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Poročilo predsednice 
Zbornice – Zveze za leto 2021

In če kdaj, potem smo že drugo leto zaporedoma dokazali, kako pomemben in nepogrešljiv del današnje družbe smo. 

Leto 2021 se nas je dotaknilo bolj, kot bi si želeli. Zagotovo nas je zaznamovalo še bolj kot druge. Družba je bila in je še 
vedno razdeljena na vse mogoče politične in nepolitične segmente. Na cepljene in necepljene, na tiste, ki se zavzemajo za 
osnovne demokratične pravice in tiste, ki verjamejo, da sta red in disciplina, pa čeprav mimo vsega pravno zapisanega, 
ključ do uspeha. Na tiste, ki zaupajo znanosti in prebirajo znanstveno literaturo in tiste, ki še ali pa ravno zdaj verjamejo, da 
je zemlja ravna in so verodostojen vir podatkov socialna omrežja in še mnogo, mnogo tega. In kot da smo središče tega že 
kaotičnega stanja prav medicinske sestre, babice, zdravstveni tehniki, bolničarji-negovalci na vseh ravneh zdravstvenega in 
socialnega varstva. Kot da se svet okoli nas vrti po svoje. Mi/vi, vsi skupaj pa življenje merite le še v povprečju dvestournih 
mesečnih delavnikov in svojevrstnih ritualih oblačenja in slačenja osebne varovalne opreme, nenehnega razkuževanja rok 
in menjavanja mask. Ta svet je drugačen. Tu ne obstajajo prej omenjene delitve. Tu so le neizmerna prizadevanja delati 
strokovno, profesionalno, etično, predano, preko vseh svojih zmožnosti za dobro sočloveka. V dobro bolnika, ki je nemočen, 
izčrpan od hlastanja za zrakom in neizmerno prestrašen, da se morda njegov čas izteka. V tej bitki s posebnim virusom, ki 
ga ne vidimo, ne slišimo, ne vonjamo …, smo prav zaposleni v zdravstveni in babiški negi pokazali, kaj vse zmoremo. 

Strokovna organizacija Zbornica – Zveza se je na vse dogajanje odzivala z vso odgovornostjo, vsemi razpoložljivimi viri, 
z znanjem, ne nazadnje tudi z močjo argumentov, ki smo jih živeli in udejanjali članice in člani na vseh ravneh in okoljih 
zdravstvenega in socialnega varstva. 

Poročilo se navezuje na izpolnjevanje statutarnih nalog in načrt dela za leto 2021, ki ga je potrdil Upravni odbor Zbornice – 
Zveze in sprejeli poslanci na redni letni skupščini junija 2021. Sledili smo šestim ključnim področjem delovanja, ki smo jih 
opredelili v strategiji Zbornice – Zveze za obdobje 2017–2022, in sicer: 

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

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

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

4. regulacija stroke – javna pooblastila;

5. sooblikovanje zdravstvene politike in krepitev pomena zdravstvene, babiške nege in oskrbe v zdravstve-
nem in socialnem varstvu v skrbi za varno in kakovostno izvajanje zdravstvene, babiške nege in oskrbe ter 
status izvajalcev;

6. aktivno vključevanje in sodelovanje z mednarodnimi organizacijami. 

Ad 1. Skrb za članstvo

Skrb za članstvo je bila prednostna statutarna naloga tudi v letu 2021. Podpora članstvu v smislu ohranjanja in pridobivanja 
novih članov že predstavlja poseben izziv. Z menjavo družbenih vrednot se menjajo tudi interesi in pričakovanja naših članic 
in članov. Trend upokojevanja se je že začel in bo v naslednjih desetih letih intenziven. Zato smo veliko aktivnosti posvetili 
rednemu obveščanju o vseh aktivnostih svoje skupne organizacije tako na strokovnem kot drugih področjih. Informacije 
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smo posredovali preko spletne strani, FB platforme in e-novic, kjer sledilci vsako leto intenzivno rastejo, kar nas zares 
razveseljuje. Šest številk glasila Utrip je na več kot 600 straneh predstavilo dogodke iz kliničnih okolij pa tudi intenzivno 
politično delovanje. Obsežno poročilo je na voljo v nadaljevanju. Članice in člani kažejo največ zanimanja na področju 
vseživljenjskega učenja, zato smo veseli, da smo v letu 2021 za skoraj dvakrat povečali tako število izobraževanj kot tudi 
število udeležencev glede na predhodno zares težko leto 2020. Vešči smo poslati uporabe spletnih platform in kratka izo-
braževanja v obliki e-delavnic, predavanj in četrtkovanj so se »prijela« in bodo ostala tudi v prihodnje, ko se bomo lahko 
spet neomejeno družili. Ostala zato, ker si jih lahko posamezniki ogledajo, poslušajo takrat, ko jim to ustreza. Izvedli smo 
tudi 13. Kongres zdravstvene in babiške nege v spletnem okolju pod naslovom »Medicinske sestre in babice v središču 
globalnih izzivov za razvoj in prihodnost zdravstva«, ki je bil sam po sebi še kako zgovoren. Zabeležili smo 800 udeležen-
cev tega spletnega dogodka. Regijska strokovna društva so vse leto za svoje člane organizirala brezplačna izobraževanja 
iz obveznih vsebin in iz drugih strokovnih vsebin. Na podlagi oddane ponudbe smo bili veseli izbora Ministrstva za zdravje, 
ki nam je zaupalo in finančno nagradilo izvedbo delavnic o uporabi osebne varovalne opreme. Tudi potrebo po specialnih 
znanjih s področja obvladovanja okužb, povezanih z zdravstvom v socialnovarstvenih zavodih smo prepoznali kot pri-
ložnost in sestavili ter v dveh ponovitvah specialno znanje tudi izvedli. Specialna znanja za različna področja zdravstvene in 
babiške nege si je na novo pridobilo 112 izvajalcev zdravstvene in babiške nege. Glede na izredne razmere, v katerih smo se 
znašli zaposleni v zdravstveni in babiški negi, smo prepoznali potrebo po podpori pri preprečevanju izgorelosti v sklopu 
projekta Prizma. Strokovne sekcije so izvedle več kot 100 izobraževanj in organizirale tudi mednarodna srečanja. 

Da bi kar najbolje znali v svoje vrste sprejeti in opolnomočiti mlade strokovnjake, pa tudi zato, da bi bili zares vsi, kar se 
da profesionalni, smo se razveselili prenovljene, nove izdaje zloženke »Podoba izvajalcev zdravstvene in babiške nege«.

Glede na težke epidemiološke razmere in prepoved zbiranja in druženja na javnih mestih si nismo dopustili, da svojega 
praznika vsaj s prejemnicami zlatega znaka in prejemnico priznanja za življenjsko delo, ne bi praznovali v živo. Več kot 
primerna se nam je zdela predsedniška palača. Predsednik države Borut Pahor je z velikim spoštovanjem gospe Marini 
Velepič predal priznanje za življenjsko delo Angele Boški in gostil deset prejemnic najvišjega priznanja Zbornice – Zveze 
zlati znak za leto 2021, ki so ga prejele: doc. dr. Sanela Pivač, Zlatka Lebar, doc. dr. Radojka Kobentar, Jolanda Munih, 
Vida Bračko, Barbara Bukovnik, Vesna Svilenković, Nataša Piletič, Tatjana Bočaj in Marija Adamič.

Da mnogi zares izjemni dosežki ne bi bili spregledani, smo ob koncu leta, žal na daljavo, ob novoletni slovesnosti, ki je še 
vedno dostopna na našem kanalu YouTubu, podelili zahvale za opravljeno delo. Zahvale so prejeli: Zdenka Kramar in doc. 
dr. Branko Bregar za strokovno delo pri pripravi Kadrovskih standardov in normativov v zdravstveni in babiški negi; 

Andrej Vojnovič za strokovni prispevek pri nastajanju dokumenta Analiza razmer na trgu dela in predlog politik ter ukrepov 
kadrovske strategije v dejavnosti zdravstvene in babiške nege;

Martin Čeh za vodenje ekipe in dosežke na Regional training course on preparedness and response for a nuclear or ra-
diological emergency combined with other incidents of emergencies, Istanbul 2021; red. prof. dr. Brigita Skela Savič, 
znanstvena svetnica, za delo v izvršilnem odboru Mednarodnega sveta ICN in promocijo slovenske zdravstvene nege v 
mednarodnem prostoru; člani Delovne skupine za pripravo dokumenta Profesionalna podoba izvajalcev zdravstvene in 
babiške nege ter oskrbe Helena Kristina Halbwachs, Tanja Gašperlin, Sabina Kaplan, Žiga Metelko, Gordana Njenjić, 
Majda Oštir, Darja Ovijač (predsednica delovne skupine), Nataša Piletič, Irena Potočar in Marija Tomažič; doc. dr. Ema 
Dornik za izjemni prispevek pri ohranjanju dediščine babištva v slovenskem prostoru z digitalizacijo Babiškega vestnika; 
Rozalija Rajgelj za monografijo Babice v Kranju in okoliških vaseh pred letom 1950; Anton Justin, predsednik Sekcije 
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji, za največje število izve-
denih izobraževalnih dogodkov v letu 2021 ter Žan Čander in Marko Kukovec za organizacijo 7. kongresa Mednarodnega 
združenja reševalcev na motorju IMRUA.

Nekaterim našim članom je potekel mandat v posameznih organih in delovnih telesih. Tudi njim smo izrazili hvaležnost za 
vse opravljeno delo ne le enega, ampak mnogih preteklih let. 

Vodenje strokovnih sekcij so uspešno zaključili: Veronika Jagodic Bašič, Marina Čok, doc. dr. Saša Kadivec, Karolina 
Kovač, Darja Magnik, Žiga Metelko, Bojana Hočevar Posavec, Maja Medvešček Smrekar, Majda Šmit in Irena Šumak. Zah-
vale za opravljeno delo v organih Častnega razsodišča I. stopnje so prejele: mag. Darja Ovijač, mag. Jožica Eder, Zorica 
Kardoš, dr. Jožica Peterka Novak in viš. pred. Tita Stanek Zidarič. V DS za pripravo nacionalnih protokolov je mesto predse-
dnice predala Lojzka Prestor. Statutarno komisijo je zapustila Jerica Zrimšek, v Nadzornem odboru so prenehali delovati: 
Andrej Fink, mag. Darja Kramar in Irena Istenič, z mesta podpredsednika Zbornice – Zveze se je poslovil Jože Prestor in ga 
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nadomestil novoizvoljeni podpredsednik mag. Janez Kramar. Iz sestave razširjenega strokovnega kolegija za zdravstveno 
in babiško nego so mandat novim članom Zbornice – Zveze prepustili: Robertina Benkovič, doc. dr. Branko Bregar, Martina 
Horvat in Ksenija Pirš. 

Celo leto smo izpolnjevali tudi vse druge redne obveznosti do članstva, urejali status posameznikov, vodili osebni portfolio 
ter v ta namen posodabljali informacijsko zaledje in skrbeli za kibernetsko varnost naših registrov. V letu 2021 smo poknji-
žili kar 308.235 članarin, kar je tudi eden od podatkov, ki govori sam zase. 

Nerealizirano je ostala mapa študentov in dijakov, ki je v fizični obliki nismo pripravili, saj se nismo imeli priložnosti sreče-
vati in družiti v živo. Bomo pa zato poskušali letos nadoknaditi to področje in se kar najbolje približati mladim prihodnjim 
strokovnim sodelavcem. 

Ad 2. Skrb za razvoj zdravstvene in babiške nege

Skladno z načrtom uredniškega odbora Obzornika zdravstvene nege so izšle štiri številke strokovne, edine specializirane 
strokovne revije, ki objavlja izvirne in pregledne znanstvene članke na področju zdravstvene in babiške nege.

Že prej omenjena izobraževanja z ožjih strokovnih področij in obveznih strokovnih vsebin za vzdrževanje licence za samos-
tojno delo so dopolnila specialna znanja in posebno izobraževanje za mlade perspektivne kadre, ki smo ga pripravili v okviru 
kampanje Nursing Now – projekt Nightingale Challenge. 

Žal je bilo nezaupanje zdravstvenih delavcev v cepivo in cepljenje kar precejšnje. V ta namen smo organizirali cikel petih 
oddaljenih izobraževanj z naslovom: Cepljenje proti SARS-CoV-2 – imamo zdravstveni delavci zares dovolj informacij? 
Predavateljice so bile prof. dr. Bojana Beović, doc. dr. Mateja Logar, priznani strokovnjakinji s področja infekcijskih bolezni, 
in kolegica Jana Klavs, ki je v svojem predavanju poudarila vidik medicinske sestre kot zagovornice cepljenja. 

V poročilu velja opozoriti tudi na Projekt vpeljave rešitve SAP za zdravstvo v Splošni bolnišnici Izola. Bolnišnica si je 
zastavila sodoben izziv brezpapirnega poslovanja. Projektu se je pridružila tudi naša organizacija s članicami Delovne 
skupine negovalnih diagnoz, ki so uspešno prevedle drugo zares zahtevno področje – področje negovalnih intervencij in 
negovalnih izidov. Prevoda klasifikacij sta bila predana bolnišnici za nemoteno uvedbo sodobne obravnave bolnikov, ki ga 
predstavljata tudi zdravstvena in babiška nega. Možnost vpeljave NANDA negovalnih diagnoz, NIC in NOC v informacijski 
sistem bo pomemben mejnik v slovenski zdravstveni in babiški negi. 

Hitre epidemiološke spremembe so narekovale vse leto intenzivno delo tudi na področju priprave navodil, vezanih na zajezi-
tev širjenja in obvladovanja epidemije covida-19. Zares odlično je bilo sodelovanje z Ministrstvom za zdravje, s sektorjem 
za dolgotrajno oskrbo, ki ga je in ga še vodi mag. Klavdija Kobal Straus. Intenzivno smo sodelovali pri pripravi navodil in 
priporočil za izvajalce zdravstvene nege na področju socialnovarstvenih zavodov. 

V načrtu za leto 2021 smo imeli tudi pripravo Strategije razvoja zdravstvene nege in babištva do leta 2031. Žal nam ni us-
pelo, da bi minister za zdravje podpisal sklep o sestavi delovne skupine. Želimo si, da bi delo izvedli v letu 2022. So bile pa 
veliko bolj učinkovite članice Delovne skupine za nacionalne protokole, ki so obravnavale in revidirale kar 29 nacionalnih 
protokolov. 

Po dolgih letih intenzivnega dela, naposled tudi zares uspešnega sodelovanja z vsemi sindikati, ki zastopajo zaposlene v 
zdravstveni in babiški negi, smo pripravili in izdali dokument Kadrovski standardi in normativi v zdravstveni in babiški 
negi Slovenije, ki ga je potrdil tudi Razširjeni strokovni kolegij za zdravstveno in babiško nego Slovenije. Že v letu 2019 so 
sindikati z vlado (že drugič) dosegli podpis Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev (2018), ki v točki XII določa, da se 
vlada zavezuje, da bo pristojno ministrstvo obravnavalo prejete predloge kadrovskih standardov in normativov za dejavnost 
zdravstva in socialnega varstva v skladu s postopkom, določenim v kolektivni pogodbi. Vlada se je zavezala, da bo ministr-
stvo, pristojno za zdravje, sprejelo kadrovske standarde in normative na področju zdravstvene in babiške nege ter oskrbe 
do 30. 9. 2019 z veljavnostjo od 1. 1. 2020. Tudi v letu 2021 do sprejetja dokumenta ni prišlo. 

Intenzivno je delovala tudi posebna skupina za pripravo gradiv za preizkus strokovne usposobljenosti. Pripravljena gra-
diva bodo na voljo vsem, ki se bodo prijavili na preizkus v okviru ZZDej-K (38. člen, druga skupina) in tudi vsem tistim, ki 
bodo preizkus strokovne usposobljenosti opravljali za obnovitev licence za samostojno delo. Smo pa pozno proti koncu leta 
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prejeli spremenjen Pravilnik o licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege in izvedbe preizkusa strokovne 
usposobljenosti v letu 2021 ni bilo možno izvesti. Prav tako smo se tega izognili tudi nekoliko zavestno, ker so bile razmere 
v zdravstvu zares izredne. 

Vse leto so bili aktivni tudi v Delovni skupini za nenasilje v zdravstveni in babiški negi, in sicer so pripravljali protokole za 
preprečevanje in obvladovanje nasilja, izvedli izredno okroglo mizo ter podprli prizadevanje žensk na Hrvaškem, v Srbiji in v 
Bosni in Hercegovini po prenehanju spolnega nadlegovanja na delovnih mestih in v izobraževalnih institucijah ter podporo 
študentk in študentov po prenehanju spolnega nadlegovanja na slovenskih visokošolskih zavodih (podpora raziskovalni 
skupini Rezistenca). 

Strokovna sekcija medicinskih sester in babic je izdala pomemben dokument Poklicne kompetence in aktivnosti babic. 
Delovna skupina za ohranjanje zgodovine v zdravstveni in babiški negi je sodelovala z Rozalijo Rajgelj pri izdaji knjige 
Babice v Kranju in okoliških vaseh pred letom 1950, ki smo jo izdali maja v sodelovanju s Sekcijo medicinskih sester in 
babic ter DMSBZT Gorenjske.

Vse leto so potekale intenzivne priprave na izvedbo izredno pomembnega izobraževanja – specialno znanje s področja 
zdravstvene nege pacienta z duševno motnjo. V dokument Kadrovski standardi in normativi v zdravstveni in babiški negi 
smo namreč zapisali, da ga potrebujejo vsi zaposleni strokovnjaki s področja zdravstvene nege, neodvisno od delovnega 
okolje – primarno zdravstveno varstvo in bolnišnično okolje. Prizadevali si bomo, da se bo izobraževanje za specialna zna-
nja s tega področja začela spomladi letos. 

Še vedno so živa prizadevanja, da bi ustanovili raziskovalni inštitut, ki bi združil vse raziskovalce s področja zdravstvene 
nege in babištva, vendar nam žal lani tega ni uspelo uresničiti. 

Ad 3. Skrb za razvoj in krepitev organizacije

V letu 2021 je strokovna organizacija dopolnila 94 let obstoja in delovanja. Morda bi izpadlo malenkostno, če ne bi zapisali, 
da se njena vloga in pomen krepita. Pa ne le med članstvom oziroma v zdravstveni in babiški negi, ampak tudi v celotnem 
zdravstvenem in tudi širšem pogledu. Za vse to skrbijo s statutom opredeljeni organi in delovna telesa, komisije. Skupščina 
je najvišji organ, ki smo jo zaradi posebnih epidemioloških razmer lahko izvedli šele junija. 34. volilna skupščina Zbornice 
– Zveze je bila šele junija v hotelu MONS v Ljubljani, na njej smo izvolili novega podpredsednika – mag. Janez Kramar, 
člane Nadzornega odbora, Častnega razsodišča I. stopnje in Statutarne komisije. Poslancem smo predali poročila za 
leto 2020 in vse zapisali tudi v publikaciji Letopis – Koronapis. 

Vse leto so redno potekale seje Upravnega odbora, Odbora strokovnih sekcij, Odbora regijskih strokovnih društev. Za poslo-
vanje je skladno s predpisi skrbel Nadzorni odbor. 

Prvič je potekala zunanja presoja SIQ za ohranjanje certifikata kakovosti ISO 9001:2015, tokrat na daljavo. Dobili smo 
eno priporočilo zunanjega presojevalca. Presoja je pokazala, da se Zbornica – Zveza strateško odziva in načrtuje aktivnosti 
na aktualne potrebe. 

Tesno je bilo vse leto sodelovanje z Razširjenim strokovnim kolegijem za zdravstveno in babiško nego, ki je začel delo-
vati po novem pravilniku v sestavi devetih članov. Po novem tri člane prispevajo terciarna klinična okolja, tri visokošolski 
izobraževalni zavodi in tri naša organizacija. Zbornico – Zvezo zastopajo Jože Prestor, ki je bil izvoljen za predsednika, 
Rosemarie Franc in Nataša Piletič.

Mednarodni dan babic – je nosil naziv »Upoštevajte podatke – vlagajte v babice«. Na ta dan je bilo še posebej slovesno v 
predsedniški palači, kjer je predsednik države Borut Pahor gostil deset prejemnic najvišjih priznanj zlati znak Zbornice – 
Zveze in prejemnico priznanja Angele Boškin za življenjsko delo za leti 2020 in 2021. 

Tudi slovenske medicinske sestre smo praznovale svoj praznik – mednarodni dan medicinskih sester z naslovom Glas 
medicinskih sester: vizija za prihodnost zdravstva. Zavedamo se, kako močan je naš glas, če je prepričljiv in osnovan na 
trdnih dokazih ter podkrepljen s strokovnimi kompetencami in veščinami. Prav zato smo osrednji dogodek posvetili izobra-
ževanju in izvedli že 13. Kongres zdravstvene in babiške nege Slovenije. 

Odzvali smo se tudi zanimivemu povabilu Radia Študent, ki je organiziral festival »Ni še prodano«. 
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Dobro sodelovanje z vsemi sindikati, ki zastopajo zaposlene v zdravstveni in babiški negi, se je nadaljevalo tudi v letu 
2021. Težko bi natančno opredelili, v katero področje poročila to sodelovanje sploh sodi, dejstvo pa je, da so se vplivi tega 
sodelovanja močno prepletali zlasti zato, ker je bil boj za boljše pogoje dela in višje nagrajevanje zares usklajen. Celo tako 
zelo, da so članice in člani v nekem trenutku pomešali pristojnosti enih in drugih. Ampak še enkrat smo dokazali, da skupaj 
zmoremo marsikaj, tudi dvig plač, ponekod tudi do pet plačnih razredov. Kar se že dolgo ni zgodilo.

Zelo dobro je bilo vse leto tudi sodelovanje in povezovanje z Zdravniško zbornico in z na novo izvoljeno predsednico Zdrav-
niške zbornice prof. dr. Bojano Beović. Obe predsednici sta si zadali dve prednostni točki skupnega delovanja: specializa-
cije s področja zdravstvene nege in predstavitev izsledkov 11 strokovnih nadzorov Zbornice – Zveze v socialnovarstvenih 
zavodih v letu 2020. Glede na izredne razmere zaradi koronavirusne bolezni je bilo sodelovanje nato preusmerjeno na 
skupna izobraževanja za člane obeh organizacij. 

Del krepitve organizacije in ne nazadnje tudi članstva so posebna praznovanja, jubileji. Dva sta še posebej izstopala. 
Društvo MSBZT Nova Gorica je obeležilo 50-letnico delovanja, prav takšno obletnico so praznovali tudi v Društvu MSBZT 
Ptuj-Ormož. Iskrene čestitke in zahvala za vse, kar jim je uspelo pripraviti ob obeh obletnicah. 

Veseli nas, da smo uspešno izvedli projekt digitalizacije Babiškega vestnika in s tem omogočili širši pogled v zgodovino 
babištva vsem, ki jih področje zanima. Babiški vestnik je prosto dostopen na naši spletni strani.

Skupaj z MA marketing, zunanjim partnerjem za odnose z javnostmi, smo lani za javnost in medije pripravili 25 sporočil 
o delu stanovske organizacije ob pandemiji covida-19, o težavah v zdravstveni negi in sodelovanju ter povezovanju s sin-
dikati. Pripravljali smo tudi obvestila ob različnih mednarodnih dnevih. Skupno je bilo v letu 2021 v medijih objavljenih 911 
objav, od tega 83 TV-objav, 126 radijskih objav, 167 objav za tisk in 535 objav za splet. Tudi na ta način smo krepili položaj 
strokovne organizacije. Prepričani smo, da smo s tako intenzivnim medijskim pojavljanjem pripomogli h krepitvi strokovne 
organizacije pa tudi poklica medicinske sestre in babice. 

Še smo oddaljeni od smele zamisli po ustanovitvi muzeja oz. lastne muzejske zbirke s področja zdravstvene in babiške 
nege, a zamisel je živa. Žal nam ni uspelo urediti spletne strani v angleškem jeziku, kar prenašamo v načrt dela za prihodnje 
leto. Prav tako lani nismo imenovali častne članice oz. člana Zbornice – Zveze. 

Smo pa vse leto, kolikor se je le dalo, skrbeli za dobro počutje zaposlenih v strokovnih službah Zbornice – Zveze. Glede na 
to, da polovico kolektiva predstavljajo mlade mamice, to ne nazadnje sploh ni bilo tako preprosto. Delo od doma, šolanje od 
doma, upoštevanje karanten in opraviti vse začrtane naloge so v ozadje nekoliko potisnile skrb za izobraževanje zaposlenih, 
ki ga bomo nadoknadili v prihodnjih letih. 

Ad 4. Regulacija stroke – javna pooblastila

Na podlagi podeljenega javnega pooblastila ministra, pristojnega za zdravje, smo izvajali naslednje naloge:

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

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

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

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

5. izdaja pravilnikov, s katerimi Zbornica – Zveza podrobneje ureja področje nalog javnega pooblastila.

Lani se je bistveno povečal obseg upravnih storitev, saj so bile na podlagi 43. člena Zakona o interventnih ukrepih za 
pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 Zbornici – Zvezi na podlagi zakona naložene nove upravne 
obveznosti izdaje sklepov o podaljšanju veljavnosti licence ter podelitve licence za strokovno področje. V letu 2021 je 
Zbornica – Zveza pri sklopu št. 2 – izdajanje, podaljševanje in odvzem licence izvajalcem zdravstvene in babiške nege 



6

POROČILO O DELU ZBORNICE - ZVEZE 2021 IN NAČRT DELA 2022

izvedla 3436 upravnih storitev. Od omenjenih 3436 upravnih storitev je bilo izdanih 2079 sklepov o podaljšanju veljavnosti 
licence po 43. členu ZIUPOPDVE in 583 odločb o podelitvi licence za strokovno področje na podlagi prvega odstavka 38. 
člena ZZDej-K. 

Zbornica – Zveza je tako opravila 1036 več upravnih postopkov, ki se nanašajo na izdajanje, podaljševanje in odvzem 
licence izvajalcem zdravstvene in babiške nege. Ravno tako je opravila 19 strokovnih nadzorov s svetovanjem več od na-
črtovanih. Skupaj je bilo izvedenih 74 strokovnih nadzorov s svetovanjem. Nadzorne komisije so predlagale 377 priporočil. 
Poleg tega je bilo skupaj izrečenih še 208 priporočil za 50 izvajalcev zdravstvene nege. 

Skladno z načrtom dela so bila za člane nadzornih komisij izvedena on-line izobraževanja in on-line supervizijski sestanek 
za vse, ki so bili člani nadzornih komisij v letu 2021. V nastajanju je bil vse leto tudi poseben register strokovnih nadzorov, ki 
bo del krovnega registra izvajalcev zdravstvene oz. babiške nege in bo velika pridobitev za delo nadzornih komisij. Register 
bomo začeli uporabljati leta 2022. Vse leto je potekala posebna skrb tudi na področju zagotavljanja IT varnosti in poso-
dabljanje omenjenih registrov. Zbornica – Zveza je opravila strokovni pregled programov kliničnih specializacij s področja 
promocije zdravja in integrirane obravnave oseb s kroničnimi boleznimi na primarni ravni zdravstvene dejavnosti ter klinič-
ne specializacije s področja urgentnih stanj in njihove strokovne uskladitve s pristojnimi razširjenimi strokovnimi kolegiji. 

Zaradi že večkrat omenjenih izrednih epidemioloških razmer nam ni uspelo izvesti preizkusa/ preizkusov strokovne uspo-
sobljenosti in se bodo le-ti začeli izvajati letos. 

Člani nadzornih komisij so se na nadzore, ki so jih opravljali na različnih lokacijah po državi, vozili z našim lastnim vozilom, 
ki smo ga deloma kupili tudi v ta namen. Deloma pa seveda tudi za potrebe društvenega udejstvovanja. 

Podrobno poročilo je v nadaljevanju.

Ad 5. Sooblikovanje zdravstvene politike in krepitev pomena zdravstvene, babiške 
nege in oskrbe v zdravstvenem in socialnem varstvu

Z menjavo vlade se vsakokratno zamenja tudi minister za zdravje. V začetku leta je to mesto še pripadalo Tomažu Gan-
tarju, nato ga je zamenjal Janez Poklukar. Sodelovanje z ministrom še nikoli ni bilo tako intenzivno kot prav v letu 2021, 
predvsem zaradi usklajevanja stališč glede kadrovskih standardov in normativov in tudi vključevanja naše organizacije v 
aktivnosti pri zamejitvi epidemije covida-19. Se je pa še enkrat več izkazalo, kako celovit pregled in pristop je potreben za 
urejanje področja zdravstvene in babiške nege. Prav iz tega razloga smo se najavili na sestanek s predsednikom vlade 
Janezom Janšo in mu predstavili več kot skrb vzbujajoče stanje z nezadostno preskrbljenostjo s kadrom, ki nam ga v zelo 
kratkem času ne bo uspelo izobraziti in usposobiti glede na potrebe, ki jih izkazujejo pacienti. 

