstveno in kemijsko šolo Novo mesto in Fakulteto za zdravstvene vede Novo mesto. 
Društvo na svoji spletni strani člane redno obvešča o delovanju društva in o vseh aktivnostih v 
društvu. 
Celo leto so potekale aktivnosti za pridobitev društvenih prostorov. Z Mestno občino Novo mesto 
smo podpisali pogodbo o uporabi prostora za pisarno društva in souporabi sejne sobe. V 
jesenskem času smo pisarno prenovili in jo opremili z novim pohištvom in opremo. Kolegici sta vse 
arhivsko gradivo (stare dokumente, knjige, priročnike, arhivske predmete in vse drugo, kar so v 
letih delovanja društva zbrale kolegice) pregledali in uredili. V prostorih društva so dobrodošli vsi 
člani, tam bodo sestanki, predavanja, delavnice in druženja.  
  
Poročilo je bilo sprejeto na redni seji IO DMSBZT NM 7. 1. 2020. 
 

 

Poročilo pripravila: mag. Jožica Rešetič, predsednica 

 
 
11.6. 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, 

Nataša Slejko, 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  
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• 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 

• 26. 1. 2019: Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED 

• 11. 5. 2019: Prijazno je biti prijazen 

• 18. 10. 2019: Ergonomija v zdravstveni negi 

• 15. 11. 2019: Stres in izgorelost na delovnem mestu 

• 21. 11. 2019: Kakovost in varnost v zdravstvu 

• 28. 11. 2019: Strokovni posvet o implementaciji dokumenta kompetence in poklicne 
aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege 

• 12. 12. 2019: Etika in zakonodaja s področja zdravstva 
  

 

 

III. Založniška dejavnost 

• Objava v glasilu Utrip, marec 2019: Likovna razstava gospe Marice Kobal  

• Objava v glasilu Utrip, marec 2019: Občni zbor Društva MSBZT Nova Gorica 

• Objava v glasilu Utrip, maj 2019: Srečanje ob mednarodnem dnevu babic in mednarodnem 
dnevu medicinskih sester  

• Objava v glasilu Utrip, maj 2019: »Na mladih svet stoji«  

• Objava v glasilu Utrip, junij 2019: Na grob Angele Boškin  

• Objava v glasilu Utrip, junij 2019: Strokovna ekskurzija v prelepo Prekmurje  

• Objava v glasilu Utrip, september 2019: V spomin članici Društva MSBZT Nova Gorica 
Mateji Stegovec  

• Objava v glasilu Utrip, oktober 2019: Jesenski pohod po Ajdovščini z okolico  

• Objava v glasilu Utrip, oktober 2019: Ergonomija v zdravstveni negi  

 

IV. Interesne dejavnosti 

• 1. 3. 2019: ogled likovne razstave kolegice članice Društva MSBZT Nova Gorica Marice 
Kobal 

• 11. 5. 2019: srečanje ob mednarodnem dnevu babic in mednarodnem dnevu medicinskih 
sester z motivacijskim in navdihujočim predavanjem PRIJAZNO JE BITI PRIJAZEN in 
pogostitvijo ob druženju 

• 13. 5. 2019: srečanje z dijaki Srednje zdravstvene šole Nova Gorica ob mednarodnem 
dnevu babic in mednarodnem dnevu medicinskih sester s predstavitvijo delovanja 
Zbornice – Zveze in Društva MSBZT Nova Gorica, zaključek natečaja za dijake na temo 
Varovanje pacientovega dostojanstva in sočutje 

• 8.–9. 6. 2019: Strokovna ekskurzija v Prekmurju 

• 23. 11. 2019: Prednovoletno srečanje, ogled stand-up predstave Alfa Samica – vaša 
novoletna kraljica in druženje ob večerji  

 

V. Program dela in cilji za leto 2020 

 

Strokovna izpopolnjevanja: 
1. 25. 1. 2020 in maj 2020: Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED, Nova Gorica 
2. november 2020: Poklicna etika in zakonodaja v zdravstvu, kraj srečanja naknadno 
3. april 2020: Kakovost in varnost v zdravstvu, kraj srečanja naknadno  
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4. čas naknadno: Krajše delavnice, kraj srečanja naknadno 
 
Druženja: 

1. 6. marec 2020: Občni zbor društva, kraj naknadno  
2. maj 2020: strokovna ekskurzija, kraj naknadno 
3. 28. november 2020: prednovoletno srečanje, kraj naknadno  
4. Večkrat letno druženje v skupinah, ki delujejo v našem društvu. 
5. Pohodi: dva pohoda, kraj in datum naknadno 

 
Društvene dejavnosti: 

1. Seje izvršnega odbora društva - večkrat letno, seja nadzornega odbora in druge seje, 
vezane na delovanje Društva MSBZT Nova Gorica 

2. Vključevanje v naloge in dejavnosti Zbornice – Zveze 
3. Sodelovanje z drugimi društvi in strokovnimi sekcijami 

 

 

VI. Druge aktivnosti 

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

• Redni 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  

 

11.7. 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, Irena Galun, Valerija 

Kokot, Marija Kokol, Bernarda Stajnko, Ida Emeršič, Brigita Mlinarič, Majda Feguš, Boštjan 

Viher, Mira Gašparič, Sergeja Zebec, Dragica Golob, Jožica Lozinšek, Irena Klasinc, Andreja 

Bračič 

• nadzorni odbor: Anja Bela, Marta Hanžekovič, Albina Šimenko 

• častno razsodišče: Romana Nedog, Simona Petrovič, Lirija Zemljarič, Nina Mikša, Dušanka 

Zadravec  

II. Izvedena strokovna srečanja in projekti 

Kinestezija v zdravstveni negi z učnimi delavnicami – strokovno izobraževanje 17. 1. 2019 v 
Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj. Izobraževanja se je udeležilo 26 udeležencev 
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TPO z vključenim AED (modul obvezne vsebine) – strokovno izobraževanje 19. 1. 2019 v Hotelu 
Roškar. Izobraževanja se je udeležilo 36 udeležencev.  

Zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika (modul obvezne vsebine) – strokovno 
izobraževanje 2. 2. 2019 v Hotelu Roškar. Izobraževanja se je udeležilo 108 udeležencev. 

Modra komunikacija – strokovno izobraževanje 13. 2. 2019 v Domu upokojencev Ptuj. 
Izobraževanja z učnimi delavnicami se je udeležilo 56 udeležencev.  

Klinični večer dihalna pot – strokovno izobraževanje 12. 3. 2019 v Splošni bolnišnici dr. Jožeta 
Potrča Ptuj. Izobraževanja se je udeležilo 10 udeležencev. 

Z asertivno komunikacijo do vzajemnega spoštovanja – strokovno izobraževanje 16. 3. 2019 
v Hotelu Roškar. Izobraževanja se je udeležilo 82 udeležencev.  

Klinični večer anestezija pri otroku – strokovno izobraževanje 22. 3. 2019 v Splošni bolnišnici 
dr. Jožeta Potrča Ptuj. Izobraževanja se je udeležilo 9 udeležencev.  

Obvladovanje in preprečevanje okužb v povezavi z zdravstveno oskrbo – strokovno 
izobraževanje 26. 3. 2019 v Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj. Izobraževanja se je udeležilo 
72 udeležencev. 

Spoznajmo vnetne revmatske bolezni – strokovno izobraževanje 14. 5. 2019 v Domu  
upokojencev Ptuj. Izobraževanja se je udeležilo 61 udeležencev.   

Alergije – težave današnjega časa – strokovno izobraževanje 21. 5. 2019 v Splošni bolnišnici 
dr. Jožeta Potrča Ptuj. Izobraževanja se je udeležilo 63 udeležencev.  

Sodobni pristopi obravnave bolnikov s kroničnimi ranami – strokovno izobraževanje 20. 9. 
2019 v Hotelu Roškar. Izobraževanja se je udeležilo 91 udeležencev. 

Pediatrija – 70 let otroškega oddelka SB Ptuj – strokovno izobraževanje 27. 9. 2019 v Hotelu 
Primus. Izobraževanja se je udeležilo 33 udeležencev. 

 Kakovost in varnost v zdravstvu (modul obvezne vsebine) – strokovno izobraževanje 5. 10. 
2019 v Hotelu Roškar. Izobraževanja se je udeležilo 77 udeležencev.  

Paliativna zdravstvena oskrba – strokovno izobraževanje 18. 10. 2019 v Domu upokojencev 
Ptuj. Izobraževanja z učnimi delavnicami se je udeležilo 68 udeležencev. 

 3. ginekološko srečanje – obravnava na sekundarnem nivoju – strokovno izobraževanje 8. 
11. 2019 v Hotelu Primus. Izobraževanja se je udeležilo 39 udeležencev. 

TPO z vključenim AED (modul obvezne vsebine) – strokovno izobraževanje 16. 11. 2019 v 
Hotelu Roškar. Izobraževanja se je udeležilo 58 udeležencev.  

Funkcionalne prebavne težave pri otrocih – strokovno izobraževanje 28. 11. 2019 v Hotelu 
Roškar. Izobraževanja se je udeležilo 83 udeležencev.      

III. Založniška dejavnost 

• Z asertivno komunikacijo do vzajemnega spoštovanja 

• Utrinki iz strokovnega izobraževanja Obvladovanje in preprečevanje okužb, povezanih z 

zdravstvom  
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• Prehranska dopolnila vodijo v dopinško vedenje  

• Medicinske sestre, babice in zdravstveni tehniki praznujemo svoj dan 

• Obeležitev svetovnega dneva bolečine  

IV. Interesne dejavnosti 

• marec, gledališka predstava (komedija) Pod oknom; 

• maj, sodelovanje z Zbornico – Zvezo ob mednarodnem dnevu medicinskih sester (12. 
maj) in babic (5. maj);  

• maj, aktivnosti v regiji za promocijo zdravstvene in babiške nege; 

• maj, izlet po slovenski Istri; 

• junij, planinski izlet na Golico; 

• december, zaključek leta v Hotelu Roškar.      

V. Program dela in cilji za leto 2020 

Program dela za leto 2020 DMSBZT PTUJ - ORMOŽ 

Na 4. redni seji DMSBZT Ptuj - Ormož 10. 10. 2019 je predsedstvo društva sprejelo program dela 
za leto 2020. Programi strokovnih izobraževanj so namenjeni zaposlenim v zdravstveni in babiški 
negi in so usklajeni z obveznimi vsebinami. 

STROKOVNA IZOBRAŽEVANJA: 

januar: 

• TPO z vključenim AED (60 udeležencev) – modul obvezne vsebine, 

• Kinestezija z učnimi delavnicami. 
februar: 

• Akutne rane,  

• Paliativna oskrba. 
marec: 

• Zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika – modul obvezne vsebine, 

• Bolezni sklepov. 
april: 

• Preprečevanje okužb, 

• TPO z vključenim AED (60 udeležencev) – modul obvezne vsebine. 
maj: 

• Družbeni pogled na medicinske sestre. 
september: 

• Kronične rane, 

• Kinestezija z učnimi delavnicami. 
oktober: 

• Kakovost in varnost v zdravstvu – modul obvezne vsebine, 

• Kolike in zaprtje. 
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november: 

• Pogled srednjega managementa na zaposlene 50+, 

• Sodobni pristopi z novimi programi v regiji. 
SREČANJA 
 

• Sodelovanje z Zbornico – Zvezo ob mednarodnem dnevu medicinskih sester in babic  

• 11.–15. 5. 2020: aktivnosti v regiji za promocijo zdravstvene in babiške nege 

• 18. 9. 2020: slovesnost ob 50. obletnici DMSBZT Ptuj - Ormož 

• 18. 9. 2020: svečana podelitev srebrnih znakov in priznanj DMSBZT Ptuj - Ormož 

 
KULTURNE DEJAVNOSTI: 

• marec, gledališka predstava ob dnevu žena in materinskem dnevu 
 

IZLETNIŠTVO: 

• maj, lepote Dolenjske 

• junij, planinski izlet na Debelo peč 
ZAKLJUČEK LETA: 

• december, zaključek leta v Hotelu Roškar 
 
OSTALE AKTIVNOSTI DRUŠTVA 
 

• 14. 3. 2020: redni občni zbor DMSBZT Ptuj - Ormož v Hotelu Roškar. 

• Načrtujemo 3 do 4 redne seje predsedstva društva.  

• Izdaja Zbornika ob 50. obletnici DMSBZT PTUJ - ORMOŽ. 

• Sodelovanje z Zbornico – Zvezo. 

• Sodelovanje v odboru regijskih strokovnih društev.  

• Sodelovanje v lokalnem okolju. 

• Povezave z nevladnimi organizacijami. 

• Spremljanje aktualnih dogodkov na področju zdravstva, zdravstvene in babiške 

nege.      

 

VI. Druge aktivnosti 

● Udeležba na redni skupščini Zbornice – Zveze marca. 
● Predsednica se je udeležila sej ORSD ter izobraževanj Zbornice – Zveze. 
● Imeli smo 4 redne seje predsedstva. Obravnavali smo aktualno problematiko. 
● 16. 3. 2019 smo imeli redni občni zbor. 
● Povezovanje z organizacijami v lokalnem okolju, ki imajo podobne naloge v svojih 

programih. 
● Povezave z nevladnimi organizacijami. 
● Spremljanje aktualnih dogodkov na področju zdravstva, zdravstvene in babiške nege 

Poročilo je pripravila Tanja Ribič Vidovič, predsednica DMSBZT Ptuj - Ormož. 
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11.8. Društvo MSBZT Koper  

I. Kratka predstavitev regijskega strokovnega društva 

Organi društva: 

- predsednica: Doroteja Dobrinja  

- podpredsednica: Maja Praček 

- upravni odbor: Bojana Baričič, Elvira Blašković, Diana Godec, Karmen Spacal Jakomin, Cvetka 

Lorger Rekič, Tanja Montanič Starc, Mira Peroša, Boja Pahor, Danijela Petelin, Valentina Smrdel, 

Mira Šavora, Marija Tulek 

- komisija za priznanja: Marina Čok, Tina Furlan, Meta Grgič, Karmen Spacal Jakomin, Momirka 

Radonjič 

- nadzorni odbor: Diana Koren, Mirsada Osmani, Ornela Trebovc, Nataša Petvar, Simon Veladžič 

- Častno razsodišče: Marko Grdina, Vanja Kosmina Novak, Elizabeta Kovačič, Ester Štenta, 

Romina Vidmar Dolgan 

II.Izvedena strokovna srečanja in projekti 

- 21. januar 2019: Etika in zakonodaja v zdravstvu (129 udeležencev) 
- 19. marec 2019: Izzivi zdravstvene in babiški negi VIII. – Spoznajmo vnetne revmatične 

bolezni (110 udeležencev) in  
OBČNI ZBOR društva 

- 8. junij 2019: TPO z uporabo AED (45 udeležencev) 
- 24. oktober 2019: kakovost in varnost v zdravstvu (134 udeležencev) 

 

III. Založniška dejavnost 

13. decembra 2019 smo izdali jubilejni zbornik SDMSBZT Koper – 60 let delovanja društva. 

IV. Interesne dejavnosti 

- 17. 5. 2019: svečanost ob mednarodnem dnevu medicinskih sester in babic ter podelitev 
priznanj SDMSBZT Koper – srebrni znak za leto 2019 v Portorožu 

- 13. 12. 2019: svečana slovesnost ob praznovanju 60 let delovanja društva s podelitvijo 
zahval SDMSBZT Koper za dolgoletno delo na področju zdravstvene in babiške nege v 
Portorožu 

- 23. 5. 2019 do 26. 5. 2019: štiridnevni izlet v Švico 
- 8. 11. 2019 do 9. 11. 2019: strokovna ekskurzija v Maribor. 

V. Program dela in cilji za leto 2020 

- 29. februar 2020: TPO z uporabo AED za zaposlene v zdravstveni in babiški negi, ZD Koper 
- 18. marec 2020: Izzivi zdravstvene in babiške nege IX. in Občni zbor društva, OB Valdoltra 
- oktober 2020: Zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika, modul licenca, OB Valdoltra 
- november 2020: Kakovost in varnost v zdravstvu, OB Valdoltra 
- 15. maj 2020: slovesnost ob mednarodnem dnevu medicinskih sester in babic s podelitvijo 

najvišjih priznanj SDMSBZT Koper – srebrnih znakov, Portorož, Kongresni center Bernardin 
- 11. december 2020: slovesnost ob zaključku leta s podelitvijo jubilejnih priznanj SDMSBZT 

Koper za leto 2020 Portorož, Kongresni center Bernardin. 
 
Izletniški program in strokovne ekskurzija 

- Izlet v Berlin od 7. maja do 9. maja 2020 
- Od 6. do 7. novembra 2020 – strokovna ekskurzija, program in lokacija bodo objavljeni 

na spletni strani SDMSBZT 
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Enodnevni pohodi – program bo objavljen na spletni strani društva. 
 

 

Poročilo pripravila: Doroteja Dobrinja, predsednica SDMSBZT Koper 

 

11.9. Društvo MSBZT Velenje 

I. Kratka predstavitev regijskega strokovnega društva 

Organi društva: 

• predsednik: mag. Janez Kramar, mandat 2017–2021 

• podpredsednik: Andrej Koletnik, mandat 2017–2021 

• Izvršilni odbor: Špela Hofinger Mihelič, Suzana Lipnik, Darinka Poljanšek, Marija Krt, Gabrijela 
Miklavžina – mandat 2017–2021 

• Nadzorni odbor: Dea Hudarin, predsednica, Nataša Gregorič, Erna Stropnik, mandat 2017–
2021 

• Častno razsodišče: mag. Darja Kramar, predsednica, Slavica Avberšek, Tahi Globačnik, 
mandate 2017–2021 

 

II. Izvedena strokovna srečanja in projekti 

31. 1. 2019, Velenje: Etika in zakonodaja v zdravstvu 
27. 2. 2019; Velenje: Temeljni postopki oživljanja z AED 
19. 3. 2019; Velenje: Dispečerska služba zdravstva – izboljšava sistema NMP 
14. 5. 2019, Velenje: Dnevi zavedanja srčnega popuščanja 2019 – prisluhnimo svojemu srcu in 
poskrbimo zanj 
29. 9. 2019, Velenje: Spoznajmo vnetne revmatične bolezni 
28. 10. 2019, Velenje: Temeljni postopki oživljanja z AED 
29. 9. 2019, Velenje: Temeljni postopki oživljanja z AED 
27. 11. 2019, Velenje: Kakovost in varnost v zdravstvu 
4. 12. 2019, Velenje: Bolezni oči 
 

 

III. Založniška dejavnost 

Predstavitev DMSBZT Velenje v almanahu Naš Čas 

IV. Program dela in cilji za leto 2020 

1. januar 2020: Etika in zakonodaja v zdravstvu 
2. februar 2020: Prepoznava in ukrepanje ob zastrupitvah 
3. marec 2020: Kakovost in varnost v zdravstvu 
4. april 2020: Nevrološka obolenja 
5. maj 2020: Svečana proslava ob mednarodnem dnevu medicinskih sester  
6. junij 2020: Pljučni bolnik v hospitalni obravnavi 
7. september 2020: Izlet DMSBZT Velenje 
8. oktober 2020: Predstavitev službe nujne medicinske pomoči sodobnega časa –  

sistem ali še ne? 
9. november 2020: Gastrointestinalne težave, bolezni sodobnega časa 
10. december 2020: Kulturna predstava ali strokovno predavanje; 
➢ tradicionalno prednovoletno druženje članov DMSBZT Velenje 
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V. Druge aktivnosti 

AKTIVNOSTI NA PODROČJU VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA  
 

1. Delavnica sodobnih kuharskih tehnik 
2. Planinski pohod  
3. Enodnevno potepanje po Sloveniji 
4. Gledališka predstava ob mednarodnem dnevu žena in občni zbor društva 

 

 

Poročilo pripravil: Janez Kramar, predsednik DMSBZT Velenje 

 

11.10. 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 Menciger 

II. Izvedena strokovna srečanja in projekti 

Kakovost in varnost v zdravstvu, 2. 2. 2019, 97 udeležencev; 

Dostojanstvo v zdravstveni in babiški negi,  5. 2. 2019, 60 udeležencev; 

Poklicna etika in zakonodaja,  6. 4. 2019, 134 udeležencev; 

Integriran pristop k obravnavi nujnih stanj v urgentnem centru Murska Sobota, 16. 4. 2019, 98 

udeležencev; 

Čista roka je varna roka,  6. 5. 2019, 84 udeležencev; 

Leteča muha pred očmi in povezava z boleznimi mrežnice – 14. multidisciplinarna izobraževalna 

šola  za strokovno javnost, 5. 6. 2019,  62 udeležencev; 

Predstavitev ZN v COB SB Murska Sobota, 17. 9. 2019, 87 udeležencev; 

10. Pomurski in 6. Mednarodni simpozij o kronični rani, 18. 10. 2019, 148 udeležencev;  

Kakovost in varnost v zdravstvu, 9. 11. 2019, 141 udeležencev; 

3. Konferenca SDMSBZT Pomurja: Stopnja prehranjenosti 

pomurskih pacientov s pogostimi kroničnimi obolenji, 19. 11. 2019, 81 udeležencev;  

Poklicna etika in zakonodaja, 7. 12. 2019, 129 udeležencev; 

Funkcionalne prebavne težave pri  otrocih  v sodelovanju DMSBZT Ptuj - Ormož, 28. 11. 2019, 20 

udeležencev; 

TPO z AED – modul licenca, 120 udeležencev; 
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Udeležba na osrednjem slovesnem srečanju ob mednarodnem dnevu medicinskih sester, 12. maj. 

III. Založniška dejavnost 

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

• Izdaja CD zbornika: Stopnja prehranjenosti pomurskih pacientov s kroničnimi obolenji 

  

IV. Interesne dejavnosti 

• Strokovna ekskurzija v Banjaluko na ogled Univerzitetnega kliničnega centra, 24. in 25. 

maja 2019, 45 udeležencev;   

• ogled opere Aida v SNG Maribor, 24. 3. 2019, 90 udeležencev; 

• planinski pohod na Uršljo goro, 22. 6. 2019, 20 udeležencev;                  

• predbožična ekskurzija v Veszprem in Szekesehervar, 14. 12. 2019,                                                          

106 udeležencev; 

• delovanje vokalne skupine Žarek; 

• udeležba na kolesarskem maratonu KD Beltinci; 

• udeležba na Maratonu treh src v Radencih; 

• srečanje upokojenih  MSBZT, 21. 11. 2019, 86 udeležencev; 

• sodelovanje v lokalni skupnosti Otok ljubezni Ižakovci ob 7. aprilu 2019; 

• delovanje članic in skupin za samopomoč ob različnih dogodkih vse leto. 

V. Program dela in cilji za leto 2020 

STROKOVNA IZPOPOLNJEVANJA: 

januar: 

• Komunikacija v ZN, 28. 1. 2020 

 februar: 

• Predstavitev delovanja ZN v VDC Murska Sobota in Gornja Radgona, 27. 2. 2020 

• TPO Z AED  

marec:  

• Redni letni zbor članov,  5. 3. 2020  

• Volilna skupščina  Zbornice – Zveze 

• Popoldanski SI 

• TPO z AED 

april: 

• Kakovost in varnost v zdravstvu – modul licenca 

• TPO z AED 

• Sodelovanje z NIJZ ob 7. aprilu na lokalni ravni 

• Komunikacija in obravnava pacienta z luskavico 

maj: 

• Strokovno srečanje ob mednarodnem dnevu medicinskih sester in  babic  na lokalni ravni 

– popoldansko strokovno srečanje – predstavitve magistrskih nalog v ZN 

• SI ob jubileju 60 let SDMSBZTP in podelitev srebrnih znakov in priznanj 

• sejem MEDICAL 2020, ki bo od 28. do 30. 5. 2020 v Gornji Radgoni 

• celodnevno SI – ZN ortopedskega pacienta, 29. 5. 2020 
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junij: 

•  SI – popoldansko 

• TPO z AED  

september: 

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

• Poklicna etika in zakonodaja v zdravstvu  – modul licenca 

oktober: 

• 11. Pomurski simpozij o kronični rani     

• TPO z AED  

november: 

• Volilni občni zbor SDMSBZTP 

• Raziskovalna skupina MS v Pomurju s predstavitvijo rezultatov raziskave  

• TPO z AED – modul licenca    

 

EKSKURZIJE  

• Dvodnevna strokovna ekskurzija, 5. in 6. Junij, ogled  klinike  v Ingolstadtu 

• Predbožična ekskurzija – december 

REDNI LETNI ZBOR ČLANOV, 5. marec 2020 

I. REKREACIJA: 

• planinski pohod  Lovrenška jezera in Rogla,  13. 6. 2020 

• Maraton treh src Radenci  

• kolesarski maraton – september 

• kopanje v hotelu Vivat  Moravske Toplice  

II. KULTURNE DEJAVNOSTI: 

• nastop vokalne skupine Žarek – koncert 

• ogled gledališke predstave  ali  koncerta 

• ogled predstave v pripravi gledališke skupine pri DMSBZTP 

III. SREČANJA 

• Udeležba na osrednjem slovenskem srečanju ob mednarodnem dnevu 

medicinskih sester, 12. maj     

• Srečanje upokojenih medicinskih sester, november 

• Skupine za samopomoč in osebnostno rast – vse leto  

IV. RAZISKOVALNA SKUPINA  

• Raziskovalna skupina 

V. Vključevanje DMSBZT v lokalno okolje 

VI. ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST 

• Sodelovanje pri izdaji zbornika ob 11. Pomurskem simpoziju o kronični rani  

• Izdaja zbornika   

VII. DRUGE AKTIVNOSTI PO DOGOVORU IN POTREBAH V DRUŠTVU 

Priprave na praznovanje  60 let društva v letu 2020. 

Cilj našega društva je uspešno peljati naprej našo pot in umetnost druženja in življenja, ki nas preko 

strokovnega izobraževanja, sodelovanja, povezovanja in sprejemanja sprememb vodi v strokovni 

razvoj in kakovostno ter varno zdravstveno nego, namenjeno sočloveku. 
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VI. Druge aktivnosti 

Po dogovoru in potrebah v društvu. 

 

Poročilo je pripravila Dragica Jošar. 

 

11.11 Društvo MSBZT Koroške 

I. Kratka predstavitev regijskega strokovnega društva 

Organi društva: mandat 8. 12. 2015 – 8. 12. 2019 

• predsednica: Petra Štigl 

• podpredsednica: Bojana Zemljič 

• upravni odbor: Aleksandra Saša Horvat, Kristina Pur, Danica Ladinek, Matej Vidovič, Bojana 

Viderman, Andreja Mlinar, Bojana Štern, Majda Topler, Tina Vetter, Tanja Hovnik Markota, 

Urška Rudl, Tatjana Gliebe, Nada Javornik, Klavdija Rogelšek, Mateja Rejak 

• nadzorni odbor: Nada Manojlovič, Milena Kuhelnik, Marijana Plaznik, Katarina Krenker, 

Helena Verčko 

• častno razsodišče: Andreja Trebičnik, Marjanca Božič, Dalja Pečovnik, Albina Linasi, Jana 

Spanžel 

Upravni odbor društva se je v letu 2019 sestal na šestih rednih sejah. Člani upravnega odbora so o 

posameznih aktivnostih odločali tudi korespondenčno. 

Redne seje v letu 2019: 29. 1. 2019, 11. 3. 2019, 6. 6. 2019, 10. 9. 2019, 16. 10. 2019, 14. 11. 2019. 

Zbori članov v letu 2019:  Društvo je 28. 3. 2019 organiziralo redni letni zbor članov s svečano 

podelitvijo srebrnih znakov. Od 591 članov društva se je zbora udeležilo 71 članov in članic (12 %).  

Dobitniki priznanj društva za leto 2018: bronasti znak: Andreja Mlinar, Marjana Plesec; srebrni znak: 

Dragica Zupanc, Nada Javornik, Tatjana Sušnik. 

S potekom mandata članom organov društva za obdobje 2015–2019 je društvo 29. 11. 2019 volilni 

zbor članov. Udeležili sta se ga predsednica in izvršna direktorica Zbornice – Zveze Monika Ažman in 

Anita Prelec.  

Organi društva za mandat 8. 12. 2019– 8. 12. 2023: 

predsednica: Janja Pungartnik; 

podpredsednica: Jelena Čubra; 

upravni odbor: Kristina Pur, Aleksandra Saša Horvat, Matej Vidovič , Jolanda Glavič, Andreja Kušter, 

Tanja Hovnik Markota, Claudia Razbornik, Bojana Štern, Majda Topler, Tina Vetter, Bojana Viderman, 

Bojana Zemljič; 

nadzorni organ: Ida Lužnik, Marijana Plaznik, Nada Manojlovič, Frančiška Šumečnik, Helena Verčko; 

razsodišče: Klavdija Mežnar, Lidija Reiter, Erika Plevnik, Vesna Vravnek. 

Op. od sicer predvidenih petih članov so se na to funkcijo prijavili in bili izvoljeni štirje člani društva. 

II. Izvedena strokovna srečanja in projekti 
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Uspešno smo realizirali načrtovana izobraževanja za člane društva. 
Modul licenca: 

- Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED (organizator SDMSBZT Koroške s Sekcijo 
reševalcev v zdravstvu), 28. 2. 2019, Slovenj Gradec; 

- Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED (organizator SDMSBZT Koroške s Sekcijo 
reševalcev v zdravstvu), 18. 4. 2019, Slovenj Gradec; 

- Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED (organizator SDMSBZT Koroške s Sekcijo 
reševalcev v zdravstvu), 30. 9. 2019, Slovenj Gradec; 

- Kakovost in varnost v zdravstvu (Društvo med. sester, babic in zdravstvenih tehnikov 
Velenje v sodelovanju s SDMSBZT Koroške), 27. 11. 2019, Velenje. 

 

 

III. Interesne dejavnosti 

Društvo se je aktivno vključevalo v vse aktivnosti Zbornice – Zveze. Na spletnih straneh društva 
smo redno objavljali aktualna dogajanja v društvu in Zbornici – Zvezi. 
Sofinancirali smo udeležbo vseh članov društva, ki so za sredstva zaprosili v skladu s Pravilnikom 
društva o dodeljevanju sredstev iz sklada za izobraževanje. Nekateri člani upravnega odbora 
društva so se udeležili akademije za funkcionarje v organizaciji Zbornice – Zveze. 
Objavljali smo članke v Utripu. 
Organizirali in izvedli smo štiri stojnice društva in aktivno sodelovali v preventivnih akcijah 
promocije zdravja in svetovanja za zdravje prebivalcem koroške regije v sodelovanju s koroškimi 
občinami in NIJZ OE Ravne.  
Ob mednarodnem dnevu medicinskih sester in babic smo finančno podprli udeležbo članic na 12. 
kongresu Zbornice – Zveze 10. maja 2019 na Brdu pri Kranju. Organizirali smo udeležbo in 
prevoz članic na osrednjo svečanost s podelitvijo zlatih znakov. Med dobitnicami zlatega znaka 
smo s ponosom čestitali tudi članici našega društva Frančiški Šumečnik. 
Društvo je sofinanciralo participativni del za povečane aktivnosti Zbornice – Zveze v zvezi z 38. 
členom ZZDej. 
Posodobili smo spletno stran društva. 

IV. Program dela in cilji za leto 2020: 

- 26. 1. 2020: Zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika, 

- 22. 2. 2020: TPO s sodelovanjem Sekcije reševalcev v zdravstvu, 

- 19. 4. 2020: TPO s sodelovanjem Sekcije reševalcev v zdravstvu, 

- 29. 9. 2020: Kakovost in varnost v zdravstvu, 

- 22. 10. 2020: TPO s sodelovanjem Sekcije reševalcev v zdravstvu, 

- 20. 11. 2020: TPO s sodelovanjem Sekcije reševalcev v zdravstvu.  

 

Poročilo pripravili Petra Štigl in Aleksandra Saša Horvat 
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12. POROČILA IN PROGRAMI DELA STROKOVNIH SEKCIJ 

12.1. 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. Izvajamo tudi promocijo 

zdravja delavcev, voznikov in športnikov v različnih delovnih okoljih. Septembra 2018 je potekel drugi 

mandat predsednici in nekaterim članom IO strokovne sekcije. Na razpis ni bilo prijavljenih kandidatov, 

zato je UO Zbornice – Zveze dosedanji predsednici in članom IO do ponovnih volitev podaljšal mandat. 

20. 9. 2019 so bile v okviru strokovnega srečanja izvedene volitve. Za predsednico se je prijavila ena 

kandidatka, ki pa ni izpolnjevala vseh pogojev (10 let članstva v Zbornici – Zvezi). UO Zbornice – Zveze 

je sprejel sklep, da se do 19. aprila 2020 podaljša mandat dosedanji predsednici, po tem datumu 

prevzame vodenje strokovne sekcije novoizvoljena predsednica. Za člane IO strokovne sekcije se je 

prijavilo šest (6) kandidatk, ki so bile tudi izvoljene.   

Člani izvršilnega odbora: 

• predsednica: Nevenka Šestan, mandat od 12. 9. 2014 do 19. 4. 2020, nato Darja Magnik, 
mandat od 19. 4. 2020 do 19. 4. 2024. 

• člani: Rebeka Kokalj Vrtarič, Karla Pučko Zemljič, Vida Vlašič, Nevenka Gale, Barbara 
Terbovc, Biljana Pejčić (Vse članice imajo mandat od 20. 9. 2019 do 20. 9. 2023.) 

 

V letu 2019 smo imeli tri (3) korespondenčne seje (26. 4. 2019, 5. 8. 2019 in 19. 12. 2019). 

II. Izvedena strokovna srečanja 

20. 9. 2019 smo v strokovni sekciji MDPŠ izvedli enodnevno strokovno srečanje v Portorožu. V 
dopoldanskem času je bila glavna tema »Skrb za lastno zdravje in dobro počutje pri zdravstvenih 
delavcih«. V popoldanskem času je bilo predstavljeno zanimivo predavanje »Zakonodaja v zvezi 
z zaščito pred nalezljivimi boleznimi (cepljenje) in poškodbe z ostrimi predmeti pri zdravstvenih 
delavcih«. Po zaključenih predstavitvah smo si ogledali še Sečoveljske soline in uspešno 
zaključili strokovno srečanje.  

 

III. Založniška dejavnost 

Ob strokovnem srečanju je bil izdan zbornik z naslovom Skrb za lastno zdravje in dobro počutje 
pri zdravstvenih delavcih. 

IV. Druga strokovna dejavnost 

28. aprila ob svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu je predsednica strokovne sekcije 
podala izjavo za javnost z naslovom »Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava 
delovna mesta« (v okviru kampanje Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu – EU-
OSHA). Kampanja je trajala v letih 2018 in 2019. 
 
V strokovni sekciji MDPŠ je že pripravljenih večina protokolov z ožjega strokovnega področja. 
Nekateri od teh se dopolnjujejo in usklajujejo z drugimi sorodnimi strokovnimi sekcijami (glede 
poenotenja vsebine in nosilcev):  

• preiskava sluha na šepet; 

• avdiometrija; 

https://osha.europa.eu/sl
https://osha.europa.eu/sl
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• bitermalni frekvenčni vestibulogram; 

• izračun proporderance in asimetrije odgovorov (BFV); 

• preiskave vidnih funkcij: 
1. preiskava vidnega polja – perimetrija (statična in kinetična), 
2. preiskava vida na aparatu OPTOVIST, 
3. preiskava nočnega vida na aparatu Nyktometru. 

 

V. Mednarodna dejavnost 

Od leta 2010 aktivno sodelujemo v evropskem združenju medicinskih sester FOHNEU s področja 
medicine dela. Predsednica strokovne sekcije je članica evropskega združenja in deluje v delovni 
skupini za izobraževanje. Vsako leto sta organizirani dve delovni srečanji, vendar se jih vedno ne 
moremo udeležiti. 

VI. Program dela in cilji za leto 2020 

Program dela: 

• uskladitev in objava strokovnih protokolov in postopkov v ZN za strokovno področje, 

• izvedba dvodnevnega strokovnega izobraževanja.  
 

Cilji za leto 2020: 

• izvedba specializacije za VMS in DMS s področja MDPŠ ali specialna znanja s področja 
vidnih funkcij, 

• aktivno sodelovanje v evropskem združenju FOHNEU (na delovnih srečanjih dvakrat 
letno) in sodelovanje pri pripravi na 8. mednarodni kongres FOHNEU. 
 

VII. Druge aktivnosti 

Sodelovanje z drugimi strokovnimi sekcijami in društvi znotraj Zbornice – Zveze ter z Zdravniškim 
združenjem s področja medicine dela, prometa in športa. 

 

Poročilo pripravila: doc. dr. Nevenka Šestan, predsednica  

 

12.2. 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 

• strokovna sodelavka sekcije za področje zavodov za prestajanje kazni zapora: Mateja Karo 
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Izvršni odbor Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji in stalne delovne 

skupine managementa zdravstvene nege na področju psihiatrije so v letu 2019 zasedali na štirih 

(4) rednih in osmih (8) korespondenčnih sejah. 

II. Izvedena strokovna srečanja 

Samostojno organizirano strokovno srečanje 

• 18. in 19. april 2019, Terme Zreče: Svetovalne in motivacijske tehnike VII.  
Sodelovanje pri organizaciji strokovnih srečanj z UPK Ljubljana 

• 30. maj 2019, UPK Ljubljana: Skupnostna psihiatrična obravnava danes in jutri 
Sodelovanje pri organizaciji strokovnih srečanj z DMSBZT Maribor 

• 18. oktober 2019, Kadetnica Maribor: Kakovostno in varno delo v psihiatriji  

 

III.  Založniška dejavnost 

V letu 2019 je Sekcija MS in ZT v psihiatriji ob izvedenih strokovnih srečanjih izdala tri zbornike 
recenziranih strokovnih prispevkov.  
V glasilu Utrip je sekcija objavljala prispevke o svojih strokovnih seminarjih in prispevek ob 50. 
obletnici delovanja sekcije.  

      

 

III. Druga strokovna dejavnost 

1. Člani sekcije so sodelovali v delovnih skupinah pri Ministrstvu za zdravje o implementaciji 
Nacionalne resolucije o duševnem zdravju 2018–2028. 
2. IO sekcije je potrdil in poslal v nadaljnjo obravnavo tri nove nacionalne protokole (Diskretni 
nadzor, Stalni nadzor v gibanju, Testiranje na prisotnost psihoaktivnih substanc v urinu in slini) in 
šest prenovljenih nacionalnih protokolov.  

 

IV. Mednarodna dejavnost 

Sekcija MS in ZT v psihiatriji je članica HORATIO – evropskega združenja zdravstvene nege na 
področju psihiatrije. Član naše sekcije je s predavanjem sodeloval na Mednarodnem festivalu 
zdravstvene nege na področju psihiatrije v okviru evropskega združenja HORATIO v 
Kopenhagnu.  

 

V. Program dela in cilji za leto 2020 

Samostojno organizirana strokovna srečanja: 

• 2. in 3. april 2020, Terme Zreče: Svetovalne in motivacijske tehnike za delo s pacienti 
VIII 

Sodelovanje pri organizaciji strokovnega srečanja s PB Vojnik: 

• 22. maj 2020, PB Vojnik: Terapevtska komunikacija in medosebni odnos 
Sodelovanje pri organizaciji strokovnega srečanja s PB Ormož: 

• 15. oktober 2019, PB Ormož: Medpoklicno sodelovanje v zdravstvu 
(podelitev priznanj na ožjem strokovnem področju) 

V letu 2020 načrtujemo izdajo Almanaha Sekcije MS in ZT v psihiatriji ob 50. obletnici delovanja 
sekcije.  
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VI. Druge aktivnosti 

Sekcija MS in ZT v psihiatriji je 18. 10. 2019 z bogatim kulturnim programom slovesno praznovala 
abrahama –50-letnico delovanja. V sodelovanju z DMSBZT Maribor smo praznovali v dvorani 
Kadetnice v Mariboru. Podeljena so bila priznanja na ožjem strokovnem področju psihiatrije in 
zahvale za uspešno vodenje sekcije nekdanjim predsednicam in predsedniku. 