Tudi zato se je predsednica dvakrat sestala z rektorjem ljubljanske univerze in poudarila potrebo po širitvi vpisa na Zdra-
vstveni fakulteti v Ljubljani, ki je del Univerze v Ljubljani, tako v smeri zdravstvena nega kot babištvo, saj bo zgolj ob upošte-
vanju demografskih podatkov zaznati visok trend upokojevanja, kar bo predstavljalo visok porast potreb po obeh poklicih. 

Kadarkoli smo prejeli povabilo na seje Državnega sveta ali Odbora za zdravstvo, smo se aktivno odzvali in sodelovali. Priz-
nati pa je treba, da velikega interesa na strani predsedujoče na odboru za zdravstvo Anje Bah Žibert ni bilo. 

Več volje po sodelovanju je bilo pa zaznati na strani Direktorata za visoko šolstvo pri Ministrstvu za izobraževanje, ki ga je 
vodila dr. Jana Javornik, tudi v povezavi z nesprejemljivostjo 17. člena PKP 7, ki je posegal na področje reguliranega poklica. 
Navzoče dekane s področja zdravstvenih ved je pozvala k javnemu odzivu. Do spregleda izobrazbe na področju zdravstvene 
nege, ki je bil vsebina tega člena na srečo ni prišlo. 

Z vsemi aktualnimi dogodki je vodstvo Zbornice – Zveze seznanjalo tudi Petra Svetino, varuha človekovih pravic. 

Sodelovanje je bilo korektno tudi s Skupnostjo socialnih zavodov in se je ves čas dotikalo problematike zagotavljanja ka-
drovske zasedbe za oskrbo uporabnikov v socialnovarstvenih zavodih ter sprejetja kadrovskih standardov in normativov. 
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Zbornica – Zveza je sodelovala na odmevnem posvetu, ki ga je organiziralo društvo Srebrna nit, z naslovom Zdravstvena 
in socialna obravnava starejših v času covida-19 v letih 2020 in 2021, kaj moramo izboljšati? 

Z novoimenovanim ministrom se je na novo imenoval tudi Strateški svet za zdravstveno in babiško nego, za katerega je 
bila kot predsednica imenovana mag. Zdenka Mrak. Strateški svet se v letu 2021 ni sestal. Smo pa imeli v zdravstvenem 
svetu kar dve predstavnici iz vrst medicinskih sester, mag. Zdenko Mrak, ki je zastopala zdravstveno in babiško nego in doc. 
dr. Sanelo Pivač, ki je bila imenovana za področje javnega zdravja. 

Ničesar nismo dosegli na področju priprave oz. sprejema Pravilnika o organizaciji službe ZBNO v zdravstvenih zavodih 
(tudi socialnovarstvenih zavodih).

Smo pa sem in tja sodelovali z vsemi zunanjimi deležniki, odvisno od naših oz. potreb in dinamike drugih. Tudi drugih mini-
strstev in zbornic oz. združenj. Nekoliko manj intenzivno je bilo sodelovanje s Skupnostjo srednjih zdravstvenih šol, razlog 
pa zagotovo tudi okrnjen izobraževalni proces, ki se je odvijal pred računalniškimi ekrani. 

Že večkrat omenjeno dobro sodelovanje s sindikati bomo nadaljevali tudi letos, s skupnim ciljem – sprejetje kadrovskih 
standardov in normativov.

Veseli nas, da smo bili lahko aktivni udeleženci strokovnega posveta, ki ga je pripravilo Sociološko društvo Slovenije v okviru 
sociološkega srečanja 2021 z naslovom Pandemična družba, kjer smo orisali svoje delovanje in aktivnosti zdravstvene in 
babiške nege v času epidemije covida-19. 

Smo pa še kar oddaljeni tudi od resnih začetkov pogajanj za pripravo in udejanjanje lastnega Zakona o dejavnosti zdra-
vstvene nege in babištva. Pa tudi na tem področju ne bomo obupali.

Ad 6. Aktivno vključevanje in sodelovanje z mednarodnimi organizacijami 

Že tako težko leto 2020 je ob zaključku še dodatno prizadelo naše stanovske kolegice in kolege sosede Hrvaške. Potres v 
Petrinji je porušil tudi zdravstvene objekte in čutili smo dolžnost in odgovornost, da pomagamo, kot najboljše zmoremo. 
Zbrali smo finančna sredstva in skupaj z Društvom MSBZT Ljubljana preko Hrvatske udruge medicinskih sestara Hrvatske 
izročili dva avtomobila za potrebe patronažne službe ZD Petrinja.

V Prištini se je odvijal prvi Balkanski kongres medicinskih sester, babic in drugih zdravstvenih delavcev. Kongres je potekal 
v hibridni obliki – delno v živo, delno preko spleta. Predsednica Zbornice – Zveze je bila podpredsednica kongresa. Aktivno 
so se ga z dvema prispevkoma udeležile tudi članice DS za nenasilje, za kar se jim lepo zahvaljujemo.

Anita Prelec se je udeležila dvodnevnega srečanja European Forum of National Nursing and Midwifery Associations and 
WHO Collaborating Centres for Nursing and Midwifery in the WHO European Region.

Tita Stanek Zidarič, Karolina Kovač in Anita Prelec so se udeležile spletnega srečanja držav članic ICM, osrednje evropska 
regija. Tema sestanka je bila epidemija covida-19 in njen vpliv na zagotavljanje pravic iz zdravstvene obravnave žensk in 
družin v posameznih državah. 

Tudi 112. skupščina EFN je potekala preko spleta in sta se je udeležili predsednica in izvršna direktorica. Poslanci so se 
seznanili z aktivnostmi EFN-ja, ki se bodo odvijale na socialnem področju glede na »Načrt za okrevanje in odpornost za ob-
dobje 2021–2027« Evropske unije. Generalni sekretar EFN je opozoril predstavnike nacionalnih združenj, naj bodo pozorni 
na črpanje sredstev iz skladov za področje zdravstvene nege. Prednostne naloge komisije EU v letu 2021 so usmerjene v 
gospodarstvo (socialne pravice delavcev), v spodbujanje ustanovitve enotne zdravstvene podatkovne baze EU in oblikova-
nju politik preprečevanja posebnih oblik nasilja na podlagi spola in preverjanje zakonodaj o nasilju nad ženskami članic EU. 
Posebno področje opredeljuje vključevanje umetne inteligence – tudi v zdravstveni negi. Omenjeno področje je na skup-
ščini v okviru Public Policy Committee kot članica sveta direktorjev EFN vodila naša predsednica. V treh skupinah so se 
oblikovali trije ključni dokumenti – izjave o nasilju na delovnem mestu medicinskih sester, vključevanje medicinskih sester 
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v razvoj umetne inteligence na področju zdravstva ter pomen mentorstva v zdravstveni negi. Na okrogli mizi so posamezni 
predstavniki nacionalnih organizacij predstavili aktivnosti na področju nasilja v zdravstveni negi. Izvršna direktorica Anita 
Prelec je povzela 20-letne izkušnje Delovne skupina za nenasilje v zdravstveni in babiški negi.

Predsednica je aktivno sodelovala na vseh sejah sveta direktorjev ter tudi na izrednem srečanju s predstavniki evropskega 
parlamenta na temo večje precepljenosti v državah vzhodne Evrope. 

Zbornica – Zveza je na prošnjo Fondacije FAMI iz Bosne in Hercegovine pripravila in gostila posebno delegacijo, ki se je 
udeležila strokovnega obiska v Sloveniji. Delegacija je štela 15 članov, ki se vključujejo v projekt »Jačanje sestrinstva v BIH«. 
Udeleženci strokovnega obiska so bili predstavniki ministerstev za izobraževanje in ministrstva za zdravje tako iz Republike 
srbske kot Federacije. Pripravili in izvedli smo petdnevni strokovno-posvetovalni program.

Lani se je zaključilo dolgo aktivno sodelovanje naše organizacije v svetu direktorjev ICN. Naši zadnji predstavnici (za 
Veroniko Pretnar Kunster in mag. Petrom Požunom) prof. dr. Brigiti Skeli Savič je potekel mandat. Zahvaljujemo se ji za 
opravljeno delo v mednarodni organizaciji in predstavljanje slovenske zdravstvene nege v mednarodnem prostoru. ICN 
je skladno z načrtom dela izvedel tudi mednarodni kongres, ki je potekal virtualno, ter redno skupščino z izvolitvijo nove 
predsednice. Annette Kennedy je nadomestila dr. Pamela Cipriano. 

Velja omeniti, da je bila Slovenija organizatorica 7. Kongresa Mednarodnega združenja reševalcev na motorju IMRUA, prav 
tako v spletnem okolju. 

V tem še enem posebnem letu želim skleniti poročilo s posebno zgodbo o uspehu. Zgodbo talentov, ki smo jih vsi 
skupaj polni in nam pomagajo, da vsa bremena svojega poklica, ki se z leti nalagajo in nas še kako izoblikujejo, tudi 
zmoremo. Vseh vrst talentov premoremo, od športnih, ki terjajo vztrajnost, pogum in močno voljo, do kulinaričnih, ki 
bi lahko postali naš profesionalni izziv, do umetniških v sliki, poeziji in prozi, do teh, ki so »naše lavitke« z njihovimi 
vokali ponesle na veliki polfinalni oder Slovenija ima talent. S tem so dokazale, kako zelo se naša beseda, izrečena ali 
zapeta, dotakne slehernega. Da je vse naše delo zares veliko poslanstvo, ki vliva upanje in zaupanje, ki bodri, spodbuja 
in pomirja. Vse to takrat, ko človek to najbolj potrebuje. 

Hvala vsem, ki delite razmišljanje, da je biti medicinska sestra, babica, tehnik zdravstvene nege, bolničar-negovalec 
nekaj najlepšega, da je delo, ki ga opravljamo, nekaj tako posebnega in plemenitega, kar se težko opiše z besedami 
in se v vsem svojem bistvu zrcali v naših osebnostih in dejanjih. Hvala vam, da boste vztrajali še naprej! Na svojih 
delovnih mestih in v aktivno v naši skupni strokovni organizaciji.

Spoštovane strokovne kolegice in kolegi, poslanke in poslanci, iskreno se vam zahvaljujem za vse strokovno op-
ravljeno delo, predanost in požrtvovalnost v boju s koronavirusom, v korist bolnikov in krepitvi stroke zdravstvene 
in babiške nege. Zahvaljujem se vsem vam, ki ste v tem letu zavzeto poučevali, raziskovali in vse tudi zapisali, ker le 
tako bomo tudi v prihodnje lahko verodostojno utemeljevali svoje potrebe in zahteve. Hvala lepa vsem mladim, ki šele 
vstopate v poklic in ste ponovno pokazali, da lahko računamo na vas, da vas je treba še bolj vključevati in da bomo 
tudi v svojih poklicih zmogli le, če bomo prepletali modrost in mladost. Zahvala tudi vsem, ki za nas skrbite v zaledju, 
nas sponzorirate in nam donirate. Zahvala vsem sodelavcem, s katerimi že leta, desetletja soustvarjamo utrip in delo 
te organizacije na področju računovodskih, informacijskih, komunikacijskih, tiskarskih in drugih podpornih storitvah, 
brez katerih ne bi bili to, kar smo. In pravzaprav imamo vse, kar imajo veliki in postajamo veliki še bolj. Hvala vsem za 
zaupanje in priložnost ter čast, da sem lahko na čelu tako pomembne organizacije.

Poročilo so sooblikovali in potrdili člani Upravnega odbora v sestavi: Monika Ažman, mag. Janez Kramar, Anita Prelec, 
Alenka Bijol, Metka Plesničar, Nataša Piletič, Renata Batas, Gordana Njenjić, Irena Potočar in Gordana Lokajner.
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Poročilo o delu strokovnih 
služb Zbornice – Zveze 2021  
in načrt dela 2022

V strokovnih službah Zbornice – Zveze je bilo 2021 14 zaposlenih. V okviru kakovosti smo njihovo delo opredelili znotraj 11 
procesov: proces upravljanja in vodenja (proces vodenja), proces podpore članstva, proces izvajanja strokovnega izpopol-
njevanja in vseživljenjskega učenja, proces obvladovanja virov in nabava, proces izvajanja javnih pooblastil, proces vpisa v 
register in podelitev ter podaljšanje licenc izvajalcem zdravstvene in babiške nege, proces licenčnega vrednotenja, proces 
izvajanja strokovnih nadzorov s svetovanjem v zdravstveni in babiški negi (kot glavne procese) in proces publiciranja, knji-
govodstva in dela v tajništvu (podporni procesi). V nadaljevanju bomo predstavili poročilo naših aktivnosti po posameznih 
procesih. Poročilo procesa vodenja je predstavljeno v prvem poglavju. 

PROCES PODPORE ČLANSTVA

V 2021 je delo na oddelku članarin zaradi epidemioloških razmer potekalo nekoliko drugače, vendar smo kljub temu bili 
svojim članom vedno dostopni po elektronski pošti in preko portala članov. S poštnega naslova clanarina@zbornica-zveza.
si smo odgovorili na 5.661 elektronskih sporočil.

Vse spremembe svojih podatkov lahko članice in člani sporočijo tudi preko Portala članov. Tako je bilo pregledanih 3.096 
“spletnih dopolnitvenih obrazcev˝. Odgovorili smo na 119 sporočil iz ˝Pripombe-splet˝. 
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Lani so se na novo vpisali 804 člani, članstvo je prekinilo 627 članov, od tega 238 zaradi upokojitve, pri skupnem številu iz-
pisov vseh članov smo upoštevati tudi ustavitve članstva zaradi smrti in prekinitve članstva zaradi neplačevanja (leto 2019, 
2021 in 2021). Tako je skupna številka izpisanih članov 1.176. Na dan 31. 12. 2021 je bilo v Zbornico – Zvezo včlanjenih 
16.011 članic oz. članov (tabela 1, 2 in 3).

Tabela 1: Število članov Zbornice – Zveze od 2014 do 2021

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

14.960 14.647 14.928 15.332 15.829 16.443 16.383 16.011

Gibanje v % –2 % 1,90 % 2,70 % 3,20 % 3,90 % –0,36 % –2,32 %

Tabela 2: Število članov glede na status

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Aktivni 14.097 13.735 14.005 14.429 14.820 15.410 15.319 14.920

Upokojeni 630 650 669 694 744 773 808 863

Študentje 253 262 254 209 265 250 256 228

Skupaj 14980 14.647 14.928 15.332 15.829 16.443 16.383 16.011

Tabela 3: Stanje članstva po društvih  - glede na status (na dan 31. 12. 2021)

DRUŠTVA 
aktivni upokojeni študentje D=A+B+C

A B C D

DMSBZT Ljubljana 4.333 276 125 4.734

DMSBZT Maribor 1.994 101 13 2.108

DMSBZT Celje 1.638 66 16 1.720

DMSBZT Gorenjska 1.210 113 14 1.337

DMSBZT Novo mesto 1.175 62 20 1.257

DMSBZT Pomurje 1.240 49 8 1.297

DMSBZT Koper 916 34 10 960

DMSBZT Nova Gorica 601 116 6 723

DMSBZT Ptuj/Ormož 764 15 12 791

DMSBZT Koroške 635 24 2 661

DMSBZT Velenje 414 7 2 423

SKUPAJ 14.920 863 228 16.011

Komisijo za dodeljevanje sredstev iz sklada za izobraževanje je lani prejela 142 vlog, 2020 je bilo 214 vlog in 2019 476 vlog.

Upad vlog v skladu za izobraževanje v zadnjih dveh letih pripisujemo epidemiološkim razmeram in manjšemu 
številu izobraževanj. 

Ob zaključku leta smo vsem novim članom poslali e-anketo. Med 354 odgovori je bilo 93 % vprašanih ob včlanitvi zelo zadovolj-
nih s postopki Zbornice – Zveze, prav tako je 94 % vprašanih posredovanje informacij zaposlenih označilo kot zelo ustrezno.

Načrt dela za leto 2022

V letu 2022 bomo posodobili portal članov, tako da ob prijavi na izobraževanje preko portala ne bo več obrazca za spremem-
bo osebnih podatkov, ravno tako ne bo več zavihka pripombe, ki ga bo nadomestil zavihek spremembe osebnih podatkov.
Letos bomo začeli članske izkaznice pošiljati v izdelavo zunanjemu izvajalcu enkrat mesečno in ne več na tri mesece.
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PROCES IZVAJANJA STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA IN IZPOPOLNJEVANJA

V poročanju procesa izvajanja strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja vam predstavljamo podatke v tabelah, v neka-
terih zaradi boljšega razumevanja tudi primerjalno za leta nazaj. 

 

Tabela 4: Izvedena izobraževanja od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, podatki na dan 9. 2. 2022

Organizator Izobraževanja Termini Udeleženci

zunanji  433  962  18.099 
Zbornica – Zveza  23  57  5.831 
strokovna društva  62  135  7.595 
strokovne sekcije  61  111  5.961 
delovne skupine  4  12  183 
SKUPAJ  583  1.277  37.669

Tabela 5: Število terminov izobraževanj

Organizator 2016 2017 2018 2019 2020 2021

zunanji  689  729  967  1.475  877  962 
društva  119  126  145  166  104  135 
str. sekcije  94  91  103  134  45  111 
Zbornica – Zveza  10  15  15  24  120  57 
delovne skupine  2  7  14  16  7  4 
SKUPAJ  914  968  1.244  1.815  1.153  1.269  

Tabela 6: Število terminov izobraževanj Zbornice –  Zveze   

Organizator 2016 2017 2018 2019 2020 2021

društva  119  126  145  166  104  135 
str. sekcije  94  91  103  134  45  111 
Zbornica – Zveza  10  15  15  24  120  57 
delovne skupine  2  7  14  16  7  12 
SKUPAJ  225  239  277  340  276  315 
% RASTI  6 %  16 %  23 %  –18 %  18 % 

Tabela 7: Število udeležencev na izobraževanjih

Organizator 2016 2017 2018 2019 2020 2021

zunanji  13.149  17.922  22.555  35.219  11.510  18.099 

društva  5.427  7.224  8.959  9.257  2.654  7.595 

str. sekcije  4.588  4.980  5.184  6.428  1.554  5.961 

Zbornica - Zveza  489  949  949  1.106  3.720  5.831 

delovne skupine  42  68  168  236  73  183 

SKUPAJ  23.695  31.203  37.815  52.246  19.511  37.669 
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Tabela 8. Število udeležencev na izobraževanjih Zbornice – Zveze

 2016 2017 2018 2019 2020 2021

društva  5.427  7.224  8.959  9.257  2.654  7.595 

str. sekcije  4.588  4.980  5.184  6.428  1.554  5.961 

Zbornica – Zveza  489  949  949  1.106  3.720  5.831 

delovne skupine  42  68  168  236  73  183 

SKUPAJ  10.546  13.221  15.260  17.027  8.001  19.570 
% glede na 
prejšnja leta  13 %  15 %  12 %  –47 %  +144 % 

Tabela 9: Izvedena izobraževanja v okviru strokovnih služb Zbornice – Zveze od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, podatki na dan 9. 2. 2022

Organizator Termini Udeleženci 

Zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika 3 541

Kakovost in varnost v zdravstvu 9 929

Prizma 10 472

Delavnica OVO 7 45

13. kongres 1 860

Drugo – četrtkovanja / on-line izobraževanja 25 2.984

SKUPAJ 55 5.831

Tabela 10: Izvedene obvezne vsebine v okviru strokovnih društev MSBZT od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, podatki na dan 9. 2. 2022

Izobraževanja Društva Termini Udeleženci

Temeljni postopki oživljanja 1 26 202

Temeljni postopki oživljanja v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu 11 38 636

Zakonodaja s področja 10 472

zdravstva in poklicna etika 5 10 1.426

Kakovost in varnost v zdravstvu 6 12 1.580

SKUPAJ 23 86 3.844

Načrt dela za 2022

Še naprej bomo stremeli k temu, da bomo pripravljali čim več strokovnih vsebin na različnih področjih, prav tako pa prispev-
ke objavili v recenziranih in lektoriranih zbornikih prispevkov. 

Kot dodatno vrednost v procesu izobraževanja in strokovnega usposabljanja je nakup spletne platforme Moodle, ki bo na 
voljo vsem izvajalcem strokovnih služb Zbornice – Zveze.

V procesu zagotavljanja kakovosti bomo letos z zunanjim sodelavcem razvijali nadgradnjo s programsko oprema Business 
Inteligence, ki bo omogočala spremljanje dodatnih statističnih podatkov.

Znotraj procesa izvajanja strokovnega izpopolnjevanja in vseživljenjskega učenja je potekal tudi proces specialnih znanj v 
zdravstveni in babiški negi.



13

POROČILO O DELU ZBORNICE - ZVEZE 2021 IN NAČRT DELA 2022

SPECIALNA ZNANJA V ZDRAVSTVENI IN BABIŠKI NEGI

Specialno znanje je strokovna usposobljenost za delo na ožjem strokovnem področju v zdravstveni in babiški negi, ki ga 
izvajalec ni pridobil v izobraževanju za pridobitev poklicne kvalifikacije. Specialno znanje zahteva definiran sklop določenih 
specialnih teoretičnih ali praktičnih znanj, veščin in spretnosti, ki jih mora osvojiti posameznik za delo na določenem de-
lovnem mestu in so napisana v aktu o sistemizaciji delovnih mest delodajalca in določena v pogodbi o zaposlitvi. Izvajalec 
zdravstvene in babiške nege, ki je pridobil specialno znanje v skladu s tem pravilnikom, pridobi pravico, da to znanje upo-
rablja v svoji poklicni dejavnosti, hkrati pa tudi odgovornost (poklicna kompetenca), da bo delo na področju, za katero se 
je usposobil, opravljal v skladu s tem pridobljenim znanjem ter po strokovni doktrini in ob uporabi medicinske tehnologije. 

Od leta 2009 do 2021 je v nacionalni register specialnih znanj vpisanih 2554 izvajalcev zdravstvene nege.

Zaradi epidemije covida-19 je bilo lani razpisanih manj izobraževanj za specialna znanja, zato tudi manjši vpis izvajalcev 
zdravstvene nege v nacionalni register specialnih znanj (NRSZ). Vsega skupaj smo v NRSZ vpisali 112 izvajalcev zdravstve-
ne nege, leta 2020 pa 240 IZN. 

Največ je bilo izvajalcev ZN iz socialnovarstvenih zavodov, ki so se udeležili izobraževanja v organizaciji Zbornice – Zveze 
pod naslovom Specialna znanja s področja z zdravstvom povezanih okužb v socialnovarstvenih zavodih. To izobraževanje 
je uspešno končalo 63 zaposlenih v SVZ. Tudi specialno znanje iz vodenja v zdravstveni in babiški negi je organizirala Zbor-
nica – Zveza, udeležilo in končalo pa ga je 28 izvajalcev ZN. Preostalih izvajalcev ZN, vpisanih v NRSZ je bilo v primerjavi 
s prejšnjimi leti manj, samo devet si je pridobilo specialna znanja iz bolnišnične higiene, po trije iz simulacij v zdravstvu, 
triaži v sistemu nujne medicinske pomoči v RS in iz laktacije, po en iz edukacije sladkornih bolnikov, paliativne oskrbe v 
organizaciji Onkološkega inštituta in hospice.

Poleg dveh izobraževanj Zbornice – Zveze (z zdravstvom povezane okužbe in vodenje v zdravstveni in babiški negi) smo 
v register organizatorjev izobraževanja za specialna znanja vpisali še specialno znanje s področja skupnostne obravnave 
pacienta s težavami v duševnem zdravju, ki ga organizira NIJZ. NIJZ izobraževanja s področja skupnostne obravnave paci-
enta s težavami v duševnem zdravju lani še ni organiziral.

Dodatna znanja

Od aprila 2018 vodimo tudi register dodatnih znanj, in sicer s področja peritonealne dialize. Do danes je v register vpisanih 
145 izvajalcev zdravstvene nege, 2021 je zahtevano izobraževanje iz peritonealne dialize opravilo 39 zaposlenih v zdra-
vstveni negi in oskrbi.

Načrt dela za 2022

Pravna služba in članice Komisije za specialna znanja pripravljajo oz. posodabljajo pravilnik o specialnih znanjih, ki naj bi bil 
sprejet v kratkem. Na spletni strani Zbornice – Zveze bomo pripravili seznam izobraževanj vseh aktualnih specialnih znanj 
in se povezali z organizatorji izobraževanj. 
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Tabela 11: Specialna znanja od 2019 do 2021 v številkah 

Tabela 12: Lani je specialna znanja pridobilo 112 izvajalcev ZN.



15

POROČILO O DELU ZBORNICE - ZVEZE 2021 IN NAČRT DELA 2022

PROCES LICENČNEGA VREDNOTENJA

Vloge – organizatorji

V obdobju od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 smo prejeli 629 vlog za dodelitev licenčnih točk organizatorju izpopolnjevanja. 
Med prejetimi sedmimi vlogami so sklepi oz. vloge brezpredmetne, saj so organizatorji večkrat oddali vlogo za isto se po-
navljajoče se izobraževanje, ki je bilo že ovrednoteno z licenčnimi točkami. Komisija Zbornice – Zveze za oceno ustreznosti 
stalnega izpopolnjevanja je pregledala in ovrednotila s sklepi ter licenčnimi točkami 638 vlog (Tabela 13).

Med 629 prejetimi vlogami se je 267 izobraževanj odvijalo v spletnem okolju.

Vloge – posamezniki

V obdobju od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 smo 617 vlog za dodelitev licenčnih točk posameznikom. Komisija Zbornice 
– Zveze za oceno ustreznosti stalnega izpopolnjevanja pa je pregledala in ovrednotila s sklepi ter licenčnimi točkami 763 
vlog (vloge iz decembra 2020). 

Tabela 13: Postopki v obdobju 2019–2021

Postopki v 
obdobju  

vloge –  
organizatorji 2019

vloge –
posameznik 2019

vloge –  
organizatorji 2020

vloge –
posameznik 2020

vloge –  
organizatorji 2021

vloge –
posameznik 2021

Prejete vloge 990 1491 518 661 629 617

Pregledane in 
ovrednotene s 
sklepi in LT

952 1721 469 560 638 763*

*Tukaj so vštete tudi vloge za e-izobraževane, ki so jih vrednotili po sprejemu novega pravilnika

V letu 2021 smo tako posameznikom vpisali 34.711 licenčnih točk strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja, medtem 
ko je bilo točk v letu 2020 22.184 (Tabela 14).

Tabela 14: Število vseh podeljenih in vpisanih licenčnih točk na veljavne licence v enem letu/na število podeljenih točk na 
31.12. preteklega leta

Leto 2020 22.184

Leto 2021 34.711

Načrt dela za 2022

Posodobili bomo različico e-zapisnika s podpisom predsednice komisije. 

PROCES OBVLADOVANJA VIROV IN NABAVA 

V procesu obvladovanja virov in nabave je ključno sodelovanje strokovnih služb Zbornice – Zveze in zunanjih partnerjev. 
V finančnem načrtu za 2021 smo opredelili vse aktivnosti, predvsem nabavo sredstev in storitev, ter prihodke in stroške 
redno spremljali. Pri porabi finančnih sredstev je vodstvo ravnalo po načelu gospodarnega ravnanja. 

V procesu zagotavljanja kakovosti smo ocenili štiri dobavitelje/zunanje partnerje, ki pomembno vplivajo na poslovanje 
Zbornice – Zveze. Seznam vseh dobaviteljev smo potrdili na letnem vodstvenem pregledu. Z anketnim vprašalnikom 
smo ocenili tudi sodelovanje z vsemi zunanjimi partnerji, ki so sodelovanje z Zbornico – Zvezo ocenili z oceno 5.

Skrb za zadovoljstvo zaposlenih, ki delajo v zdravem delovnem okolju, je ena izmed temeljnih aktivnosti vodstva Zbor-
nice – Zveze. V osebnih letnih načrtih smo opredelili strokovni razvoj zaposlenih glede na potrebe delovnega mesta in 
željo zaposlenega. 
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Načrt dela za 2022

Pripravili bomo matriko znanj zaposlenih, ki so potrebna za izvajanje neposrednega dela na Zbornici – Zvezi in tudi vsa 
znanja, ki jih posameznik ima in bi jih lahko pri delu potreboval. 

PROCES IZVAJANJA JAVNIH POOBLASTIL 

Splošno delo javnih pooblastil 2021

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih teh-
nikov Slovenije (v nadaljnjem besedilu Zbornica – Zveza) je v letu 2021 na podlagi prvega odstavka 87. c člena Zakona o 
zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 
77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 
– ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ in 196/21 – ZDOsk) in podeljenega javnega pooblastila ministra, pristojnega za zdravje, 
izvajala naslednje naloge:

1. vodenje registra izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege; 
2. izdajanje, podaljševanje in odvzem licence izvajalcem zdravstvene in babiške nege; 
3. načrtovanje specializacij in specialističnih izpitov s področja zdravstvene nege;
4. izvajanje strokovnega nadzora s svetovanjem s področja zdravstvene in babiške nege;
5. izdaja pravilnikov, s katerimi podrobneje uredi področje, na katerem izvaja naloge javnega pooblastila.