 

Poročilo pripravil: Darko Loncnar, predsednik 

 

12.3. Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 

Šolska 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 

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 zdravstvenovzgojno delo v okviru različnih srečanj in 

dogodkov, seznanjamo in učimo dijake in študente pripadnosti in vključevanju v delo regijskih strokovnih 

društev in Zbornice – Zveze, vključujemo se v znanstvenoraziskovalno 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 

II. Izvedena strokovna srečanja 

14. marec 2019, Celje: Znanje za boljše zdravje – natančna, varna in odgovorna obravnava 
pacientov v času diagnostike, zdravljenja in zdravstvene nege.  

III. Založniška dejavnost 

Strokovni zbornik z recenzijo z naslovom: Znanje za boljše zdravje – natančna, varna in odgovorna 
obravnava pacientov v času diagnostike, zdravljenja in zdravstvene nege. 

III. Druga strokovna dejavnost 

21. 6. 2019, sedež Zbornice – Zveze: sestanek vodstva Zbornice – Zveze in sekcije z ravnatelji 
srednjih zdravstvenih šol. 

IV. Mednarodna dejavnost 

Posamezni člani, predavatelji na visokih zdravstvenih šolah in fakultetah, sodelujejo v različnih 
mednarodnih projektih in predavajo na mednarodnih znanstvenih konferencah. 
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V. Program dela in cilji za leto 2020 

12. marca 2020 bomo izvedli enodnevni strokovni seminar z učnimi delavnicami: Znanje kot 
podlaga sodobni zdravstveni negi in oskrbi.  
Septembra 2020 bomo počastili 50 let delovanja Sekcije medicinskih sester v vzgoji in 
izobraževanju in mednarodno leto medicinskih sester in babic. 
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. 

Cilji: skupaj z Zbornico – Zvezo skrbeti za kakovostno izobraževanje dijakov in študentov 
zdravstvene nege in poenoteno poučevanje izobraževalnih vsebin na vseh izobraževalnih 
institucijah. 
Člani izvršilnega odbora sekcije aktivno sodelujemo v okviru Zbornice – Zveze z vodstvom srednjih 
zdravstvenih šol. Želimo si aktivnega sodelovanja tudi s predstavniki visokih zdravstvenih šol in 
fakultet. 

 

Poročilo pripravila: Irena Šumak, predsednica 

 

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

 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 

Člani izvršilnega odbora: 

• predsednik: Anton Justin 

• podpredsednica: Marjetka Nemeš 

• člani:     
anesteziologija: Zlatko Grubešić (tajnik sekcije), Tjaša Korelič; 
intenzivna terapija: Jernej Mori, Dragica Karadžić; 
transfuzija: Maja Draksler, Lejla Lampret, Suzana Pečarič. 
 
Koordinatorji delovnih skupin: 
anestezija: Brigita Erbežnik Zdravković, 
intenzivna terapija: Bojana Korošec, 
transfuzija: Lejla Lampret Goševac. 

II. Izvedena strokovna srečanja 

• 13. 2.–16. 2. 2019: v sodelovanju s strokovno sekcijo MS in ZT v urgenci in EfCCNa 
je v Ljubljani potekal kongres: 8 th EfCCNa Congress 2019 - Ljubljana Slovenia; 

• 25. 4. 2019: strokovno izobraževanje: Mehanska ventilacija 1. Del, Klinika Golnik; 

• 17. 5. 2019: enodnevni 52. strokovni seminar Primeri povezovanja med delovnimi 
skupinami in dobre klinične prakse, Ljubljana; 

• 3. 10. 2019: strokovno izobraževanje: Mehanska ventilacija, osnovna, Klinika Golnik; 

• 4. 10. 2019: strokovno izobraževanje: Mehanska ventilacija, napredna, Klinika 
Golnik; 

• 11. 10. 2019: Svetovni dan boja proti bolečini: izvajanje aktivnosti v sodelovanju s 
HDMARIST ob pridružitvi kampanji STOP the pain; 

• sodelovanje pri strokovnem izobraževanju Lajšanje akutne pooperacijske bolečine v 
okviru Službe za lajšanje akutne pooperacijske bolečine Kliničnega oddelka za 
anesteziologijo, intenzivno terapijo in transfuziologijo in službe SB Ptuj – 
izobraževanje za medicinske sestre; 

• 21. 11. 2019: strokovno izobraževanje: Žilni pristopi, Ljubljana; 
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• 26. 11. 2019: strokovno izobraževanje: Priprava, shranjevanje, distribucija in 
transfuzija krvnih komponent, Ljubljana; 

• 4. 12. 2019: strokovno izobraževanje: Hemodinamski monitoring, Ljubljana. 

III. Založniška dejavnost 

Leta 2019 nismo izdali nobene publikacije. 
Bibliografija predsednika sekcije za leto 2019: 
1. JUSTIN, Anton. Anatomija ven vratu, klavikularne regije, femoralne regije ter nadlahti in 
stegna: Žilni pristopi, Ljubljana, 21. november 2019. [COBISS.SI-ID 2048600177]  
2. BAKARIČ, Anja, MRAK, Nuša, JUSTIN, Anton. Delirij v pooperativnem obdobju = Delirium in 
post-operative period. V: FOŠNARIČ, Lidija (ur.). Zdravstvena nega kirurškega pacienta med 
teorijo in inovativno prakso : zbornik predavanj z recenzijo : [dvodnevni strokovniseminar], Laško, 
15. in 16. marec 2019. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza 
strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenihtehnikov Slovenije, Sekcija 
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kirurgiji, 2019. Str. 106–112, ilustr. ISBN 978-961-
93277-7-7.[COBISS.SI-ID 2048455537]  
3. JUSTIN, Anton, ŠIFRER, Franc. Kako ventiliramo KOPB in astmo ter med in po srčnem 
zastoju: praktična delavnica na srečanju Mehanska ventilacija - napredna, Golnik, 4. 10. 2019. 
[COBISS.SI-ID 2048603249]  
4. JUSTIN, Anton. Nadzor nad kapnometrijo : Hemodinamski monitoring, Ljubljana, 4. december 
2019. [COBISS.SI-ID 2048599409]  
5. JUSTIN, Anton, KADIVEC, Saša, KRIŽMARIĆ, Miljenko. Parametri preoksigenacije med 
zaprto aspiracijo umetne dihalne poti = Pre-oxygenationparameters during closed aspiration. V: 
KADIVEC, Saša (ur.). Akutno poslabšanje kroničnih bolezni (pljučni rak, astma, intersticijske 
bolezni): zbornik predavanj z recenzijo : program za zdravstveno nego. Golnik: Univerzitetna 
klinika za pljučne bolezni in alergijo, 2019. Str. 77-85, tabele. ISBN 978-961-6633-53-6. 
[COBISS.SI-ID 2048562801]  
6. BEGUŠ, Goranka, JUSTIN, Anton. Postopki, izzivi in zapleti zdr. nege. Pro et contra diskusija: 
Mehanska ventilacija - napredna, Golnik, 4. 10. 2019. [COBISS.SI-ID 2048602993]  
7. JUSTIN, Anton, KRIŽMARIĆ, Miljenko. Preoksigenacija med zaprto aspiracijo umetne dihalne 
poti = Pre-oxygenation during theclosed suction of the tracheal tube. V: ANGLEITNER SAGADIN, 
Tanja (ur.). Zbornik povzetkov = Book of abstracts. 1. izd. Maribor: Alma Mater Europaea - ECM, 
2019. Str. 275. ISBN 978-961-6966-45-0. 
http://press.almamater.si/index.php/amp/catalog/view/12/14/70-1. [COBISS.SI-ID 2048602225]  
8. JUSTIN, Anton. Preoksigenacija med zaprto aspiracijo umetne dihalne poti: (magistrsko delo). 
Maribor: [A. Justin], 2019. V, 31 str., 1 str. pril., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=73443. 
[COBISS.SI-ID 2498980]  
9. JUSTIN, Anton, JERMAN, Matic. Raba točkovnega seznama TISS 28 pri razporejanju 
negovalnega kadra v dnevne izmene. V: KADIVEC, Saša (ur.). Akutno poslabšanje kroničnih 
bolezni (pljučni rak, astma, intersticijske bolezni) : zbornik predavanj z recenzijo: program za 
zdravstveno nego. Golnik: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo, 2019. Str. 126–139, 
ilustr. ISBN 978-961-6633-53-6. [COBISS.SI-ID 2048564337]  
10. JUSTIN, Anton. Reliability comparison between assessment scales ICDSC, CAM-ICU, NU-
DESC: European Federation of Critical Care Nursing AssociationCongress 2019, Ljubljana, 13–
16 February 2019. [COBISS.SI-ID 2048599153]  
11. JUSTIN, Anton. Sedacija in postopki ob ekstubaciji: strokovno srečanje Mehanska ventilacija 
I. del, Golnik, 25. 4. 2019. [COBISS.SI-ID 2048486769]  
12. BEGUŠ, Goranka, JUSTIN, Anton. Sedacija, analgezija, relaksacija med nadzorovanim 
predihavanjem in postopki ob ekstubaciji: Mehanska ventilacija osnovna, Golnik, 3. 10. 2019. 
[COBISS.SI-ID 2048600945]  
13. JUSTIN, Anton, PODLIPNIK, Tanja, JERMAN, Matic, VRANKAR, Katja. Soočenje mentorjev 
v kliničnih okoljih s študenti zdravstvene nege različnih kultur. V: SMODIŠ, Marta (ur.), et al. 
Novosti in trendi razvoja kliničnega usposabljanja študentov: zbornik predavanj. Jesenice: 
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. Str. 31–35. ISBN 978-961-6888-45-5. [COBISS.SI-
ID 2048612465]  
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14. CAMLEK, Luka, JUSTIN, Anton. Sprejem bolnika in ventilacija, sedacija, monitoringi in alarmi: 
praktična delavnica na srečanju Mehanska ventilacija osnovna, Golnik, 3. 10. 2019. [COBISS.SI-
ID 2048601713]  
15. JUSTIN, Anton, CAMLEK, Luka. Sprejem bolnika in ventilacija, sedacija, monitoringi in alarmi: 
praktična delavnica na strokovnem srečanju Mehanska ventilacijaI. 1. del, Golnik, 25. 4. 2019. 
[COBISS.SI-ID 2048487537] 

 

IV. Druga strokovna dejavnost 

• V sodelovanju s prof. Križmarićem, Fakulteto za zdravstvene vede v Mariboru in 
Zbornico – Zvezo priprava projekta Postavitve opreme in zdravil na reanimacijskih 
vozičkih po sistemu kodiranja. 

• Priprava usmeritev na področju Obvladovanja akutne in kronične bolečine –strategija 
in aktivnosti razvoja zdravstvene nege. 

• Sekcija je aktivno sodelovala pri pripravi predloga dokumenta specializacija iz 
urgentnih stanj. 

• Člani sekcije so aktivno sodelovali pri pripravi dokumenta Strategija razvoja 
intenzivne medicine v RS. 

• Strateško aplikativno raziskovanje orodja za obremenjenost medicinskih sester, 
načrtovanja potrebne opreme in stopnje intenzivnosti oskrbe na oddelkih za 
intenzivno nego in terapijo v kliničnih okoljih za pripravo orodja v slovenskem 
prostoru z zbiranjem nabora neopredeljenih aktivnosti. 

• - Podelili smo dve priznanji na ožjem strokovnem področju. 

V. Mednarodna dejavnost 

• Predstavnika sekcije sta se udeleževala rednih polletnih sestankov Svetovnega 
združenja medicinskih sester v anesteziji, Evropskega združenja zdravstvene nege 
kritično bolnega in Svetovnega združenja zdravstvene nege kritično bolnega. O tem 
sta poročala na rednih sestankih IO in DS za anesteziologijo, intenzivno terapijo in 
transfuziologijo, kjer se vodi zapisnik sestanka o aktivnostih. 

• V sodelovanju s predstavniki Mednarodne zveze medicinskih sester v anesteziologiji 
(IFNA) in odborom za načrtovanje kongresov smo se 16. novembra 2019 sestali v 
Ljubljani 

 

V. Program dela in cilji za leto 2020 

• V letu 2020 bo strokovna sekcija izvedla več enodnevnih strokovnih seminarjev na 
temo obvladovanje bolečine, hemodinamski monitoring, žilni pristopi in (priprava, 
shranjevanje, distribucija in transfuzija krvnih komponent).  

• V sodelovanju z UKC Ljubljana načrtujemo izobraževanje za specialna znanja s 
področja uvajanja periferno uvedenih osrednjih venskih katetrov z ultrazvočno 
metodo. 

• V maju bo organiziran 53. strokovni seminar z naslovom Strategije zagotavljanja 
varnosti pri ravnanju z zdravili z visokim tveganjem: Kako sinhronizirati triado 
medicinska sestra-zdravilo-pacient: »Zdravila naj ne postanejo strupi«. 

• -Aplikacija usmeritev razvoja zdravstvene nege v klinična okolja na področju 
obvladovanja akutne in kronične bolečine in izvajanje aktivnosti ob svetovnem dnevu 
bolečine v kliničnih okoljih v slovenskem prostoru. 

VI. Druge aktivnosti 

Nadaljevanje aktivnosti strateškega raziskovanja ocene kritično bolnih v enotah intenzivnih terapij 
s točkovnim sistemom TISS 28 in razširitvijo nabora neopredeljenih aktivnosti v različnih kliničnih 
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okoljih v slovenskem prostoru. Priprava v sodelovanju med Zbornico – zvezo in zdravstvenimi 
fakultetami – uporabno orodje za načrtovanje obremenjenosti medicinskih sester, stopnje 
intenzivnosti oskrbe in načrtovanje potrebne opreme za oskrbo kritično bolnih v enotah intenzivne 
terapije. 

 

Poročilo pripravil: Anton Justin, predsednik  

 

12.5. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti
  

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 

Člani izvršilnega odbora: 

• predsednica: mag. Andreja Krajnc  

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

• stalno vabljena: dr. Mateja Berčan, ZZPMS 

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

• IO sekcije v sestavi članov za mandatno obdobje 2017–2021 se je v letu 2019 sestal na štirih 
rednih sejah. 

 

II. Izvedena strokovna srečanja 

11. april 2019, Ljubljana: 13. redni posvet vodij v patronažni dejavnosti  
23. in 45. oktober 2019, Terme Zreče: Izzivi patronažnega varstva pri obravnavi starejše osebe 
v domačem okolju in podoba medicinske sestre v patronažnem varstvu. 
Strokovnega izobraževanja se je udeležilo več kot 160 udeležencev.  

III. Založniška dejavnost 

• Izročki predavanj s strokovnega srečanja: Zreče, 2019 

• Družina – partner pri obravnavi posameznika v patronažnem varstvu, strokovni članek v 
Zborniku z recenzijo (DMSZT Maribor, december 2019) 

• 14. marec 2109: Sprejetje kompetenc v zdravstveni negi ali ponovna stavka (sodelovanje 
v radijski oddaji Radijska tribuna) (https://4d.rtvslo.si/arhiv/radijska-
tribuna/174601747?fbclid=IwAR1JsYq8LDdGQzT6IZlIg-
0LckWG_qPYzB2HUB5LIMvsdiifBfeMxiPDno0) 
3. julij 2019: RA SLOV 1: Paliativna oskrba (sodelovanje v radijski oddaji Studio ob 17h) 
(https://radioprvi.rtvslo.si/2019/06/studio-ob-17-00-44/) 

•  Delo Generacija +, 23. 4. 2019: Ko nas obišče patronažna sestra 
(https://www.delo.si/novice/slovenija/ko-nas-obisce-patronazna-sestra-174109.html)  

• Delo Generacija +, 1. 8. 2019: Kaj v vročini svetujejo patronažne sestre 
(https://www.delo.si/novice/slovenija/kaj-v-vrocini-svetujejo-patronazne-sestre-
212190.html)  

• Delo Generacija +, 4. 11. 2019: Nasilje nad starejšimi prevečkrat spregledano 
(https://www.delo.si/novice/slovenija/nasilje-nad-starejsimi-preveckrat-spregledano-
244302.html). 

IV. Druga strokovna dejavnost 

• Analizirali smo podatke o opravljenih storitvah in pripravljali izhodišča za nadaljnje ukrepe 
z željo dokončne ureditve financiranja področja patronažne dejavnosti. Podatke smo 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/radijska-tribuna/174601747?fbclid=IwAR1JsYq8LDdGQzT6IZlIg-0LckWG_qPYzB2HUB5LIMvsdiifBfeMxiPDno0
https://4d.rtvslo.si/arhiv/radijska-tribuna/174601747?fbclid=IwAR1JsYq8LDdGQzT6IZlIg-0LckWG_qPYzB2HUB5LIMvsdiifBfeMxiPDno0
https://4d.rtvslo.si/arhiv/radijska-tribuna/174601747?fbclid=IwAR1JsYq8LDdGQzT6IZlIg-0LckWG_qPYzB2HUB5LIMvsdiifBfeMxiPDno0
https://radioprvi.rtvslo.si/2019/06/studio-ob-17-00-44/
https://www.delo.si/novice/slovenija/ko-nas-obisce-patronazna-sestra-174109.html
https://www.delo.si/novice/slovenija/nasilje-nad-starejsimi-preveckrat-spregledano-244302.html
https://www.delo.si/novice/slovenija/nasilje-nad-starejsimi-preveckrat-spregledano-244302.html
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poslali na MZ in ZZZS in na podlagi podatkov predlagali spremembe za Splošni dogovor 
2020. 

• Na MZ in ZZZS smo podali pobudo za spremembe Splošnega dogovora 2020.  

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

• Pripravili smo več strokovnih mnenj za področje patronažnega varstva, ki smo jih 
posredovali pristojnim na Zbornici – Zvezi. 

• Aktivno smo sodelovali v delovni skupini za pripravo kadrovskih normativov in 
standardov. 

• Kot predstavniki stroke smo aktivno vključeni v izvedbo projekta MoST, ki poteka na NIJZ 
in je namenjen nadgradnji preventivnih programov v patronažni dejavnosti. 

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

• V glasilu Utrip smo objavili poročilo s strokovnega izobraževanja (december 2019). 

• V letu 2019 smo odgovorili na več kot 350 elektronskih sporočil, ki smo jih prejeli na 
elektronski naslov: patronazna.sekcija@gmail.com. Pripravili smo skupaj 18 dopisov, ki 
smo jih preko pisarne Zbornice – Zveze posredovali na različne naslove ali pa smo jih 
naslovili samo na Zbornico – Zvezo. 

V. Program dela in cilji za leto 2020 

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, demografska in epidemiološka struktura prebivalstva na 
posameznih terenskih območjih, indeks razvitosti posameznih terenskih območij, 
podeželje ter posebni pogoji na demografsko ogroženih in geografsko odročnih območjih 
– pozvati MZ za pripravo mreže skupaj s člani sekcije. 

4. Pripraviti nacionalni protokol Predaja pacienta v domačo oskrbo. 
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 pomembno 
prispevajo h krepitvi položaja stroke in opolnomočenja vodij – vsaj enkrat letno. 

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

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. 

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. 

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. 

15. Priprava priporočenih dokumentacijskih obrazcev za patronažno varstvo. 

mailto:patronazna.sekcija@gmail.com
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Prireditve, ki jih želimo organizirati:  

• 14. redni posvet vodij patronažnih služb; 

• dvodnevni strokovni seminar s strokovnimi vsebinami z naslovom: Izzivi kakovostne in 
varne obravnave v patronažnem varstvu. 

  
Publicistična dejavnost: 

• Priprava strokovne monografije Priporočila za organiziranje in delovanje patronažnega 
varstva 

 

 

Poročilo pripravila: mag. Andreja Krajnc 

 

12.6. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti 

 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 

Člani izvršilnega odbora: 

• predsednica: Tatjana Požarnik 

• podpredsednica: Tatjana Trotovšek 

• člani: Sanja Arnautović, Barbara Luštek, Blaž Brdnik, Elvira Sadiku, Simona Sečko, Aljoša 
Kraševec, Gorana Furlanič 

 

II. Izvedena strokovna srečanja 

• 22. in 23. november 2019: strokovno izobraževanje Kako lahko preprečimo okužbe v 
perioperativnem okolju, Ptuj  

III. Založniška dejavnost 

- Zbornik Kako lahko preprečimo okužbe v perioperativnem okolju, november 2019 
- Monografija Perioperativna zdravstvena nega, november 2019 
- Zgibanka o kirurškem dimu v slovenskem in angleškem jeziku 
- Brošura o kirurškem dimu, prevedena v angleški jezik 

IV. Druga strokovna dejavnost 

- 9.–10. maj 2019: udeležba na Kongresu zdravstvene in babiške nege Slovenije (aktivna 
udeležba Tatjane Požarnik s predavanjem), Brdo pri Kranju  

- 16. –19. maj 2019: udeležba na 9. kongresu EORNA (aktivna udeležba Tatjane Požarnik 
z e-plakatom), Haag, Nizozemska 

- Udeležba na strokovnem izobraževanju Sekcije MS in ZT v endoskopiji in predstavitev 
projekta o odstranjevanju kirurškega dima – aktivna udeležba Tatjane Požarnik s 
predavanjem 

- 27. 6. – 1. 7. 2019: udeležba na kongresu ICN (aktivna udeležba Tatjane Požarnik s 
predavanjem), Singapur 
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V. Mednarodna dejavnost 

Sekcija je članica evropskega združenja operacijskih medicinskih sester EORNA. 

 

VI. Program dela in cilji za leto 2020 

- Organizacija strokovnih izobraževanj enkrat ali dvakrat letno 
- Izdaja zbornikov predavanj ob strokovnih izobraževanjih 
- Aktivna udeležba na kongresih EORNA (predavanja, plakati) 
- Aktivna udeležba na kongresih in simpozijih zdravstvene in babiške nege Slovenije 
- Udeležba na AORN Global Surgical Conference & EXPO v naslednjih letih 
- Izdaja brošur v okviru projekta Promocija zdravega in varnega delovnega okolja 
- Aktivna udeležba na strokovnih izobraževanjih drugih strokovnih sekcij 
- Oblikovanje novih nacionalnih protokolov 
- Organizacija učnih delavnic 
- Projekt e-učilnice. 

 

Poročilo pripravila: Tatjana Požarnik, predsednica 

 

 12.7. 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 

Njenjić 
V letu 2019 smo imeli 2 seji ter 13 korespondenčnih sej. 

II. Izvedena strokovna srečanja 

6. 2. 2019: Srečanje vodij porodnih blokov slov. porodnišnic 

22. in 23. 3. 2019: Strokovno izobraževanje z interaktivnimi učnimi delavnicami – šola CTG  

5. 4. 2019: Strokovno izobraževanje Babištvo v teoriji in praksi, Ptuj 

18. in 19. 10. 2019: Strokovno izobraževanje z interaktivnimi učnimi delavnicami – šola CTG  

8. 11. 2019: Strokovno izobraževanje Skrb za kakovost zdravja žensk, otrok in družin, 

Ljubljana 

III.Založniška dejavnost 

Izdaja dveh zbornikov ob izobraževanju na Ptuju in v Ljubljani. 

 

IV. Druga strokovna dejavnost 

V pripravi so nacionalni protokoli in kompetence. 
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IV. Mednarodna dejavnost 

ČLANSTVO V ICM (International Confederation of Midwives) in EMA (European Midwives 

Association), 

Udeležba na 32. mednarodnem babiškem kongresu v Indoneziji, od 21. do 25. 6. 2020. 

 

V. Program dela in cilji za leto 2020 

V letu 2020 načrtujemo dve samostojno organizirani strokovni srečanji: 

- srečanje ob mednarodnem dnevu babic (5. 5. 2020),  

- organizirali bomo tudi srečanje vseh vodij slovenskih porodnih blokov z željo po sodelovanju 

in izmenjavi izkušenj ter dobrih praks, 

- s pomočjo ankete pridobiti podatke o kadrovski problematiki babic v slovenskem prostoru in 

psledično s pomočjo zbranih podatkov vplivati na povečan vpis. 

 

Poročilo pripravila: Karolina Kovač, predsednice  

  

12.8. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji  

 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 

Člani izvršilnega odbora: 

• predsednica: Maruša Ahačič  

• podpredsednica: Lojzka Prestor 

• člani: Natalija Vičar, Karmen Založnik, Vlado Kodrič, Marija Krt, Dragica Pavkovič, Izidor Kos 
Barbara Blaževič  

 

V letu 2019 smo izvedli eno redno in osem korespondenčnih sej.  

II. Izvedena strokovna srečanja 

• 18. 1. 2019: delavnica Spirometrija, Ljubljana  

• 5. in 6. 4. 2019: Kaj je novega pri obravnavi pljučnega bolnika, Topolšica 

• 8. 11. 2019: Spirometrija in inhalacijska zdravila, Maribor 
 

 

III. Založniška dejavnost 

Izdali smo zbornik Kaj je novega pri obravnavi 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.  

• Oblikovanje novih nacionalnih protokolov.  
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V. Program dela in cilji za leto 2020: 

• 31. 1. 2020: seminar o cigareti oziroma kajenju v sodelovanju s Sekcijo v promociji 
zdravja in zdravstveno vzgojo ter s Sekcijo družinske medicine;  

• 13. in 14. 3. 2020: dvodnevni seminar v Novem mestu; 
6. maj do 9. maj 2020: v sodelovanju z Združenjem pnevmologov Slovenije, alergološko in 
imunološko sekcijo, Slovenskim imunološkim društvom in Univerzitetno kliniko za pljučne bolezni 
in alergijo Golnik, Univerzitetnim kliničnim centrom Ljubljana in Univerzitetnim kliničnim centrom 
Maribor organiziramo 7. slovenski pnevmološki kongres, združen z alergološkim in imunološkim 
kongresom, Grand hotel Bernardin v Portorožu; 

• november 2020: delavnica Motnje dihanja v spanju; 
. 
CIlji: 

• obdržati ali povečati število udeležencev na seminarjih, 

• izdaja recenziranega zbornika. 

 

Poročilo pripravila: Maruša Ahačič, predsednica 

 

12.9. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji 

 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji skrbi za ohranjanje bazičnega znanja, 

prenos novih znanj ter praktičnih veščin in spretnosti na vseh ravneh zdravstvenega varstva. Je 

povezovalna in svetovalna organizacija, ki se odziva na trenutna stanja na področju zdravstvene nege 

v pediatriji. Je dostopna vsakemu posamezniku na strokovnem področju in omogoča izboljšave ter 

inovacije na področju zdravstvene nege v pediatriji. Spodbuja raziskovalno dejavnost ter sodeluje pri 

implementiranju rezultatov v prakso. 

Člani izvršilnega odbora: 

• predsednica: Ivanka Limonšek 

• podpredsednica: Majda Oštir 

• člani: Matjana Koren Golja, Andreja Ljubič, Jasmina Kamenčič Grmek, Cvetka Skale, Gabriela 
Gabor, Andreja Doberšek, Doroteja Dobrinja 

 

Mandat članov IO je od novembra 2019 do 2023.  

II. Izvedena strokovna srečanja 

• 22. in 23. 11. 2019: Z znanjem, pravilnim pristopom in komunikacijo do varne 
zdravstvene nege otrok, Zreče  

  

III. Založniška dejavnost 

Zbornik Z znanjem, pravilnim pristopom in komunikacijo do varne zdravstvene nege otrok 

 

IV. Druga strokovna dejavnost 

- Poslanica ob svetovnem dnevu otrok: Svetovni dan otrok, 2019 #GoBlue. 
- Sodelovanje naših članov pri izvedbi strokovnih nadzorov s svetovanjem. 
- Objava strokovnih člankov.  
- Sodelovanje na pediatričnih dnevih v Mariboru.  
- Revizija nacionalnega protokola Zdravstvena nega novorojenčkovega popka s prilogo. 

https://www.youtube.com/results?search_query=%23GoBlue
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- Izdelava navodil za nego novorojenčkovega popka za starše v slovenskem in albanskem 
jeziku (Nega novorojenčkovega popka – navodila za starše, Nega novorojenčkovega 
popka – navodila za starše (albanski jezik). 

- Izdelava novih nacionalnih protokolov:  
- 07.01 NP merjenje telesne temperature pod pazduho pri otroku, 07.02 NP merjenje 

telesne temperature v rektumu pri otroku, 07.03 NP merjenje telesne temperature z 
nekontaktnim IRT pri otroku, 07.04 NP merjenje telesne temperature v sluhovodu pri 
otroku; 

- 09.01 NP Zagotavljanje termo-nevtralnega okolja v inkubatorju, priloga Uravnavanje in 
nadzor telesne temperature nedonošenčka in novorojenčka v inkubatorju. 

V. Mednarodna dejavnost 

Majda Oštir se je udeležila sestanka Pediatric nursing assotiations of Europe (PNAE), ki združuje 
organizacije zdravstvene nege v pediatriji in prenesla aktualne vsebine v strokovno sekcijo. V letu 
2020 bomo gostitelji tega srečanja, in sicer oktobra v Ljubljani. 

 

VI. Program dela in cilji za leto 2020 

      Strokovno vodenje sekcije bo sledilo naslednjim strateškim ciljem: 

- varna in kakovostna zdravstvena nega zdravega in bolnega otroka in mladostnika; 
- spodbujanje raziskovalnega dela zdravstvene nege, ki bo temeljilo na dokazih; 
- razvoj izobraževanja v smislu spremljanja sodobnih smernic in implementacija znanja v 

praktično delo; 
- promocija strokovne sekcije in prepoznavnost v strokovnem in širšem okolju; 
- večanje zavednosti pomena preventivnih akcij na področju pediatrične zdravstvene nege; 
- povezovanje strokovne sekcije z ostalimi strokovnimi institucijami, ki pomembno vplivajo 

na zdravje otrok in mladostnikov; 
- vključevanje izvajalcev, ki so manj prepoznani na področju pediatrične zdravstvene nege; 
- povečanje sodelovanja z menedžmentom, ki deluje na strokovnem področju našega dela. 

 

Dolgoročni cilji: 

- krepitev zdravstvenega stanja otrok in mladostnikov,  

- izboljšanje kakovosti na področju zdravstvene nege v pediatriji,  

- izboljšanje zdravja kronično bolnih otrok in mladostnikov,  

- povezovanje na strokovnem področju na vseh ravneh zdravstvenega varstva, 

- poenotenje standardov in smernic na področju zdravstvene nege, 

- aktivno sodelovanje v evropskih organizacijah zdravstvene nege v pediatriji. 

Naše tekoče usmeritve in cilji za leto 2020: 
- ustanovitev stalne delovne skupine glavnih medicinskih sester; 
- promocija cepljenja, 
- aktivnosti na področju varnega dela z zdravili, 
- k aktivnostim povabiti izvajalce zdravstvene nege, ki delujejo na področju šolstva (šole s 

prilagojenim programom, CIRIUS Kamnik, Vipava, IRIS, centre za naglušne in gluhe, 
vzgojne zavode …), 

- vzpostaviti aktivno sodelovanje z vključevanjem strokovnih vsebin na strokovnih srečanjih, 
ki so jim blizu. 

Marca bomo organizirali dvodnevno strokovno srečanje, aprila je predviden klinični popoldan v 
enem od posebnih in vzgojnih zavodov ter centrov, kjer skrbijo za otroke in mladostnike z motnjami 
v duševnem razvoju in vedenjskimi ter čustvenimi motnjami. Jeseni pa enodnevno strokovno 
srečanje, kjer bodo prikazani primeri dobre prakse. 

 

https://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/doc_attachments/nega_novorojenckovega_popka_2018_04_12_-_navodila_za_starse_slovenski_jezik.pdf
https://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/doc_attachments/nega_novorojenckovega_popka_2018_05_17_-_navodila_za_starse_albanski_jezik1.pdf
https://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/doc_attachments/nega_novorojenckovega_popka_2018_05_17_-_navodila_za_starse_albanski_jezik1.pdf
https://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/doc_attachments/07.01_np_merjenje_telesne_temperature_pod_pazduho_pri_otroku.pdf
https://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/doc_attachments/07.02_np_merjenje_telesne_temperature_v_rektumu_pri_otroku.pdf
https://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/doc_attachments/07.02_np_merjenje_telesne_temperature_v_rektumu_pri_otroku.pdf
https://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/doc_attachments/07.03_np_merjenje_telesne_temperature_z_nekontaktnim_irt_pri_otroku.pdf
https://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/doc_attachments/07.03_np_merjenje_telesne_temperature_z_nekontaktnim_irt_pri_otroku.pdf
https://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/doc_attachments/07.04_np_merjenje_telesne_temperature_v_sluhovodu_pri_otroku.pdf
https://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/doc_attachments/07.04_np_merjenje_telesne_temperature_v_sluhovodu_pri_otroku.pdf
https://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/doc_attachments/09.01_np_zagotavljanje_termo-nevtralnega_okolja_v_inkubatorju.pdf
https://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/doc_attachments/09.01_priloga_uravnavanje_in_nadzor_telesen_temperature_nedonosencka_in_novorojencka_v_inkubatorju.pdf
https://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/doc_attachments/09.01_priloga_uravnavanje_in_nadzor_telesen_temperature_nedonosencka_in_novorojencka_v_inkubatorju.pdf
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VII. Druge aktivnosti 

- aktivno sodelovanje z NIJZ, 

- povečati sodelovanje z združenjem za pediatrijo, 

- zdravstvenovzgojno delovanje na področju cepljenja, 

- objava strokovnih in poljudnih člankov na področju cepljenja z namenom povečati zavest 

staršev in otrok ter mladostnikov, da se odločijo za cepljenje,  

- povečati prepoznavnost našega dela na področju tveganih vedenj otrok in mladostnikov, 

- priprava dveh nacionalnih protokolov: antropometrične meritve otroka in mladostnika ter 

hranjenje otroka z motnjami požiranja 

 

 

Poročilo pripravila: Ivanka Limonšek, predsednica 

 
 12.10. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v družinski medicini 
 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 

Člani izvršilnega odbora: 

• predsednica: Barbara Bukovnik 

• podpredsednica: Jožica Eder  

• člani: Eva Koren, Darinka Petrič, Mira Brodarič, Tadeja Bizjak, Nataša Medved, Metka Žitnik, 
Melita Podgornik Kanalec in Tomaž Rantaša  

• drugi funkcionarji sekcije: Božena Istenič (svetovalka) 

 

II. Izvedena strokovna srečanja 

 

21. 3. in 22. 3. 2019: Sladkorna bolezen – primeri dobre prakse v ADM in vključitev CKZ-jev ter 
pomen triaže v ADM z učnimi delavnicami – predstavitev centra SIM 
9. 4. 2019: Pomen povezovanja vseh deležnikov ZN znotraj primarnega zdravstvenega varstva – 
multidisciplinarnost, varnost in kompetence 
24. in 25. 5. 2019: 45. strokovno srečanje timov 
21. 11. 2019: 8. Majhnov dan – celjski dan družinske medicine – aktualno v družinski medicini 
22. 11. 2019: Dan za bolnika s KOPB in sladkorno boleznijo v ambulanti družinske medicine 

 

III. Založniška dejavnost 

Glasilo Utrip, maj 2019: Okrožnica ZAE 2/2019: Dopolnitve šifrantov za obračun zdravstvenih 
storitev (Bukovnik B.) 
Glasilo Utrip, november 2019: 14. kongres EFPC – European forum for primary care (Eder J., 
Bukovnik B., Žitnik M.) 

 

IV. Druga strokovna dejavnost 

• Aktivna udeležba na 45. strokovnem srečanju timov družinske medicine 

• Aktivna udeležba na kongresu zdravstvene nege 

• 22. 5. 2019 poslan dokument na ZZZS za pojasnitev Okrožnice ZAE 2/2019: dopolnitve 
šifrantov za obračun zdravstvenih storitev 
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• Avgust/september 2019: priprava dokumenta za kadrovski normativ v primarnem 
zdravstvenem varstvu 

• December 2019: priprava programa specializacije s področja obravnave in vodenja 
pacienta s kronično nenalezljivo boleznijo – poslano na MZ 

• Maj, junij, september 2019: aktivno sodelovanje v strokovnih nadzorih s svetovanjem na 
področju dela DMS v ADM in DMS v ZVC/CKZ 

 

V. Mednarodna dejavnost 

Aktivna udeležba na 14. kongresu EFPC – European forum for primary care-predstavitev plakata 
(Žitnik, Bukovnik, Eder). 

VI. Program dela in cilji za leto 2020 

• 31. 1. 2020: organizacija strokovnega izobraževanja Dan brez cigarete z okroglo mizo v 
sodelovanju s pulmološko sekcijo in sekcijo v PZZV 

• Organizacija in izvedba dvodnevnega izobraževanja s slavnostno prireditvijo ob 40-
letnem delovanju sekcije 

• Organizacija posveta za pomočnice/pomočnike direktorjev zdravstvenih domov za 
področje zdravstvene nege 

• Organizacija enodnevnega izobraževanja 

• Sodelovanje v programskem in organizacijskem odboru za 46. strokovno srečanje timov 
ter aktivno predavanje 

• Organizacija regijskih srečanj za DMS v ADM oziroma aktivno sodelovanje predsednice 
na povabilo strokovnih regijskih posvetov za DMS v ADM 

• Izdaja vsaj dveh (mogoče treh) recenziranih in lektoriranih zbornikov 

• Prenašanje znanj, informacij preko glasila Utrip in e-novic 

 

 

VII. Druge aktivnosti 

• Izjava za javnost o kompetencah DMS v ADM 

• Septembra 2020 razpis volitev za člane IO sekcije 

• Februarja 2020 razpis sekcije za dosežke na ožjem strokovnem področju 

• Aprila 2020 slavnostna prireditev ob praznovanju 40. obletnice delovanja sekcije 

 

Poročilo pripravila: Barbara Bukovnik, predsednica 

 
 

12.11. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v oftalmologiji  

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 

Člani izvršilnega odbora: 

• predsednica: Lucija Grudnik  

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

 

Člani IO smo se v letu 2019 sestali dvakrat (12. 2. 2019, 17. 9. 2019). 
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II. Izvedena strokovna srečanja 

17. 5. 2019, Rogaška Slatina: Očesna vnetja 

 

III. Založniška dejavnost 

Zbornik Očesna vnetja, recenziran, lektoriran v slovenskem in angleškem jeziku, CIP 

IV. Druga strokovna dejavnost 

V prenovi imamo dva nacionalna protokola: Dajanje kapljic v oko in Dajanje mazil v oko. V 
izdelavi nov nacionalni protokol Spiranje očesa po kemični poškodbi. 