Lani se je bistveno povečal obseg upravnih storitev, saj so bile na podlagi 43. člena Zakona o interventnih ukrepih za 
pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20, 15/21 – ZDUOP, 82/21 – ZNB-C, 
112/21 – ZNUPZ in 206/21 – ZDUPŠOP, v nadaljnjem besedilu ZIUPOPDVE) in 38. člena Zakona o spremembah in dopol-
nitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti – ZZDej-K (Uradni list RS, št. 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 
203/20 – ZIUPOPDVE in 112/21 – ZNUPZ, v nadaljnjem besedilu ZZDej-K) Zbornici – Zvezi na podlagi zakona naložene 
nove upravne obveznosti izdaje sklepov o podaljšanju veljavnosti licence ter podelitve licence za strokovno področje.

Zbornica – Zveza je izvedla vse s pogodbo opredeljene naloge javnega pooblastila in bistveno presegla s pogodbo opre-
deljeno število upravnih postopkov.

V skladu s pogodbo in finančnim vrednotenjem nalog javnega pooblastila za leto 2021 je določeno, da Zbornica – Zveza 
opravi 2400 upravnih postopkov izdaje, podaljševanja in odvzema licence izvajalcem zdravstvene in babiške nege. V letu 
2021 je Zbornica – Zveza pri sklopu št. 2 – izdajanje, podaljševanje in odvzem licence izvajalcem zdravstvene in babiške 
nege izvedla 3436 upravnih storitev. 

Od omenjenih 3436 upravnih storitev je bilo izdanih 2079 sklepov o podaljšanju veljavnosti licence po 43. členu ZIUPOPDVE 
in 583 odločb o podelitvi licence za strokovno področje na podlagi prvega odstavka 38. člena ZZDej-K. Zbornica – Zveza 
je tako opravila 1036 več upravnih postopkov, ki se nanašajo na izdajanje, podaljševanje in odvzem licence izvajalcem 
zdravstvene in babiške nege. 

Ravno tako je opravila 19 strokovnih nadzorov s svetovanjem več od načrtovanih.

PROCES VPISA V REGISTER IN PODELITEV TER PODALJŠANJE LICENC IZVAJALCEM ZDRAVSTVENE IN 
BABIŠKE NEGE  

Tudi leto 2021 je bilo zaznamovano s koronavirusom in posledično zelo drugačno. Z njim smo se soočali tudi na oddelku 
registra in licenc. Ves čas, tudi v času prebolevanja ter dela od doma, smo skrbeli, da je delo na področju registra in licenc 
potekalo nemoteno in v dobro slehernega izvajalca zdravstvene ali babiške nege. Tako smo v obdobju od 1. 1. 2021 do 
31. 12. 2021 na Zbornici – Zvezi prejeli več kot 2.000 vlog za vpis v register izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške 
nege (v nadaljevanju register) in za podelitev licence v dejavnosti zdravstvene in babiške nege (v nadaljevanju licenca). Za 
potrebe izvedbe postopkov vpisa v register ter podelitve licenc smo po uradni dolžnosti posredovali 640 poizvedb o vero-
dostojnosti dokumentacije na srednje šole, fakultete in zavode, ki so dokumente izdali. Po uradni dolžnosti smo za namen 
vpisa v register ter podelitve licenc pridobili 2.010 potrdil o nekaznovanosti. 
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Kot je razvidno iz priloženih preglednic, smo izdali 847 odločb o vpisu v register, 1240 odločb o podelitvi prve licence, od 
tega je bilo 583 izdanih odločb o podelitvi licence po 38. členu ZZDej-K ter 117 odločb o podaljšanju licenc (Graf 1). 

ZIUPOPDVE ali t. i. PKP 7 v 43. členu določa, da se zdravstvenemu delavcu oziroma zdravstvenemu sodelavcu, ki samostoj-
no opravlja delo v zdravstveni dejavnosti na strokovnem področju, za katerega mu je bila podeljena licenca in je imel na dan 
uveljavitve tega zakona veljavno licenco, veljavnost licence podaljša, in sicer za eno leto. Na podlagi omenjenega zakona 
smo izdali 2079 sklepov, s katerimi smo podaljšali licenčno obdobje za eno leto. 

Graf 1: Postopki vpisa v register in podelitve licenc 2017 - 2021

Zaradi upokojevanja, spremembe zaposlitve ali selitve v tujino smo izdali 27 odločb o izbrisu iz registra. Lani je bilo izdanih 
15 sklepov o zavrženju vlog ter 5 zavrnilnih odločb o vpisu v register. V obdobju od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 smo skupno 
izdali 133 potrdil o dobrem imenu (Graf 2), ki se še vedno v obsegu 90 % izdajajo za potrebe urejanja nostrifikacij v Repu-
bliki Avstriji. Skupno je bilo izdanih 295 duplikatov že izdanih odločb o vpisu v register ter o podelitvi licence. Na zadnji 
dan leta 2021 je bilo v registru vodenih 32.894 izvajalcev zdravstvene nege. 

Graf 2: Potrdila o dobrem imenu 2017–2021
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Kljub epidemiji smo bili vsem izvajalkam in izvajalcem na voljo vsak dan po elektronski pošti, v času uradnih ur pa tudi 
osebno in po telefonu. Skrbeli smo, da smo na vsako vprašanje v e-sporočilu odgovorili in ažurno urejali vse spremembe 
osebnih podatkov ter zaposlitve v evidenci Registra izvajalcev. Vsaka prejeta pohvala izvajalk in izvajalcev za opravljeno 
delo nam je polepšala dan ter nam dala nov zagon za še boljše delo v prihajajočem obdobju.

Ob zaključku leta smo vsem, ki so v letu 2021 imeli stik z oddelkom registra in licenc poslali e-anketo. Med 427 odgovori je 
bilo 86 % strank zelo zadovoljnih s postopki Zbornice – Zveze, prav tako je 86 % označilo posredovanje informacij s strani 
zaposlenih kot ustrezno.

Načrt dela za 2022

Zaradi sledenja novostim na področju upravnega poslovanja bomo v letu 2022 začeli uporabljati elektronske podpise. Tako 
trenutno potekajo zadnje nadgradnje programa za področje registra in licenc, ki bodo omogočale elektronsko podpisovanje 
vseh uradnih aktov. Prav tako bomo pristopili k procesu e-vročanja sklepov in odločb v skladu z novimi predpisi.

PROCES IZVAJANJA STROKOVNIH NADZOROV S SVETOVANJEM V ZDRAVSTVENI IN BABIŠKI NEGI

2021 je bilo na podlagi programa rednih strokovnih nadzorov s svetovanjem v dejavnosti zdravstvene in babiške nege za 
leto 2021, h kateremu je s sklepom št. 600-1/2021/6 z dne 28. 5. 2021 podal soglasje minister za zdravje Janez Poklukar, 
odrejenih 10 celovitih strokovnih nadzorov s svetovanjem pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti in pri njih zaposlenih 50 
izvajalcih zdravstvene nege. Nadzori so bili odrejeni pri naslednjih izvajalcih zdravstvene dejavnosti: Osnovno zdravstvo 
Gorenjske, organizacijska enota Zdravstveni dom Kranj; Zdravstveni dom Trebnje, Zdravstveni dom Izola, Zdravstveni dom 
Velenje, Talita Kum Postojna, Dom starejših občanov Sežana, Estetika Fabjan d.o.o. Splošna in plastična kirurgija, Splošna 
bolnišnica Trbovlje, Psihiatrična bolnišnica Idrija, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Pediatrična in Dermatovenerolo-
ška klinika. Nadzore so izvedle štiričlanske nadzorne komisije. Izvedba nadzorov je potekala po strukturirani predlogi za 
posamezne ravni zdravstvene dejavnosti. Pregledanih in ocenjenih je bilo 14 različnih področij. Dosežene skladnosti pri 
posameznih izvajalcih zdravstvene dejavnosti so razvidne iz Grafa 3.

Graf 3: Dosežena skladnost – redni nadzori 2021

Nadzorne komisije so za ugotovljena neskladja oziroma odstopanja predlagale priporočila, ki jih morajo izvajalci zdravstve-
ne dejavnosti uvesti v prakso in posredovati na Zbornico – Zvezo evalvacijsko poročilo z dokazili o uvedenih priporočilih. 
Nadzorne komisije so skupaj predlagale 377 priporočil. Poleg tega je bilo skupaj izrečenih še 208 priporočil za 50 izva-
jalcev zdravstvene nege. 

Zdravstveni zavodi oziroma izvajalci zdravstvene dejavnosti v evalvacijskem poročilu posredujejo dokazila o uvedenih pri-
poročilih. Člani nadzornih komisij in zaposleni na Zbornici – Zvezi na željo izvajalca zdravstvene dejavnosti svetujejo pri 
udejanjenju priporočil. Cilj Zbornice – Zveze je, da izvajalci zdravstvene dejavnosti dosežejo vsaj 80-% realizacijo priporočil.
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Nadzorne komisije so poleg prepoznanih odstopanj prepoznale tudi dobre prakse na presojanem področju izvajanja zdra-
vstvene in babiške nege.

Pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti je bilo nadzorovanih 50 izvajalcev zdravstvene nege. Število izbranih in nadzorovanih 
izvajalcev po profilih je razvidno iz Grafa št. 4. 

Graf 4: Število nadzorovanih izvajalcev

Graf 5: Dosežena skladnost po profilih – individualni nadzori

Poleg rednih strokovnih nadzorov s svetovanjem je bilo izvedenih še 14 izrednih strokovnih nadzorov s svetovanjem. 
Skupaj je bilo v letu 2021 izvedenih 74 strokovnih nadzorov s svetovanjem (Graf 6).

Graf 6: Število izvedenih nadzorov
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Lani je Zbornica – Zveza obravnavala 53 pritožb, od tega 16 iz leta 2020 in 37 pritožb, prejetih v letu 2021. Pritožbe so 
Zbornici – Zvezi poslali posamezniki (11), zdravstveni zavodi (1), Ministrstvo za zdravje (13), zdravstveni inšpektorat (23), 
policija (1) in zastopnik pacientovih pravic (1), tri postopke pa je Zbornica – Zveza začela na lastno pobudo. V zvezi s pri-
tožbami je Zbornica – Zveza odredila 14 izrednih strokovnih nadzorov, v 21 primerih se je postopek zaključil brez uvedbe 
izrednega strokovnega nadzora, 19 pritožb pa je še v teku in so zato prestavljene v leto 2022.

Izredni strokovni nadzori, ki so bili izvedeni v letu 2022, so: Dom pod Gorco, družba za bivanjsko oskrbo, d.o.o., Dom starej-
ših občanov Trebnje, izredni strokovni nadzor pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti Dom starejših občanov Trebnje, izredni 
strokovni nadzor o zdravstveni obravnavi pacienta Dom na Krasu, Dom starejših Hrastnik, Center za usposabljanje, delo 
in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga, Senecura dom starejših občanov Vojnik d.o.o., Dom upokojencev Postojna, Zgornje-
savinjski zdravstveni dom Nazarje, Gromed otorinolaringologijA d.o.o., Dom upokojencev Idrija, d.o.o., Splošna bolnišnica 
Trbovlje, Zdravstveni dom Murska Sobota in Dom starejših občanov Lenart.

Zbornica – Zveza je aprila 2021 zaključila strokovni nadzor s svetovanjem, ki se je izvedel pri izvajalcu zdravstvene dejav-
nosti UKC Ljubljana, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja ter pri osmih izvajalcih zdravstvene nege, zaposlenih 
pri navedenem izvajalcu zdravstvene dejavnosti. Navedeni strokovni nadzor se je s sklepom začel 2021, a se je zaradi 
epidemioloških razlogov končal 2022. Letos (2022) se je tudi zaključil izredni strokovni nadzor v Domu starejših Lendava, 
ki se je začel 2021.

Na Zbornico – Zvezo je bilo naslovljenih 210 strokovnih vprašanj, 2 vprašanji sta zastavila posameznik in zdravstveni 
zavod oziroma strokovna sekcija. Tako se je v letu 2021 obravnavalo 208 vprašanj, od tega je bilo 91 strokovnih vprašanj, 
43 vprašanj s področja javnih pooblastil, 56 na delovnopravno zakonodajo in področje sindikatov ter 18 na druga področja. 
Odgovori oziroma mnenja so bila napisana v 183 primerih, 3 mnenja oziroma razlage so v teku in je realizacija prestavljena 
v 2022. Na 24 vprašanj Zbornica – Zveza ni odgovorila, od tega je bilo 8 strokovnih vprašanj, 2 vprašanji s področja javnih 
pooblastil, 10 na delovnopravno zakonodajo in 4 na druga področja.

Načrtovanje specializacij in specialističnih izpitov s področja zdravstvene nege

Zbornica – Zveza je opravila strokovni pregled programov kliničnih specializacij s področja promocije zdravja in integrirane 
obravnave oseb s kroničnimi boleznimi na primarni ravni zdravstvene dejavnosti ter klinične specializacije s področja ur-
gentnih stanj in njihove strokovne uskladitve s pristojnimi razširjenimi strokovnimi kolegiji. 

Opravila je strokovno razpravo o kliničnih kompetencah, ki jih specializanti pridobijo po opravljeni specializaciji ter pregle-
dala časovni in vsebinski okvir izvedbe posameznih delov specializacije. Pri pregledu kompetenc in pristojnosti kliničnih 
specialistov je delovna skupina pri Zbornici – Zvezi posebno pozornost namenila kliničnim kompetencam za izvajanje 
napredne zdravstvene nege, saj se za navedeni klinični specializaciji zahtevajo obsežnejše, izmerljive kompetence in stro-
kovne usposobljenosti, ki presegajo zahteve za diplomirano medicinsko sestro.

25. 11. 2021 sta se predstavnika Zbornice – Zveze doc. dr. Branko Bregar in asist. Sanja Vrbovšek udeležila seje RSK za 
javno zdravje, kjer sta predstavila predlog Zbornice – Zveze za uvedbo specializacije v zdravstveni negi s področja promo-
cije zdravja in preventive ter integrirane obravnave oseb s kroničnimi boleznimi na primarni ravni zdravstvene dejavnosti 
in njeno umestitev v zdravstveni sistem.

Izdaja pravilnikov, s katerimi podrobneje uredi področje, na katerem izvaja naloge javnega pooblastila

Pravilnik o spremembi Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege (Uradni list RS, 
št. 195/21) je stopil v veljavo 16. 12. 2021. V pravilniku je prilogo seznam strokovnih področij podeljene licence nadomestila 
nova, ki dve strokovni področji podeljene licence opredeljuje nekoliko drugače.

Načrt dela za 2022

Zbornica – Zveza bo v letu 2022 izvajala vse naloge podeljenega javnega pooblastila, poleg tega pa bo na podlagi dodatno 
podeljenih javnih pooblastil pripravila program preizkusa znanj iz slovenskega strokovnega jezika za izvajalce zdravstvene 
in babiške nege ter začela z opravljanjem preizkusa znanj slovenskega jezika. Na omenjeni način bo pri preizkusu znanj 
slovenskega jezika poudarek na strokovnem jeziku.
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Zbornica – Zveza v letu 2022 načrtuje tudi vzpostavitev posebnega registra strokovnih nadzorov s svetovanjem, v katerem 
se bodo vodili izvajalci zdravstvene dejavnosti ter izvajalci zdravstvene in babiške nege, pri katerih je potekal strokovni 
nadzor kot tudi prilagoditev informacijskega sistema zahtevam elektronskega vročanja, ki ga je uvedel novo sprejeti Zakon 
o debirokratizaciji.

Z majem 2022 bodo na Zbornici – Zvezi potekali preizkusi strokovne usposobljenosti za izvajalce iz drugega odstavka 38. 
člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti – ZZDej-K, ki v postopku podelitve licence za 
strokovno področje opravijo preizkus strokovne usposobljenosti, kot tudi preizkusi strokovne usposobljenosti za diplomira-
ne medicinske sestre in diplomirane babice, ki ne izpolnjujejo pogojev podaljšanja licence. Študijsko gradivo in predavanja 
so objavljena v Moodle učilnici, kjer bo potekal tudi pisni del preizkusa.

PROCES PUBLICIRANJA 

V proces publiciranja sodi izdaja mesečnih in periodičnih publikacij (Utrip in Obzornik zdravstvene nege), ki je v letu 2021 
potekalo v skladu z načrtom dela;  poročilo o tem lahko preberete v nadaljevanju. V okviru strokovnih služb Zbornice – 
Zveze smo izdali naslednje strokovne publikacije in zanje pridobili tudi kataložni zapis: Globalne strateške usmeritve za 
zdravstveno nego in babištvo 2021–2025 (prevod dokumenta ICNM), Kadrovski standardi in normativi v zdravstveni in 
babiški negi, Poklicne kompetence in aktivnosti v dejavnosti zdravstvene nege z razlago, Kompetence in poklicne aktivnosti 
izvajalcev v dejavnosti babištva, Profesionalna podoba izvajalcev v zdravstveni in babiški negi, Babice v Kranju in okoliških 
vaseh do leta 1950. Strokovne sekcije so v okviru strokovnih srečanj izdale tudi zbornike predavanj.

PROCES KNJIGOVODSTVA 

Na oddelku knjigovodstva skrbimo za izvajanje nalog računovodstva in knjigovodstva do članov in zunanjih partnerjev in 
pri tem tesno sodelujemo z zunanjo računovodsko hišo Unija. Aktivnosti na tem področju so sledile drugim aktivnostim 
Zbornice – Zveze. 

 

Dokumenti:

bančni izpiski 569

izdani računi 2424

prejeti računi 1336

AP, PP, PN, sejnine, šolnine 117.316

Dohodnina 646

Članarina

Dokumenti:  

knjiženje članarine 308.235

izstavitev računov (upokojenci, študenti) 125
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PROCES DELA V TAJNIŠTVU

Kompleksnost dela v tajništvu se odraža po številnih aktivnostih, usklajevanju in komuniciranju z različnimi člani in funk-
cionarji Zbornice – Zveze ter z zunanjimi ustanovami. Tako smo v letu 2021 v tajništvu zabeležili skoraj 22.000 prejetih 
e-sporočil, poslali pa smo jih nekaj več kot 8.000.

Poleg tega smo v sprejemni pisarni v program Origami vnesli več kot 13.000 prejete pošte in različne prejete dokumentaci-
je. Prav tako smo v sprejemni pisarni lani pripravili in poslali 380 potnih nalogov.

SLUŽBA ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI

MA marketing, zunanji partner Zbornice – Zveze, je lani za javnost in medije pripravil 25 sporočil o delu stanovske organiza-
cija ob pandemiji covida-19, o težavah v zdravstveni negi, sodelovanju in povezovanju s sindikati. Pripravljali so obvestila ob 
različnih mednarodnih dnevih. Skupno je bilo v letu 2021 v medijih objavljenih 911 objav, od tega 83 TV-objav, 126 radijskih 
objav, 167 objav za tisk in 535 objav za splet. S članstvom smo komunicirali preko e-novic, 25 sporočil je bilo poslanih 
na več kot 12.500 e-naslovov. Povprečna stopnja odpiranja e-novic je več kot 55-%. Z e-sporočili smo povabili tudi k 
ogledu prireditve Slovenka leta in Slovenija ima talent, pošiljali e-Utrip članom, ki ne prejemajo tiskane izdaje ter povabili 
k izpolnjevanju anket o včlanitvi in vpisu v register, komunicirali s prijavljenimi na kongres, s poslanico ob koncu leta in 
vabilom na ogled prednovoletne svečanosti. 

Število sledilcev na družbenem omrežju Facebook je poraslo za več kot 10 odstotkov (5106 31. 12. 2021 glede na leto 
2020 4565). Zabeležili smo 370 objav in redno tudi objavljali strokovne dogodke, objavljene tudi spletni strani Zbornice – 
Zvezi.  88 % sledilcev je ženskega spola. Prevladuje starostna skupina 25–34 let (ženske 33 %, moški 5 %), sledi starostna 
skupina 35–44 let (ženske 24 %, moški 3 %). Države, iz katerih prihajajo sledilci: Slovenija (4810 sledilcev), sledijo Hrvaška, 
Avstrija, Nemčija, Bosna in Hercegovina, Švica, Italija, Makedonija

Primerjava med letoma 2017 in 2021:

Aktivnost 2017 2021

Sporočila za javnost 29 25

E-novice 16 25

Število naslovnikov na e-novice (zadnje e-novice v letu) 8699 12.502

Povprečna stopnja odpiranja e-novic 36,67 % 55,91 %

Število sledilcev na Facebooku (na dan 31. 12.) 2204 5106

Število objav na Facebooku 163 370

Največji organski doseg objave na Facebooku 15.536 29.511

Število objav v medijih /* 911

*Kliping medijskih objav smo pri ponudniku Kliping d. o. o. naročili aprila

Poročilo so pripravili sodelavci strokovnih služb: Monika Ažman, Nataša Božič, Mojca Čerček, Katja Drolc, Urša Glavinac, 
Karmen Ozvaldič, Špela Pavlič, Katarina Pečuh, Karmen Petaci, Anita Prelec, Draga Štromajer, Ana Tomec, Andrej Vojnovič 
in Jelica Žalig Grce.
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Vsebinski načrt Zbornice - Zveze za leto 2022

Vsebinski načrt opredeljuje obseg, vsebino in izvajalce posameznih nalog s področja delovanja Zbornice zdravstvene in 
babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica 
– Zveza) za leto 2022. Zagotavlja načrtno in poglobljeno delo organov, delovnih teles in izvršilnih organov Zbornice – Zveze 
pri uresničevanju zastavljenih ciljev in povezovanju s člani in okoljem. Namenjen je redno zaposlenim, funkcionarjem, čla-
nom ter širši strokovni in laični javnosti.

Pri pripravi načrta smo sledili viziji, poslanstvu in vrednotam Zbornice – Zveze, se osredotočali do politike vodenja kakovo-
sti v organizaciji ter izvajanju aktivnosti, ki so opredeljene v Statutu in drugih strateških dokumentih krovne organizacije. 

Natančnejša vsebina načrta je predstavljena v spodnji tabeli.

CILJI VSEBINA/ 
AKTIVNOSTI

NOSILCI 
NALOG

TERMINSKI  
NAČRT IZVEDBE

KAZALNIK/  
ŽELENI REZULTATI

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

Portal članstva – vodenje 
osebnega portfolia, 
ažurno vodenje članstva 
in pedagoških točk

Strokovne 
službe 
Zbornice – 
Zveze

januar–december 

Ohraniti število članov iz leta 2021  
(> 16 000)
Krepiti število članstva med študente 
in v starostni skupini 25 – 35 let
Ohranjati delež aktivnega  
članstva > 90%

Dostopnost do informacij 
– neposredno v pisarni 
v času uradnih ur, po 
telefonu, po e-pošti

Strokovne 
službe 
Zbornice – 
Zveze

januar–december 

marec 2022

Ohranjati delež članstva > 60% glede 
na vse izvajalce
Odzivnost na potrebe članstva  
Anketa o zadovoljstvu > 4,0
Delovni posvet na temo članstva

Informativno glasilo Utrip

Uredniški 
odbor, 
odgovorna 
urednica 
Ksenija Pirš, 
oblikovalka 
Barbara Kralj

januar–december 
Izid 6 številk, anketa o zadovoljstvu z 
vsebinami > 4,0
Nova oblika-format glasila

E-novice za člane, 
Služba za 
odnose z 
javnostmi

januar–december E-novice najmanj na 14 dni oz. več, 
odvisno od aktualnih  
dogodkov/novic (26)

Objave na Facebooku 
Služba za 
odnose z 
javnostmi

januar–december Povečanje sledilcev FB za 10 %

Oblikovanje mobilne 
aplikacije Z-Z

Zunanji 
strokovni 
sodelavci

pomlad Povečanje število uporabnikov med 
mladimi

Izvedba pripravljene 
promocijske mape za 
dijake in promocijske 
mape za študente

UO/ ORSD/ 
OSS

Junij/ oktober 
2022

Razdeliti vsem rednim maturantom 
v šolskem letu 2021/22 in vsem 
diplomantom 2021/22;
Del sredstev zagotoviti s strani 
izobraževalnih ustanov in RSD
Dostop do mape  preko spletne strani 
v elektronski obliki
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Vseživljenjsko učenje – 
strokovna izobraževanja, 
učne delavnice, strokovne 
ekskurzije, športne, 
kulturne in druge 
aktivnosti

ORSD, OSS, 
DS, strokovne 
službe, drugi 
izvajalci

januar–december

Število izobraževanj > 1 % glede na 
leto 2021
Število udeležencev > 1 % glede na 
leto 2021

»Četrtkovanja« – kratka 
izobraževanja z aktualnimi 
vsebinami

OSS, DS januar–december

Anketa o zadovoljstvu, 
št. udeležencev ≥ 100/posamezno 
izvedbo izobraževanja preko spletne 
platforme

Zahvale za posebne 
dosežke v tekočem letu, 
zahvale upokojenim 
članom

ORSD, OSS, 
UO, DS

vse leto + 12. maj, 
prednovoletno 
srečanje 

Podelitev do 10 zlatih znakov, 
priznanje za življenjsko delo, srebrni 
znaki (RSD), priznanja na ožjem 
strokovnem področju (SS), zahvale 
(UO), vsak član, ki spremeni status – 
upokojenec prejme zahvalo

Priprava letnega poročila 
2021 in priprava Letopisa 
Zbornice – Zveze 2022

Vsi organi in 
delovna telesa, 
Računovodska 
hiša Unija

marec 2022

Objava poročila o delu na spletni 
strani, poslanci redne skupščine 
prejmejo poročila osebno, tudi 
letopis. Letopis služi kot poslovno/
promocijsko darilo

Zloženka »Profesionalna 
podoba izvajalcev 
zdravstvene in babiške 
nege ter oskrbe«

Strokovne 
službe, ORSD maj 2022

V mesecu maju vlaganje v glasilo 
Utrip – prejmejo vsi naslovniki  
po pošti

Nadgradnja 
informacijskega sistema 

Vodstvo in 
vzdrževalci 
IT – Ali – Aleš 
Kravos, Tone 
Tomšič in SRC

vse leto

Nadgradnja nekaterih področij za 
hitrejši in boljši dostop članstva 
na spletno stran, portal članstva. 
Vzpostavitev Registra specialnih 
znanj, izdelava e-članske prijavnice
Zagotavljanje IT varnosti

Skrb za lastno zdravje – 
preprečevanje, lajšanje 
izgorelosti 

OSS, 
pooblaščeni 
izvajalci vsebin

vse leto
Mesečne delavnice za ohranjanje 
zdravja članov, št. delavnic je ≥ 10
Anketa o zadovoljstvu

2/ SKRB ZA RAZVOJ 
ZDRAVSTVENE NEGE 
IN BABIŠTVA
za doseganje varne 
in kakovostne 
zdravstvene in 
babiške nege ter 
oskrbe za izvajalce in 
paciente/ uporabnike

Obzornik zdravstvene 
nege (OZN) – 4 številke

Uredniški 
odbor, glavna 
in odgovorna 
urednica doc. 
dr. Mateja 
Lorber

januar–december

Izid vseh 4 številk revije, objava na 
spletni strani, zadržanje naročnikov, 
pridobitev sredstev ARRS
V 2022 pričnemo s prevodom člankov 
tudi v angleškem jeziku – e verzija OZN

Izvedba strokovnih 
izobraževanj v obliki 
seminarjev, delavnic  in 
e-obliki
ožje strokovne vsebine
obvezne vsebine za 
»modul licenca«
izdaja recenziranih 
zbornikov (tiskana oz. 
e-verzija)

OSS, ORSD, 
strokovne 
službe

januar–december

Izvedba načrtovanih izobraževanj, 
prosta dostopnost do vseh zbornikov 
na spletni strani Zbornice – Zveze,  
in informacije o izobraževanju na 
mobilni aplikaciji
Anketa o zadovoljstvu

Izvedba izobraževanj 
za »specialna znanja« 
skladno z vizijo in 
strategijo Zbornice – 
Zveze

Pooblaščeni 
organizator
Komisija za 
specialna 
znanja

januar–december

Ponovitev posameznih že 
prepoznanih »specialnih znanj« -
Paliativa, 
Okužbe, povezane z zdravstvom, 
Zobozdravstvo 
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Izvedba izobraževalnega 
programa “Nightingale 
Challenge” za 
management

DS Nursing 
Now jesen 2022

Pridobiti > 20 predstavnikov 
managementa za pristop k  
specialnemu znanju za vodenje ZBN

Priprava in izvedba 18. 
simpozija zdravstvene in 
babiške nege Slovenije

Programsko-
uredniški 
odbor, ORSD, 
OSS
Strokovne 
službe Z – Z

13. maj 2022 , 
Brdo pri Kranju

Zagotoviti udeležbo vsem 
registriranim udeležencem v 
kongresnem centru
≥ 200
Pripraviti video posnetke predavanj, 
prosto dostopni na spletni strani  in 
YouTube Z-Z 