V. Mednarodna dejavnost 

14.–15. 6. 2019, Opatija: 7. kongres Hrvatske udruge medicinskih sestara z mednarodnim 
sodelovanjem, aktivna udeležba članice Zvonke Borse, predstavnice SB Novo mesto, pasivna 
udeležba treh članic IO 

VI. Program dela in cilji za leto 2020 

• Priprava nacionalnega protokola z naslovom: Izpiranje očesa po kemični poškodbi 

• Prenova dveh nacionalnih protokolov: Dajanje kapljic v oko in Dajanje mazil v oko 

• Organizacija enodnevnega strokovnega seminarja, ki bo 6. 3. 2020 v Ljubljani 

• Volitve novega vodstva Sekcije MS in ZT v oftalmologiji 

• Podelitev do dveh priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju 

• Udeležba na simpoziju zdravstvene in babiške nege Slovenije 2020 

• Tri seje IO 

• Izobraževanje zaposlenih v oftalmološki zdravstveni negi, sodelovanje z očesnimi oddelki 
vseh regijskih bolnišnic in obeh UKC 

 

VII. Druge aktivnosti 

Podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju. 

 

Poročilo pripravila: Lucija Grudnik, predsednica 

 

12.12. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kirurgiji  

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 

Člani izvršilnega odbora: 

• predsednica: Adrijana Debelak  

• podpredsednica: Lidija Fošnarič 

• člani IO: Mateja Košak Gregorič, Igor Robert Roj,  
Gordana Mirt, Karmen Jakomin, Nataša Kreft, Lucija Priteržnik,  

 

Sekcija je imela v letu 2019 dva sestanka, in sicer 13. 6. 2019 in 11. 10. 2019.  
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II. Izvedena strokovna srečanja 

• 15. 3.–16. 3. 2019, Laško: strokovni seminar ZN kirurškega pacienta med teorijo in 
inovativno prakso 

• 11. 10. 2019, Šmarješke Toplice: strokovno izpopolnjevanje Posvet v kirurški ZN 
 

III. Založniška dejavnost 

• 15. 3.–16. 3. 2019, Laško: strokovni seminar ZN kirurškega pacienta med teorijo in 
inovativno prakso – izdan zbornik predavanj z recenzijo: ISBN 978-961-93277-7-7 

• Utrip, november 2019: prispevek Strokovni posvet vodilnih medicinskih sester kirurških 
strok slovenskih bolnišnic 

• Utrip, april 2019: prispevek Zdravstvena nega kirurškega pacienta med teorijo in inovativno 
prakso 

 

 

IV. Druga strokovna dejavnost 

A. Debelak sodeluje pri pripravi izobraževanja specialnih znanj s področja enteralnega hranjenje 
v UKC Ljubljana. 

 

V. Program dela in cilji za leto 2020 

17. 4.–18. 4. 2020, Laško: organizacija 2-dnevnega strokovnega seminarja z naslovom Širitev 
inovativne in učinkovite prakse v ZN kirurškega pacienta (za približno 130 do 150 udeležencev) 
11. 10. 2020, kraj še ni znan: strokovno izpopolnjevanje Posvet v kirurški ZN, ki je namenjen vsem 
glavnim/vodilnim medicinskim sestram kirurških strok v slovenskem prostoru (20 do 30 
udeležencev) 
Priprava vsaj enega nacionalnega protokola 
Objava vsaj dveh prispevkov v Utripu 
Sodelovanje in povezovanje z drugimi strokovnimi sekcijami in regijskimi društvi, ki delujejo pod 
okriljem Zbornice – Zveze. Člani IO sekcije skupaj z Zbornico – Zvezo izvajajo nadzore s 
svetovanjem. 

 

Poročilo pripravila: Adrijana Debelak, predsednica 

 

12.13. 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, Irena Zupančič Knavs, Veronika Vidmar  
 

Seje izvršnega odbora: 

• 21. 5. 2019 seja IO SS na Zbornici – Zvezi – 1/2019; 

• 1D/2019, ki je bila od 22. do 24. 1. 2019; 

• 2D/2019, ki je bila od 14. 3. do 17. 3. 2019; 



 
 
 
 

102 
 

• 3D/2019, ki je bila od 10. 4. do 12. 4. 2019; 

• 7. 10. 2019 seja IO SS, na Zbornici – Zvezi – 2/2019. 
 

II. Založniška dejavnost 

Zdravstvena nega pacientov z motnjami v uriniranju – študijska literatura  

 

III. Druga strokovna dejavnost 

1. Izobraževanje za pridobitev specialnega znanja s področja zdravstvene nege pacienta z 
motnjami v uriniranju – 12. 3. do 4. 6. 2019. 
2. Oddan nacionalni protokol Katetrizacija ženske. 

IV. Program dela in cilji za leto 2020 

1. Šesto izobraževanje za pridobitev specialnega znanja s področja zdravstvene nege pacienta z 
motnjami v uriniranju, od marca do junija 2020. 
2. Strokovni seminar z učno delavnico Premeščanje pacienta, 26. 3. 2020. 
3. Priprava nacionalnega protokola Katetrizacija moškega. 

V. Druge aktivnosti 

Sodelovanje pri izvajanju strokovnih nadzorov. 

 

Poročilo pripravila: Bojana Hočevar Posavec, predsednica  

 

 

1.14. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji 

 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 

Člani izvršilnega odbora: 

• predsednica: Ana Istenič  

• podpredsednica: Majda Čaušević 

• članici: tajnica Maja Kožuh, Vesna Hamzić  
 

IO Sekcije MSZT se je v letu 2019 sestal na dveh sejah in imel deset (10) korespondenčnih sej. 

II. Izvedena strokovna srečanja 

 

• 18. april 2019: učna delavnica Izbrane vsebine iz področja zdravstvene nege 
onkološkega bolnika z bolečino;  

• 9. maj 2019: 46. strokovni seminar Celostna obravnava kot odgovor na potrebe 
onkoloških bolnikov v sodobni družbi; 

• 6. junij 2019: učna delavnica Centralni venski kateter s podkožnim prekatom – 
venska valvula: vstavitev, zdravstvena nega in oskrba pri bolniku z rakom. 
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III. Založniška dejavnost 

• Zbornik prispevkov 46. strokovnega seminarja z recenzijo Celostna obravnava kot 
odgovor na potrebe onkoloških bolnikov v sodobni družbi; kataložni zapis CIP; 

• Zbornik izročkov za učno delavnico Izbrane vsebine iz področja zdravstvene nege 
onkološkega bolnika z bolečino; 

• Zbornik izročkov za učno delavnico Centralni venski kateter s podkožnim prekatom – 
venska valvula: vstavitev, zdravstvena nega in oskrba pri bolniku z rakom. 

 

 

IV. Mednarodna dejavnost 

• Članstvo v European Oncology Nursing Society (EONS) Praga, 17. maj 2019: Vabljena 
aktivna udeležba na delavnicah in strokovni prireditvi ob evropskem dnevu medicinskih 
sester v onkologiji (ECND), sprejet Manifest varnosti (Safety Manifesto), (Ana Istenič); 

• Berlin, 23. do 28. marec 2019: Vabljena udeležba na seminarju (Masterclass in oncology 
nursing), European school of oncology nursing (Maja Kožuh); 

• Atene, 5. do 7. junij 2019: Udeležba na 2019 EONS Research Proposal Workshop 
(Majda Čaušević); 

• Barcelona, 27. september do 1. oktober 2019: Udeležba članic IO Sekcije na kongresu 
EONS12, aktivna udeležba Maja Kožuh. 

 

 

V. Program dela in cilji za leto 2020 

- Sodelovanje z DMSZT  
- Organizacija in izvedba 47. strokovnega seminarja 
- Izdaja zbornika predavanj z recenzijo 47. strokovnega seminarja 
- Priprava in izvedba delavnic Rokovanje in oskrba venske valvule s podkožnim prekatom  
- Priprava in izvedba delavnic Bolečina pri onkološkem bolniku  
- Priprava nacionalnega protokola Venska valvula 
- 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 simpoziju Z – Z 2020 
- Mednarodno sodelovanje z EONS 

 

 

VI. Druge aktivnosti 

21. 2. 2019: aktivna udeležba članic IO s predavanji na kliničnem popoldnevu z naslovom 
Posamezni vidiki holistične zdravstvene nege bolnic z ginekološkimi raki, Društvo MSBZT 
Ljubljana .         
23. 5. 2019: Poročanje s pptx predstavitvijo o dogajanju na ECND v Pragi na prireditvi ob 
mednarodnem dnevu medicinskih sester, Onkološki inštitut Ljubljana  
Izjave za PR: 4. februar – svetovni dan boja proti raku, rožnati oktober – mesec boja proti raku 
dojk. 

 

Poročilo pripravila: Ana Istenič, predsednica  
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12.15. Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji 

 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 

Člani izvršilnega odbora: 

• predsednica: Renata Batas 

• podpredsednica: Ines Prodan 

• člani: Dragica Jošar, Robertina Benkovič, Tadeja Krišelj, Anita Jelen, Vanja Vilar, Anita Jelar, 
Mojca Pfajfar – Rednak 

IO Sekcije MS v ET je imel v 2019 devet (9) sej, in sicer: 10. 1. 2019, 24. 1. 2019, 12. 2. 2019, 23. 4. 

2019, 18. 7. 2019, 3. 10. 2019, 21. 10. 2019, 8. 11. 2019 in 5. 12. 2019 ter štiri korespondenčne seje: 

28. 1. 2019, 3. 3. 2019, 6. 4. 2019 in 12. 11. 2019. 

II. Izvedena strokovna srečanja 

1. 29. in 30. 3. 2019: dvodnevno strokovno srečanje z mednarodno udeležbo Izzivi medicinskih 
sester na področju zdravstvene nege in oskrbe rane, inkontinence in stome, Terme Zreče 

2. 26. 4. 2019: enodnevne učne delavnice Zdravstvena nega in oskrba pacienta z izločalno 
stomo in nefrostomo, Zbornica – Zveza, Ljubljana 

3. 8. 11. 2019: enodnevno letno strokovno srečanje slovenskih enterostomalnih terapevtk 
Enterostomalna terapija v praksi 

4. 29. 11. 2019: enodnevne učne delavnice Zdravstvena nega in oskrba pacienta z izločalno 
stomo in nefrostomo, Zbornica – Zveza, Ljubljana  

 

III. Založniška dejavnost 

1. Zbornik strokovnih prispevkov s CIP, recenziran in lektoriran z naslovom »Izzivi medicinskih 
sester na področju zdravstvene nege in oskrbe rane, inkontinence in stome« v elektronski obliki in 
v pdf na USB - ključku. 
2. Poročilo z dvodnevnega strokovnega srečanja z mednarodno udeležbo v Termah Zreče »Izzivi 
medicinskih sester na področju zdravstvene nege in oskrbe rane, inkontinence in stome«. UTRIP 
XXVII | 4 maj 2019. 
3. Poročilo – strokovni prispevek z enodnevnega letnega strokovnega srečanja enterostomalnih 
terapevtk Slovenije v Termah Zreče »Enterostomalna terapija v praksi« UTRIP XXVII | 9 december 
2019. 

IV. Druga strokovna dejavnost 

• 9. in 10. maja 2019: moderiranje sklopa predavanj na kongresu Zbornice – Zveze 
»Medicinske sestre in babice, zagovornice zdravja za vse« in priprava povzetka sklopa 
predavanj. 

• V okviru Sekcije medicinskih sester v enterostomalni terapiji smo izdali naslednje 
nacionalne protokole: 

o NP Aplikacija zdravil po hranilni jejunostomi – teoretična izhodišča 
o NP Aplikacija zdravil po hranilni jejunostomi 
o NP Hranilna jejunostoma – teoretična izhodišča 
o NP Hranjenje po hranilni jejunostomi – teoretična izhodišča 
o NP Hranjenje po hranilni jejunostomi 
o NP Preveza hranilne jejunostome – teoretična izhodišča 
o NP Preveza hranilne jejunostome 

• Predsednica sekcije Renata Batas je bila članica komisije za izredni in sistemski nadzor 
novembra 2019. 

• Vanja Vilar in Anita Jelen, članici IO sekcije, sta delovali pri pripravi dokumentov – 
strokovnih priporočil za zdravstveno nego in oskrbo kroničnih ran, stom, inkontinence pri 
Ministrstvu za zdravje. 
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• Priprava dokumenta »Aktivnosti zdravstvene nege na področju enterostomalne terapije«. 

• Priprava 2. izdaje dokumenta »Strokovne usmeritve za izbiro in predpisovanje medicinskih 
pripomočkov za paciente s kolostomo, ileostomo, urostomo ter enterokutano fistulo.« 

• 9. novembra 2019 je predsednica sekcije Renata Batas aktivno sodelovala pri 
izobraževanju prostovoljcev Zveze ILCO Slovenija v Šmarjeških Toplicah. 

• Aktivno sodelovanje članic IO sekcije in predsednice s predavanji in izvajanjem praktičnega 
dela usposabljanja udeleženk Šole enterostomalne terapije, ki jo organizira UKC Ljubljana 
v sodelovanju s Sekcijo medicinskih sester v enterostomalni terapiji pri Zbornici – Zvezi. 

 

 

V. Mednarodna dejavnost 

• 5. do 7. junij 2019: aktivna udeležba (Renata Batas) s predavanjem na kongresu EWMA 
(European Woud Management Association) v Göteborgu 

• 8. junij 2019: aktivna udeležba (Renata Batas) s predavanjem na kongresu Združenja 
medicinskih sester Poljske 

• 23. do 26. junij 2019: aktivna udeležba (Renata Batas) s predavanjem in moderiranjem na 
14. Evropskem kongresu enterostomalne terapije v Rimu 

• Objava treh strokovnih prispevkov (Renata Batas) v Gastrointestinal Nursing – European 
Wound Ostomy Supplement ter aktivnosti kot Consulting Editor pri izdaji tega. 

• 5. 5. do 7. junij 2019: aktivna udeležba s predavanjem (Anita Jelen) na kongresu EWMA 
(European Woud Management Association) v Göteborgu 

 

VI. Program dela in cilji za leto 2020 

• V skladu z načrtom dela za leto 2020 so naše usmeritve in cilji usmerjeni v pozitivno poslovanje 
sekcije z ustvarjanjem presežka prihodkov nad odhodki. 

• Marca 2020 nameravamo organizirati dvodnevno strokovno srečanje z mednarodno udeležbo 
na temo »Napredna znanja na področju zdravstvene nege in oskrbe ran, stom in kontinence« in 
volitve članov IO sekcije ter predsednice za drugo mandatno obdobje. 

• Dvakrat v letu 2020 želimo organizirati učne delavnice »Zdravstvena nega pacienta z izločalno 
stomo« in »Zdravstvena nega pacienta z nefrostomo.«, ki bodo pripomogle k učenju medicinskih 
sester in poenoteni zdravstveni negi na območju Slovenije, ki se pri svojem delu srečujejo s 
pacientom z nefrostomo, cistostomo in črevesno izločalno stomo ter urostomo.  

• Jeseni nameravamo organizirati enodnevno letno strokovno srečanje enterostomalnih terapevtk 
Slovenije. 

• Sekcija ima namen zaključiti in izdati dva dokumenta: 1. “Aktivnosti v zdravstveni negi na 
področju enterostomalne terapije” in 2. “Strokovne usmeritve za izbiro in predpisovanje 
medicinskih pripomočkov za oskrbo pacienta s kolostomo, ileostomo, urostomo ter 
enteroskutano fistulo.” 

• Sekcija bo sodelovala in se povezovala tudi s sosednjimi državami (Hrvaška, Srbija, Bosna in 
druge evropske države). 

• Sekcija ima namen sodelovati z vsemi sekcijami na področjih zdravstvene nege in oskrbe ran, 
stom ter inkontinence. 

• Sekcija si bo še v nadalje prizadevala z različnimi aktivnostmi, da bi enterostomalno terapijo 
uvrstili kot eno izmed specializacij. 

• Ob dvodnevnem strokovnem srečanju nameravamo izdati zbornik strokovnih prispevkov 
(recenziran in lektoriran) s CIP – kataložnim zapisom v pdf formatu in kot elektronski vir (e-
publikacijo). 

• Predsednica sekcije Renata Batas bo v letu 2020 aktivno sodelovala v Evropskem združenju 
enterostomalne terapije na kongresu EWMA 2020 in kongresu WCET 2020. 

• Še naprej bomo sodelovali z združenjem ljudi s stomo Zvezo ILCO. 
 
Cilji delovanja sekcije so skrb za razvoj stroke, oblikovanje standardov in nacionalnih protokolov s 

področja enterostomalne terapije in sodelovanje s strokovnjaki tako doma kot v tujini. 
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VII. Druge aktivnosti 

• 19. 1. 2019: korespondenca z Zbornico – Zvezo in priprava mnenja o predpisovanju 
medicinskih pripomočkov pri inkontinenci (Renata Batas) 

• 22. 3. 2019: 32. redna Skupščina Zbornice – Zveze v Kristalni palači, Ljubljana 

• Članice IO sekcije (Tadeja Krišelj, Anita Jelen in Renata Batas) so napisale strokovni 
prispevek za časopis Pirs, ki ga izdaja društvo ILCO Ljubljana. 

• 9. 11. 2019 je Renata Batas, predsednica sekcije, aktivno sodelovala pri izobraževanju 
prostovoljcev Zveze ILCO Slovenija v Šmarjeških Toplicah  

 

Poročilo pripravila: Renata Batas, predsednica 

 

 

12.16. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji 

 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 

Izvršni odbor sekcije: 
predsednica: Jana Klavs 
podpredsednica: Melita Cajhen 
članice: Klara Peternelj, Sonja Mušič, Mojca Vidmar, Špela Dolinar, Irena Volk, Silvija Skrivarnik, Ana 
Gianini 
 
 
II. Strokovna srečanja 2019: 
 

• 1. in 2. 2. 2019: Sladki februar – nadgradnja znanja in veščin o sladkorni bolezni tipa 2 za time 
družinske medicine 

• 14. 3. 2019: Motivacijsko srečanje za edukatorje mentorje 

• 16. 5. 2019: Nosečnostna sladkorna bolezen 

• 18. in 19. 10. 2019: Sladkorna bolezen – bolnikom prijazna oskrba 

 
Strokovna literatura:  
 

• zbornik predavanj Sladki februar 2019 

• zbornik predavanj Sladkorna bolezen – bolnikom prijazna oskrba 

 
III. Druge strokovne dejavnosti: 
 

• sodelovanju pri razvoju Nacionalnega programa za obvladovanje sladkorne bolezni 2020–2030, 

• koordinacija delovne skupine za prehrano in gibanje pri Ministrstvu za zdravje, 

• izobraževanje (23. modul) za diplomirane medicinske sestre v družinski medicini, 

• nadgradnja in osvežitvene delavnice za potrebe družinske medicine, 

• nivojsko izobraževanje edukatorjev (N1, N2 in N3), klinično mentoriranje, obisk delavnic v novih 
centrih za krepitev zdravja, 

• koordinacija in izvedba regijskih čajank z novimi zaposlenimi v CKZ, 

• sodelovanje v delovni skupini za nosečnostno sladkorno bolezen skupaj z diabetologi, babicami 
in diabetologi, 

• 7. in 8. 11. 2019, Ljubljana: aktivno sodelovanje s predavanjem in organizacijo na EU Nurse 
Symposium, 

• prijava na javni razpis MZ za projekt »razvoj edukacijskih programov na sekundarnem nivoju«, 
8. 1. 2020 obveščeni o sklepu o odobritvi sredstev,  

• 18. in 19. 10. 2019, Bohinjska Bistrica: izobraževanje za člane sekcije. 
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IV. Program dela in cilji za leto 2020 
 

• sodelovanje pri razvoju Nacionalnega programa za obvladovanje sladkorne bolezni 2020–2030, 

• koordinacija delovne skupine za prehrano in gibanje pri Ministrstvu za zdravje, 

• izobraževanje za diplomirane medicinske sestre v družinski medicini (v načrtu modul 24–26), 

• nadgradnje in osvežitvene delavnice za potrebe družinske medicine (Sladki februar 2021), 

• nivojsko izobraževanje edukatorjev (N1, N2 in N3), klinično mentoriranje, obisk delavnic v novih 
centrih za krepitev zdravja, 

• koordinacija in izvedba regijskih čajank z novimi zaposlenimi v CKZ, 

• sodelovanje v delovni skupini za nosečnostno sladkorno bolezen skupaj z diabetologi, babicami 
in diabetologi, 

• koordinacija, vodenje delovne skupine za pripravo edukacijskih programov, 

• oktober 2020: organizacija 6. endokrinološkega kongresa zdravstvene nege.  

  
Poročilo pripravila: Jana Klavs, predsednica         

 

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

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije                                           

Vizija in poslanstvo strokovne sekcije je kontinuirano strokovno in znanstveno usposabljanje izvajalcev 

zdravstvene nege z organizacijo strokovnih seminarjev, predavanj in tečajev ter vseh oblik 

permanentnega 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 aktivnosti zdravstvene nege s področja nadomestnega 

zdravljenja in pripravo nacionalnih protokolov. 

Člani izvršilnega odbora: 

• predsednica: Ana Koroša  

• podpredsednica: Ana Hostnik 

• člani: Cvetka Likar, Ana Hostnik, Benedikta Lipičar Kovšca, Marica Parapot, Darijan Marič, 
Mateja Perko, Sonja Pečolar 

• razširjeni IO: Boža Pirkovič, Mojca Zavolovšek, Blaža Rota, Katarina Kac 

• sekretar sekcije: Darijan Marič 

• Brand ambasador: Sonja Pečolar  
 

II. Izvedena strokovna srečanja 

• 11. 1. 2019, Ljubljana: Čas je za PD 

• 31. 5. 2019 in 1. 6. 2019, Dragomer: Prehranska izhodišča in postopki za 
izračunavanje prehranskega načrta pri pacientih v nadomestnem zdravljenju s 
hemodializo in peritonealno dializo 

• 5. 4. 2019 in 6. 4. 2019, Maribor: 45. obletnica dialize in nefrologije UKC Maribor 
 

 

III. Založniška dejavnost 

• Prehranska izhodišča in postopki za izračunavanje prehranskega načrta pri pacientih v 
nadomestnem zdravljenju s hemodializo in peritonealno dializo– skripta 
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• 45. obletnica dializne dejavnosti v UKC Maribor s kataložnim zapisom (CIP) 

 

IV. Druga strokovna dejavnost 

• 14. 3. 2019: Svetovni dan ledvic 2019 
Svetovni dan ledvic je bil letos posvečen ozaveščanju o kronični ledvični bolezni nasploh. 
Tokratni slogan ozaveščanja je »Zdravje ledvic za vse in povsod«. Na stojnicah in v 
osnovnih šolah so odrasle in otroke izobraževale medicinske sestre, zdravstveni tehniki, 
upokojene medicinske sestre in študenti. Na 109 lokacijah po Sloveniji so brezplačno merili 
krvni tlak in testirali seč na prisotnost beljakovin ter merili krvni sladkor. 

• 04. 6. 2019, Ljubljana: priprava nacionalnih protokolov 
 

 

V. Mednarodna dejavnost 

Sodelujemo na mednarodnem področju z aktivno udeležbo na kongresu mednarodnega združenja 

medicinskih sester s področja nefrologije, dialize in transplantacije (EDTNA/ERCA). Brand 

ambasador EDTNA/ERCA Sonja Pečolar, predstavnica za Slovenijo, prevaja novice in jih pošilja 

članom EDTNA/ERCA in dializnim centrom. Novice so nam v pomoč pri sodelovanju in izmenjavi 

izkušenj s področja dializne zdravstvene nege na mednarodnem področju. Na kongresu v Pragi na 

Češkem je Slovenija aktivno sodelovala. 

 

VI. Program dela in cilji za leto 2020 

• 21. 3. 2020, Ljubljana: Prehransko svetovanje pri pacientih z obolenjem 
ledvic, okvirno 6 (pedagoških) ur, podrobnejša opredelitev srečanja (tematski sklopi, naslovi 
predavanj, osrednja tema ...):  

- Dietetika: OH, beljakovina, maščobe, fosfat, kalij, vnos tekočin 
- Delavnice: izračun potreb po hranilih 

• 26.–28. 11. 2020, Portorož: 2. nefrološki kongres, okvirno 12 (pedagoških) ur,  
podrobnejša opredelitev srečanja (tematski sklopi, naslovi predavanj, osrednja tema 

...):  
- Preddializna edukacija 
- Zahtevne oblike dializnega zdravljenja 
- Kronična ledvična bolezen 

 
Nadaljevati je treba strokovno in znanstveno usposabljanje izvajalcev zdravstvene nege z aktivnim 
in pasivnim sodelovanjem na strokovnih srečanjih, ki imajo nalogo posredovati najnovejša 
spoznanja iz znanosti in prakse in tako omogočiti razvoj specialnega znanja v nefrologiji, dializi in 
transplantaciji. Pomembni so tudi predlogi in vključevanje v raziskovalne projekte na področju 
nefrologije, dialize in transplantacije ter zdravstvenovzgojni material. Na preventivnem področju v 
okviru svetovnega dneva ledvic je treba še naprej sodelovati pri promociji zdravja in zdravstveni 
vzgoji. Pomembno je sodelovanje z drugimi strokovnimi sekcijami, lokalnimi društvi, Slovenskim 
nefrološkim društvom in Zvezo društev ledvičnih bolnikov Slovenije na področjih skupnega 
interesa.  

 

 

VII. Druge aktivnosti 

• marec, 2020: Preventivno delovaje sekcije v okviru dneva ledvic 2020. 
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Poročilo pripravila: Ana Koroša, predsednica 

 

 12.18.Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji in 
gastroenerologiji 
 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 

Člani izvršilnega odbora: 

• predsednica: Marija Petrinec Primožič  

• člani: Milena Kaplar, Bojana Baričič, Monika Kalin Vodopivec, Tadej Ademovič, Mateja Zajc 
Čižman, Jasna Smovnik 

• članica delovne skupine za protokole: Tatjana Gjergek  

• članica za povezavo z MS v zasebni endoskopski dejavnosti: Saša Puconja 
 

Odbor se je sestal na dveh sejah: 14. 1. 2019 in 25. 5. 2019. Imeli smo 12 korespondenčnih sej, 

predvsem zaradi organizacije srečanj.  

II. Izvedena strokovna srečanja 

V letu 2019 smo v Ljubljani izvedli učne delavnice: Perkutana endoskopska gastrostoma (PEG) 
(18. 2. 2019), Mikrobiološki nadzor v endoskopiji (10. 4. 2019), Reprocesiranje (18. 3. 2019), 
Polipektomija (23. 9. 2019). 
Vse delavnice so bile dobro obiskane in udeleženci so bili zelo zadovoljni z vsebinami in 
pridobljenim znanjem.  
Prav tako je bil zelo dobro obiskan dvodnevni strokovni seminar Terapevtski posegi v endoskopiji 
24. in 25. maja v Rogaški Slatini, kjer smo poleg strokovnih predavanj pripravili kakovostne učne 
delavnice, ki so za udeležence izjemnega pomena zaradi pridobivanja znanja, spoznavanja novih 
pripomočkov in izmenjave izkušenj. 
15. 11. 2019 smo imeli strokovno ekskurzijo v KBC Rebro – ESGENA referenčni center v Zagrebu, 
kjer so nas hrvaške kolegice lepo sprejele in nam predstavile tako diagnostični kot tudi terapevtski 
endoskopski center. 

 

III. Založniška dejavnost 

Izdali smo zbornik predavanj 27. strokovnega seminarja z naslovom Terapevtski posegi v 
endoskopiji. V glasilu Utrip smo objavili članek o aktivni udeležbi članic na konferenci ESGENA 
v Barceloni. 

 

 

IV. Druga strokovna dejavnost 

S Slovenskim združenjem gastroenterologov in industrijo sodelujemo pri pripravi in izvedbi učnih 
delavnic in treningov za varno izvedbo različnih endoskopskih posegov.  
Na področju nacionalnih protokolov poteka revizija že objavljenih protokolov. 2019 je Komisija za 
nacionalne protokole potrdila protokol Mikrobiološki nadzor v endoskopiji, ki smo ga izdelali v 
sodelovanju z mikrobiologi in strokovnjaki na področju bolnišnične higiene. V fazi priprave je 
protokol za obravnavo PEG. 
Nadaljujemo pripravo kataloga znanj za endoskopsko medicinsko sestro, ki bo podlaga za 
organizacijo in izvedbo specialnih znanj. 
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V. Mednarodna dejavnost 

Že več let naša članica sodeluje v Educational working group ESGENA, kjer aktivno deluje pri 
pripravi evropskih smernic in izobraževalnih programov. Od 2019 je Tatjana Gjergek v predsedstvu 
ESGENE, kar je pomembno za pretok informacij in aktivno vključevanje vseh članov sekcije v 
mednarodno delovanje. Prav tako naši člani aktivno 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 2020 

V letu 2020 imamo načrt organizirati dve učni delavneici za člane naše sekcije in tudi ostale. 
Predvsem želimo razširiti znanje o zdravstveni negi pacientov s hranilno perkutano gastrostomo 
(PEG), saj je to izrednega pomena za kakovostno dolgotrajno hranjenje. Hkrati želimo zaključiti 
nacionalni protokol o obravnavi bolnika s PEG. 
 
Z delavnico o reprocesiranju želimo čim večjemu številu članov predstaviti najnovejše evropske 
smernice o dekontaminaciji, čiščenju, razkuževanju, sušenju in shranjevanju upogljivih 
endoskopov. 
Kot vsako leto bomo tudi leta 2020 organizirali dvodnevni strokovni seminar z vodilno temo Biološki 
vzorci v endoskopiji, ki bo poleg strokovnih predavanj vseboval tudi praktične učne delavnice. V 
okviru seminarja bodo tudi teme za medicinske sestre, ki delujejo na področju ambulant za kronično 
vnetno črevesno bolezen in zdravljenje z biološko terapijo. 
Želimo pripraviti tudi zloženko za bolnike s perkutano endoskopsko gastrostomo. 

 

VII. Druge aktivnosti 

Leta 2019 je potekel mandat predsednici sekcije Tatjani Gjergek, ki je sekcijo vodila osem let. 
Volitve smo izvedli 15. 11. 2019 v prostorih Zbornice – Zveze pred odhodom članov sekcije na 
strokovno ekskurzijo v KBC Rebro – ESGENA referenčni center v Zagrebu. 

 

Poročilo pripravila: Marija Petrinec Primožič, predsednica 

 

12.19.  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  

 

V letu 2019 smo imeli dve redni seji IO, in sicer 28. 4. 2019 in 5. 12. 2019 ter štiri korespondenčne 

seje.   

II. Izvedena strokovna srečanja 

• večkrat mesečno, v večini krajev, ki jih pokrivajo regijska društva: TPO z AED; 

• 15. 2. 2019, Pekre pri Mariboru: Oskrba dihalne poti in umetna ventilacija; 

• 14. 3. 2019, Celje: Interpretacija EKG v predbolnišničnem okolju; 
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• 10. 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: 1. 
dan: I. sklop – Varnost v nujni medicinski pomoči in reševalni službi, II. sklop – 
Obravnava kontaminiranega pacienta v NMP, III. sklop – Prenos pacientov v neobičajnih 
okoliščinah, IV. sklop – praktične delavnice), 

• 2. dan: Reševalec med prenovo sistema – posvet vodij; 

• 12.–14. 9. 2019, Rogla: XIII. Strokovno izobraževalno tekmovanje ekip NMP; 

• 14. 11. 2019, Celje: Interpretacija EKG v predbolnišničnem okolju; 

• 28. 11. 2019, Pekre pri Mariboru: 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 

• Zbornik predavanj: Varnost reševalcev nikoli ni bila samoumevna 
 

 

IV. Mednarodna dejavnost 

• Soorganizator IMRUA, svetovnega kongresa reševalcev motoristov 

• Udeležba ITLS conference in tekmovanja v Las Vegasu v ZDA 

 

V. Program dela in cilji za leto 2020 

• večkrat mesečno, v večini krajev, ki jih pokrivajo regijska društva: TPO z AED; 

• 13. 2. 2020, Pekre pri Mariboru: Oskrba dihalne poti in umetna ventilacija; 

• 12. 3. 2020, Celje: Interpretacija EKG v predbolnišničnem okolju; 

• 15. 4. 2020, Zreče: Srečanje sodnikov in organizatorjev 

• strokovno izobraževalnega tekmovanja ekip iz nujne medicinske pomoči; 

• 16.–17. 4. 2020, Zreče: Strokovno srečanje s posvetom vodij reševalnih služb, 
svečana akademija ob 30-letnici Sekcije reševalcev v zdravstvu; 

• 14. 5. 2020, Sežana, IC, URSZR: Imobilizacija s sodobnimi pripomočki; 

• 16.–19. 9. 2020, Rogla: XIII. Strokovno izobraževalno tekmovanje ekip NMP; 

• 22. 10. 2020, Sežana, IC, URSZR: Imobilizacija s sodobnimi pripomočki; 

• 12. 11. 2020, Celje: Interpretacija EKG v predbolnišničnem okolju 

• 26. 11. 2020, Pekre pri Mariboru: Oskrba dihalne poti in umetna ventilacija. 
 
2. Sodelovanje pri organizaciji srečanj: 

• januar 2020, Novo mesto: MRMI pri SZD; 

• 11. –13. 6. 2020, Portorož: 27. mednarodni simpozij o urgentni medicini (SZUM, 
Sekcija MS in ZT v urgenci). 

3. Ostali dogodki strokovne sekcije 

• 15. 1. 2020, Rogla: Veleslalom reševalcev v zdravstvu 
 

 

Poročilo pripravil: Danijel Andoljšek, predsednik  
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12.20. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v zobozdravstvu 

 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 

 Člani izvršilnega odbora: 

• predsednica: Marina Čok  

• podpredsednica: Damjana Grubar  

• člani: Andrejka Turk, Loti Hreščak, Irena Šumer, Maja Koudila, Sanda Šifkovič, Manuela 
Kaloh, Vanja Kovačič  

 

V letu 2019 smo imeli pet sej IO sekcije: 15. seja 13. 2., 16. seja 4. 4., 17. seja 19. 6., 18. seja 16. 

10. in 19. seja 27. 11. 2019.  

• Člani delovne skupine zobozdravstvene vzgoje in preventive: Damjana Marc, Rosita 
Stojkovič, Irena Šumer, Maja Koudila, Barbara Dežman Zmerzlikar, Nataša Jeras, Damjana 
Grubar in Marina Čok. 
 

II. Izvedena strokovna srečanja 

• 4. in 5. april 2019: 27. strokovni seminar Zdrava usta za zdravo telo, Terme Ptuj; 

• 24. 5. 2019: Srečanje izvajalcev zobozdravstvene vzgoje in preventive, ZD Ljubljana – 
enota Center, Metelkova 9. 

 

III. Založniška dejavnost 

• Letopis 2019 Z – Z: predstavitev in aktivnosti Sekcije MS in ZT v zobozdravstvu,  

• Zbornik 27. strokovnega seminarja Zdrava usta za zdravo telo, 

• članek v Utripu, št. 6, Zdrava usta za zdravo telo.  

IV. Druga strokovna dejavnost 

• Priprava dveh strokovnih programov specialnih vsebin za pridobitev specialnih znanj s 
področja zdravstvene nege v zobozdravstveni dejavnosti in s področja zobozdravstvene 
vzgoje in preventive. 

• Podpredsednica sekcije Damjana Grubar prejemnica zlatega znaka Z – Z za leto 2019. 

• Predsednica sekcije aktivno sodelovala na 12. Kongresu zdravstvene in babiške nege 

Slovenije.  

• IO sekcije je pripravil dopolnitev/popravek dokumenta Kadrovski normativi in standardi v 

zobozdravstveni dejavnosti.  

• Predsednica in podpredsednica sekcije sta se udeležili sestanka z vodstvom UKC 

Ljubljana, Stomatološka klinika, glede izvajanja praktičnega dela specialnih znanj za 

zobozdravstveno dejavnost.   

• Aktivno sodelovanje z Zdravniško zbornico, Odbor za zobozdravstveno dejavnost, pri 

pripravi dokumenta Resolucija za ustno zdravje.  

• Nacionalni protokoli - nadaljevali pripravo novih protokolov v preventivni in kurativni 

dejavnosti. 

• Dopolnili smo naslednje protokole: Priprava zobne ambulante in Kontrola čistosti zob v 

skupini. 

• Aktivno sodelovanje s Sekcijo v izobraževanju in s srednjimi zdravstvenimi šolami RS pri 

pripravi programa/modula za zobozdravstvenega asistenta.  
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V. Mednarodna dejavnost 

• Aktivno sodelovanje s predstavnico Diano Didak iz zdravstvene šole (Učilište Ambitio) iz 
Zagreba, aktualna tematika izobraževanje zobnih asistentk na Hrvaškem. 

 

VI. Program dela in cilji za leto 2020 

• 27. in 28. marec 2020: 28. strokovni seminar, Kongresni center Bernardin; 

• pomlad 2020: 5. srečanje izvajalk/izvajalcev zobozdravstvene vzgoje in preventive; 

• maj 2020: strokovna ekskurzija v Švico; 

• volitve IO sekcije;  

• sodelovanje s kliničnimi okolji za izvajanje praktičnega dela specialnih znanj; 

• spomladi prvo izobraževanje iz specialnih znanj s področja zdravstvene nege v 
zobozdravstveni dejavnosti in s področja zobozdravstvene vzgoje 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 - Odborom za 
zobozdravstvo.    

 

VII. Druge aktivnosti 

• Stanje v naši dejavnosti je skrb vzbujajoče; težave zaznamo v UKC Stomatološka klinika, 
pomanjkanje kadra in zaposlovanje ljudi pri asistenci zobozdravniku, ki niso iz 
zdravstvenih poklicev.  

• Umestitev ustnih higienikov v sistem/zaposlovanje pri specialistih in pri odrasli populaciji.  

• Vzgoja za ustno zdravje mora poteka pri zavodih ločeno od zdravstvene vzgoje.  

• Nekateri zavodi še vedno nimajo teh dveh dejavnosti transparentno ločenih. Očitajo nam, 
da se kadri prekrivajo in da ne bodo plačevali storitev, ki niso opravljene po e-katalogu 
storitev, za vsako dejavnost ločeno.  

• Nadgradnja preventive od otrok in mladostnikov na odraslo populacijo.  

• Želimo si več povezovanja in aktivnega sodelovanja ter podpore s strani deležnikov v 
zdravstvu.  

 

 

Poročilo pripravila Marina Čok, predsednica 

 

  

12.21.  Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v sterilizaciji 

 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 

Člani izvršilnega odbora: 

• predsednica: Nataša Piletič 

• podpredsednica: Mateja Kugonič 

• člani: Tanja Pristavec, Edija Bavdaž, Simona Pervinšek, Tina Kadunc, Blanka Gradišek 
Muzga 
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II. Izvedena strokovna srečanja 

• 28. in 29. 3. 2019: dvodnevno strokovno srečanje Sterilizacija, neviden člen zdravstva, 
Terme Zreče 

• maj do avgust 2019: Specialna znanja v sterilizaciji; v sodelovanju z UKC Ljubljana, 
Ljubljana 

 

III. Založniška dejavnost 

Zbornik predavanj strokovnega srečanja, ISBN 978-961-273-202-8 

 

IV. Druga strokovna dejavnost 

Priprava nacionalnih protokolov: 

• Vrste zavojnega materiala za sterilizacijo 

• Tehnike zavijanja materiala za sterilizacijo 

• Shranjevanje sterilnega materiala 

• Osebna zaščitna sredstva v sterilizaciji 

• Dekontaminacija in ročno čiščenje instrumentov in medicinsko tehničnih pripomočkov 

• Čiščenje instrumentov v UZ čistilcu 

 

V. Mednarodna dejavnost 

Članstvo v svetovnem združenju za sterilizacijo (WFHSS).  
 

VI. Program dela in cilji za leto 2020 

• Prenova programa »Specialna znanja v sterilizaciji«. 