Prevod in izdaja 
publikacije »Nursing 
interventions 
Classifications« (NIC) 
in »Nursing Outcomes 
Classification« (NOC)

Imenovana DS, 
vodstvo Z – Z jesen 2022

Izdaja priročnika kot dopolnitev 
Nanda International 2018–2020 in 
vpeljava v informacijski sistem

Izvedba delavnic NANDA 
negovalne diagnoze, NIC, 
NOC

Imenovana DS vse leto 2022 Usposobiti čim večje število izvajalcev 
ZBN za uporabo v kliničnih okoljih

Pobuda in sodelovanje 
v pripravi dokumenta 
»Strategija razvoja 
zdravstvene in babiške 
nege v RS 2022–2030«

Imenovani 
člani Zaključek jesen 

2022

Priprava »Strategije« in sprejetje s 
strani UO in RSKZBN

Revizija obstoječih in 
priprava novih nacionalnih 
protokolov s področja 
zdravstvene nege in 
babištva

OSS, 
imenovana DS, 
UO

vse leto
Revizija > 60 % nacionalnih 
protokolov v ZBN
Sprejeti > 10 novih protokolov v ZBN

Izvedba aktivnosti za 
realizacijo »38. člena 
ZZDej-K - priprava vsebin 
in e - gradiv, ki bodo 
dostopna na spletni strani 
in platformi  Moodle

Imenovana DS, 
vodstvo vse leto Uspešna priprava gradiv za izvajalce 

ZN (2. skupina)

Ustanovitev posebne 
komisije za presojo 
etičnosti diplomskih nalog

ČR, strokovne 
službe jesen 2022 Ustanovitev komisije v tekočem letu

Priprave in dogovori 
za ustanovitev 
Raziskovalnega inštituta v 
okviru Zbornice – Zveze

Vodstvo, 
imenovana 
komisija

jesen 2022 Imenovati komisijo za pripravo 
projektne dokumentacije

Izdaja priročnika 
»Manchestrski sistem 
triaže« 

Vodstvo, 
strokovni 
sekciji 

jesen 2022 Slovenska izdaja priročnika za boljšo 
klinično prakso

Izid 2. knjige Zgodbe 
iz domače shrambe 
(povzetek člankov iz glasil 
Utrip)

Avtor Jože 
Lavrinec, 
strokovne 
službe Z – Z

jesen 2022
Razvoj strokovnega področja in 
izdaja knjige Zgodbe iz domače 
shrambe II. del

Priprava in izdaja 
publikacije Protokoli 
ukrepanja  ob zaznavi 
nasilja – slovenski in 
angleški jezik

DS za nenasilje, 
vodstvo jesen 2022 Razvoj področja in vpliv na sistemske 

rešitve v zdravstvu
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Prevod Kodeksa etike ICN 
v slovenski jezik

Člani ČR 
1. stopnje, 
vodstvo

pomlad 2022
Sledenje mednarodnim usmeritvam 
na področju etike, objava na spletni 
strani Zbornice – Zveze

Izdaja zgodovinske knjige 
: Slovenske medicinske 
sestre v osrednji Sloveniji 
v obdobju 1919–1945, 
magistrska naloga Bora 
Zavrla

DS za 
ohranjanje 
zgodovine in 
Bor Zavrl

jesen 2022
Ohranjanje zgodovinskih dejstev 
in spomin na vse, ki so prispevali k 
razvoju poklica medicinske sestre

3/ SKRB ZA RAZVOJ 
IN KREPITEV 
STROKOVNE 
ORGANIZACIJE 
ZBORNICE – ZVEZE
Kot sodobne, 
samostojne, 
politično 
neopredeljene 
zveze strokovnih 
društev, temelječe 
na prostovoljnem 
članstvu z devet 
desetletij dolgo 
tradicijo 

Izpolnjevanje statutarnih 
nalog organov Zbornice 
– Zveze:

Sklic skupščine Predsednica
28. 3. 2022/v 
skladu z 
epidemiološkimi 
razmerami

Udeležba ≥ 90 poslancev, potrditev 
poročil za leto 2021, sprejem načrta 
dela za leto 2022

Seje UO Predsednica in 
člani UO

1-krat na mesec – 
najmanj 10 Izpolnjevanje tekočih nalog

Seje OSS

Koordinatorica 
OSS, 
predsedniki 
strokovnih 
sekcij

najmanj 4-krat 
letno Izpolnjevanje nalog, koordinacija dela

Seje ORSD

Koordinator 
ORSD, člani 
regijskih 
strokovnih 
društev

najmanj 4-krat 
letno

Koordinacija regijskih strokovnih 
društev, skupni projekti

Vikend za funkcionarje Vodstvo, člani 
ORSD, OSS, DS Jeseni 2022 Oblikovanje Strategije Zbornice  - 

Zveze 2022 – 2027

Seja ORSD+ OSS Vodstvo, člani 
ORSD, OSS, DS

pomlad, jesen 
2022

Seje DS, komisij Člani DS, 
komisij

skladno z načrti – 
vse leto

Izpolnjevanje nalog ustanovljenih 
delovnih teles,
Posodobitev naziva častnega 
razsodišča

Akademija za funkcionarje Vodstvo spomladi 1x,
jeseni 1x

Predstavitev delovanja organov in 
delovnih teles Zbornice – Zveze in 
vključevanje novih funkcionarjev

Obeležitev 95-letnice 
obstoja Zbornice 
– Zveze,  združeno 
s prednovoletnim 
srečanjem

Vodstvo, 
izbrani 
sodelavci in 
partnerji

25. ali  28.11.2022
Zaključno srečanje in obeležitev 
obletnice delovanja Zbornice – Zveze, 
podelitev posebnih zahval in priznanj 

Seja Nadzornega odbora

Člani NO, 
predsednica, 
izvršna 
direktorica, 
podpredsednik, 
Računovodska 
hiša Unija

marec, september 
2022

Najmanj dve seji NO z namenom 
pregleda finančnega in vsebinskega 
delovanja Zbornice – Zveze (polletno 
in letno poročilo)
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Obeležitev mednarodnega 
dneva babic, 
mednarodnega dneva 
medicinskih sester 

UO, ORSD, OSS, 
komisija za 
priznanja

12. 5. 2022, ob 
18. uri,

Obeležitev mednarodnega leta 
medicinskih sester in babic. Izvedba 
slovesnosti, 
Podelitev priznanj zlati znak in 
priznanja za življenjsko delo 
Izjave za javnost (vsaj 20 izjav), 
posebni dogodki

Seznanjanje strokovne in 
laične javnosti o pomenu 
in vlogi Zbornice – Zveze, 
krepitev javne podobe 
skozi medijsko pojavljanje

Vodstvo, 
Služba za 
odnose z 
javnostmi
UO; ORSD, OSS, 

vse leto 2022

Ohraniti ugled poklica ZBN in 
strokovne organizacije Z - Z skozi 
pozitivno medijsko pojavnost 
(ugoden trend pozitivnih objav v 
medijih – kliping),
Pridobitev pokroviteljstva s strani 
predsednika države RS, 
KROG za zdravje – Bled,
Ohraniti ugled poklica ZBN v okviru 
RS (uvrstitev med prve tri poklicne 
dejavnosti)

Aktivnosti za ustanovitev 
muzeja ZBN

Vodstvo, DS za 
zgodovino, SS 
medicinskih 
sester in babic

jesen 2022

Pridobitev sodelovanja župani 
pri prepoznavnosti pomena dela 
medicinskih sester in babic za 
družbo – popularizacija poklica. 
Vzpostavitev lastne muzejske zbirke

Skrb za rast in razvoj 
zaposlenih v strokovnih 
službah Zbornice 
– Zveze,  projekt 
Zdravje na delovnem 
mestu, kontinuirano 
izobraževanje s 
strokovnega področja

Izvršna 
direktorica, 
zaposleni

vse leto 2022

Skrb za poklicni razvoj zaposlenih

Anketa o zadovoljstvu  
zaposlenih (> 4,0)

Recertifikacija Standarda 
kakovosti ISO 9001

Pridobitev modela 
poslovne odličnosti EFQM

Vodstvo in 
zaposleni v 
strokovnih 
službah

Vodstvo v 
sodelovanju 
z zunanjim 
sodelavcem

April 2022 

vse leto 2022 

Zunanja presoja SIQ;

Pripravljenost organizacije na prijavo 
za poslovno odličnost

Prenova spletne strani 
v angleškem jeziku, 
dopolnitev v slovenskem 
jeziku

Strokovne 
službe 
Zbornice – 
Zveze

Jesen 2022

Aktivna predstavitev strokovne 
organizacije v mednarodnem 
okolju, tujim in domačim sledilcem/ 
obiskovalcem

Imenovanje častne 
članice Zbornice – Zveze 
za leto 2022

Vodstvo 
Zbornice – 
Zveze

Skupščina Z – Z 
28. 3. 2022

Zahvala za prispevek k razvoju stroke 
ZBN in organizacije Zbornice – Zveze

Posodobitev publikacije 
Kodeks funkcionarjev 
Zbornice – Zveze 
Posodobitev Kodeksa 
etike  zdravstvene nege in 
oskrbe

Vodstvo, člani 
ČR

Jesen 2022

December 2022

Pomoč pri delu funkcionarjev 
Zbornice – Zveze, poenoten nastop in 
predstavljanje organizacije navzven

Sodelovanje z dobavitelji 
in zunanjimi sodelavci 
Z - Z 

Vodstvo Z - Z, 
strokovne 
službe

marec 2022
Ocenjevanje dobaviteljev 
Anketa o zadovoljstvu zunanjih 
sodelavcev in dobaviteljev (> 4,0) 
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4/ REGULACIJA 
STROKE – JAVNA 
POOBLASTILA

vodenje registra izvajalcev 
(vpis, izbris) – najmanj 
1.000 odločb

Oddelek JP 
Zbornice 
– Zveze, 
predsednica, 
vodja področja 
Andrej 
Vojnovič,

januar–december 
2022 Izpolnjene pogodbene obveznosti z 

MZ za leto 2022

izdaja, podaljševanje, 
odvzem odločb/licenca – 
najmanj 2.200 odločb

Oddelek JP 
Zbornice 
– Zveze, 
predsednica, 
vodja področja 
Andrej Vojnovič

januar–december 
2022

Izpolnjene pogodbene obveznosti z 
MZ za leto 2022, pridobitev dodatnih 
sredstev za postopke po 38. členu 
ZZDej-K in sredstva za izdajo sklepov 
o podaljšanju veljavnosti licence po 
43. členu PKP 7

izvedba strokovnih 
nadzorov s svetovanjem 
– 80 strokovnih nadzorov 
s svetovanjem (66 po 
programu strokovnih 
nadzorov in do 14 izrednih 
strokovnih nadzorov)

Nadzorne 
komisije, 
Imenovani 
predstavniki 
strokovnih 
področij

januar–december 
2022

Izpolnjene pogodbene obveznosti z 
MZ za leto 2022

licenčno vrednotenje 
izobraževanj – najmanj 
1.000 vrednotenj

Komisija 
za licenčno 
vrednotenje

januar–december 
2022

Izpolnjene pogodbene obveznosti z 
MZ za leto 2022

priprava pravnih aktov Sodelavci JP januar–december 
2022

Priprava pravilnika o izvajanju 
strokovnih nadzorov s svetovanjem v 
dejavnosti zdravstvene in babiške nege
Priprava pravilnika o preizkusih znanj 
iz slovenskega strokovnega jezika za 
izvajalce zdravstvene in babiške nege

izdaja licenc 2. skupini 
izvajalcev 38. člen 
ZZDej-K

Sodelavci JP 
in imenovana 
komisija 

januar–december 
2022

Izdaja vseh licenc na oddane vloge 
izvajalcev iz 2. skupine po 38. členu 
ZZDej-K

Priprava razvojnih 
dokumentov zdravstvene 
nege za področje 
specializacij

Sodelavci JP 
in imenovana 
komisija 

maj – december 
2022 Priprava gradiva vezan na sklep MZ

Priprava in izvedba 
preizkusa strokovne 
usposobljenosti za dipl. 
m. s. in dipl. bab.

Sodelavci JP

januar - marec 
2022
maj – december 
2022

Pozvati vse izvajalce ZBN, ki ne 
izpolnjujejo pogojev za samostojno 
delo k opravljanju preizkusa 
strokovne usposobljenosti

Priprava in izvedba 
preizkusa strokovne 
usposobljenosti za ZT in 
TZN po 38. členu ZZDej-K

Sodelavci 
JP in drugi 
strokovnjaki

maj – december 
2022

Izvedba preizkusa strokovne 
usposobljenosti za 2. skupino, 
skladno s prijavami

Stalno izobraževanje 
nadzornih komisij in 
oblikovanje gradiv za 
poenoteno izvajanje 
in dokumentiranje 
strokovnih nadzorov s 
svetovanjem 

Sodelavci JP 

pomlad , jesen 
2022, dve 
supervizijski 
srečanji članov 
nadzornih komisij

Doseganje kazalnikov kakovosti 
vezanih na enotno izvajanje 
nadzornih komisij

Izdelava registra 
strokovnih nadzorov 
- povezava na glavni 
register

Ali – Aleš 
Kravos vse leto 2022

Pregledno in varno vodenje 
strokovnih nadzorov s svetovanjem z 
IT podporo
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Priprava programa 
preizkusa znanj iz 
slovenskega strokovnega 
jezika za izvajalce 
zdravstvene in babiške  
nege

Predsednica, 
strokovni 
sodelavci JP 
in strokovnjaki 
s področja 
ZBN, javna 
visokošolska 
izobraževalna 
ustanova 

marec – avgust 
2022

Dokončan program preizkusa znanja 
iz slovenskega strokovnega jezika 
za izvajalce zdravstvene in babiške  
nege

Izvajanje preizkusov 
znanj iz slovenskega 
strokovnega jezika za 
izvajalce zdravstvene in 
babiške nege 

Strokovni 
sodelavci JP, 
strokovnjaki s 
področja ZBN

September – 
december 2022

Izvedba preizkusov znanj iz 
slovenskega strokovnega jezika za 
izvajalce, ki se bodo prijavili

5/ SOOBLIKOVANJE 
ZDRAVSTVENE 
POLITIKE IN 
KREPITEV POMENA 
ZDRAVSTVENE IN 
BABIŠKE NEGE 
TER OSKRBE V 
ZDRAVSTVENEM 
IN SOCIALNEM 
VARSTVU v 
skrbi za varno in 
kakovostno izvajanje 
zdravstvene in 
babiške nege ter 
oskrbe

Sodelovanje z MZ; 
vključevanje v projekte, 
RSKZBN, Strateški svet

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

vse leto 2022

Vključenost zdravstvene in babiške 
nege v načrtovanje, odločanje in 
izvajanje zdravstvenega varstva

Aktivnosti za sprejem 
Pravilnika o organizaciji 
službe ZBNO v 
zdravstvenih zavodih

Vodstvo, 
imenovani 
člani, v 
sodelovanju s 
sindikati

vse leto 2022

Ustrezna umeščenost ZBN v sistem 
vodenja posamezne zdravstvene 
organizacije

Priprava in sprejem 
Pravilnika o organizaciji 
službe ZNO v 
socialnovarstvenih 
zavodih

Vodstvo, 
imenovani 
člani, v 
sodelovanju s 
sindikati

vse leto 2022

Ustrezna umeščenost namestnice 
direktorja za področje zdravstvene 
nege v DSO

Sodelovanje z MDDSZEM, 
Socialno zbornico 
Slovenije, Skupnostjo 
socialnih zavodov

Vodstvo, 
imenovani 
člani 

vse leto 2022

Sodelovanje in povezovanje na 
prepoznanih področjih z ustrezno 
umeščenostjo strokovnjakov ZBN

Sodelovanje z NIJZ 
(ambulante družinske 
medicine, preventivna 
dejavnost, patronažno 
zdravstveno varstvo, 
duševno zdravje, 
vzpostavitev povezave 
registrov izvajalcev, porod 
na domu) 

Vodstvo, 
imenovani 
člani, strokovne 
sekcije vse leto 2022

Sodelovanje, posredovanje pripomb 
pri neurejenem plačilu storitev; 
uparitev registrov Z - Z in NIJZ za 
preglednost in natančnost vodenja 
izvajalcev ZBN v registru izvajalcev

Sodelovanje z ZZZS 
(področje patronažne 
dejavnosti, ambulante 
družinske medicine, 
področni dogovor) 

Vodstvo, 
imenovani 
člani, strokovna 
področja

vse leto 2022

Sodelovanje, povezovanje, zastopanje 
stališč stroke ZBN

Sodelovanje z Združenjem 
zdravstvenih zavodov, 
Združenjem socialnih 
zavodov

Vodstvo, 
imenovani 
člani 

vse leto 2022
Sodelovanje, povezovanje, zastopanje 
stališč stroke ZBN

Sodelovanje z MIZŠ in 
CPI (Priprava NPK – 
negovalec)

Imenovani 
člani pomlad 2022

Sodelovanje strokovnjakov pri 
oblikovanju PS in izdelava programa 
za obvezno usposabljanje v okviru 
NPK negovalec v obsegu 480 ur
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Udeležba na sejah Odbora 
za zdravstvo državnega 
zbora, na sejah Komisije 
državnega sveta za 
socialno varstvo, delo, 
zdravstvo in invalide

Vodstvo, 
imenovani 
člani

vse leto 2022

Aktivna predstavitev stališč stroke in 
strokovne organizacije na posamezne 
pobude in predloge

Sodelovanje z Zdravniško 
zbornico Slovenije 

Vodstvo, 
imenovani 
člani vse leto 2022

Povezovanje, skupno zastopanje 
interesov pacientov in izvajalcev, 
Sodelovanje na področju 
izobraževanje in usposabljanja 
zdravstvenih strokovnjakov na 
različnih področjih

Sodelovanje z drugimi 
sorodnimi zbornicami/
društvi (Lekarniška 
zbornica, Društvo FTH, 
Socialno zbornico)

vodstvo, 
strokovna 
sekcija, 
imenovani 
člani

vse leto 2022
Povezovanje in sodelovanje ter 
iskanje skupnih stališč, priložnosti

Sodelovanje z 
izobraževalnimi 
institucijami – Skupnost 
srednjih zdravstvenih šol, 
fakultete za zdravstvo 

Vodstvo, DS, 
imenovani 
člani

vse leto 2022

Sodelovanje, povezovanje v različnih 
projektih, izobraževalnih dogodkih, 
mednarodnih aktivnostih, pri pripravi 
enotnih izobraževalnih programov itd.

Sodelovanje z nevladnimi 
organizacijami, društvi 

Vodstvo, 
imenovani 
člani

vse leto 2022
Sodelovanje in povezovanje na 
različnih področjih, kjer se vključujeta 
zdravstvena nega in babištvo

Varuh človekovih pravic, 
Predstavnica WHO 
v Sloveniji in društvi 
bolnikov

vodstvo, 
predsedniki 
SS, ORSD, 
imenovani 
posamezniki

vse leto 2022
Iskanje skupnih interesov v korist 
pacientov
Povezovanje z WHO Europe, EFNNMA

Sodelovanje in 
posvetovanje z državnim 
svetnikom za področje 
zdravstva 

Vodstvo, 
posamezni 
imenovani 
člani

vse leto 2022
Sodelovanje in povezava, vezano na 
poklicne interese v korist stroki ZBN

Sodelovanje z različnimi 
političnimi strankami v RS

Vodstvo,
Člani različnih 
strank iz 
vrst poklicne 
skupine ZBN

vse leto 2022

Sodelovanje s predstavniki ZBN 
v različnih političnih strankah pri 
zastopanju interesov poklicne 
skupine in javnega zdravja

Sodelovanje s Sindikati, 
ki zastopajo izvajalce 
zdravstvene in babiške 
nege

Vodstvo, 
posamezni 
imenovani 
člani

vse leto 2022

Skupna prizadevanja za sprejem 
Kadrovskih standardov in normativov, 
sodelovanje pri nerešenih vprašanjih 
v korist izvajalcev ZBN in pacientov

Priprava predloga zakona 
o dejavnosti zdravstvene 
nege, babištva in oskrbe 
in sodelovanje z različnimi 
političnimi strankami pri 
zagotavljanju podpore

Vodstvo, lobist, 
posamezni 
imenovani 
člani

dolgoročni cilj Priprava zakona in začetek aktivnosti 
za vložitev v procedure
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6/ AKTIVNO 
VKLJUČEVANJE 
IN SODELOVANJE 
Z MEDNARODNIMI 
ORGANIZACIJAMI

Aktivno sodelovanje v 
EFN – udeležba na 2 
skupščinah, 

Predsednica, 
Izvršna 
direktorica, 

vse leto 2022
(april, oktober)

Monika Ažman kot članica sveta EFN 
sodeluje tudi na sestankih boarda 
EFN,  Izvedba oktobrske skupščine 
EFN v Ljubljani

Aktivno sodelovanje v 
EMA, ICM, 

Sekcija 
medicinskih 
sester in babic

vse leto 2022 Izmenjava informacij, pridobivanje 
mnenj, stališč, dokumentov

Aktivno sodelovanje v ICN,

Predsednica, 
člani UO, 
izvršna 
direktorica, 
imenovani 
člani

vse leto 2022

maj 2022

Spremljanje aktivnosti, prevodi 
dokumentov, udeležba na letnem 
srečanju ICN; 
Udeležba na virtualnem srečanju 
Triade WHO-ICN-ICM 

Sodelovanje v 
mednarodnih 
organizacijah na ožjih 
strokovnih področjih in 
organizacija mednarodnih 
dogodkov

Vodstvo, UO, 
OSS, DS vse leto 2022 Izmenjava znanj, primeri dobrih 

praks, sodelovanje in povezovanje

Sodelovanje in 
povezovanje s strokovnimi 
združenji s sklenjenim 
medsebojnim dogovorom 
o sodelovanju 

Vodstvo, 
imenovani 
člani, ORSD, 
OSS

vse leto 2022
Izmenjava znanj, primeri dobrih 
praks, sodelovanje s častnimi 
članicami Zbornice – Zveza 

Udeležba na strokovnih 
dogodkih (Hrvaška, Srbija, 
Severna Makedonija, 
Bosna in Hercegovina, 
Kosovo, Črna Gora …)

Vodstvo, 
imenovani 
člani, ORSD, 
OSS

ob posebnih 
priložnostih

Izmenjava znanj, primeri dobrih 
praks, sodelovanje s častnimi 
članicami Zbornice – Zveza 
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Odbor regijskih  
strokovnih društev 

I. Kratka predstavitev

Odbor regijskih strokovnih društev (v nadaljevanju ORSD) 
predstavlja organ, ki pri Zbornici – Zvezi povezuje enajst 
regijskih strokovnih društev. ORSD usklajuje skupne inte-
rese in si prizadeva dosegati cilje skupnega pomena za 
stroko zdravstvene in babiške nege ter njene izvajalce. 
Regijska strokovna društva (v nadaljevanju RSD) poleg 
organizacije strokovnih dogodkov opravljajo pomembno 
nalogo združevanja zaposlenih na področju zdravstvene 
in babiške nege, ključno vlogo pa imajo tudi pri promociji 
in ohranjanju članstva pri Zbornici – Zvezi. 

ORSD sodeluje z Odborom strokovnih sekcij in z Upravnim 
odborom Zbornice – Zveze. Interese RSD so v Upravnem 
odboru Zbornice – Zveze zastopali Janez Kramar, koordi-
nator ORSD do 29. 9. 2021, nato Metka Plesničar, koordi-
natorka ORSD od 30. 9. 2021, ter Alenka Bijol, predstavni-
ca ORSD. Redno so se udeleževali sej Upravnega odbora 
Zbornice – Zveze in zastopali interese RSD.

II. Predstavitev izvedenih aktivnostih

V letu 2021 smo se sestali na štirih rednih sejah ORSD. 
Zaradi epidemije covida-19 so bile tri seje organizirane 
v spletnem okolju, ena seja pa v živo v prostorih Zbor-
nice – Zveze.

Seje ORSD v letu 2021:

• 50. redna seja 26. 1. 2021 – spletno okolje;

• 1. redna seja 29. 4. 2021 – spletno okolje;

• 52. redna seja 6. 7. 2021 – spletno okolje;

• 53. redna seja 30. 9. 2021.

Leto 2021 znova zaznamovala epidemija covida-19. RSD 
smo bila primorana svoje aktivnosti omejiti, saj je bila ve-
čina članov polno zasedenih in obremenjenih z rednimi de-
lovnimi obveznostmi. V času razglašene epidemije je bilo 
prepovedano zbiranje in združevanje večjega števila ljudi. 
V RSD smo svoje aktivnosti redno prilagajali in usklajevali 
z aktualnimi priporočili NIJZ. Večina občnih zborov je bila 

izvedena v drugi polovici leta, ko so razmere, povezane z 
epidemijo, to dopuščale. Pretežni del strokovnih izobraže-
vanj je bil izveden v spletnem okolju.

Svoje aktivnosti smo kljub izrednim razmeram usmerjali v 
ohranjanje in krepitev članstva, v uresničevanje strokovnih 
interesov poklicnih skupin, v podporo področju strokovne-
ga izpopolnjevanja in vseživljenjskega učenja ter samos-
tojni, avtonomni organizaciji medicinskih sester, babic in 
zdravstvenih tehnikov. 

Na prvi redni seji v letu 2021 (50. redna seja) so RSD spre-
jela pomemben sklep, in sicer:

»Skladno z navodili Ministrstva za zdravje in usmeritvami 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje v Republiki Sloveniji 
v regijskih strokovnih društvih še naprej dosledno izvajamo 
ukrepe za zajezitev širjenja okužbe s covid-19, zato je Odbor 
regijskih strokovnih društev (ORSD) na svoji 50. redni seji 
26. januarja 2021 sprejel sklep, da strokovna srečanja, na-
menjena zaposlenim v zdravstveni in babiški negi, usklajena 
z vsebinami, ki jih mora vsebovati strokovno izpopolnjeva-
nje za izpolnjen pogoj obveznih vsebin s področja kakovosti 
in varnosti ter poklicne etike in zakonodaje v zdravstvu (19. 
člen Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti 
zdravstvene in babiške nege, UL RS št. 3/2016 z dne 18. 1. 
2016) ter v UL RS št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016 objavljenega 
pravilnika o spremembah Pravilnika o registru in licencah 
izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege) ter 
2. člen Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev in 
zdravstvenih sodelavcev (Uradni list RS št. 42/17 z dne 4. 
8. 2017), regijska strokovna društva (RSD) do nadaljnjega 
izvajajo v spletnem okolju.

Program izvajanja izobraževanj s področja obveznih vsebin 
za leto 2021 RSD pripravijo v medregijskem sodelovanju.

Članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske ob-
veznosti, stroške izobraževanja krijejo RSD iz sistemskih 
sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin.«

S sprejetjem omenjenega sklepa smo društva pokazala, 
kako pomembno je medsebojno povezovanje. Sklep je bil 
aktiven celo leto 2021. 

21. 6. 2021 je potekala 34. Skupščina Zbornice – Zveze. 
RSD smo organizirala prihod poslancev in s tem zagoto-
vila sklepčnost volilne skupščine. Janez Kramar, koordina-
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tor RSD, je bil izvoljen na mesto podpredsednika Zbornice 
– Zveze. ORSD je uspešno vodil od 12. 6. 2016.

Na zadnji seji ORSD v letu 2021 (53. redna seja) so pred-
sednice in predsednik RSD za koordinatorico ORSD za 
mandatno obdobje 2021–2025 soglasno izvolili Metko 
Plesničar, predsednico DMSBZT Nova Gorica. Svoj man-
dat je začela 30. 9. 2021.

Društvo MSBZT Ptuj-Ormož in Društvo MSBZT Nova Gori-
ca sta septembra organizirala slovesnost ob 50. obletnici 
delovanja strokovnega društva. Društvo MSBZT Pomurje 
pa je septembra obeležilo 60. obletnico.

III. Založniška dejavnost
Vse regijska strokovna društva so v Letopisu 2020 objavila 
prispevek o svojih najpomembnejših dosežkih. Nekatera 
društva so izdala tudi zbornike.

IV. Program dela za leto 2022

Načrti ORSD/RSD za leto 2022 bodo usmerjeni v krepitev 
in ohranitev številčnosti članstva, v krepitev poklicnega in 
medpoklicnega sodelovanja ter k organiziranju obveznih 
vsebin strokovnega izpopolnjevanja. Aktivnosti bodo us-

merjene tudi v organizacijo in izvedbo strokovnih izletov, v 
organizacijo neformalnih druženj z namenov povezovanja 
svojih članov. 

V regijskih okoljih bomo v sodelovanju z Zbornico – Zve-
zo razvijali programe strokovnih izpopolnjevanj in podprli 
raziskovanje v stroki ter razvoj strokovne revije Obzornik 
zdravstvene nege. S sredstvi, ki jih prejmemo iz naslova 
članarin, bomo v skladu z letnimi načrti dela RSD, krepi-
li regijske sklade za strokovna izpopolnjevanja in druge 
oblike podpore osebnega, strokovnega in kariernega ra-
zvoja članov.

Prizadevali si bomo, da bodo številne aktivnosti, ki jih RSD 
organizirajo, postala še bolj prepoznavna in odmevna v 
strokovni javnosti ter medijih. Delovanje RSD je družbeno 
pomembno in je v javnem interesu. 

V. Druge aktivnosti

Sodelovali bomo z vsemi organi Zbornice – Zveze pri ures-
ničitvi skupne vizije in strategije za zaposlene na področju 
zdravstvene in babiške nege.

Metka Plesničar 

Odbor strokovnih sekcij

I. Kratka predstavitev

Odbor strokovnih sekcij (OSS) sestavlja 32 strokovnih 
sekcij (SS), ki pokrivajo različna strokovna področja. Člani 
OSS so predsedniki sekcij. Za koordinacijo, povezovanje in 
usklajevanje skrbi koordinator OSS. 

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

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

Člani: 

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

športa (2019–2021), ki je zaradi zamenjave strokov-
nega področja odstopila. IO SS je za v. d. predsednice 
Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov 
v medicini dela, prometa in športa imenoval Biljano 
Pejčić Gaberc.

2. Darko Loncnar (2017–2021), predsednik Sekcije me-
dinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji.

3. Irena Šumak (2017–2021) in Boris Miha Kaučič 
(2021–2025), predsednika Sekcije medicinskih sester 
in zdravstvenih tehnikov v vzgoji in izobraževanju.

4. Anton Justin (2019–2023), predsednik Sekcije medi-
cinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziolo-
giji, intenzivni terapiji in transfuziologiji. 

5. Andreja Krajnc (2017–2021), predsednica Sekcije 
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medinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patro-
nažni dejavnosti. 

6. Tatjana Požarnik (2018–2022), predsednica Sekcije 
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v opera-
tivni dejavnosti.

7. Karolina Kovač, v. d. predsednice Sekcije medicinskih 
sester in babic (2018–2021) in novoizvoljena predse-
dnica Saša Matko (2021–2025). 

8. Maruša Ahačič (2017–2021 in 2021–2025), predse-
dnica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih teh-
nikov v pulmologiji

9. Ivanka Limonšek (2019–2023), predsednica Sek-
cije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov  
v pediatriji

10. Barbara Bukovnik (2018–2022), predsednica Sek-
cije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
družinski medicini.

11. Andreja Marolt (2020–2024), predsednica Sek-
cije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov  
v oftalmologiji

12. Adrijana Debelak (2019–2023), predsednica Sek-
cije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov  
v kirurgiji.

13. Bojana Hočevar Posavec (2017–2021) in Maja Vra-
bič (2021–2025) predsednici Sekcije medicinskih 
sester in zdravstvenih tehnikov v rehabilitaciji in 
zdraviliški dejavnosti.

14. Ana Istenič (2018–2022), predsednica Sekcije me-
dicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onko-
logiji.

15. Renata Batas (2021–2025), predsednica Sekcije 
medicinskih sester v enterostomalni terapiji.

16. Jana Klavs (2019–2023), predsednica Sekci-
je medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov  
v endokrinologiji.

17. Ana Koroša (2017–2021), predsednica Sekcije me-
dicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nefrolo-
giji, dializi in transplantaciji.

18. Marija Petrinec Primožič (2019–2023), predsedni-
ca Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih teh-
nikov v endoskopiji in gastroenterologiji.

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

20. Marina Čok (2016–2020, podaljšanje mandata do 
2021) in Damjana Grubar (2021–2025), predsedni-
ci Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehni-
kov v zobozdravstvu.

21. Žiga Metelko (2018–2020, podaljšanje mandata 
do 2021) in Matic Pacek (2021–2025), predsedni-
ka Sekcije študentov zdravstvene in babiške nege.

22. Nataša Piletič (2019–2023), predsednica Sekci-
je medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov  
v sterilizaciji.

23. Boštjan Jovan (2019–2023), predsednik Sekcije medi-
cinskih sester in zdravstvenih tehnikov v hematologiji.

24. Nada Macura Višić (2019–2023), predsednica Sekcije 
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci.

25. Mojca Vreček (2018–2022), predsednica Sekci-
je medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov  
v dermatovenerologiji. 

26. Veronika Jagodic Bašič (2017–2021) in Mateja Tram-
te (2021–2025), predsednici Sekcije medicinskih se-
ster in zdravstvenih tehnikov na internistično-infekto-
loškem področju. 

27. Slavko Bolčević (2020–2024), predsednik Sek-
cija izvajalcev zdravstvene nege in oskrbe v  
socialnem varstvu.

28. Irena Trampuž (2017–2021), predsednica Sekcije 
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardi-
ologiji in angiologiji.

29. Saša Kadivec (2017–2021), predsednica Sekcije me-
dicinskih sester v managementu in Dejan Doberšek 
(2021–2022), v. d. predsednika Sekcije medicinskih 
sester v managementu.

30. Maja Medvešček Smrekar (2017–2021) in Robert 
Rajnar (2021–2025), predsednika Sekcije medicin-
skih sester in zdravstvenih tehnikov v nevrologiji.

31. Sonja Krajnik (2019–2023), predsednica Sekci-
je medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov  
v otorinolaringologiji. 

32. Majda Šmit (2016–2020, podaljšanje mandata do 
2021) in Nataša Vidnar (2021–2025), predsedni-
ci Sekcije medicinskih sester v promociji zdravja in 
zdravstveni vzgoji.

Na seje OSS so bili v letu 2021 redno vabljeni: 

• Monika Ažman, predsednica Zbornice – Zveze; 

• Jože Prestor, podpredsednik Zbornice – Zveze (jan. 
2021 do jun. 2021);

• mag. Janez Kramar, koordinator ORSD (jan. 2021 
do jun. 2021) in podpredsednik Zbornice – Zveze 
(jun. 2021 do dec. 2021);

• Anita Prelec, izvršna direktorica Zbornice – Zveze; 

• Metka Plesničar, koordinatorica ORSD; 

•  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;

• Klavdija Potočnik, vodja DS za NP.
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Lani (2021) je deset strokovnih sekcij izvedlo volitve za 
predsednico oz. predsednika in člane izvršnega odbora 
zaradi izteka mandatov. 

II. Predstavitev izvedenih aktivnosti

OSS se je 2021 sestal petkrat, kar je v skladu s Pravilnikom 
o delu strokovnih sekcij, in sicer 2. 2. 2021, 6. 4. 2021, 9. 
6.2021, 7. 10. 2021 in 30. 11. 2021.

Na vsaki seji so bili člani OSS seznanjeni z aktualnimi do-
gajanji in aktivnostmi Zbornice – Zveze. Sprejetih in reali-
ziranih je bilo nekaj sklepov.

Strokovne sekcije so sodelovale pri prenovi spletne strani 
Zbornice – Zveze.

Pripravile so nekaj nacionalnih protokolov in jih posredo-
vale Delovni skupini za nacionalne protokole. 

Strokovne sekcije so v obdobju od februarja 2021 do juni-
ja 2021 in od septembra 2021 do decembra 2021 izved-
le kratka strokovna srečanja, za člane Zbornice – Zveze 
brezplačna, ki so potekala vsak četrtek – četrtkovanje. 
Več aktivnostih je bilo povezanih s promocijo cepljenja. 
Enodnevnih strokovnih izobraževanj je bilo zaradi epide-
miološke situacije manj kot v letu 2019, vendar več kot v 
letu 2020.

III. Založniška dejavnost

1. JUSTIN, Anton (intervjuvanec), LADIHA, Aleš (inter-
vjuvanec). Darujte kri in svet naj bije! : oddaja Ak-
tualna tema, Radio Prvi, 14. 6. 2021. [COBISS.SI-ID 
67690755]

2. JUSTIN, Anton, JERMAN, Matic. Kdaj je alarm na mo-
nitorju razlog za ukrepanje? : strokovno spletno sre-
čanje Hemodinamski monitoring, 19. 5. 2021. [COBI-
SS.SI-ID 65566979]

3. JUSTIN, Anton. Monitoring in nadzor arterijskega krv-
nega tlaka : strokovno spletno srečanje Hemodinam-
ski monitoring, 19. 5. 2021. [COBISS.SI-ID 65566467]

4. JUSTIN, Anton. Nefarmakološki načini lajšanja bo-
lečine : spletni strokovni seminar Interdisciplinarni 
pristop obravnave bolnika z bolečino - mala šola bole-
čine za zdravstveno nego, 3. del: Zdravljenje bolečine, 
10. 2. 2021. [COBISS.SI-ID 53121027]

5. JUSTIN, Anton, KADIVEC, Saša, JERMAN, Matic. 
Ustreznost razporejanja medicinskih sester v EIT Kli-
nike Golnik s točkovnim seznamom TISS 28 in vpliv 
na kakovost zdravstvene obravnave. V: JEREBIC, 
Sandra (ur.). Napredno znanje in ustrezna komunika-

cija v zdravstvenem timu kot orodje za dvig kakovo-
stne zdravstvene obravnave : 13. dan Angele Boškin 
: 13. april 2021, e-izobraževanje. Elektronska izd. 
Jesenice: Splošna bolnišnica, 2021. Str. 42-50, ilustr. 
ISBN 978-961-94663-2-2. https://www.sb-je.si/stro-
kovna_javnost/publikacije/. [COBISS.SI-ID 60259075]

6. JUSTIN, Anton. Vloga medicinske sestre pri nadzo-
ru (monitoringu) ventilatorja in spremljanje ETCo2/
VCo2 : strokovni seminar Dihalna podpora pri kritično 
bolnih pacientih, virtualno, 15. 4. 2021. [COBISS.SI-ID 
62342403]

7. Zbornik strokovnih prispevkov z recenzijo, lektorira-
njem in CIP kataložnim zapisom z naslovom: »Napre-
dna znanja na področju zdravstvene nege in oskrbe 
ran, stom in kontinence« v elektronska verzija.

8. Tiskana 2. dopolnjena izdaja dokumenta »Strokovna 
priporočila za izbiro in predpisovanje medicinskih pri-
pomočkov za paciente z izločalnimi stomami in ente-
rokutanimi fistulami« z recenzijo, lektoriranjem in CIP 
kataložnim zapisom in elektronska verzija.

9. Poročilo – strokovni prispevek z enodnevnega stro-
kovnega srečanja v Termah Zreče, 24. septembra 
2021 »Napredna znanja na področju zdravstvene 
nege in oskrbe ran, stom in kontinence«, Utrip decem-
ber 2021–januar 2022.

IV. Program dela za leto 2022

V letu 2022 bomo nadaljevali aktivnosti, povezane s po-
enotenjem 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 
2022 spodbujali in ohranjali kot prioriteto strokovnih sekcij. 

V. Druge aktivnosti

Več strokovnih sekcij je članic mednarodnih združenj.

Nataša Piletič
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Statutarna komisija 

I. Kratka predstavitev

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

Na 34. Skupščini Zbornice – Zveze 21. 6. 2021 je bil potr-
jen nov član komisije. Svoj drugi mandat je zaključila Jerca 
Zrimšek, kot nov član pa je bil potrjen Rok Hatze. 

Jerici se zahvaljujemo za delo v komisiji in izrekamo do-
brodošlico novemu članu komisije.

Nova sestava komisije: 

• Suzana Majcen, predsednica (mandat 2020–2024) 

• Asja Jaklič (mandat 2020–2024) 

• Barbara Možgan (mandat 2020–2024) 

• Tatjana Požarnik (mandat 2020–2024) 

• Rok Hatze (mandat 2021–2025) 

II. Predstavitev aktivnosti

V prvi polovici leta 2021 smo imeli šest sej; tri redne, ki so 
potekale preko spleta ter tri korespondenčne seje. V dru-
gi polovici leta nismo obravnavali nobenega dokumenta, 
zato nismo sklicali nobene seje.

Pri obravnavi dokumentov smo sodelovali s pravnikom 
Zbornice – Zveze, potek dela pa je zabeležen v zapisnikih.

Strokovne službe Zbornice – Zveze so pripravile predlog 
dela za leto 2020, ki se nadaljuje v letu 2021. Komisija 
obravnava dokumente po predlogu strokovne službe.

V tem obdobju smo obravnavali in potrdili:

 - Pravilnika o uporabi službenega vozila Zborni-
ce – Zveze 

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

 

Obravnavali smo tudi Poslovnik o delu Skupščine Zbornice 
zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih 
društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov 
Slovenije, kjer smo potrdili spremembo 19. člena, ki govori 
o izvedbi glasovanja na skupščini.

Obravnava drugih dokumentov se prenese v leto 2022.

 

IV. Program dela 
 

Od programsko načrtovanih urejanj dokumentov nismo 
obravnavali samo še Pravilnika o dodeljevanju sredstev iz 
sklada za izobraževanje Zbornice zdravstvene in babiške 
nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih se-
ster, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Pregled pravilnikov in drugih pravnih aktov Zbornice – Zveze 
bo potekal po predlogu strokovne službe Zbornice – Zveze.

 

IV.  Druge aktivnosti
 

 - Članice so podale pobudo UO, da v stalno sestavo 
Komisije za izdajo mnenj v postopku podaljšanja 
koncesij za opravljanje javne zdravstvene službe v 
dejavnosti zdravstvene in babiške nege ter oskrbe 
ob imenovanju članov, s sklepom UO, vedno uvrsti 
patronažno medicinsko sestro. Odgovora na pobu-
do nismo prejeli.

 - Predlagamo, da pravnik pregleda vse pravne akte v 
delih, kjer se opredeljuje način izvajanja volitev, ter 
da se ti postopki poenotijo.

Suzana Majcen Dvoršak
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Častno razsodišče I. in  
II. stopnje 

I. Kratka predstavitev

Članice in član Častnega razsodišča I. stopnje (ČR I) v ak-
tualni sestavi so bili potrjeni na 34. redni letni Skupščini 
Zbornice – Zveze 21. junija 2021. V skladu z določili 36. 
člena Statuta Zbornice – Zveze častno razsodišče ime-
nuje skupščina Zbornice – Zveze na predlog Upravnega 
odbora, enega člana imenuje izmed predlogov, ki jih poda 
strokovna Sekcija medicinskih sester in babic. Upravni od-
bor je o imenovanjih razpravljal na 9. seji 26. 5. 2021 in po-
dal predlog za člane Častnega razsodišča I. stopnje. Sklep 
skupščine 9/2021 se glasi: Skupščina Zbornice – Zveze je 
za člane Častnega razsodišča I. stopnje za mandatno ob-
dobje 2021–2025 imenovala Heleno Halbwachs, Darinko 
Klemenc, Darjo Pušlar, Roberta Sotlerja in Bojano Zemljič.

Častno razsodišče I. stopnje je začelo delovati po sklicu 
1. seje 7. 10. 2021. Po funkciji jo je sklicala predsednica 
Zbornice – Zveze Monika Ažman. Prva seja je potekala na 
Zbornici – Zvezi, druga pa 16. 12. 2021 na daljavo. Sestava 
ČR I. stopnje je tako naslednja predsednica Darinka Kle-
menc in člani Helena Kristina Halbwacsh, Darja Pušlar in 
Robert Sotler. Četrta članica Bojana Zemljič se trenutno 
iz osebnih razlogov sej in aktivnosti ne more udeleževati, 
v tem času je za začasno članico imenovana mag. Jožica 
Eder, prejšnja predsednica ČR I. 

II. Predstavitev izvedenih aktivnosti

Na omenjenih dveh sejah so bile oblikovane okvirne vsebi-
ne delovanja ČR I. stopnje in orientacijsko dorečeno delo 
po posameznih strokovnih področjih poklicne etike v zdra-
vstveni in babiški negi. 

III: Založniška dejavnost

Objavljeni prispevki v glasilu UTRIP: 
• December 2020/ januar 2021

Leto preizkušenj (mag. Jožica Eder) 

Imuniteta zdravnikov (zdravstvenih delavcev?) v 
času epidemije (Darinka Klemenc)

• Februar/marec 2021
Aktualne dileme (mag. Jožica Eder)
Etični vidik cepljenja proti covidu-19 Cepljenje 
mimo vrste (Darinka Klemenc, Irena Keršič)

• April/maj 2021
Etika med epidemijo (mag. Jožica Eder)
Kompetence medicinskih sester in etični vidik 
primera UKC Maribor »Namibija« (Darinka Kle-
menc)

• Junij/julij 2021
Ostajamo zapisani vrednotam v zdravstveni negi 
– intervju z Marino Velepič, predsednico ČR II. 
stopnje, prejemnico priznanja Angele Boškin za 
življenjsko delo (Darinka Klemenc)

• December 2021/januar 2022 
Prenovljeni Kodeks etike za medicinske sestre 
Mednarodnega sveta medicinskih sester (ICN) 
(Darinka Klemenc)
Robotizacija v zdravstveni negi in oskrbi – etični 
vidik (Darinka Klemenc)

IV. Program dela in cilji za leto 2022 

Ključne vsebine delovanja smo člani ČR I. stopnje opre-
delili na prvi seji v novi sestavi, to je 7. 10. 2021, in jih na-
čeloma potrdili na drugi seji 16. 12. 2021. Predlaganih je 
bilo veliko vsebin, kjer ČR I lahko prispeva k ozaveščanju 
članstva in izboljševanju etične občutljivosti tako strokov-
ne kot splošne populacije. Ideje in pobude bomo udejanjali 
postopoma, odvisno tudi od sprotnih, aktualnih dogodkov, 
pobud, vprašanj in potreb stroke.

• Člani ČR I se seznanjamo s ključnimi pravnimi 
akti strokovne organizacije in drugimi za naše delo 
važnimi dokumenti. V letu 2022 želimo prenoviti 
Pravilnik o delovanju častnega razsodišča (predvi-
doma skupaj s ČR II. stopnje). 
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• Sodelovati želimo tudi z drugimi deležniki in orga-
ni Zbornice – Zveze in širše (s ČR II. stopnje, De-
lovno skupino za nenasilje v zdravstveni in babiški 
negi, s strokovnimi sekcijami, regijskimi strokovni-
mi društvi, se sestati s Komisijo RS za medicinsko 
etiko idr.

• Proaktivno se bomo odzivali na aktualnosti, ki se 
dotikajo našega področja delovanja tako v stroki 
kot v splošni javnosti, saj so etična stališča naše 
stroke večkrat preslišana ali pa jih ni. 

• Odzivali se bomo na pobude in vprašanja članstva 
in drugih na teme, ki jih pokrivamo v okviru svojih 
kompetenc. Članice in člane želimo spodbujati, da 
izražajo svoje etične dileme in probleme, četudi 
anonimno, odgovore splošne narave pa bomo ob-
javljali v Utripu. Nadaljevali bomo z dobro prakso 
objavljanja vsebin iz poklicne etike. 

• S področja poklicne etike bi želeli razpisati kakšno 
diplomsko nalogo za študente na dodiplomskem 
ali podiplomskem študiju zdravstvene/babiške nege. 

• Izobraževali se bomo tudi člani ČR I. stopnje; na 
začetku leta bomo obravnavali uporabo družabnih 
omrežij (Helena K. Halbwachs), druge vsebine pa 
izbirali sproti. 

• Spodbujali bomo izobraževanje iz poklicne etike v 
smislu poenotenja vsebin v izobraževalnih proce-
sih za področje zdravstvene in babiške nege. 

• Glede na prenovljeni Kodeks etike ICN bomo sode-
lovali pri informiranju in prevodu le tega v slovenski 
jezik, nato pa, v sodelovanju s ČR II. stopnje, pripravili 
izhodišča za ev. prenovo Kodeksa v zdravstveni negi 
in oskrbi Slovenije. Posodobiti nameravamo tudi Ko-
deks delovanja funkcionarjev Zbornice – Zveze. 

• Posamezna področja pokrivajo: Darja Pušlar – 
babištvo, Helena K. Halbwachs – komuniciranje, 
medkulturne kompetence, profesionalna podoba 
izvajalcev …, Robert Sotler – človekove/pacientove 
pravice, izobraževanje, raziskovanje, mentoriranje, 
Darinka Klemenc – usklajevanje dela, povezova-
nje, sodelovanje z drugimi, etične dileme, obvezne 
vsebine za vzdrževanje licenc …, mag. Jožica Eder 
(prejšnja predsednica ČR I), ki trenutno nadomešča 
Bojano Zemljič, se vključuje v vsa področja dela.

V. Druge aktivnosti

V sodelovanju s pravno službo Zbornice – Zveze smo 10. 
novembra 2021 oblikovali obširen odgovor, mnenje o 
etičnosti ravnanja zdravstvenega tehnika, predvidoma 
zaposlenega v socialnovarstvenem zavodu, ki ga je na 
Zbornico – Zvezo naslovil D. V. z naslovom: »Zdravstvena 
etika in morala v praksi«. Povzetek mnenja bomo predvi-
doma objavili tudi v Utripu.

Izobraževanje za člane ČR I: Na drugi seji ČR I. stopnje je 
članica Helena K. Halbwachs prisotnim članom predstavi-
la zelo aktualne vsebine, vezane na upoštevanje pravil in 
obnašanja na socialnih omrežjih v zdravstveni negi, kar 
bo objavljeno tudi v Utripu. 

Darinka Klemenc

Poročilo o delu Častnega razsodišča  
II. stopnje 

Častno razsodišče II. stopnje je pritožbeni organ II. stop-
nje. Potrjen je bil v zasedbi Danica Železnik, Zdenka Mrak, 
Mateja Pogorelc in predsednica Marina Velepič.

2021 je bila le ena korespondenčna seja 23. marca 2021, 
na kateri smo Marini Velepič potrdili nadaljevanje vodenja 
razsodišča do izteka mandata. Ker na Častno razsodišče 
II. stopnje v letu 2021 nismo prejeli nobene pritožbe, seje 
niso bile potrebne. 

Letos (2022) bomo po potrebi sodelovali s Častnim razso-
diščem I. stopnje pri reševanju morebitnih pritožb.

Marina Velepič
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Nadzorni odbor

Komisija za  
dodeljevanje sredstev iz 
sklada za izobraževanje 

I. Kratka predstavitev

Nadzorni odbor je organ Zbornice – Zveze, ki deluje v skladu 
z 38. členom Statuta. Nadzorni odbor je v letu 2021 deloval 
v dveh sestavah. Nadzorni odbor so v mandatnem obdobju 
2017–2021 sestavljali predsednik Andrej Fink in člani Irena 
Istenič, Darja Kramar, Boštjan Viher in Sabina Vihtelič. 

Na 34. redni volilni Skupščini Zbornice – Zveze je bil izvo-
ljen novi NO za mandatno obdobje 2021–2025 v sestavi 
Boštjan Viher, predsednik ter člani Miha Okrožnik, Boja Pa-
hor, Tanja Pristavec in Sabina Vihtelič. 

II. Predstavitev izvedenih aktivnosti

2021 se je Nadzorni odbor sestal na dveh rednih in eni iz-
redni seji (videokonferenca). Nadzorni odbor je obravnaval 

I. Kratka predstavitev

Komisija za dodeljevanje sredstev iz sklada za izobraževa-
nje (komisija) je stalno delovno telo Zbornice – Zveze, ki pro-
silcem dodeljuje sredstva iz sklada za izobraževanje. Sklad 
za izobraževanje se po 46. členu Statuta Zbornice – Zveze 
od 28. 3. 2008 financira iz članarine članov regijskih stro-
kovnih društev in fizičnih članov Zbornice – Zveze v višini 
5 odstotkov.

vse finančne dokumente skladno z zakonodajo in temu 
primerno sprejel sklepe. Na podlagi pregleda poslovanja 
Zbornice – Zveze za obdobje od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 
je Nadzorni odbor ugotovil, da je bilo le-to v okviru spreje-
tega finančnega načrta z doseženim presežkom prihodkov 
nad odhodki v višini 240.041,05 evra.

III. Program dela za leto 2022

V letu 2022 ima Nadzorni odbor v programu dela predvide-
ni dve redni seji ter po potrebi sklic izrednih sej.  

Poročilo je bilo posredovano vsem članom  
Nadzornega odbora.

Boštjan Viher 

Sredstva so namenjena sofinanciranju strokovnega 
izpopolnjevanja članov in dodiplomskega in podiplom-
skega izobraževanja. 

Komisija se sestaja praviloma enkrat mesečno oziroma naj-
manj desetkrat letno. Pri obravnavi vlog komisija upošteva 
določbe Pravilnika o koriščenju sredstev iz sklada za izobra-
ževanje in sklepe Upravnega odbora Zbornice – Zveze. Pri 
odločanju upošteva dosedanje aktivno delo člana ter širši 
pomen udeležbe za področje zdravstvene ali babiške nege. 
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Sestava komisije za mandatno obdobje 2018–2022:

• predsednica Vida Bračko in članice Draga Štroma-
jer (do 2019 predsednica komisije), Suzana Majcen 
Dvoršak, Irena Potočar, Sonja Dobrovc

Draga Štromajer se je 1. 9. 2019 zaposlila na Zbornici – 
Zvezi, zato so članice komisije na 12. seji skladno z 12. 
členom Pravilnika o dodeljevanju sredstev iz sklada za 
izobraževanje za novo predsednico komisije izbrale Vido 
Bračko in za namestnico Suzano Majcen Dvoršak. Draga 
Štromajer je bila imenovana za članico komisije. Predlaga-
ne zamenjave je potrdil UO na 36. seji, 18. 9. 2019. 

II. Predstavitev izvedenih aktivnosti

Komisija se je v letu 2021 sestala na enajstih sejah, dve 
sta bili korespondenčni, sicer pa v spletnem okolju. Seje 
so bile: 11. 1. 2021, 2. 2. 2021, 9. 3. 2021, 12. 4. 2021, 15. 
5. 2021, 10. 6. 2021, 19. 7. 2021, 20. 9. 2021, 19. 10. 2021, 
25. 11. 2021, 21. 12. 2021. Zaradi epidemioloških ukrepov 
je bilo izobraževanj manj in posledično tudi manj vlog.

V letu 2021 je komisija obravnavala skupno 209 vlog. Od 
tega je bilo odobrenih 48 vlog za plačilo kotizacije na stro-
kovnih izpopolnjevanjih doma in v tujini, 12 vlog za sofi-
nanciranje dodiplomskega ter 29 vlog za sofinanciranje 
podiplomskega študija. 

54 vlog komisija ni odobrila, od tega 18 vlog za plačilo 
kotizacije na strokovnih izpopolnjevanjih doma in v tujini 
ter 17 vlog za sofinanciranje dodiplomskega in 19 vlog za 
sofinanciranje podiplomskega študija. Po pravilniku mora 
biti prosilec član Zbornice – Zveze vsaj pet let, da je upra-
vičen do sredstev iz sklada, za katera lahko zaprosi enkrat 
letno. Prosilci lahko prejmejo sredstva iz sklada le enkrat 
za dodiplomsko in enkrat za podiplomsko izobraževanje. 
Ta pogoja sta bila največkrat vzrok za zavrnitev vloge.

Vsi prosilci, katerih vloge so bile zavrnjene, so prejeli ustre-
zno obrazložitev. 

Na vsaki seji se je komisija seznanila z razpoložljivimi fi-
nančnimi sredstvi sklada. Poslovanje sklada je uravnote-
ženo glede na povpraševanje in priliv finančnih sredstev.

Vloge prosilcev s priloženo dokumentacijo in originali za-
pisnikov komisije so arhivirani in dostopni na sedežu Zbor-
nice – Zveze.

Članice komisije so predlagale nekatere dopolnitve Pravil-
nika o dodeljevanju sredstev iz sklada za izobraževanje.

Na pobudo komisije je Upravni odbor Zbornice – Zveze 
na 12. seji 13. 10. 2021 sprejel sklep, da lahko komisija iz 
sklada za izobraževanje posamezniku za določena izobra-
ževanja dodeli sredstva do višine 300 evrov.

Komisija je zaradi razglašene epidemije covida-19 sprejela 
določene sklepe glede koriščenja odobrenih sredstev zara-
di odpovedi oz. prestavljenih izobraževanj.

Članice komisije se zavedamo, da je dodeljevanje 
sredstev občutljivo področje. Svojo nalogo opravljamo 
odgovorno, kar se da ažurno in v skladu s sprejetimi pra-
vili, ki vsem članom stanovske organizacije zagotavljajo  
enakopravno obravnavo.

III. Program dela in cilji za leto 2022

V letu 2022 je skladno s pravilnikom načrtovanih deset sej. 

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

Vida Bračko
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Komisija za specialna znanja

I. Kratka predstavitev

Komisija za specialna znanja vrednoti vloge organiza-
torjev izobraževanja za specialna znanja in posameznih 
udeležencev specialnega znanja ter skrbi za posodablja-
nje nacionalnega registra specialnih znanj, ki se vodi na 
Zbornici – Zvezi. 