• Ponovno nasloviti pobudo na NAKOBO pri Ministrstvu za zdravje za prenovo navodil 
o nadzoru postopkov sterilizacije. 

• Priprava poenotene dokumentacije za reprocesiranje. 

• Priprava dveh NP. 

• Izvedba dvodnevnega strokovnega srečanja. 

 

VII. Druge aktivnosti 

Pripraviti dopolnitve priročnika »Priporočila za delo v sterilizaciji«. 

 

Poročilo pripravila: Nataša Piletič, predsednica 

 

 
 
 

 

 

 
 



 
 
 
 

115 
 

  
            12.22. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v hematologiji 
 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 

Člani izvršilnega odbora: 
1. predsednik: Boštjan Jovan  
2. podpredsednica: Metka Mlekuž  
3. člani: Nataša Krištof Rovšek, Helena Košir, Mojca Hentak, Damijan Slakan, Suzana Moravac, 

Stanko Rovtar 
 

II. Izvedena strokovna srečanja 

• 5. in 6. april 2019, Zreče: Prehrana hemato-onkoloških bolnikov 

 

III. Založniška dejavnost 

Zbornika ob obeh strokovnih srečanjih  

 

IV. Druga strokovna dejavnost 

Strokovni prispevek ob dnevu hemofilije 

 

V. Program dela in cilji za leto 2020 

V aprilu kongres z mednarodno udeležbo, v oktobru strokovno srečanje 

 

VI. Druge aktivnosti 

Prispevka za objavo v Utripu: Poročilo o izobraževanju Haematology Nurses and Healthcare 
Professionals Group. Poročilo o izobraževanju Prehrana hemato-onkoloških bolnikov. 

 
Poročilo pripravil: Boštjan Jovan, predsednik  
 

12.23. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci  

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 

Člani izvršilnega odbora: 

• predsednica: Nada Macura Višić  

• podpredsednica: Vida Bračko  

• člani: Edin Adrović, Tina Gros, Marko Kučan, Monika Kralj, Renata Mlakar, Andreja Špilek 
Plahutnik, Romina Vidmar Dolgan  
 

Člani IO, delovne skupine in strokovni svetovalci so imeli sedem sej (17. 1., 21. 2., 8. 3., 25. 4., 26. 6., 

5. 9. in 21. 11. 2019). 
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II. Izvedena strokovna srečanja 

• 31. 1.–2. 2. 2019 (Izola), 11.–13. 4. in 10.–12. 10. 2019 (Mariborsko Pohorje): Tečaj 
dodatnih postopkov zdravstvene nege pri obravnavi ogroženega poškodovanca (ATCN)  

• 7. 2. 2019: 3. strokovno srečanje triažnih medicinskih sester/zdravstvenikov, Ljubljana 

• 14.–16. 3. in 26.–28. 9. 2019: Triaža v sistemu nujne medicinske pomoči v Republiki 
Sloveniji – tečaj triaže po načelih manchestrskega triažnega sistema, Šmarješke Toplice 

• 10. 4. 2019: Prepoznava življenjsko ogroženega pacienta in reanimacija, Izola 

• 21. in 28. 5. 2019: predavanje in delavnica prve pomoči pri poškodbah in opeklinah ter 
tečaj TPO za potrebe strokovnega društva Spominčica – Alzheimer Slovenija, Ljubljana  

• 13.– 5. 6. 2019: 26. mednarodni simpozij o urgentni medicini (v sodelovanju s SZUM in 
Sekcijo reševalcev), Portorož 

• 24.–25. 10. 2019: Urgentni pacient – več kot samo zdravstvena obravnava, Terme Čatež 

• 8. 18. 12. 20193: srečanje glavnih medicinskih sester/vodij ZN urgentnih centrov/enot, 
Ljubljana  

 

III. Založniška dejavnost 

1. Zbornik predavanj »Urgentni pacient – več kot samo zdravstvena obravnava« (strokovni 
seminar, CIP zapis) 
2. Zbornik predavanj »Prepoznava življenjsko ogroženega pacienta in reanimacija 2019« 
3. Strokovni članki v zborniku »Urgentna medicina – izbrana poglavja 2019« (strokovni simpozij, 
CIP zapis) 
4. Članki v glasilu Utrip  

IV. Druga strokovna dejavnost 

1. Sodelovanje pri izvajanju strokovnih nadzorov s svetovanjem v dejavnosti zdravstvene in 
babiške nege 
2. Sodelovanje pri pripravi programa specializacije s področja urgentnih stanj  

V. Mednarodna dejavnost 

Sekcija oziroma njeni člani so aktivni v: 
1. European federation of Critical Care Nursing associations (EfCCNa), Drago Satošek je član 
izvršilnega odbora EfCCNa (kot blagajnik) in aktivno sodeluje v skupini za izobraževanje. Udeležba 
na sestankih IO (13. 2. 2019, Ljubljana, 22.–23. 6., Amsterdam, 5.–6. 10. 2019, Zagreb). Marko 
Kučan je bil na sestanku v Zagrebu potrjen kot novi predstavnik sekcije v Združenju EfCCNa. 
Aktivno smo sodelovali tudi pri organizaciji in izvedbi 8th EfCCNa kongresa »Working together - 
Achieving more« od 13.–16. 2. 2019 v Ljubljani.  
2. World Federation of Critical Care Nursing (WFCCN), predstavnica Vida Bračko je sodelovala z 
združenjem v okviru srečanj po Skypu.  
3. European Society of Emergency Nurses (EuSEN), Vida Bračko je članica IO.  
Udeležba na sestankih IO (23. 5. 2019, Bruselj, 14. 10. 2019, Praga) in redno po Skypu. Aktivno 
smo sodelovali pri pripravi in izvedbi 1. kongresa EuSEN od 23.–24. 5. 2019 v Bruslju. 
4. ATCN Europe, vodja tečajev ATCN, Nada Macura Višić se je udeležila ATLS Global 
Symposiuma od 20. do 23. 3. 2019, Čikago, ZDA. 
5. Trije kandidati so se udeležili inštruktorskega tečaja ATCN (ATCN International  
Faculty Course, 8.–9. 4. 2019, Lyon, Francija) in postali novi inštruktorji.  
6. International Reference Group (IRG/ALSG), 4 inštruktorji MTS so se udeležili sestanka skupine 
in 25. obletnice MTS, v okviru katere je potekala tudi mednarodna konferenca MTS (17.–18. 10. 
2019, Manchester, Velika Britanija).  
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VI. Program dela in cilji za leto 2020 

• Priprava letnega dvodnevnega strokovnega seminarja oz. kongresa ob 25. obletnici 
delovanja sekcije.  

• Izvajanje izobraževanja v okviru Triaže v sistemu nujne medicinske pomoči v 

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

• Priprava 4. strokovnega srečanja za triažne medicinske sestre/zdravstvenike.  

• Organizacija strokovnega srečanja iz obveznih vsebin s področja temeljnih postopkov 
oživljanja. 

• Promocija urgentne zdravstvene nege kot tudi timskega dela v okviru sodelovanja na 27. 
mednarodnem simpoziju o urgentni medicini v Portorožu. 

• Tečaji dodatnih postopkov ZN pri obravnavi ogroženega poškodovanca (ATCN) v 
sodelovanju z Zdravniškim društvom ATLS Slovenija. 

• Delovanje v okviru že uveljavljenih mednarodnih povezav EfCCNa, WFCCN, EuSEN, 
IRG/ALSG in mednarodnim združenjem ATCN v sodelovanju s Society of Trauma Nurses. 

• Priprava protokolov in objava strokovnih člankov. 

• Sodelovanje pri pripravi programa specializacije s področja urgentnih stanj. 

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

 
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 izvajanjem različnih 
izobraževanj in povezovanjem ter izmenjavo izkušenj izvajalcev zdravstvene nege in oskrbe, ki 
delujejo v urgentnih centrih oz. urgentnih ambulantah/enotah na različnih ravneh in v različnih 
okoljih. Trudimo se izboljšati status MS in ZT v urgentni dejavnosti, še posebej status triažnih MS. 
Še naprej bomo vlagali sredstva v dodatni strokovni razvoj sekcije oz. v znanje in usposabljanje 
članov ter v raziskovalno delo na našem področju.  

 

Poročilo pripravila: Nada Macura Višić, predsednica 

                             

 

12.24. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v dermatovenerologiji  

 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 

Člani izvršilnega odbora: 

• predsednica: Mojca Vreček 

• podpredsednica: Simona Muri 

• člani: Aleksandra Pirc, Bernarda Gostič, Liljana Kralj, Mediha Keranović 

• strokovni sodelavci: Irena Mohar, Anja Muhvič, Anita Jelen 
 

II. Izvedena strokovna srečanja 

• 12. 4. 2019, Bohinj: Posebne bolezni v dermatovenerologiji  
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III. Druga strokovna dejavnost 

• Sodelovanje v projektu Ministrstva za zdravje in Zbornice – Zveze: Šola povijanja in 
oblačenje kompresijskih oblačil 

 

IV. Program dela in cilji za leto 2020 

• Oktober, Rimske terme: dvodnevno strokovno srečanje Spolno prenosljive, 
bakterijske, virusne in glivične okužbe  

• Sodelovanje v projektu Ministrstva za zdravje in Zbornice – Zveze: Šola povijanja in 
oblačenje kompresijskih oblačil 

 

Poročilo pripravila: Mojca Vreček, predsednica  

 

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

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 

Člani izvršilnega odbora: 

• predsednica: Veronika Jagodic Bašič 

• podpredsednica: Mateja Tramte 

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

V letu 2019 smo imeli dve redni in pet korespondenčnih sej.  

II. Izvedena strokovna srečanja 

• V letu 2019 smo izvedli dvodnevno strokovno srečanje z učnimi delavnicami z naslovom 
Zdravstvena nega bolnika, ki prejema protimikrobna zdravila. Srečanje je 19. in 20. 
marca potekalo v Rimskih Termah.  

III. Založniška dejavnost 

• Izdali smo recenziran zbornik prispevkov Zdravstvena nega bolnika, ki prejema 
protimikrobna zdravila. 

• Doslej izdane publikacije od leta 2012 so vpisane v bibliografsko bazo COBBIS, kot tudi v 
e-bazo COBIB.  

• V Utripu je bilo objavljeno poročilo o našem strokovnem srečanju v Rimskih Termah 

• Objavljeni strokovni prispevki: 

− Jagodiv Bašič, V., 2019. Varna in odgovorna priprava ter aplikacija intravenskih zdravil. In: 
Šumak, I., ed. Znanje za boljše zdravje : natančna, varna in odgovorna obravnava 
pacientov v času diagnostike, zdravljenja in zdravstvene nege: zbornik predavanj, Celje, 
14. marec 2019. ZZBNS-ZSDMSBZTS, Sekcija medicinskih sester v vzgoji in 
izobraževanju: pp. 34–43. 

− Knuplež, I., 2019. Zdravstvena nega odraslega bolnika, ki prejema antibiotic. In: Jagodic 
Bašič, V., ed. Zdravstvena nega bolnika, ki prejema protimikrobna zdravila: zbornik 
prispevkov z recenzijo, Rimske terme, 19. In 20. marec 28. ZZBNS-ZSDMSBZTS, 
Sekcija MS in ZT na internistično-infektološkem področju, pp. 43–46. 

− Lavtižar, J., Postopek obravnave poškodbe z ostrim predmetom pri zdravstvenih 
delavcih. In: Jagodic Bašič, V., ed. Zdravstvena nega bolnika, ki prejema protimikrobna 
zdravila: zbornik prispevkov z recenzijo, Rimske terme, 19. In 20. marec 28. ZZBNS-
ZSDMSBZTS, Sekcija MS in ZT na internistično-infektološkem področju, pp. 43–46. 
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IV. Druga strokovna dejavnost 

• Predsednica sekcije je 2. 12. 2019 v Ljubljani sodelovala pri organizaciji strokovnega 
srečanja Zbornice – Zveze na temo Obvladovanje zdravil na vseh ravneh zdravstvenega 
varstva.  

• Predsednica je včlanjena v delovno skupino na Ministrstvu za zdravje za obvladovanje 
ukrepov za spodbujanje deleža cepljenih v Republiki Sloveniji.  

• Aktivno sodelujemo v delovni skupini  za področje okužb, povezanih z zdravstvom. 

• Sprejet je bil protokol Zdravstvena vzgoja pacienta za podkožno samoaplikacijo 
biološkega zdravila. 

• Trije protokoli so še v obravnavi:  

⎯ Izvajanje higiene rok po metodologiji 5 trenutkov za higieno rok, 

⎯ Opazovanje doslednosti izvajanja higiene rok, 

⎯ Tehnika razkuževanja rok, 
 

 

V. Program dela in cilji za leto 2020 

• 3 in 4. marca bo 29. strokovno srečanje z učnimi delavnicami Urgentna stanja v 
infektologiji. 

• Nadaljevali bomo z aktivnim vključevanjem v dejavnosti za povečanje deleža precepljenih 
otrok. 

• Sodelovanje z drugimi sekcijami. 

• Sprejem novih protokolov. 

VI. Druge aktivnosti 

Obveščamo javnost o dnevih promocije zdravja in na njih aktivno sodelujemo, aktivni smo v 
skupini FB več znanja, manj okužb. 

 

Poročilo pripravila: Veronika Jagodic Bašič, predsednica  

 

12.26. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v socialnih zavodih 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 

Člani izvršilnega odbora: 

• predsednica: Gabrijela Valenčič 

• podpredsednica: Frančiška Pinoza 

• člani: Nada Hercan, Tanja Stržinar, Inge Mesarec, Marija Bartolj, Jana Korinšek 
 
Vsem članicam aprila 2020 poteče mandat, nov izvršilni odbor se bo imenoval po razpisu in 
volitvah na kongresu marca. 

 

Leta 2019 smo imeli štiri redne seje izvršilnega odbora 
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II. Izvedena strokovna srečanja 

• maj 2020, Ljubljana: Izzivi v obravnavi nevrološkega bolnika  

• junij, Ljubljana: Posvet vodij zdravstvene nege  

 

III. Založniška dejavnost 

Zbornik Izzivi v obravnavi nevrološkega bolnika, maj 2020, Ljubljana 

IV. Druga strokovna dejavnost 

Priprava odgovorov na prejeta strokovna vprašanja 

V. Mednarodna dejavnost 

Sodelovanje predavateljice iz Hrvaške na kongresu 

VI. Program dela in cilji za leto 2020 

• Volitve predsednika in članov izvršilnega odbora sekcije 

• Organizacija 3. kongresa gerontološke zdravstvene nege 

• Soorganizacija srečanja vodij zdravstvene nege v socialnem varstvu z aktivom vodij ZN 

• Sodelovanje v delovni skupini RSKZN za področje socialnega varstva 

• Zaključek dokumenta standardi in normativi v zdravstveni negi na področju socialnega 
varstva 

• Izobraževanja za bolničarje – tema paliativna oskrba 

• Sodelovanje članov pri izvajanju strokovnih nadzorov na področju socialnega varstva 

• Povezovanje z drugimi strokovnimi skupinami, s katerimi delujemo v intradisciplinarnih 
timih 

• Sodelovanje v delovnih skupinah za pokrivanje področij dela socialnega varstva 

 

Poročilo pripravila: Gabrijela Valenčič, predsednica  

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

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 

Člani izvršilnega odbora: 

• predsednica: Irena Trampuš,  

• podpredsednica: Urška Hvala,  

• člani: Snežana Škorić, Mojca Šarlija, Antonija Gazvoda, Irena Blažić, Ahbeer Al Sayegh, 
Sandra Balažic Gjura, Renata Lošić 

 

Seje so bile 2019 štiri, in sicer 14. 1. 2019, 6. 2. 2019, 29. 5. 2019, 3. 11. 2019. 

II.  Izvedena strokovna srečanja 

1. 13. 4. 2019: Farmakološko zdravljenje bolnikov s srčnim popuščanjem, Topolšica 
2. 31. 5. in 1. 6. 2019: Kardiološko-angiološke smernice in umetnost komunikacije v praksi 

zdravstvene nege, Terme Šmarješke Toplice 
3. 4. in 5. 10. 2019: Aritmije-pacing 2019, Brdo pri Kranju 
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III. Založniška dejavnost 

Zbornik Kardiološko-angiološke smernice in umetnost komunikacije v praksi zdravstvene nege, 
zbornik ima kataložni zapis CIP. 

 

IV. Druga strokovna dejavnost 

Pripravili smo nacionalne protokole: 

• Snemanje EKG 

• Merjenje krvnega tlaka 
 

V. Mednarodna dejavnost 

• Članstvo in aktivno sodelovanje v ACNAP (Milano) 

• Aktivna udeležba članov strokovne sekcije na 8. kongresu HUKMS v Makarski 

 

VI. Program dela in cilji za leto 2020 

Organizacija dveh strokovnih srečanj: 
1. Ko srce ne zmore, Celje 
2. Terme Šmarješke Toplice 

 
Zaključujemo pripravo specialnih znanj s področja srčnega popuščanja, v pripravi so specialna 
znanja s področja aritmij in srčnih spodbujevalnikov. 
Izdelava nacionalnih protokolov aktivnosti zdravstvene in babiške nege s področja kardiologije. 
 

 

VII. 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 ambulantah družinske medicine. 

 

Poročilo pripravila: Irena Trampuš, predsednica 

 

 
  12.28. Sekcija medicinskih sester v managementu 
 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 

Člani izvršilnega odbora:  

• predsednica: dr. Saša Kadivec  

• podpredsednica: mag. Hilda Maze 

• člani: Tadeja Drenovec, Mag. Mira Šavora, Boža Hribar, Nataša Čermelj, Danijela Pušnik, 
Vanja Kosmina Novak, Metka Lipič Baligač 

 
Seje sekcije v letu 2019: 
 
- Korespondenčne seje: 21. 3., 13. 5. in 13. 6. 2019,  Zapisnik seje: 9. 12. 2019 
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II. Izvedena strokovna srečanja 

7. 3. 2019: Sodelovanje klinično okolje-izobraževalne institucije, Unija Brezovica, Ljubljana  

23. 5. 2019: Ravnanje z ljudmi pri delu, Hotel Špik, Gozd - Martuljek  

15. 11. 2019: Management danes za jutri, predavalnica UKC LJ  

III. Založniška dejavnost 
Izšla sta dva zbornika, oba s kataložnim zapisom o publikaciji CIP, in sicer:  
 
Srečanje 7. marec 2019: 
Zbornik CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana, 616-
083:37(082)(0.034.2)005.963:616-083(082)(0.034.2)  
 
STROKOVNO srečanje Sodelovanje klinično okolje - izobraževalne institucije (2019 ; Ljubljana)  
 Zbornik prispevkov z recenzijo [Elektronski vir] / Strokovno srečanje Sodelovanje klinično okolje - 
izobraževalne institucije, Ljubljana, 7. marec 2019 ; 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, 2019  
 
ISBN978-961-273-198-4  
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 299023872 

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana, 658.3(082)(0.034.2) 
 

Srečanje 23. maj 2019: 

STROKOVNO srečanje Ravnanje z ljudmi pri delu (2019 ; Gozd Martuljek) 
 Zbornik prispevkov z recenzijo [Elektronski vir] / Strokovno srečanje Ravnanje z ljudmi pri delu, Gozd 
Martuljek, 23. maj 2019 ; 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, 2019 
 
ISBN 978-961-273-209-7 
1. Dodat. nasl. 2. Kadivec, Saša 
COBISS.SI-ID 300074752  

Srečanje 15. 11. 2019: 
Vezana publikacija predstavitve Management danes za jutri v PowerPointu. 
 