Specialno znanje (klinični privilegij) je strokovna usposo-
bljenost za delo na ožjem strokovnem področju v zdra-
vstveni in babiški negi, ki ga izvajalec zdravstvene nege 
ne pridobi med izobraževanjem za pridobitev poklicne kva-
lifikacije. To je strokovna usposobljenost, ki zahteva defi-
niran sklop določenih specialnih teoretičnih ali praktičnih 
znanj, veščin in spretnosti, ki jih mora osvojiti posameznik 
za delo na določenem delovnem mestu in so napisana v 
aktu o sistemizaciji delovnih mest delodajalca in določena 
v pogodbi o zaposlitvi. Izvajalec zdravstvene in babiške 
nege, ki je tako pridobil specialno znanje, pridobi pravico, 
da to znanje uporablja v svoji poklicni dejavnosti, hkrati 
pa tudi odgovornost (poklicna kompetenca), da bo delo 
na področju, za katero se je usposobil, opravljal v skladu 
s tem pridobljenim znanjem. Delo komisije usmerja Pra-
vilnik o nacionalnem registru specialnih znanj v dejavnosti 
zdravstvene in babiške nege.

Komisijo za specialna znanja v mandatnem obdobju od 
januarja 2020 do januarja 2024 sestavljajo:

• predsednica komisije: Tanja Žontar

• člani: Draga Štromajer, Nataša Piletič, Renata Ba-
tas, Irena Potočar 

II. Predstavitev izvedenih aktivnosti

V letu 2021 je Komisija za specialna znanja veliko pozor-
nosti namenila dopolnitvi Pravilnika o nacionalnem regi-
stru specialnih znanj v dejavnosti zdravstvene in babiške 
nege. Na prvi seji komisije 14. 1. 2021 so prisotni predla-
gali spremembe v pravilniku. Sprejet je bil sklep, da vsi 
prisotni na sestanku ponovno pregledajo vse predlagane 
spremembe pravilnika. Vse morebitne pripombe so bile 
poslane predsednici Komisije za specialna znanja Tanji 
Žontar, ki je vse seznanila s pripombami. 

Tako je bila tudi druga seja 1. 3. 2021 namenjena pregle-
dovanju predlogov in pripombam na pravilnik komisije. 
Udeležila sta se ga tudi predsednica Zbornice – Zveze Mo-
nika Ažman in pravnik Andrej Vojnovič. Sprejet je bil sklep, 
da se Pravilnik o nacionalnem registru specialnih znanj v 
dejavnosti zdravstvene in babiške nege z vsemi dodatnimi 
pripombami pošlje Andreju Vojnoviču za dokončno obliko-
vanje pravilnika. 

Na prvi seji (14. 1. 2021) je komisija obravnavala predlog 
naziva diplomirane medicinske sestre, ki so pridobile spe-
cialna znanja s področja edukacije bolnikov s sladkorno 
boleznijo in ga izvaja terciarni zavod UKC Ljubljana v obse-
gu 360 ur. Sprejet je bil sklep, da se za omenjeno dodatno 
strokovno izpopolnjevanje o oskrbi in edukaciji bolnikov 
s sladkorno boleznijo, lahko uporablja samo naziv speci-
alno znanje o edukaciji bolnikov s sladkorno boleznijo z 
namenom razlikovanja med sorodnimi nazivi pridobljenih 
specialnih znanj različne zahtevnosti. 

Na isti seji je komisija obravnavala še dve vlogi za spe-
cialno znanje: vlogo Onkološkega inštituta za specialno 
znanje s področja paliative in vlogo NIJZ za specialno 
znanje s področja skupnostne obravnave v centrih za 
duševno znanje. Obema vlagateljema je komisija pre-
dlagala poenotenje naziva z že obstoječimi specialnimi 
znanji na omenjenih področjih, kar je bilo sprejeto in sta 
bili vlogi potrjeni.

Na tretji seji komisije (13. 5. 2021) sta bili obravnavani 
dve vlogi za specialno znanje: vloga za specialno znanje 
s področja vodenja v zdravstveni in babiški negi in vloga 
za specialno znanje s področja z zdravstvom povezanih 
okužb v socialnovarstvenih zavodih. Organizator obeh iz-
obraževanj je Zbornica – Zveza in obe je komisija ocenila 
kot ustrezni in ju potrdila. 

Na korespondenčni seji 15. 9. 2021 je komisija obrav-
navala in ocenila kot ustrezno vlogo organizatorja Zdra-
vstveni dom Ljubljana za specialno znanje s področja 
simulacij v zdravstvu.

III. Program dela in cilji za leto 2022 

Tudi delo Komisije za specialna znanja je v letu 2021 zelo 
zaznamovala epidemiološka situacija in njenim članicam 
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otežila delo. Ob obravnavanju prispelih vlog si je komisija 
v letu 2021 za prednostno nalogo zadala dopolnitev Pravil-
nika o nacionalnem registru specialnih znanj v dejavnosti 
zdravstvene in babiške nege. Zdaj je predlog posodobi-
tve pravilnika pripravljen. V letu 2022 je predvideno čim-
prejšnje sprejetje pravilnika, ki bo komisiji omogočil bolj 
učinkovito in kakovostno delo.

Prednostna naloga je tudi pregledati in poenotiti nekate-
re nazive posameznih specialnih znanj, ki so bila izdana v 
času delovanja komisije. Treba je opredeliti, katera speci-
alna znanja so še aktualna in se izvajajo ter katera special-
na znanja bo organizator izobraževanja moral posodobiti. 

Komisija si želi več povezovanja s strokovnimi sekcijami 
pri oblikovanju in sprejemanju specialnih znanj, kar je 
opredeljeno tudi v predlogu posodobljenega pravilnika. 
Predvsem je tukaj pomembno posvetovanje o strokovni 
ustreznosti programov specialnih znanj, ki morajo temelji-
ti na sodobnih strokovnih smernicah z ožjega strokovnega 
področja zdravstvene in babiške nege.

 

Tanja Žontar 

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 navodi-
li. 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 pet članov. Skupina je v času delovanja večkrat 
zamenjala svoje člane. Trenutno deluje v naslednji sestavi:

vodja delovne skupine: Klavdija Potočnik

člani: Majda Oštir, Tamara Štemberger Kolnik, Bojana Seč-
njak in Draga Štromajer

II. Druga strokovna dejavnost

DSNP se je v letu 2021 sestala na petih sejah. Zaradi epi-
demije covida-19 so vse seje potekale oddaljeno po spletu. 
Prvo redno sejo DSNP smo imeli 10. 6., drugo 19. 6., tretjo 
21. 9., četrto 12. 10. in peto 7. 12. 2021.

Pri pregledu veljavnosti NP smo ugotovili, da je vsem NP, 
objavljenih na spletni strani Zbornice – Zveze, pretekel rok 
veljavnosti. Strokovne sekcije smo pozvali, naj ponovno 
pregledajo neveljavne NP.

Vodstvu Zbornice – Zveze in pravni službi smo posredovali 
predlog popravkov v Pravilniku o NP s področja zdravstve-
ne in babiške nege ter predlog oblike protokolov, ki so v 
skladu z zahtevami za kakovost po certifikatu SIQ. 

Na sejah smo obravnavali naslednje protokole:

• Kontrola čistosti zob v skupini

• Čiščenje in razkuževanje zobozdravniškega stola

• Ščetkanje zob v vrtcu in šoli

• Priprava zobne ambulante

• Odvzem krvi iz venske valvule z zaprtim sistemom

• Vstavitev varne atravmatske igle v vensko valvulo

• Prebrizgavanje in odstranitev varne atravmatske 
igle iz venske valvule

• Testi prodiranja pare Bowie-Dick (test za  
enkratno uporabo)

• Sterilizacija s paro (avtoklaviranje)

• Čiščenje instrumentov v ultrazvočnem čistilcu
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• Dekontaminacija in ročno čiščenje instrumentov

• Shranjevanje sterilnega materiala

• Parna sterilizacija z malim namiznim sterilizatorjem

• Polnjenje komore parnega sterilizatorja

• Tehnike zavijanja materiala za sterilizacijo

• Vrste zavojnega materiala za sterilizacijo

• Uvajanje trajnega urinskega katetra pri ženski

• Posebni varovalni ukrep – omejitev gibanja znotraj 
enega prostora na področju psihiatrije

• Posebni varovalni ukrep – telesno oviranje s pasovi 
na področju psihiatrije

• Stalen nadzor v gibanju

• Diskretni nadzor

• Pomoč pri zagotavljanju varnosti

• Priprava in podeljevanje substitucijske terapije – 
metadon (mtd)

• Priprava in podeljevanje substitucijske terapije – 
metadon (mtd) za domov

• Priprava in podeljevanje substitucijske/nadome-
stne terapije – buprenorfin ali buprenorfin/naloxon 
v ambulanti in za domov

• Testiranje na prisotnost psihoaktivnih substanc v 
urinu in slini

• Vodenje druge porodne dobe pri normalnem porodu

• Aktivno vodenje tretje porodne dobe pri normal-
nem porodu

• Izpiranje očesa pri kemični poškodbi

III. Program dela in cilji za leto 2022 

Za leto 2022 načrtujemo zaključek NP, ki še ne dosegajo teh-
ničnega pregleda in smo jih že prejeli v obravnavo. Strokov-
ne sekcije bomo pozvali, da prenovijo neveljavne protokole. 

Obravnavali bomo vse na novo poslane NP. Oblika protoko-
la bo v skladu z zahtevami za kakovost po certifikatu SIQ.

Klavdija Potočnik

Obzornik zdravstvene nege

I. Kratka predstavitev

Obzornik zdravstvene nege objavlja izvirne znanstvene, 
pregledne znanstvene in strokovne članke ter novosti na 
področju zdravstvene nege, babištva in interdisciplinarnih 
področij zdravstvenih in družbenih ved.

Uredniški odbor (UrO) Obzornika zdravstvene nege so na 
dan 31. 12. 2021 sestavljali:

glavna in odgovorna urednica izr. prof. dr. Mateja Lorber,

urednik, izvršni urednik doc. dr. Mirko Prosen,

urednica, spletna urednica Martina Kocbek Gajšt.

Uredniški odbor:

• doc. dr. Branko Bregar, Univerzitetna psihiatrična 
klinika Ljubljana, in Fakulteta za zdravstvo Angele 
Boškin, Slovenija

• prof. dr. Nada Gosić, Sveučilište u Rijeci, Fakultet 
zdravstvenih studija in Medicinski fakultet, Hrvaška

• doc. dr. Sonja Kalauz, Zdravstveno veleučilište Za-
greb, Hrvaška

• izr. prof. dr. Vladimír Kališ, Karlova Univerza, Univer-
zitetna bolnišnica Plzen, Oddelek za ginekologijo in 
porodništvo, Češka republika

• doc. dr. Igor Karnjuš, Univerza na Primorskem, Fa-
kulteta za vede o zdravju, Slovenija
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• asist. Petra Klanjšek, Univerza v Mariboru, Fakulte-
ta 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 Univer-
ze, Češka republika

• doc. dr. Andreja Kvas, Univerza v Ljubljani, Zdra-
vstvena fakulteta, Slovenija

• izr. prof. dr. Sabina Ličen, Univerza na Primorskem, 
Fakulteta za vede o zdravju, Slovenija

• izr. prof. dr. Miha Lučovnik, Univerzitetni klinični 
center Ljubljana, Ginekološka klinika, Slovenija

• izr. prof. dr. Mateja Lorber, Univerza v Mariboru, Fa-
kulteta za zdravstvene vede, Slovenija

• izr. prof. dr. Fiona Murphy, Swansea University, Co-
llege of Human & Health Sciences, Velika Britanija

• izr. prof. dr. Alvisa Palese, Udine University, School 
of Nursing, Italija

• viš. pred. Petra Petročnik, Univerza v Ljubljani, Zdra-
vstvena fakulteta, Slovenija

• doc. dr. Mirko Prosen, Univerza na Primorskem, Fa-
kulteta za vede o zdravju, Slovenija

• prof. dr. Árún K. Sigurdardottir, University of 
Akureyri, School of Health Sciences, Islandija

• red. prof. dr. Brigita Skela-Savič, znanstvena svetni-
ca, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Slovenija

• doc. dr. Tamara Štemberger Kolnik, Zdravstveni 
dom Ilirska Bistrica, Slovenija

• prof. dr. Debbie Tolson, University West of Sco-
tland, School of Health, Nursing and Midwifery,  
Velika Britanija

• doc. dr. Dominika Vrbnjak, Univerza v Mariboru, Fa-
kulteta za zdravstvene vede, Slovenija

Lektorica za slovenščino Simona Gregorčič

Lektorici za angleščino lekt. mag. Nina Bostič Bishop in 
lekt. dr. Martina Paradiž

II. Podatki o izdajah

Obzornik zdravstvene nege je v v letu 2021 (letnik 55) izšel 
v štirih rednih številkah, kot je bilo načrtovano. Izhajale so 

v enakomernih časovnih obdobjih (marec, junij, septem-
ber, december) na 305 straneh. Avtorji so v letnik 55 pri-
spevali 13 izvirnih znanstvenih člankov (1.01 - tipologija 
COBISS.SI), 7 preglednih znanstvenih člankov (tipol. 1.02) 
in 4 uvodnike (tipol. 1.20). Skupno so bili v reviji v letu 2021 
objavljeni v angleškem jeziku en članek in štirje uvodniki. 
Revija je izdala 30,37 avtorske pole.

Obzornik zdravstvene nege je imel v prvi številki naklado 
560 izvodov, v drugi številki 535 izvodov, nato v tretji 533 
in četrti 533 izvodov. Nadaljuje se že več let prisoten poča-
sen trend upadanja števila naročnikov. Razlog postopnega 
upadanja števila naročnikov povezujemo s prosto dosto-
pnostjo člankov na spletu od leta 2014 naprej.

III. Razvojna dejavnost in kakovost
Operativne aktivnosti 2021:

• Skupno smo v letu 2021 objavili 20 člankov in 4 
uvodnike.

• Vsi članki imajo dodeljen identifikator doi.

• Z odprtim dostopom strokovni in znanstveni javno-
sti je omogočen dostop do revije, kar je nujno za 
razvoj zdravstvene in babiške nege v Sloveniji.

• Revija je vključena v DPV (Detektor podobnih vse-
bin) in iThenticate.

• Posodobitev sistema Open Journal System iz 
različice 3.1.1.1 v novejšo različico Open Journal 
System 3.3, ki omogoča večjo stabilnost sistema, 
izboljšane funkcije in novosti. 

• Priprava posodobljene izjave o avtorstvu ob oddaji 
članka v povezavi s sledenjem navodil Mednaro-
dnega komiteja za urednike revij s področja medi-
cine (ICMJE). 

• Faktor vpliva za leto 2020 Index Copernicus je 
97,01 (2019: 92,81; 2018: 97,71; 2017: 77,15)

• V Googlovem Učenjaku smo imeli od leta 2003 
1641 navedb člankov, indeks h 19 in indeks i10 54. 
V letu 2021 smo imeli 111 navedb.

• Letnik revije 55 je imel v letu 2021 na spletni strani 
4469 ogledov.

IV. Mednarodna dejavnost

Obzornik zdravstvene nege indeksirajo: CINAHL (Cumulati-
ve Index to Nursing and Allied Health Literature), ProQuest 
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(ProQuest Online Information Service), Crossref (Digital 
Object Identifier (DOI) Registration Agency), COBIB.SI 
(Vzajemna bibliografsko-kataložna baza podatkov), Bio-
medicina Slovenica, dLib.si (Digitalna knjižnica Sloveni-
je), 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 medi-
cine (ICMJE) in Committee on Publication Ethics (COPE).

Revija poskuša s prevajanjem izvlečkov in tudi člankov 
v angleški jezik pridobiti tudi tujo strokovno in znanstve-
no publiko in s tem revijo narediti bolj mednarodno pre-
poznavno. K temu dodatno pomaga objavljanje v odprtem 
dostopu (kar se kaže kot trend znanstvenega objavljanja 
zadnjih let). 

V. Program dela za leto 2022

• Izdaja štirih rednih številk

• Promocija revije v Republiki Sloveniji in zunaj meja 
kot prosto dostopne revije preko mednarodnih obi-
skov predstavnikov Zbornice – Zveze in članov ure-
dniškega odbora

• Vključitev mednarodnih strokovnjakov v recenzije

• Posodobitev uredniškega odbora 

• Poziv strokovni in akademski javnosti k objavljanju 
v reviji

• Predpriprava postavk za vključevanje/prijava revije 
v Scopus

• Nadaljevanje postopka za vključitev v COPE (Com-
mittee on Publication Ethics)

• Prijava na razpis ARRS

VI. Druge aktivnosti

Udeležba na delavnici/usposabljanju glede pridobiva-
nja faktorja vpliva in vključitvi v prepoznavne medna-
rodne baze.

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

Strokovno-informativni 
bilten Utrip

I. Kratka predstavitev

“… Leto, za katero si želimo, da bi čim prej minilo … To, 
da bi ga bilo že enkrat konec, tega »koronaleta«, si zagoto-
vo želimo bolj kot česarkoli drugega. Da bi se vrnili v tis-
te lepe čase, brez zaščitnih mask in razkužil v običajnem 
življenju, da bi tudi v delovnih okoljih lahko sedeli drug ob 
drugem, se objeli in si čestitali ob uspešno izvedeni inter-
venciji in zadihali v bombažnih zaščitnih oblačilih …” je v 
prvem uvodniku Utripa 2021 zapisala Monika Ažman, pred-
sednica Zbornice – Zveze. A se nas je celotno leto 2021 

dotaknilo bolj, kot bi si želeli, je sklenila v svečanem, 
prednovoletnem nagovoru članicam in članom. “Skupaj 
bomo zmogli” je njen slogan, ki je utrdil našo organiza-
cijo v enem izmed najzahtevnejših let za zdravstveno in 
babiško nego ter oskrbo, tako globalno kot tudi v sloven-
skem prostoru. O tem času bo za vselej pričal Utrip, ki je 
sledil aktualnim vsebinam in posebnim izzivom, ki smo 
jih osvajali osebno, kolektivno in poklicno.

Utrip je strokovno-informativni bilten, ki ga prejmejo vse 
članice in člani Zbornice – Zveze. V letu 2021 je izšel 
šestkrat: februar/marec, april/maj, junij/julij, avgust/sep-
tember, oktober/november, december 2021/januar 2022, 
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do 10. v mesecu. Na spletni strani Zbornice – Zveze je 
Utrip na voljo do 5. v mesecu.

Uredniški odbor, ki ga je potrdil Upravni odbor Zbornice – 
Zveze na svoji 4. redni seji 13. julija 2016, deluje v sestavi:

• Monika Ažman, glavna urednica (mandat od leta 
2016 po položaju),

• Ksenija Pirš, odgovorna urednica (prvi mandat od 
leta 2016), 

• Anita Prelec (mandat od leta 2016 po položaju), 

• Andreja Krajnc (prvi mandat od leta 2016),

• Suzana Habot (prvi mandat od leta 2016),

• Marjeta Berkopec (prvi mandat), od avgusta 2017.

Strokovno recenzijo opravlja Anita Prelec. Z lektoriranjem 
prispevkov nadaljuje Jelica Žalig Grce. Za oblikovanje in 
pripravo za tisk po preobrazbi in novi podobi Utripa v nje-
govem jubilejnem letu 2018 še naprej skrbi Barbara Kralj 
iz Preloma d. o. o. 

V skladu z dogovorom je imel uredniški odbor Utripa šest 
korespondenčnih sej (pred izidom vsake od številk Utripa) 
ter šesto redno sejo 29. marca 2021, ki je potekala v sple-
tnem okolju. Med člani uredniškega odbora so se, glede 
na vsebinska vprašanja, izmenjevala mnenja, potekali so 
dogovori tudi po elektronski pošti. Članice uredniškega od-
bora 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 2021 opravljali zaposleni v pisarni Zbor-
nice – Zveze pod vodstvom Anite Prelec, izvršne direktorice. 

Uspešno smo nadaljevali sodelovanje z dosedanjimi ogla-
ševalci (Tosama d. o. o., Sava Turizem, d. d., pritegnili pa 
smo tudi druge (Hotel Sava Rogaška d. o. o., Avtohiša 
Kranj in drugi). Občasni vir prihodka so bile v manjši meri 
tudi objave različnih izobraževanj zdravstvenih ustanov.

Predhodno uspešno pridobljena pogodba za nagradne kri-
žanke s Tosamo (več in bolj vredne nagrade za izžrebane 
članice in člane) je ostala tudi v letu 2021.

II. Podatki o izdajah

V letu 2021 je izšlo 6 številk Utripa v obsegu do 100 strani:

• december 2020/januar 2021, 92 strani,

• februar/marec, 92 strani,

• april/ maj 100 strani,

• junij/julij 100 strani,

• avgust/september, 92 strani,

• oktober/november 116 strani,

• december 2020/januar 2021 108 strani. 

Dosegli smo naklado v višini 16.200 (leto 2020: 16.000, leto 
2019: 16.000, leto 2018: 15.455, leto 2017: 14.850 izvodov). 
Ostajamo pri tisku na rotaciji, ki je cenovno ugodnejši. 

III. Program dela za leto 2022 

Uredniški odbor Utripa se je odločil, da bo v letu 2022 izšlo 
šest številk.

Sporočilo “z medicinskimi sestrami in babicami do dosto-
pnega zdravstvenega sistema” bo tudi letos predstavljalo 
osrednjo vsebinsko usmeritev, tako kot ga je 2020 in 2021 
in v koronačasu v središče prizadevanj postavilo prav za-
poslene v poklicih zdravstvene in babiške nege. Leti me-
dicinskih sester in babic sta pustili neizbrisen pečat, ki se 
zrcali v odtisu besed in fotografij našega Utripa.

V letu 2022 bo uredniški odbor začel novo mandatno ob-
dobje. Ob tem znova načrtujemo celostno prenovo podobe 
Utripa in prilagajanje aktualnim strokovnim vsebinam ter 
izzivom današnjega časa. 

Še naprej si bomo prizadevali za strokovne prispevke čla-
nic in članov in drugih strokovnjakov s področja zdravstva, 
javnega zdravja in drugih strokovnih področij. Želimo si, 
da bi Utrip tudi v prihodnje bran in spremljan, zato bomo 
članice in člane povabili k sodelovanju pri njegovem na-
daljnjem razvoju ter na spletni strani Zbornice – Zveze ter 
v sklopu E-novic objavili anketni vprašalnik o Utripu. Ure-
dniški odbor pri svojem delu ves čas upošteva odgovore, 
predloge, pobude in mnenja članov.

V letu 2022 bo naša stanovska organizacija Zbornica – 
Zveza praznovala 95 let delovanja, čemur bomo posvetili 
osrednji prostor med vsebinami s področja zgodovine in 
razvoja zdravstvene in babiške nege v Sloveniji.

IV. Druge aktivnosti

V letu 2021 se je nadaljevalo mednarodno leto, ki ga je ob 
200-letnici rojstva Florence Nightingale v letu 2020 Sve-
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tovna zdravstvena organizacija razglasila za mednarodno 
leto medicinskih sester in babic, zato smo rubriko »Iz zgo-
dovine« še naprej posvečali spominom. Tako smo ohranili 
dragocene zgodbe ljudi, ki so verjeli v svoje poslanstvo in 
svoje delo posvetili skrbi za sočloveka. V ta namen smo 
strokovno javnost ponovno povabili k sodelovanju in odziv 
je presegel naša pričakovanja. 

Zbirali smo spomine na preživeta poklicna leta, zgodbe 
starejših sodelavk in upokojenih kolegic. Vsak zapis, ki 
smo ga rešili pred pozabo, je dragocen.

Nadaljevali smo nagradni natečaj za najboljšo zgodbo ko-
ronačasa, saj sta za nami dve leti preizkušenj, ko so se v 
središču dogajanj, težkih trenutkov na eni strani ter sreč-
nih zgodb in nasmehov na drugi, rojevale zgodbe, kot od-
raz tistega, kar nas je zbliževalo, preizkušalo, nam vlivalo 
vero, upanje in zaupanje vase in druge, morda kdaj vnašalo 
tudi razdalje, odstiralo naše vrednote, drugačne poglede ... 
Morda »le majhen, na videz nepomemben dogodek, pripet-
ljaj« s simboličnim, pomembnim življenjskim sporočilom …

K celostni podobi so tudi v letu 2021 prispevale naslov-
nice, zato te ponazarjajo zgodovinski oris in poudarjajo 
mednarodno leto, hkrati pa aktualna dogajanja na podro-
čju zdravstvene in babiške nege. 

Sledili smo predlogom in pobudam članic in članov.

Vseh šest številk so pospremili bogati uvodniki. Prvi je v 
leto 2021 Utrip pospremil uvodnik predsednice Zbornice 
– Zveze, Monike Ažman »Leto, za katero si želimo, da bi 
čim prej minilo …«, ki je zaključil tudi decembrsko številko 
Utripa v letu 2020. Ganljiv zapis je še kako napovedoval 
dolgo in zahtevno leto 2021, ki ga je predsednica sklenila z 
zapisom decembrskega uvodnika »Leto 2021 se nas je do-
taknilo bolj, kot bi si želeli«. Med letom so številke obogatili 
uvodniki »Cepljenje bo rešilo epidemijo« Jožeta Prestorja, 
podpredsednika Zbornice – Zveze, »Državni svetnik v ko-
ronskem času«, mag. Petra Požuna, državnega svetnika, 
»Ne čakaj na maj«, ko je predsednica Zbornice – Zveze 
Monika Ažman v uvodniku napovedala jasno zahtevo po 
priznanju ključne vloge zaposlenih v poklicih zdravstvene 
in babiške nege ter oskrbe, številko avgust/september 
smo začeli s »Pismom ministra za zdravje: Verjamem, da 
skupaj zmoremo!« (Janez Poklukar, Ministrstvo za zdrav-
je), oktober/november je pospremil uvodnik predsednice 
Zdravniške zbornice Slovenije Bojane Beović, »Razmere 
ostajajo v resnici nespremenjene, položaj zdravstva je da-
leč od tistega, kar družba potrebuje«.

V rubriki »Iz zgodovine« smo na začetku leta v okviru med-
narodnega leta medicinskih sester in babic k sodelovanju 

povabili članice in člane Zbornice – Zveze. Nadaljevali 
smo z zgodbami starejših sodelavk in upokojenih kolegic, 
kolegov. Pri rubriki so aktivno sodelovale članice Delovne 
skupine za ohranjanje zgodovine zdravstvene in babiške 
nege pri Zbornici – Zvezi, pri nastajanju rubrike pa so so-
delovali tudi drugi aktivni člani.

Skozi leto smo objavili prispevke: Rudolfinska sestra Rde-
čega križa Valentina (Marija) Vavpotič (Marjeta Berkopec), 
Pobuda za zbiranje glasila Babiški vestnik (Delovna skupi-
na za ohranjanje zgodovine zdravstvene in babiške nege), 
Zamolčana zgodovina slovenske zdravstvene nege (Mar-
jeta Berkopec, Irena Keršič), Razkrivamo zgodovino slo-
venske zdravstvene nege (Silva Vuga), Po sledeh Delovne 
skupine za ohranjanje zgodovine zdravstvene in babiške 
nege pri Zbornici – Zvezi (Irena Keršič), Navodila za arhi-
viranje arhivskega gradiva (Delovna skupina za ohranjanje 
zgodovine zdravstvene in babiške nege), Pregled podelje-
vanja zlatih znakov (Irena Keršič, Marjeta Berkopec), Te-
den čistoče (Marjeta Berkopec), Vojni reševalec Desmond 
Thomas Doss (Zdravko Kvržić), Jožica Rolih – prejemni-
ca grba Mestne občine Novo mesto (Marjeta Berkopec), 
Zaščitna sestra Teodora (Dora) Vovk, por. Ažman (Irena 
Keršič).

K celostni podobi so prispevale tudi naslovnice, ki so se te-
matsko navezovale na rubriko in ponazarjale zgodovinski 
oris, poudarjale pa so tudi aktualne vsebine, predstavljene 
v uvodniku biltena.

V rubriki Delo Zbornice – Zveze smo objavljali zanimive in 
vedno aktualne odgovore naše pravne pisarne, pravnika 
Andreja Vojnoviča. Objavili smo vsa pomembna obvestila in 
informacije iz dela vodstva Zbornice – Zveze ter aktualne 
izjave organizacije za javnost. Objavljali smo pomembna 
obvestila za članstvo, ki so jih v letu 2021 zaznamovale 
informacije, povezane s pandemijo koronavirusa, ter stro-
kovni javnosti posredovali informacije v zvezi s številnimi 
aktivnostmi Zbornice – Zveze, ki so bile usmerjene v ob-
vladovanje kriznih razmer ter v podporo zaposlenim v zdra-
vstveni in babiški negi v vseh okoljih. Med temi so bili ob-
javljeni tudi številni strokovni dokumenti Zbornice – Zveze.

Objavljali smo pomembnejše informacije iz dela mednaro-
dnih organizacij, predvsem ICN in EFN in drugih strokovnih 
združenj medicinskih sester in babic. 

Predstavili smo prejemnike srebrnih znakov ter priznanj za 
častne člane, ki jih podeljujejo regijska strokovna društva 
in prejemnike posebnih priznanj strokovnih sekcij.

Pomembne vsebine s področja etike v zdravstveni in ba-
biški negi so prispevale članice Častnega razsodišča I. in 
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II. stopnje pri Zbornici – Zvezi. 

Utrip je prepoznaven tudi skozi vsebine za preprečevanje 
nasilja, ki jih je prispevala Delovna skupina za nenasilje 
v zdravstveni negi (Irena Špela Cvetežar, Doroteja Lešnik 
Mugnaioni). Priporočila smo oblikovali tako, da se za lažjo 
in učinkovitejšo uporabo na delovnih mestih lahko vsakok-
ratna priloga Utripa iztrga. Delovna skupina je predstavila 
»Priporočila za obravnavo spletnega nasilja«, »Preventivno 
delovanje za preprečevanje nasilne komunikacije v zdra-
vstvenih in socialnovarstvenih zavodih, Deeskalacijske 
tehnike« ter »Mednarodni skriti znak za pomoč pri nasilju 
v družini«.

Objavljali smo tako napovedi kot tudi poročila s strokovnih 
srečanj – Utrip je tudi 2021 objavljal strokovne prispevke, 
ki so jih pripravljale članice in člani Zbornice – Zveze, tako 
iz dela strokovnih sekcij kot tudi iz strokovnih regijskih dru-
štev, zdravstvenih, socialnovarstvenih in izobraževalnih in-
stitucij. Ker v Utripu objavljamo tudi strokovne prispevke, 
kjer avtor navaja uporabljene vire (po navodilih avtorjem 
za objavo v Obzorniku zdravstvene nege), smo nadaljeva-
li recenzije strokovnih prispevkov, za katere je poskrbela 
Anita Prelec. 

Vztrajali smo pri prenovljeni obliki prispevka/poročila o 
strokovnem dogodku ali interesni dejavnosti avtorice mag. 
Andreje Krajnc (posodobljena navodila za objavo prispev-
kov so objavljena tudi na spletni strani Zbornice – Zveze 
pod zavihkom E knjižnica – Glasilo UTRIP, posredovana so 
strokovnim sekcijam in regijskim strokovnim društvom).

Objavili smo strokovne prispevke članov ter nekaterih dru-
gih organizacij (NIJZ, MZ idr.), ki so bili vsebinsko aktualni 
in koristni ter v podporo strokovnim prizadevanjem zapo-
slenih v poklicih zdravstvene in babiške nege. 

V daljših intervjujih smo predstavili razmišljanje Marine 
Velepič, prejemnice priznanja Angele Boškin za življenjsko 
delo »Ostajamo zapisani vrednotam v zdravstveni negi« 
(Darinka Klemenc) in mag. Janeza Kramarja po izvolitvi na 
volitvah za podpredsednika Zbornice – Zveze »Medicinske 
sestre pomagajo bolj kot obljube« (uredniški odbor Utripa).

V kratkih intervjujih »Življenje medicinske sestre« ali 
»Življenje babice« smo predstavili Tadejo Logar Dolin-
šek, namestnico vodje zdravstvene nege na Pediatrični 
kliniki, Kliničnem oddelku za endokrinologijo, diabetes in 
presnovne motnje UKCL, Janjo Perme Hajdinjak in Vale-
rijo Karneža, nagrajenki »Ona 365 so postale slovenske 
medicinske sestre«.

V rubriki Živimo zdravo je avtor Jože Lavrinec s strokov-
nimi prispevki s področja zdrave prehrane še naprej ob-

veščal o najnovejših spoznanjih s tega področja. 

Skozi leto 2021 smo objavljali tudi zgodbe v okviru 
nagradnega natečaja za najboljšo zgodbo koronačasa in 
nagradne igre. Avtorji prispevkov v obliki proze, poezije in 
fotografije so prejeli simbolno nagrado Zbornice – Zveze, 
pred nami pa je izbor avtorja najboljše zgodbe nagradnega 
natečaja v letu 2021.

Veseli smo, da lahko nadaljujemo odlično delo in se 
zahvaljujemo vsem predhodnim glavnim in odgovornim 
urednicam ter članicam uredniških odborov. V letih svo-
jega razvoja in izhajanja je Utrip postal zanimiv tako stro-
kovno, kot vsebinsko in družbeno koristen, kjer so svoje 
mesto našli tudi številni oglaševalci. Ob tem vseskozi 
uspešno uravnovešamo prizadevanja za kakovost glasila 
in stroškovni vidik visokih naklad ter številk znotraj posa-
meznih letnikov.

Zahvaljujemo se vsem članicam in članom Zbornice – 
Zveze in drugim avtorjem odličnih prispevkov, ki bogatijo 
naš strokovni prostor.

Tudi v letu 2021 smo kljub okoliščinam epidemije zaradi 
koronavirusa, ki je pomembno zaznamoval naše strokov-
no delo in poklicna prizadevanja, ravno tako pa tudi vse-
bino Utripa, obhajali mednarodno leto medicinskih sester 
in babic.

 

V imenu uredniškega odbora Ksenija Pirš
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Delovna skupina za nenasilje 
v zdravstveni in babiški negi

I. Kratka predstavitev

Delovno skupino za nenasilje v zdravstveni in babiški 
negi je Zbornica – Zveza imenovala leta 1999 z name-
nom uveljavljanja kulture nenasilja v zdravstvenih in so-
cialnovarstvenih zavodih. Delovna skupina je aktivna na 
področju ozaveščanja in izobraževanja članic in članov, 
raziskovanja problematike nasilja na delovnem mestu, 
oblikovanja preventivnih dejavnosti ter obravnave prime-
rov nasilne komunikacije. 

Predsednica: Irena Špela Cvetežar

Članice in člani: Monika Ažman, Urban Bole, Darinka Kle-
menc, Sonja Kovač, Aljoša Lapanja, Vesna Sekelj Rangus 
in zunanja strokovna sodelavka Dora Lešnik Mugnaioni

II. Strokovna srečanja

• Okrogla miza Recimo nasilju NE! je potekala na 
sedežu Zbornice – Zveze 10. 12. 2021 in bila pred-
vajana preko spleta. 

III. Založniška dejavnost

• Neetično prikazovanje prizorov z intenzivne enote 
Infekcijske klinike UKC Ljubljana v medijih. Utrip: de-
cember-januar 2020/2021. 

• 20 let Delovne skupine za nenasilje v zdravstveni in 
babiški negi. Utrip: december-januar 2020/2021. 

• Podpora prizadevanjem študentk in študentov po 
prenehanju spolnega nadlegovanja v slovenskih viso-
košolskih zavodih. Utrip: februar- marec 2021. 

• Priporočila za obravnavo spolnega nadlegovanja in 
nadlegovanja zaradi spola na delovnem mestu. Utrip: 
februar-marec 2021.

• Priporočila za obravnavo spletnega nasilja. 
Utrip: junij-julij 2021. 

• Stop nasilni komunikaciji.  
Utrip: oktober−november 2021.

• Deeskalacijske tehnike. 
Utrip: oktober−november 2021.

• Mednarodni skriti znak za pomoč pri nasilju v družini. 
Utrip: december-januar 2021/2022.

IV. Druga strokovna dejavnost

Izobraževanja:

• Predavanje v modulu licenca na temo zakonodaje 
na področju nasilja v družini ter nasilja na delovnem 
mestu, Dora Lešnik Mugnaioni (19. 3. 2021).

• Webinar na temo Reševanje konfliktov na delovnem 
mestu v času COVIDA-19, Dora Lešnik Mugnaioni in 
Irena Špela Cvetežar (13. 4. 2021).

• Webinar na temo obravnave nasilja v času covida-19 
v zdravstvu, Aljoša Lapanja in Dora Lešnik Mugnai-
oni (20. 4. 2021).

• Izvedba delavnice v ZD Metlika na temo reševanja 
konfliktov ter deeskalacije. Aljoša Lapanja, Dora 
Lešnik Mugnaioni in Monika Ažman (8. 6. 2021).

• Izvedba delavnice za Univerzitetno psihiatrično 
kliniko Ljubljana Obravnava žrtev nasilja v družini 
v zdravstvenih ustanovah, Irena Špela Cvetežar in 
Dora Lešnik Mugnaioni (8. 12. 2021) preko spletne 
aplikacije. 

•  Webinarji (6. 10., 13. 10., 20. 10., 27. 10. 2021) v or-
ganizaciji Zbornice – Zveze na temo Komunikacija v 
zdravstvenem timu – Irena Špela Cvetežar; Reševa-
nje konfliktov – Dora Lešnik Mugnaioni; Deeskala-
cijske tehnike – Aljoša Lapanja. 

• Webinar (20. 12. 2021) na temo Teoretična oprede-
litev nasilja za sekcijo študentov zdravstvene in ba-
biške nege v okviru izobraževanja: Kako ukrepati pri 
nasilnem pacientu?, Dora Lešnik Mugnaioni.
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V. Mednarodna dejavnost

• Aktivno sodelovanje na 1st International Congress of 
Nurses, Midwives and Other Health Professionals of 
the Balkans: 

1. The support of Workgroup for Non-violence in Nur-
sing and Midwifery for women who experienced 
sexual harassment in their workplace (Irena Špela 
Cvetežar, Dora Lešnik Mugnaioni, Darinka Klemenc, 
Monika Ažman). 

2.   Actions of the Workgroup for Non-violence in Nur-
sing and Midwifery of the Nurses and Midwives 
Association of Slovenia in the light of professional 
ethics, with an emphasis on the protection of pati-
ents' rights in the R of Slovenia (Darinka Klemenc, 
Dora Lešnik Mugnaioni, Irena Špela Cvetežar, Mo-
nika Ažman).

• Dopolnitev dokumenta EFN na temo preprečevanja 
nasilja nad medicinskimi sestrami in priprava odgovo-
rov na vprašanja EFN o stanju glede nasilja nad medi-
cinskimi sestrami v Sloveniji (februar 2021). 

VI. Program dela in cilji za leto 2022 

• V sodelovanju z MDDSZ bomo pripravili plakate na 
temo preprečevanja nasilja ter zmanjševanja psiho-
socialnih tveganj na delovnem mestu za zdravstve-
ne in socialnovarstvene zavode v okviru projekta 
Varnost in zdravje pri delu.

• Sodelovali bomo na simpoziju Zbornice – Zveze 
13. 5. 2022 s plakati, gradivi, priporočili.

• Izdali bomo priročnik s priporočili za obravnavo 
ter preprečevanje različnih vrst nasilja, s katerimi 
se srečujejo zaposleni v zdravstveni in babiški negi. 

VII. Druge aktivnosti

• Pismo podpore študentkam v zvezi s spolnim 
nadlegovanjem na fakultetah (februar 2021)

• Pismo podpore žrtvam spolnega nadlegovanja, 
poziv medicinskim sestram iz sosednjih držav, da 
se aktivno vključijo v podporo ženskam – žrtvam 
nasilja (februar 2021) 

• Odgovor Mladini zaradi neetičnega poročanja o pa-
cientih, obolelih za covidom-19, na intenzivni negi 
(april 2021)

• Intervju Nasilje je izbira, ki je ne smemo dopuščati, 

Tjaša Lampret, Nedeljski dnevnik št. 19, letnik 60, 
12. maj 2021 

• Intervju Starejši so bili med epidemijo bolj kot v pre-
teklosti izpostavljeni fizičnemu, psihičnemu in struk-
turnemu nasilju – in posledice tega bodo še dolgo 
odmevale, Diana Zajec, Zdravstveni portal in na por-
talovem Facebooku (https://www.zdravstveniportal.
si/zdravje/pacienti/760/nasilje-nad-starejsimi-irena-
-spela-cvetezar; 

VIII. Najvidnejši dogodek 2021 

Okrogla miza Recimo nasilju NE! je potekala na sedežu 
Zbornice – Zveze 10. 12. 2021. Udeležili so se je Monika 
Ažman, Irena Špela Cvetežar, Aljoša Lapanja in Vesna Se-
kelj Rangus iz Delovne skupine za nenasilje v zdravstveni 
in babiški negi, sociologinja dr. Jana Javornik in psihologa 
mag. Peter Markič in mag. Mateja Štirn. Okroglo mizo je 
moderirala Dora Lešnik Mugnaioni. 

Udeleženci so analizirali aktualne razmere ter razpravljali 
o posledicah epidemije, ki se kažejo na individualni, orga-
nizacijski ter sistemski ravni. Opozorili so na spreminjajo-
čo se krizno krivuljo v procesu epidemije na ravni družbe, 
individualnost preživljanja kriznih razmer ter pojavnost 
nasilne komunikacije do zaposlenih v zdravstvenih in soci-
alnovarstvenih zavodih. Udeleženci, ki delujejo v kliničnih 
okoljih ali so v stiku s članstvom, so predstavili posledice 
dolgotrajnega stresa in opredelili različne vrste nasilne ko-
munikacije, s katerimi se srečujejo. Cilj okrogle mize je bil 
iskanje virov moči in rešitev na ravni: 

• posameznika (krepitev psihološke prožnosti/čvrs-
tosti zaposlenih v zdravstveni in babiški negi; uspo-
sabljanje za konstruktivno reševanje konfliktov in 
deeskalacijo, obvladovanje stresa in psihosocialnih 
tveganj); 

• organizacije (podpora delovanju timov po nače-
lih vzajemnosti in kolegialne podpore; uveljavitev 
sistema zaupnikov po vzoru reševalcev, gasilcev, 
policije; zagotavljanje stalne strokovne psihološke 
podpore zaposlenim; usposabljanje vodstev zavo-
dov za uveljavitev ničelne strpnosti do nasilja in 
varnosti zaposlenih in pacientov); 

• sistema (uveljavitev supervizije kot delovne ob-
veznosti za vse zdravstvene delavce; poenotenje 
varnostnih načrtov in preprečevanja nasilja na na-
cionalni ravni; vključitev vsebin s področja prepre-
čevanja nasilja, deeskalacije, krepitve psihološke 
prožnosti … v izobraževalne programe na vseh rav-
neh izobraževanja). 

Irena Špela Cvetežar in Dora Lešnik Mugnaion
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Stalna delovna skupina za 
paliativno zdravstveno nego

I. Kratka predstavitev

Stalna delovna skupina za paliativno zdravstveno nego 
(SDSPZN) je bila ustanovljena 2013 z namenom prispe-
vati k razvoju paliativne oskrbe in udejanjanja načel pa-
liativne oskrbe na vseh ravneh zdravstvenega in social-
nega varstva ter v izobraževalnih ustanovah s področja 
zdravstvene nege v celotnem slovenskem prostoru ter 
zagotoviti enako dostopnost do paliativne zdravstvene 
nege vsem prebivalcem Slovenije. Cilj delovanja SDSPZN 
je izobraževanje medicinskih sester in zdravstvenih teh-
nikov ter sodelavcev iz paliativne oskrbe in paliativne 
zdravstvene nege.

SDSPZN sestavlja osem strokovnjakinj s področja pali-
ativne zdravstvene nege in oskrbe, ki delujejo v paliativ-
ni zdravstveni negi na primarni, sekundarni in terciarni 
ravni, v socialnih zavodih in v izobraževalnih ustanovah 
ter v Slovenskem društvu hospic, na Ministrstvu za 
zdravje in strokovnjakinja s področja duhovne oskrbe. 

SDSPZN predstavljajo vodja Judita Slak in članice An-
dreja Peternelj, Hedvika Zimšek, Gabrijela Valenčič, Jo-
žica Ramšak Pajk, Klelija Štrancar, Doroteja Rebec in 
Maja Janežič. 

II. Strokovna srečanja

• Etični vidiki paliativne oskrbe bolnikov na vseh rav-
neh zdravstvene obravnave v času epidemije CO-
VID-19, 15. april 2021 v spletnem okolju Google Meet

III. Založniška dejavnost

• Utrip junij, julij 2021: Paliativna oskrba v koronačasu

• Utrip december 2021: Paliativna oskrba v patronaž-
nem zdravstvenem varstvu

• Utrip december 2021: Pravica do poslovitve

IV. Program dela in cilji za leto 2022 

a. Izobraževanje za specialna znanja iz paliativne 
oskrbe za medicinske sestre

Od 28. 1. do 21. 5. 2022, on-line, prostori Zbornice – Zveze, 
učne baze za praktično usposabljanje, okvirno 122 peda-
goških ur

Tematski sklopi: 

• Principi paliativne oskrbe nekoč in danes, razvoj 
pri nas in v svetu, organizacija paliativne oskrbe  
v Sloveniji 

• Ocenjevanje, preprečevanje in lajšanje simptomov 

• Urgentna stanja v paliativni oskrbi

• Paliativna oskrba ob koncu življenja in  
oskrba  umrlega

• Komunikacija z bolnikom in svojci v paliativni oskr-
bi in s člani paliativnega tima

• Celostna obravnava v paliativni oskrbi 

• Psihološka in socialna podpora 

• Duhovna oskrba 

• Etične dileme ob koncu življenja 

• Zakonska ureditev paliativne oskrbe v svetu in  
pri nas

• Žalovanje 

• Preprečevanje izgorevanja pri zaposlenih  
in supervizija

• Podpora neformalnim oskrbovalcem  
neozdravljivo bolnih 

• Paliativna oskrba na primarni ravni

• Pediatrična paliativna oskrba

• Maligna rana

• Aromaterapija

• Praktično usposabljanje v učni bazi
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b. Etične dileme v paliativni oskrbi 

Marec 2022, on-line, okvirno 2 pedagoški uri

Interaktivna delavnica s strokovnjaki paliativne oskrbe o 
etičnih dilemah v paliativni oskrbi.

c. Umiranje 

27. in 28. maj 2022, Celjska koča, okvirno 10 pedagoških ur

Razlaga dogajanja ob umiranju in smrti, tibetanska raz-
laga smrti. Medicinska sestra bolje razume dogajanje ob 
umiranju in smrti, s tem lažje in bolje spremlja bolnika in 
svojce ob umiranju in smrti.

d. Strokovna ekskurzija 

April 2022, obisk hospica doma ali v tujini – glede na epi-
demiološke razmere (covid-19)

e. Duhovna oskrba

Oktober 2022, Ljubljana, okvirno 3 pedagoške ure

Duhovnost je pomembna dimenzija človekovega življenja. 
Osredotočanje na lastno duhovnost spodbuja pozitiven 
odnos do zdravja, okrepi dobro počutje in izboljša kako-
vost življenja. Pri svojem delu se zdravstveni delavci sre-
čujemo z bolniki z neozdravljivo boleznijo in z njihovimi 
svojci, spremljamo njihove stiske, strahove in osamlje-
nost. V želji, da bi se približali človeku, se je treba še bolj 
poglobiti vase in raziskati lastno notranjost. Drugemu lah-
ko damo le tisto, kar imamo sami. 

f. Aromaterapija (delavnica)

December 2022, Ljubljana, okvirno 3 pedagoške ure 

Teme:

• Kaj je aromaterapija

• Vrste aromaterapije

• Uporabnost aromaterapije

• Uporabnost aromaterapije v zdravstveni negi

g. Izobraževanje iz paliativne oskrbe za medicinske 
sestre v sodelovanje s strokovnimi        društvi medicin-
skih sester, babic in zdravstvenih tehnikov

Enkrat mesečno, okvirno 7 pedagoških ur 

Izobraževanje o osnovah paliativne oskrbe za  
medicinske sestre

V. Druge aktivnosti
Priprava programa izobraževanja za specialna znanja iz 
paliativne oskrbe za izvajalce zdravstvene nege

VI. Najvidnejši dogodek 2021
 

Paliativna oskrba v koronačasu je bila rdeča nit četrtkove-
ga izobraževanja v organizaciji Stalne delovne skupine za 
paliativno zdravstveno nego z naslovom Etični vidiki pali-
ativne oskrbe bolnikov na vseh ravneh zdravstvene obrav-
nave v času epidemije COVID. 15. aprila 2021 se nas je 140 
slušateljev zbralo pred računalniškimi zasloni, pametnimi 
telefoni, v udobju lastnega doma ali pa kar na delovnem 
mestu, če je seveda delo to dopuščalo. Torej izobraževanje 
v spletnem okolju, naša že kar vsakdanja realnost s svoji-
mi prednostmi pa tudi slabostmi. 

Z izobraževanjem smo želeli predstaviti posebnosti, pot-
rebe, ovire in izzive v paliativni oskrbi v času epidemije co-
vida-19 na vseh ravneh zdravstvene obravnave, izmenjati 
izkušnje, predvsem pa dobre prakse.

Povzetek izobraževanja o paliativni oskrbi v času epide-
mije je, da se na vseh ravneh zdravstvene obravnave sre-
čujemo s podobnimi težavami, dilemami in izzivi. Dejstvo 
je, da paliativna oskrba še nikoli ni bila bolj potrebna kot 
prav v času epidemije, na žalost pa marsikje ni omogoče-
na na enaki ravni kot pred epidemijo. Na nas vseh je, na 
zdravstvenih delavcih, na družbi in politiki, da vrnemo pa-
liativno oskrbo na raven pred epidemijo, omogočimo njen 
nadaljnji razvoj in jo zagotovimo vsem, ki jo potrebujejo.

Judita Slak
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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 je 
voditeljica DS Irena Keršič, članice pa dr. 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. Člana oz. članico DS ZG predlaga UO Zbor-
nice – Zveze, ki spodbuja regionalni, nivojski, strokovni 
in regijski interes delovanja, pomemben za ohranjanje 
zgodovine zdravstvene in babiške nege. Članice delujejo 
v skladu s Kodeksom delovanja funkcionarjev Zbornice 
– Zveze. Mandat članic ni omejen.

Poslanstvo Delovne skupine za ohranjanje zgodovine 
zdravstvene in babiške nege je ohranjanje zgodovine 
zdravstvene in babiške nege s sistematičnim, kro-
nološkim, etičnim in objektivnim pristopom k zgodovin-
skemu proučevanju zdravstvene in babiške nege; 
iskanjem, zbiranjem, arhiviranjem in hrambo doku-
mentarnega, slikovnega in predmetnega gradiva, ki 
ima trajen in poseben pomen za stroko zdravstvene in 
babiške nege.

Vizija delovanja in cilj delovne skupine je ustanovitev 
inštituta za zgodovino zdravstvene in babiške nege pri 
Zbornici – Zvezi.

II. Predstavitev izvedenih aktivnosti

Izvedene seje v letu 2021:
• 6. korespondenčna seja, ki je potekala od 12.  

do 14. 1. 2021;

• redna seja 1/12 (16 redna seja) 12. 10. 2021.

Na sejah so bile oblikovane vsebine delovanja in realiza-
cija programa.

1. Pridobitev spletnega naslova DS ZG: zgodovina@
zbornica-zveza.si.

2. Marjeta Berkopec, ki je skrbnica spletne strani DS ZG, 
je urejala tekoče zadeve, objave in posodobitve sple-
tne strani.

3. Članici DS ZG Marjeta Kokoš in Jadranka Stričević sta 
s pomočjo članic DS ZG DMSBZT Maribor nadaljevali 
raziskavo o zgodovini zdravstvenega šolstva na ob-
močju Maribora. Raziskovalke so opozorile na težko 
pridobivanje podatkov.

4. Vodja DS ZG Irena Keršič se je udeležila sej OSS, na 
eni od njih je predstavila navodila za arhiviranje.

5. Vodja DS ZG se je udeležila skupščine Zbornice – Zveze. 

6. Vodja DS ZG je oddala poročilo o delu DS ZZ za leto 
2020 in načrt za leto 2021 (gradivo za skupščino) ter 
članek za Letopis 2021.

7. Barbari Kralj, Prelom d.o.o., je bila znova posredovana 
vloga za izdelavo logotipa delovne skupine. 

8. Marjeta Berkopec in Irena Keršič sta iskali gradivo v 
arhivih in muzejih po Sloveniji o zaščitnih sestrah.

9. Arhiviranje zbranega predmetnega gradiva za arhiv 
Zbornice – Zveze.

10. Darinka Klemenc je pripravila predlog za Marino Vele-
pič, ki je bila prejemnica priznanja za življenjsko delo 
v letu 2021.

III. Založniška dejavnost

Članici DS ZD Marjeta Berkopec in Irena Keršič sta 
tudi članici uredniškega odbora Utrip, kjer sodelujeta, 
povezujeta uredniški odbor in delovno skupino ter z 
drugimi članicami delovne skupine objavljata vsebine, ki 
se nanašajo na zgodovino zdravstvene in babiške nege 
v skladu s programom uredniškega odbora. 
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Objavljeni strokovni članki s področja zgodovine 
zdravstvene in babiške nege v glasilu Utrip v letu 2021, 
rubrika Iz zgodovine:

1. Marjeta Berkopec. Rudolfinska sestra rdečega križa 
Valentina (Marija) Vavpotič. Utrip, december 2020, 
januar 2021, 35–37.

2. Marjeta Berkopec, Irena Keršič. Zamolčana zgodovi-
na slovenske zdravstvene nege. Utrip, februar, marec 
2021, 22–27.

3. Silva Vuga. Razkrivamo zgodovino slovenske zdra-
vstvene nege. Utrip, april, maj 2021, 43–44.

4. Irena Keršič. Po sledeh delovne skupine za ohranjanje 
zgodovine zdravstvene in babiške nege pri Zbornici – 
Zvezi. april, maj 2021, 45–48.

5. Marjeta Berkopec. Epidemija, karantena in obvezno 
cepljenje. Utrip, maj, april 2021, 56–59.

6. Irena Keršič, Marjeta Berkopec. Pregled podeljevanja 
zlatih znakov. Utrip, junij, julij 2021, 34–38.

7. Marjeta Berkopec. Teden čistoče. Utrip, avgust, sep-
tember 2021, 37–39.

8. Zdravko Kvržič. Vojni reševalec Desmond Thomas 
Doss. Utrip, avgust, september 2021, 40–41.

9. Marjeta Berkopec. Jožica Rolih – prejemnica grba 
Mestne občine Novo mesto. Utrip, oktober, november 
2021, 29–32.

10. Bor Zavrl. Prvo stoletje Šole za medicinske sestre Mli-
narska. Utrip, oktober, november 2021, 33–34.

11. Zdravko Kvržič. Stanislava Leščinska (Stanislawa 
Leszczyńska), poljska babica, ki je med drugo sve-
tovno vojno v zloglasnem nemškem koncentracij-
skem taborišču Auschwitz pomagala nosečnicam pri 
rojstvu več kot 3000 novorojenčkom. Utrip, oktober, 
november 2021, 35–37.

12. Irena Keršič. Zaščitna sestra Teodora (Dora) Vovk, 
por. Ažman. Utrip, december, januar 2021/22, 35–38.

Objavljenih je bilo kar 12 strokovnih člankov, na uredniš-
ki odbor Utripa je bil posredovan predlog DS ZG, da se v 
posamezni številki Utripa objavita največ dva prispevka 
s področja zgodovine.

DS ZG je sodelovala z Rozalijo Rajgelj pri izdaji knjige 
Babice v Kranju in okoliških vaseh pred letom 1950, ki 
jo je maja 2021 izdala Zbornica – Zveza v sodelovan-
ju s Sekcijo medicinskih sester in babic ter DMSBZT 
Gorenjske. Pri izdaji knjige so sodelovale članice DS ZG, 
in sicer kot recenzentki Gordana Njenjić, mag. zdr. neg., 
dipl. m. s., babica in izr. prof. dr. Jadranka Stričević, za 
predgovor in urejanje pa je poskrbela Irena Keršič.

IV. Druga strokovna dejavnost

1. Prvo poimenovanje ulice v Sloveniji po medicinski se-
stri. Na pobudo Delovne skupine za ohranjanje zgodo-
vine zdravstvene in babiške nege, ki si je v programu 
zadala cilj, da se vsaj ena ulica, park, ploščad ali trg v 
slovenskih mestih poimenuje po medicinski sestri ali 
babici, smo v letu 2021 prejeli novico, da so v Novem 
mestu poimenovali ulico po zaščitni (medicinski se-
stri) Mariji Tomšič. Marjeta Berkopec, članica delovne 
skupine, je sodelovala v projektu Pozabljena polovica 
Novega mesta (objavljeno Utrip, april, maj 2020, do-
segljivo na: https://www.zbornica-zveza.si/wp-content/
uploads/2020/04/POZABLJENA-POLOVICA-NOVEGA-
-MESTA-BERKOPEC-UTRIP-APRIL-MAJ-2020.pdf), s 
katerim je lokalna skupnost naredila korak bliže k ena-
kopravnosti in popravi krivic do spregledanih žensk, ki 
so pomembno zaznamovale lokalno okolje. S tem po-
imenovanjem smo v Sloveniji dobili prvo ulico, poime-
novano po medicinski sestri (objavljeno na povezavi: 
https://radiokrka.si/clanek/novice/stiri-nove-ulice-z-zen-
skimi-imeni-929435).