IV. Program dela in cilji za leto 2020 
Člani IO sekcije sodelujemo v različnih delovnih skupinah in pri izvajanju strokovnih nadzorov: Stalna 
delovna skupina za bolnišnično ZN (Maze, Lipič Baligač, Drenovec), izvajalci strokovnih nadzorov s 
svetovanjem (Kadivec, Lipič Baligač, Pušnik), Strateški svet pri MZ za področje ZN (Kadivec), Delovna 
podskupina za oblikovanje predloga normativov v zdravstveni negi na sekundarni in terciarni ravni 
zdravstvene dejavnosti (Kadivec), delovna skupina za poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev v 
dejavnosti ZN (Kadivec), delovna skupina, ki jo je imenovalo Ministrstvo za zdravje za strokovno pomoč 
pri implementaciji dokumenta Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev zdravstvene nege (Maze). 
Poleg tega so naše članice tudi v UO SDMSBZT Koper (Šavora), v UO SDMSBZT Maribor (Pušnik) in 
komisiji za licenčno vrednotenje (Hribar). 

V. Druge aktivnosti 
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V zvezi s strokovnimi srečanji sta v Utripu izšla dva prispevka: 

• Sodelovanje klinično okolje-izobraževalne institucije (mag. Šavora) 

• Poročilo s strokovnega srečanja Sekcije medicinskih sester v managementu (mag. Maze, dr. 
Kadivec) 
 

Poročilo pripravila: Saša Kadivec, predsednica  
 

 

12.29. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nevrologiji  

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 

Člani izvršilnega odbora: 

• predsednica: mag. Maja Medvešček Smrekar 

• podpredsednica: Anita Pirečnik Noč 

• člani: Stanka Habjanič, Irma Kumer, Darja Glavan, Melita Kokol, Rozalija Šket in Olga 
Žunkovič 

 

II. Izvedena strokovna srečanja 

• 15. 11. 2019: strokovno srečanje Pogoste in redke nevrološke bolezni, Terme Dobrna 

 

III. Založniška dejavnost 

Izdali smo zbornik prispevkov z recenzijo z naslovom Pogoste in redke nevrološke bolezni; 
kataložni zapis o publikaciji CIP- 616.8-083(082). 

 

IV. Druga strokovna dejavnost 

V tem letu nam je uspelo zamenjati logotip Sekcije MS in ZT v nevrologiji in na to smo zelo 
ponosni. Nismo pa realizirali nabave novega prenosnega računalnika in bomo o tem znova 
odločali na seji januarja 2020. 
Imeli smo štiri korespondenčne seje, napisala sem podporo naše sekcije za sodelavko Lidijo 
Ocepek, ki je prejela zlati znak Zbornice – Zveze. Sekcija je plačala eno kotizacijo za 12. kongres 
zdravstvene in babiške nege Slovenije in eno kotizacijo za 3. MSD – ES mednarodno šolo za 
medicinske sestre s področja Parkinsonove bolezni, ki je letos potekala v Ljubljani. 

 

V. Program dela in cilji za leto 2020 

• 20. 11. 2020: strokovno srečanje Nevrološke bolezni so del našega življenja in volitve 
(predsednika in članov IO), Terme Dobrna. Ob tem dogodku bomo izdali tudi zbornik. 

 

VI. Druge aktivnosti 

V letu 2020 načrtujemo aktivno in pasivno udeležbo na simpoziju ZN, udeležbo na vseh sejah 
OSS, nujno je treba popraviti stran naše sekcije na spletni strani Zbornice – Zveze, ker so podatki 
nepravilni in prav tako logotip sekcije. 

 

Poročilo pripravila: mag. Maja Medvešček Smrekar, predsednica  



 
 
 
 

124 
 

12.30. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v otorinolaringologiji 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 

Člani izvršilnega odbora: 

• predsednica: Sonja Krajnik 

• podpredsednica: Andreja Trdin 

• člani: Breda Ponikvar, Matjaž Mrhar, Dunja Gornjak, Nataša Veren, Danica Lukšič 
 

II. Izvedena strokovna srečanja 

september 2019: Otrok v otorinolaringologiji, Mariboru (Predstavljene so bile strokovne teme s 
področja otorinolaringologije, poudarek je bil predvsem na ZN otroka. Obravnavana je bila tudi 
priporočena tema, in sicer zdravila.) 

 

III. Založniška dejavnost 

V sklopu omenjenega strokovnega izobraževanja je bil izdan tudi zbornik z recenzijo. Naslov 
zbornika je Otrok v otorinolaringologiji. 

 

IV. Druga strokovna dejavnost 

 

V prostorih Zbornice – Zveze smo imeli dva sestanka sekcije ter eno korespondenčno sejo. Tudi v 
svojih delovnih okoljih smo pripravili precej predavanj in delavnic, npr. zdravstvena nega 
traheotomiranega pacienta, aspiracije, rokovanje z otolaserjem, reprocesiranje endoskopov, 
epistaksa. 

 

V. Program dela in cilji za leto 2020 

V letu 2020 je naš cilj predvsem bolj povezati medicinske sestre na področju otorinolaringologije. 
ORL oddelki nekaterih regionalnih bolnišnic se v zadnjem času združujejo z oddelki drugih 
specialnosti. Zaradi tega se slabšata znanje in pridobivanje izkušenj nekaterih zaposlenih na 
oddelku. Naš cilj je organizacija izobraževanja za vse zaposlene na ORL področju ter povezovanje 
z drugimi strokovnimi sekcijami, kjer se naša strokovna področja najbolj prepletajo. 

Druge aktivnosti 

V letu 2019 smo izvedli volitve za novega predsednika sekcije in člane IO Sekcije MS in ZT v 
otorinolaringologijo. 

 

Poročilo pripravila: Sonja Krajnik, predsednica Sekcije MS in ZT v otorinolaringologiji 
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12.31. Sekcija medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 

Člani izvršilnega odbora: 

• predsednica: Majda Šmit 

• podpredsednica: Sanja Vrbovšek 

• člani: Tadeja Bizjak, Sandra Gaber Flegar, Andreja Kvas, Mirna Nemanič, Ksenija Noč, 
Renata Škret, Boštjan Viher 

 

II. Izvedena strokovna srečanja 

• 16. 1. 2019: učna delavnica za izvajalce ZV ob sistemskih pregledih za 3. razrede v OŠ 
(2. steber) Pokončna drža dobra drža 

• 14. 2. 2019: Vzgoja za zdravo spolnost 

• 13. 6. 2019: Kako skrbimo za zdravje – sprememba vedenjskega sloga odraslih  

 

III. Založniška dejavnost 

• Utrip, april 2019: Vzgoja za zdravo spolnost (Sandra Gaber Flegar)  

• november 2019: Mednarodna konferenca SNI (Šmit M., Pandel M. R.) 

• e-Novice, 31. 5. 2019: Brez tobaka za zdravje pljuč – pobuda 
 

 

IV. Druga strokovna dejavnost 

• Aktivna udeležba na kongresu Zbornice – Zveze  

• 6. 9. 2019: pobuda Zbornice – Zveze za redefiniranje obsega timov in programov za 
izvajanje ZV otrok in mladostnikov – poslano na MZ in NIJZ  

• December 2019: pripombe o spremembah Pravilnika za izvajanje preventivnega 
zdravstvenega varstva na primarni ravni – poslano na MZ  

• December 2019: priprava programa specializacije s področja obravnave in vodenja 
pacienta s kronično nenalezljivo boleznijo – poslano na MZ  

 

 

V. Mednarodna dejavnost 

Aktivna udeležba s predavanjema na mednarodni konferenci School Nurse International v 
Stockholmu: Kvas Andreja, Ksenija Noč, Majda Šmit  

VI. Program dela in cilji za leto 2020 

• 31. 1. 2020: organizacija SI z okroglo mizo s pulmološko sekcijo in družinsko medicine – 
Dan brez cigarete 

• Organizacija dveh enodnevnih strokovnih srečanj 

• Izdaja treh recenziranih zbornikov prispevkov 

• Objavljanje strokovnih vsebin v Utripu in e-Novicah  
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VII. Druge aktivnosti 

• Priprava specialnih znanj s področja ZV otrok in mladostinov v sodelovanju z NIJZ 

• Junija volitve predsednika in članov IO sekcije 

 

Poročilo pripravila: Majda Šmit, predsednica  

 

        12.32  Sekcija študentov zdravstvene nege in babištva  

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 

Člani izvršilnega odbora: 

• predsednik: Žiga Metelko  

• podpredsednik: Žiga Tomšič 

• člani: Grega Martin Glas, Patricija Lunežnik, Jana Lončarič, Žan Dreiseibner, Tamara 
Pavlovič, Helga Hamidović, Špela Klemenc  

 

II. Izvedena strokovna srečanja 

V letu 2019 je Sekcija študentov zdravstvene nege izvedla dve strokovni srečanji: 

• 12. 4. 2019 do 14. 4. 20191, Debeli rtič: 1. Študentski zdravstveni kamp  

• 10. 12. 2019, Maribor: kongres Varna uporaba zdravil  

• 29. 5. 2019, Ljubljana: sodelovanje pri organizaciji 1. Študentskega babiškega kongresa: 
Postopki med porodom – ali je to res potrebno 

 

III. Druga strokovna dejavnost 

Novembra 2019 je Sekcija študentov zdravstvene nege in babištva organizirala 1. posvet študentov 
zdravstvene nege, na katerem so bili prisotni predstavniki študentov 4 fakultet (Zdravstvena 
fakulteta Ljubljana, Fakulteta za zdravstvene vede Maribor in Fakulteta za zdravstvene vede Novo 
mesto, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin). Študenti smo debatirali o aktualnih težavah, ki jih 
imamo med študijem. Na podlagi zapisnika posveta je bil pripravljen dopis za Zbornico – Zvezo. 

 

IV. Mednarodna dejavnost 

Oktobra 2019 se je predsednik sekcije Žiga Metelko udeležil skupščine ENSA (European Nursing 
Student Association) v Atenah. Na skupščini je bil Žiga Metelko izvoljen za enoletni mandat 
podpredsednika ENSA.  

 

V. Program dela in cilji za leto 2020 

V letu medicinskih sester in babic si bo Sekcija študentov ZNB prizadevala za širjenja poslanstva 
in promocijo obeh poklicev med mladimi. V ta namen imamo namen organizirati likovni natečaj za 
učence osnovne šole na temo medicinska sestra. Učenci od 1. do 5. razreda bi na slikah predstavili 
medicinsko sestro pri delu in podobno. Na ta način bi širili pomen poklica medicinske sestre med 
otroki. Izbrane slike otrok bi razstavili 12. maja na simpoziju Zbornice – Zveze, najboljše tri pa bi 
nagradili.   
 
Aprila bo Sekcija študentov organizirala 2. Študentski zdravstveni kamp na Debelem rtiču, na 
katerem bomo študentom zdravstvene nege in babištva ponudili nova znanja, veščine. Predvsem 
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pa bomo omogočili druženje študentov, možnost povezovanja z drugimi fakultetami in tako krepili 
pripadnost stroki, sekciji in Zbornici – Zvezi.  
Na 2. Študentskem zdravstvenem kampu bodo izvedene tudi volitve za novega predsednika 
sekcije in nov izvršni odbor. 
 
Novembra bo Sekcija študentov organizirala še eno strokovni srečanje. Naslov in tema še nista 
znana.  

 

VI. Druge aktivnosti 

Sekcija študentov si bo v letu 2020 prizadevala k večji vključitvi v oblikovanje študija zdravstvene 
nege in babištva. V ta namen bo organizirana stalna delovna skupina, ki bo pripravila prispevke za 
Utrip in v njih predstavila možnosti za izboljšave mentorstva, izobraževanja itd. Sekcija študentov 
ima namen izdati priročnik za mentorje.   
Sekcija študentov bo v letu 2020 bolje zastopala pravice študentov zdravstvene nege in babištva v 
izobraževalnem procesu. Tako si bomo prizadevali za pridobitev povračila potnih stroškov in malice 
ter brezplačno cepljene za študente.  

 

Poročilo pripravil: Žiga Metelko, predsednik 

 

 





























 

 

 

POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA 

 

SKUPŠČINI ZBORNICE 
ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE – ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV MEDICINSKIH 

SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE, OB ŽELEZNICI 30A, 1000 LJUBLJANA  

 

Mnenje 

Revidirali smo računovodske izkaze ZBORNICE ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE – ZVEZA STROKOVNIH 

DRUŠTEV MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE, OB ŽELEZNICI 30A, 1000 LJUBLJANA, 

ki vključujejo bilanco stanja na dan 31. decembra 2019 ter izkaz poslovnega izida za tedaj končano leto ter povzetek 

bistvenih računovodskih usmeritev in druge pojasnjevalne informacije. Pregledali smo tudi poročilo o poslovanju 

društva. 

Po našem mnenju priloženi računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo finančni položaj 

ZBORNICE ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE – ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN 

ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE, OB ŽELEZNICI 30A, 1000 LJUBLJANA na dan 31. decembra 2019 ter njen 

poslovni izid za tedaj končano leto v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi. 

 

Podlaga za mnenje 

Revizijo smo opravili v skladu s pravili revidiranja, veljavnimi v Republiki Sloveniji v času revizije. Naše odgovornosti na 

podlagi teh pravil so opisane v tem poročilu v odstavku Revizorjeva odgovornost za revizijo računovodskih izkazov. V 

skladu s kodeksom etike za računovodske strokovnjake, ki ga je izdal Odbor za mednarodne standarde etike za 

računovodske strokovnjake (Kodeks IESBA) ter etičnimi zahtevami, ki se nanašajo na revizijo računovodskih izkazov v 

Sloveniji, potrjujemo svojo neodvisnost od družbe in da smo izpolnili vse druge etične zahteve v skladu s temi 

zahtevami in Kodeksom IESBA. 

Verjamemo, da so pridobljeni revizijski dokazi zadostni in ustrezni kot osnova za naše revizijsko mnenje. 

 

Druge informacije 

Za druge informacije je odgovorno poslovodstvo. Druge informacije obsegajo poročilo o poslovanju, ki je sestavni del 

letnega poročila ZBORNICE ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE – ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV MEDICINSKIH 

SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE, OB ŽELEZNICI 30A, 1000 LJUBLJANA, vendar ne vključujejo 

računovodskih izkazov in našega revizorjevega poročila o njih. 

Naše mnenje o računovodskih izkazih se ne nanaša na druge informacije in o njih ne izražamo nobene oblike 

zagotovila. 

V povezavi z opravljeno revizijo računovodskih izkazov je naša odgovornost prebrati druge informacije in pri tem 

presoditi ali so druge informacije pomembno neskladne z računovodskimi izkazi, zakonskimi zahtevami ali našim 

poznavanjem, pridobljenim pri revidiranju, ali se kako drugače kažejo pomembno napačne. Če na podlagi opravljenega 

dela zaključimo, da obstaja pomembna napačna navedba drugih informacij, moramo o takih okoliščinah poročati. V 

zvezi s tem ni nič takega, o čemer bi morali poročati. 

 



 

Odgovornost poslovodstva in pristojnih za upravljanje za računovodske izkaze 

Poslovodstvo je odgovorno za pripravo in pošteno predstavitev teh računovodskih izkazov v skladu s Slovenskimi 

računovodskimi standardi in za tako notranje kontroliranje, kot je v skladu z odločitvijo poslovodstva potrebno, da 

omogoči pripravo računovodskih izkazov, ki ne vsebujejo pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake. 

Poslovodstvo je pri pripravi računovodskih izkazov društva odgovorno za oceno njene sposobnosti, da nadaljuje kot 

delujoče podjetje, razkritje zadev, povezanih z delujočim podjetjem in uporabo predpostavke delujočega podjetje kot 

podlago za računovodenje, razen če namerava poslovodstvo podjetje likvidirati ali zaustaviti poslovanje, ali če nima 

druge možnosti, kot da napravi eno ali drugo. 

Nadzorni odbor je odgovoren za nadzor nad pripravo računovodskih izkazov in za potrditev revidiranega letnega 

poročila. 

 

Revizorjeva odgovornost za revizijo računovodskih izkazov 

Naši cilji so pridobiti sprejemljivo zagotovilo o tem, ali so računovodski izkazi kot celota brez pomembno napačne 

navedbe zaradi prevare ali napake, in izdati revizorjevo poročilo, ki vključuje naše mnenje. Sprejemljivo zagotovilo je 

visoka stopnja zagotovila, vendar ni jamstvo, da bo revizija, opravljena v skladu s pravili revidiranja, vedno odkrila 

pomembno napačno navedbo, če ta obstaja. Napačne navedbe lahko izhajajo iz prevare ali napake, ter se smatrajo za 

pomembne, če je upravičeno pričakovati, da posamič ali skupaj vplivajo na gospodarske odločitve uporabnikov, 

sprejete na podlagi teh računovodskih izkazov. 

Med izvajanjem revidiranja v skladu s pravili revidiranja uporabljamo strokovno presojo in ohranjamo poklicno 

nezaupljivost. Prav tako: 

- prepoznamo in ocenimo tveganja pomembno napačne navedbe v računovodskih izkazih, bodisi zaradi napake 

ali prevare, oblikujemo in izvajamo revizijske postopke kot odzive na ocenjena tveganja ter pridobivamo 

zadostne in ustrezne revizijske dokaze, ki zagotavljajo podlago za naše mnenje. Tveganje, da ne bomo odkrili 

pomembno napačne navedbe, ki izvira iz prevare, je višje od tistega, povezanega z napako, saj prevara lahko 

vključuje skrivne dogovore, ponarejanje, namerno opustitev, napačno razlago ali izogibanje notranjih kontrol; 

- opravimo postopke preverjanja in razumevanja notranjih kontrol, pomembnih za revizijo z namenom 

oblikovanja revizijskih postopkov, ki so okoliščinam primerni, vendar ne z namenom izraziti mnenje o 

učinkovitosti notranjih kontrol družbe; 

- presodimo ustreznost uporabljenih računovodskih usmeritev in sprejemljivost računovodskih ocen ter z njimi 

povezanih razkritij poslovodstva; 

- na podlagi pridobljenih revizijskih dokazov o obstoju pomembne negotovosti glede dogodkov in okoliščin, ki 

zbujajo dvom v sposobnost organizacije, da nadaljuje kot delujoče podjetje, sprejmemo sklep o ustreznosti 

poslovodske uporabe predpostavke delujočega podjetja kot podlage računovodenja. Če sprejmemo sklep o 

obstoju pomembne negotovosti, smo dolžni v revizorjevem poročilu opozoriti na ustrezna razkritja v 

računovodskih izkazih ali, če so taka razkritja neustrezna, prilagoditi mnenje. Revizorjevi sklepi temeljijo na 

revizijskih dokazih, pridobljenih do datuma izdaje revizorjevega poročila. Vendar kasnejši dogodki ali 

okoliščine lahko povzročijo prenehanje organizacije kot delujočega podjetja; 

- ovrednotimo splošno predstavitev, strukturo, vsebino računovodskih izkazov vključno z razkritji, in ali 

računovodski izkazi predstavljajo zadevne posle in dogodke na način, da je dosežena poštena predstavitev; 

- pristojne za upravljanje med drugim obveščamo o načrtovanem obsegu in času revidiranja in pomembnih 

revizijskih ugotovitvah vključno s pomanjkljivostmi notranjih kontrol, ki smo jih zaznali med našo revizijo. 

 

Poročilo o drugih zakonskih in regulativnih zadevah 
Na podlagi zahtev 27. člena Zakona o društvih smo preverili, ali ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE 
– ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE, OB ŽELEZNICI 
30A, 1000 LJUBLJANA spoštuje določila šestega odstavka 26. člena Zakona o društvih.  



 

 
Na osnovi opravljene revizije menimo, da je vodenje poslovnih knjig in sestava letnega poročila v skladu z 

računovodskim standardom za društva. Poslovne knjige in letno poročilo omogočajo ocenjevanje, da so presežki 

prihodkov nad odhodki porabljeni za namene, določene v tretjem odstavku 24. člena Zakona o društvih. 

Omenjena določila so spoštovana. 

 

Vid Plohl 

  pooblaščen revizor 

V Ljubljani dne, 2.3.2020 
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Parmova ul. 45, 1000 Ljubljana 

 