2. Zaključeno magistrsko delo. 16. 12. 2021 je Bor Zavrl, 
dipl. zdravstvenik, zagovarjal magistrsko delo z naslo-
vom SLOVENSKE MEDICINSKE SESTRE V OSREDNJI 
SLOVENIJI V OBDOBJU 1919–1945 in prejel oceno de-
set. V komisiji so sodelovali mentor izr. prof. dr. Tomaž 
Pavlin, somentorici pred. Andreja Mihelič Zajec in Irena 
Keršič ter recenzentka doc. dr. Marija Zaletel.

3. DS ZG je pripravila in objavila: 
Navodila za arhiviranje arhivskega gradiva. Utrip, 
april, maj 2021. Navodila za arhiviranje fotografske-
ga gradiva DS ZG pri Zbornici – Zvezi. Utrip, april, 
maj 2021.

Navodila za arhiviranje predmetnega gradiva DS ZG 
pri Zbornici – Zvezi. Utrip, april, maj 2021.

4. Obeležje 10. obletnice DS ZG s sprejetjem v EAHN, 
oblikovanjem in posodobitvijo spletne strani ter objavo 
članka o desetletnem delovanju ter ostalih člankov s 
področja zgodovine zdravstvene in babiške nege.

5. Na predlog Ministrstva za kulturo je Zbornica – Zveze 
in znotraj nje Sekcija medicinskih sester in babic ter 
DS ZG sodelovala v projektu nominacije babištva za 
Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine 
človeštva. Gordana Njenjić in Irena Keršič sta sodelo-
vali s pripravo slikovnega, predmetnega in dokumen-
tarnega gradiva v prostorih babiške šole za snemanje 
dokumentarno filmskega gradiva, ki bo vključeno v 
mednarodni nominacijski film, in ki bo podlaga tudi za 
slovenski samostojni film. Babištvo je bilo 14. 12. 2021 
vpisano v Seznam registriranih enot nesnovne dedišči-
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ne https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/DEDISCI-
NA/NESNOVNA/RNSD_SI/Rzd-02_00099.pdf.

6. DS ZG je pripravila Pismo podpore k večnacionalni 
nominaciji »Babištvo: znanje, veščine in prakse« za 
vpis na UNESCOV seznam nesnovne kulturne dediš-
čine človeštva.

V. Mednarodna dejavnost 

a. Včlanitev DS ZG: 19. 2. 2021 je bila DS ZG včlanjena v 
mednarodno organizacijo EAHN (European Associati-
on for the History of Nursing. E naslov: EAHNursing@
mail.com. Za spremljanje in sodelovanje je zadolžena 
Darinka Klemenc.

b. Sodelovanje s kolegicami medicinskimi sestrami iz 
Srbije (Vesna Tatamirović – zaprosilo za iskanje gra-
diva o Bogomiri Fajon) in Hrvaške. 

c. Sodelovanje s kolegico, medicinsko sestro Stanojko 
Koprivica Kovačević iz Srbije, avtorico knjige Istorija 
sestrinstva u Srbiji (Od manastirskih bolnica do kraja 
Drugog svetskog rata).

VI. Program dela in cilji za leto 2022 

Načrt dela za leto 2022

• izobraževanje s področja raziskovanja v arhivih (ZAS, 
ARS ...) za članice delovne skupine, predsednice stro-
kovnih sekcij, člane regijskih strokovnih društev in 
ostale zainteresirane;

• izobraževanje program Zotero (vnos literature) ali 
drugega programa, ki omogoča vnos literature po 
načinu citiranja, ki je določen za objavo prispevkov 
v Obzorniku zdravstvene nege, www.siranet.si, pre-
nos in dovoljenje za uporabo zaščitenih fotografij na 
spletu za potrebe delovne skupine;

• nadaljevanje in zaključek sklepa 15/6 poimenovanje 
ulic po Angeli Boškin (Keršič);

 - publiciranje:

• knjiga (O)skrbstvena in zaščitna sestra na Slo-
venskem (nadaljevanje iz leta 2019 Keršič,  Ber-
kopec, Klemenc)

• v Utripu, rubrika Iz zgodovine (Keršič, Zavrl v ja-
nuarju, Keršič – Zaščitna sestra Eleonora Vovk 
v marcu, Berkopec Marjeta, Bor Zavrl)

• objava v letopisu Zbornice – Zveze (Keršič)

• publikacija Slovenske medicinske sestre v 
osrednji Sloveniji v obdobju 1919–1945, magi-

strsko delo Bora Zavrla (Andreja Mihelič Zajec, 
Marija Zaletel, Irena Keršič)

• iskanje, arhiviranje predmetnega, slikovnega, 
filmskega gradiva (vse članice) 

• strokovna ekskurzija DS ZG na Dansko ali Baza 
20, Jelendol in Kočevski rog (glede na epidemi-
ološko situacijo)

• nadaljevanje projektov, ki so vezani na sklepe 
DS ZG

• predlog za priznanje za življenjsko delo v 
letu 2022 

VII. Druge aktivnosti

Osrednji cilj delovanja delovne skupine je dolgoročno 
usmerjen v raziskovalni inštitut za zgodovino zdravst-
vene in babiške nege, v katerem bi sodelovali raziskoval-
ci, ki jih zanima in so vešči zgodovinskega raziskovanja. 
Poleg tega so prizadevanja usmerjena v postavitev 
stalne razstave s področja zdravstvene in babiške 
nege, kjer bi lahko tudi virtualno predstavili pomem-
bno zgodovino in bi bila lahko učna baza za dijake in 
študente ter dovolj zanimiva za širšo strokovno in laično 
javnost. Za tako obsežen projekt pa potrebujemo večje 
število ljudi, popisan in arhiviran nabor predmetnega, 
dokumentarnega in slikovnega gradiva ter povezavo s 
kustosi muzejev.

VIII. Najvidnejši dogodek 2021 

1. Vpis Babištva v Register kulturne dediščine pri Mini-
strstvu za kulturo.

2. Imenovanje prve ulice po medicinski sestri v Sloveniji, 
Mariji Tomšič v Novem mestu.

3. Zaključena digitalizacija Babiškega vestnika.

4. Obeležje 10. obletnice DS ZG s sprejetjem v EAHN, 
oblikovanje in posodobitev spletne strani ter objava 
članka o desetletnem delovanju ter drugih člankov s 
področja zgodovine zdravstvene in babiške nege.

5. Pridobitev obsežnega dokumentarnega in slikovnega 
gradiva o eni izmed prvih zaščitnih sester na Sloven-
skem Eleonori Vovk.

6. zdaja knjige Babice v Kranju in okoliških vaseh pred 
letom 1950.

Irena Keršič
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Društvo medicinskih sester, 
babic in zdravstvenih  
tehnikov Ljubljana 

I. Predstavitev strokovnega društva 

Organi društva

Predsednica: Đurđa Sima

Podpredsednik za splošne zadeve: mag. Peter Požun

Podpredsednica za področje izobraževanja in razisko-
vanja: Gordana Lokajner

Podpredsednica za interesne dejavnosti: Nada Sirnik

Člani Upravnega odbora društva (2021–2025): Majda 
Čaušević, Nataša Čermelj, Sonja Dobrovc, Zlatko Grubeš-
ić, Andreja Gruden, Rok Hatze, Katja Hribar, Majda Jarem 
Brunšek, Andreja Jesenovec, dr. Radojka Kobentar, Mari-
ja Olga Koblar, Katarina Kočnar, Peter Koren, Saša Kotar, 
dr. Andreja Kvas, Gordana Lokajner, Mojca Kotnik, Marta 
Praznik, Tanja Ostrožnik, Gordana Njenjić, dr. Ruža Pandel 
Mikuš, mag. Boža Pirkovič, Helena Plaznik, mag. Peter 
Požun, Erika Predalič, Bernarda Prosenc, Blanka Pust, Da-
mjan Remškar, Đurđa Sima, Nada Sirnik, Ana Strauch Pe-
tan, Petra Šest Pleško, Marina Velepič, Marija Maja Vidrih, 
Sabina Vihtelič, Andreja Vovk in Simona Smole

Nadzorni odbor (2021–2025): predsednica Saša Kotar in 
članici Gordana Njenjić in Andreja Jesenovec 

Razsodišče: dr. Radojka Kobentar, predsednica častnega 
razsodišča društva

II. Strokovna srečanja

Društvo MSBZT Ljubljana je veliki preizkušnji navkljub za-
radi še vedno trajajoče zapletene epidemiološke situacije, 
vendar na osnovi dobrih izkušenj in priprav iz leta 2020, 
bilo v letu 2021 pripravljeno in bolj agilno. Izobraževanja 
so večinoma zaradi epidemiološke situacije potekala na 
spletnih platformah. Med posameznimi vali epidemije 
in ob upoštevanjih strogih epidemioloških zahtev smo 

nekatere prireditve lahko izvedli tudi »v živo«. S področ-
ja raziskovanja in založništva pa so potekali usklajevalni 
sestanki in načrtovane aktivnosti bodo potekale, kot so 
opredeljene v načrtu dela. Še vedno pa je zaznati poveča-
ne obremenitve naših članov ter izjemne delovne izzive na 
deloviščih, predvsem pri obravnavi covidnih bolnikov.

Izvedena srečanja: 

• Kaj je disleksija? – Inštitut za disleksijo; izobraževa-
nje je vodila prof. dr. Ana Krajnc s sodelavci

• Spopadanje z epidemijo COVIDA-19 – Infekcijska kli-
nika, UKC Ljubljana

• Duševno zdravje – tesnobna stanja – Psihiatrična 
klinika Ljubljana. Izobraževanje je bilo zaradi velikega 
zanimanja izvedeno dvakrat.

• Obvladovanje agresije v zdravstveni negi – Psihia-
trična klinika Ljubljana

• Psihoze in delo z obolelimi (prva izvedba)

• Odvisnost in delo z odvisnimi 

• Stanovalec z demenco – negovanje in skrb

• Odvisnost in delo z odvisnimi

Obvezne vsebine za pridobitev licenčnih točk predavanja

• Kakovost in varnost v zdravstvu – obvladovanje z 
zdravstvom povezanih okužb 
Izobraževanje s področja kakovosti in varnosti v 
zdravstvu ter obvladovanje z zdravstvom povezanih 
okužb je bilo v letu 2021 načrtovano v štirih terminih, 
in sicer februarja, maja, septembra in decembra ter 
še dodatno v dveh terminih za podružnici Idrija in 
Trbovlje. Zaradi epidemioloških razmer je bilo preko 
spletne aplikacije Zoom organizirano štirikrat – maja, 
septembra, novembra in decembra, septembrski ter-
min je bil v prvi vrsti namenjen udeležencem idrijske 
podružnice, novembrski pa udeležencem trboveljske 
podružnice. Seveda so se nam pridružili tudi udele-
ženci iz drugih delov države. 
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• Poklicna etika v zdravstveni in babiški negi
V začetku junija je zaradi prenizkega števila prija-
vljenih odpadel predvideni seminar. Smo pa v jeseni 
realizirali tri enodnevne seminarje etike v sklopu se-
minarjev Zakonodaja v zdravstvu in Poklicna etika v 
zdravstveni in babiški negi (106 udeležencev). No-
vost v letu 2021 so bili seminarji v spletnem okolju 
(preko Zooma). Seminarji so bili organizirani sep-
tembra, oktobra in decembra. Razen oktobrskega 
seminarja (16 udeležencev) sta bila druga dva izve-
dena preko spleta. Ob zaključku vsakega seminarja 
je bilo prvič izvedeno preverjanje osvojenega znanja 
v obliki testa. Rezultati so pokazali visoko stopnjo 
razumevanja predstavljenih vsebin (približno 96 % 
pravilnih odgovorov na 20 testnih vprašanj). V obeh 
primerih predavanj po spletu so udeleženci prejeli 
tudi pisno gradivo.

• Zakonodaja s področja zdravstva 
V letu 2021 smo kljub omejitvam zaradi epidemije 
izvedli več izobraževanj za članice in člane iz pravne 
ureditve zdravstvene dejavnosti. Udeležencem smo 
omogočili spoznavanje najpomembnejših vsebin 
s področja zakonske ureditve zdravstvenega zava-
rovanja in zdravstvene dejavnosti, torej zdravstve-
na zakonodaja in pravni viri s področja zdravstva 
(Ustava RS, Zakon o zdravstveni dejavnosti in drugi 
zakoni ter podzakonski akti s področja zdravstva), 
poklicne kvalifikacije in poklicne kompetence v de-
javnosti zdravstvene in babiške nege, strokovna, od-
škodninska in kazenska odgovornost zdravstvenih 
delavcev, pravice in dolžnosti pacientov ter postopek 
uveljavljanja njihovih pravic, pravice in dolžnosti v 
zvezi z opravljanjem zdravstvene dejavnosti ter pra-
vice in obveznosti iz delovnega razmerja, delovanje 
zdravstvenih delavcev v zvezi z obravnavo nasilja 
v družini (Zakon o preprečevanju nasilja v družini, 
Pravilnik o pravilih in postopkih pri obravnavanju 
nasilja v družini pri izvajanju zdravstvene dejavnosti) 
in preprečevanje in obravnava nasilja na delovnem 
mestu pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti (protoko-
li obravnave nasilnih in drugih dejanj). Poleg sezna-
njanja z navedenimi vsebinami so udeleženci prido-
bili tudi razširjen nabor informacij iz delovne prakse, 
obravnavo najpogostejših realnih primerov. Med 
izvajanjem izobraževanja smo udeležence aktivno 
vključili v obravnavo vsebin izobraževanja z razpravo 
ter primeri. Izvedli smo štiri izobraževanja, ki se jih je 
udeležilo 143 izvajalcev zdravstvene nege.

• Temeljni postopki oživljanja 
Društvo MSBZT Ljubljana je v sodelovanju s Sekci-
jo reševalcev v zdravstvu organizirano 21 delavnic 

temeljnih postopkov oživljanja. Vsebina in izvedba 
delavnic je usklajena z zahtevami Zbornice – Zveze 
za obvezne vsebine licenčnega obdobja iz temeljnih 
postopkov oživljanja in ustreza dodatnim merilom, ki 
jih v prilogi zahteva Pravilnik o licenčnem vrednote-
nju strokovnih izpopolnjevanj.

Delavnice TPO so bile dobro obiskane, udeležilo se 
jih je 201 tečajnikov, ki so uspešno zaključili delavni-
co s preverjanjem znanja.

III. Druga strokovna dejavnost

Naše članstvo se še vedno zanima za znanja s področja 
komplementarne medicine in naravnega zdravilstva. Načr-
tovani sta bili dve srečanji, izvedeno le eno. Zaradi narave 
dela in podajanja vsebine, ki zahteva fizično prisotnost, je 
delavnica, predvidena v času strogih omejitev, odpadla.

Spletno delavnico z naslovom Napolnimo čašo življenja 
smo izvedli v začetku maja. Raziskovali smo s pomočjo 
asociativnih kart Points of You, ki so v svetu priljubljeno 
inovativno učno orodje.

Delavnice zvočne kopeli se niso izvajale iz zgoraj omenje-
nih razlogov. 

Srečanj s področja komplementarnega in naravnega zdra-
vilstva se je udeležilo 13 članov.

Vsebine za krepitev in širitev osebnega in poklicnega ra-
zvoja so se ravno tako izvedle v precej zmanjšanem obse-
gu. Večina je potekala v spletnem okolju. Udeležilo se jih 
je 82 članov.

Načrtovali smo šest delavnic, odpadli sta le dve. Tema in 
način podajanja namreč zahtevata fizično prisotnost, brez 
te bi bila kakovost pridobljenega znanja manjša. Delavnici 
Šola proti bolečini v križu in Govorica telesa smo presta-
vili v leto 2022.

Na željo članov je bila prav tako marca ponovljena lan-
skoletna dvodnevna delavnica o barvni terapiji. Uporabo 
barvne terapije kot terapevtske metode v sodobnem času, 
spoznanja o vplivu barv na vsa področja človeške družbe 
so člani spoznali kot pripomoček, s katerim lahko vpliva-
mo na čustveno počutje in fizično stanje. Izobraževanje je 
znova izvedla Branka Urbanija. 

Prvo predavanje Učinkovita komunikacija pri soočanju 
s težavnimi sogovorniki je bilo izvedeno konec marca, 
nato pa še maja in oktobra. Predavateljica Helena Zajec 
je predstavila različnost percepcij in pričakovanj kot vir 
nesporazuma. Razložila je naravo konflikta, kdo so težavni 
sogovorniki, kako reagirajo ter kako se odzvati in vesti v 
konfliktnih situacijah.
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Glede na epidemiološko situacijo v državi in posledično 
delovno obremenjenost naših članov smo poiskali pre-
davatelje in teme, ki bi jim bili v pomoč. Izvedba je bila 
načrtovana v obliki supervizijskih skupin za individualno 
delo na sebi. Skupaj s Slovenskim društvom za skupinsko 
analizo (SDSA) in Inštitutom za skupinsko analizo (ISAL) 
smo marca pripravili tri srečanja z naslovom Podporna 
skupina medicinskih sester v času omejitev in epidemije 
covida-19. Žal na vseh treh ni bilo prijav. 

Leto smo zaključili s tradicionalnim ženskim večerom pod 
naslovom Uporabimo čuječnost v vsakdanjem življenju.

Naši člani so letos lahko sodelovali na Ljubljanskem mara-
tonu. Udeležilo se jih je 36. 

Kljub epidemiji se je letos povečalo število udeleženk z lan-
skih 59 na 90, kar je že blizu prejšnjim letom.

V sezoni 2021/22 potekajo delavnice joge, pilatesa in raz-
gibalnih vaj v Trbovljah (11 udeleženk) in v Ljubljani na 
treh standardnih lokacijah (Očesna klinika, Babiška šola, 
Srednja zdravstvena šola) 62 udeleženk. Preko Zooma obi-
skuje vadbo joge še 17 udeleženk, od tega 2 iz Idrije, saj 
tam letos ni bilo interesa za vadbo. Skupno število vseh 
udeleženk je 90. 

V preteklem letu smo se likovnice kljub slabšim razmeram 
dobro organizirale in varno prebile skozenj. Torki so bili ob-
časno izpuščeni, a številčno varno obiskani. 

Razstava junija do konca leta je bila v DSO Tisje. Tu je po-
tekal sočasno tudi prevzem starih slik za stalno razstavo. 
Lastnik ostaja društvo. Druga razstava je bila postavljena 
septembra v podjetju Salus, do začetka tega leta. 

Klekljarska dejavnost pri DMSBZT Ljubljana naj bi tudi 
2021 potekala vsako prvo in tretjo sredo na sedežu lju-
bljanskega društva. Zaradi znanih epidemioloških raz-
mer smo se dogovorile, da bomo klekljale v spletnem 
okolju. Mentorica nam je pripravljala posnetke, s katerimi 
smo z lahkoto osvojile neznane tehnike. V živo smo imele 
le dve srečanji. 

Od načrtovanih treh razstav smo pripravili dve. Ena od teh 
je bila tradicionalna decembrska v Knjižnici Frana Levstika 
v Velikih Laščah, in to za nedoločen čas. Že četrto leto smo 
sodelovale na klekljarski razstavi v Žireh. 

Lani smo imeli 16 pohodov in kolesarski izlet v različne 
kraje Slovenije, kar nas je v času epidemije dodatno pove-
zalo. Ob tem smo upoštevali ukrepe NIJZ.

Sekcija upokojenih medicinskih sester je organizirala 12 
različnih dogodkov –predavanja, kulturne obiske in izlete 
po Sloveniji.

IV. Mednarodna dejavnost

Sodelovali smo na kongresu HUMS. 

Leto 2021 smo obeležili s humano gesto prebivalcem 
hrvaškega mesta Petrinja, ki so ob rušilnem potresu 29. 
12. 2020 izgubili velik del svojih domov in gospodarskih 
objektov. Pri tem smo se povezali s strokovno organizacijo 
Hrvatsko udrugo medicinskih sester, tako da smo lahko 
zdravstveni ustanovi za potrebe patronažnega delovanja 
izročili avtomobil z logotipom Društva MSBZT Ljubljana. 

V. Program dela in cilji za leto 2022 

Izobraževanje

Društveno leto 2022 bo izobraževalno zanimivo. Vključili 
bomo različna področja izobraževanja in k sodelovanju po-
vabili strokovnjake tako s področja zdravstvene in babiške 
nege kot tudi druge. Naš program dela ostaja usmerjen 
v zadovoljevanje izobraževalnih potreb naših članov ter 
potrebam dela s pacienti. S pomočjo sodobnih oblik vse-
življenjskega učenja gradimo pripadnost poklicni skupini 
in stroki. 

Področje strateške mape: izobraževanje, številčnost, do-
stopnost, odprtost za nove ideje, podoba medicinskih se-
ster in babic v strokovni javnosti, nezaposleni člani, dijaki 
in študentje, omejevanje sredstev za izobraževanje, borba 
za delovna mesta, nezainteresiranost članstva.

V društvu bomo tudi v letu 2022 imeli veliko interesnih 
dejavnosti na področju gibanja, kulturnega udejstvovanja, 
izletništva in še česa. O vsem vas bomo sproti in natančno 
obveščali na naši spletni strani. 

Đurđa Sima, 
predsednica s podpredsedniki in nosilci  

dejavnosti pri društvu
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Društvo medicinskih sester, 
babic in zdravstvenih  
tehnikov Maribor

I. Kratka predstavitev

Organi društva v mandatnem obdobju 2018–2022

Predsednica Ksenija Pirš, podpredsednica mag. Barbara 
Donik, Upravni odbor: Hilda Rezar, Sabina Finžgar, Dunja 
Gornjak, Marija Horvat, Breda Kojc, Tamara Košec, Liljana 
Kralj, Marija Lešnik, Nataša Mernik, Gordana Rudelič, mag. 
Jožefa Tomažič, dr. Mojca Dobnik, Renata Vrščaj, Iris Živ-
ko, Nataša Koser, mag. Jožica Eder, Branko Kozar, Tamara 
Lubi, Petra Torbarina, Nataša Vidnar, Bojana Zornik, Suza-
na Drevenšek, Breda Prekoršek; Irena Hedl, Martina Vovk 
Jojič, Lea Roj, Mateja Topolič, Simona Šurbek, Ana Mlakar, 
mag. Barbara Donik, Patricija Lunežnik, Aleksandra Zel, Li-
ljana Wigele, Matilda Steiner, Nada Kunstek, Natalija Abra-
menko, Marko Polenčič, Stanislava Krajnc, Milena Frankič; 
Izvršilni odbor: Ksenija Pirš, predsednica, mag. Barbara 
Donik, podpredsednica, Red. prof. dr. Danica Železnik, 
predsednica Razsodišča, Aleksander Jus, predsednik Sta-
tutarne komisije, Milena Frankič, predsednica Komisije za 
priznanja, Danijela Pušnik, predsednica Komisije za dode-
ljevanje sredstev za strokovna izpopolnjevanja, Marjeta Ko-
koš, vodja Delovne skupine za ohranjanje zgodovine ZBN 
v regiji, Anemarija Smonkar, koordinator dejavnosti pev-
skega zbora, Boža Majcen, koordinator likovne dejavnosti, 
Nataša Koser, Tamara Lubi, članici; Nadzorni odbor: mag. 
Andreja Krajnc, predsednica, Ivica Brumec, Thomas Germ 
(nadomestni član Dejan Podgoršek); Častno razsodišče: 
Red. prof. dr. Danica Železnik, predsednica, Danica Sirk, 
Inge Mesarec, Viktorija Štiglic, Marjetka Smolinger Galun

Namen in cilji DMSBZT MARIBOR: partnerstvo z notra-
njimi (člani) in zunanjimi udeleženci ter neprekinjen razvoj 
trdne, prožne strokovne organizacije, ki nudi strokovne in 
kakovostne storitve na opredeljenih področjih v sodelova-
nju z drugimi regijskimi društvi ter s strokovnimi sekcija-
mi, z Zbornico – Zvezo pri doseganju skupnih interesov v 
skladu s svojimi nameni, opredeljenimi v statutu društva.

V delovanju, v odnosih s člani, njihovimi družinskimi člani 
in z zunanjim okoljem si prizadevamo za trajnostni razvoj, 
delovanje v javnem interesu, ki se odraža v vplivu aktivno-

sti na zdravje in dobro počutje ljudi in prispeva k ugledu 
stroke zdravstvene in babiške nege ter oskrbe. Tako pri-
spevamo k povečevanju družbeno pomembne moči naših 
poklicnih skupin.

II. Strokovna srečanja

OBVEZNE VSEBINE – MODUL LICENCA

• Kakovost in varnost v zdravstvu v spletnem okolju 
MS TEAMS: 12. 2., 19. 3., 20. 3., 15. 5. 2021 (v sode-
lovanju z UKC Maribor); 21. 5., 22. 10., 10. 12. 2021

• Zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika v 
spletnem okolju MS TEAMS: 26. 2., 16. 4., 19. 11. 2021

• Temeljni postopki oživljanja, v prostorih društva: 
17. 5. 2021 (dopoldne in popoldne); 25. 5., 27. 5., 28. 
5., 17. 9., 8. 10., 5. 11. 2021

STROKOVNI KLINIČNI VEČERI

• Nujna stanja v oftalmologiji, spletno okolje MS TE-
AMS, 18. 3. 2021 

• Zdrava hrbtenica: spletno okolje MS TEAMS, 15. 4. 2021

• Obravnava pacienta na področju internistične nuj-
ne pomoči, spletno okolje MS TEAMS, 20. 5. 2021

• Timska obravnava pacienta v ambulanti za 
skupnostno psihiatrično obravnavo, spletno oko-
lje MS TEAMS in v živo, v prostorih društva (hibri-
dno srečanje) ob rednem letnem občnem zboru 
društva, 16. 9. 2021

• Slovensko društvo hospic, spletno okolje MS TE-
AMS, 14. 10. 2021

• Motivacija – kako najti izgubljeni zagon, spletno 
okolje MS TEAMS, 16. 12. 2021
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UČNE DELAVNICE S PODROČJA ALTERNATIVNIH IN KOM-
PLEMENTARNIH PRISTOPOV ZA OHRANJANJE ZDRAVJA 
IN DOBREGA POČUTJA

Skupina za osebno rast in duhovni razvoj (Dr. Nataša 
Mlinar Reljić, Reiki mojstrica – Učiteljica®, Theta healing 
practitioner®, NLP, KVT, vodja) se srečuje ob petkih, pravi-
loma dvakrat mesečno. Na srečanjih smo se dotikali skritih 
kotičkov (ne)zavednega dela svoje osebnosti, jih ozaveščali, 
preobražali in spreminjali neučinkovite vzorce delovanja. Vse 
to z namenom, da bi bili naši medosebni in poklicni odnosi 
prijaznejši, bolj ljubeči, spoštljivi, sočutni, skratka boljši. Tako 
skupina kot njene članice in člani smo skupaj rastli v zaveda-
nju, da moramo najprej dobro poznati svoj duhovni svet, da 
bi se lahko uspešno odzivali na duhovne potrebe pacientov 
in jim zagotavljali kompetentno duhovno podporo.

Access Consciousness® (Danijela Pušnik, BF, BPF, vodja) 

Organizirana je bila delavnica osebnega razvoja v štirih delih 
z naslovom »Izobraževalne urice: Tetralogija – kaj je lahko 
še boljše kot to?«, ki je temeljila na knjigah in orodjih Access 
Consciousness. Potekala je v štirih terminih preko spletne 
aplikacije. Udeleženci so za vsako delavnico prejeli gradivo z 
zapisanimi tehnikami in orodji, ki omogočajo spremeniti vse, 
kar mislimo, da ni možno spremeniti, in ustvariti vse, kar si 
želimo, s popolno lahkoto in na drugačen način – nudijo nam 
orodja za dostop do zavedanja. Vsa orodja in tehnike smo 
praktično trenirali na delavnicah.

Na sedežu društva sta bili organizirani dve delavnici Access 
bars za medicinske sestre, ena delavnica pa v DSO Idila kot 
»knjiga možnosti«.

AKTIVNOSTI NA PODROČJU VSEŽIVLJENJSKEGA IZO-
BRAŽEVANJA/ UČENJE TUJIH JEZIKOV

Nadaljevalni tečaj angleščine, srednja raven intermediate, 
letni program (do razglašene epidemije)

III. Založniška dejavnost

V letu 2021 smo prenovili zbornike predavanj s področja 
obveznih vsebin in redno objavljali poročila o strokovnih in 
drugih dogodkih društva v informativnem biltenu Utrip. 

Pripravili in objavili smo več medijskih objav v zvezi z dru-
štvom in dejavnostmi, med katerimi smo ob udeležbi na 
oddaji Slovenija ima talent posebej objavljali informacije v 
zvezi z namenom delovanja društva ter promovirali regijsko 
strokovno društvo, pevski zbor društva La Vita in Zbornico 
– Zvezo (častnik Večer, revija Lady, Pro Plus, medijska hiša 
POP TV, Televizija Slovenija, RTV Maribor).

IV. Druga strokovna dejavnost

V letu 2021 so aktivni člani regijskega strokovnega društva 
sodelovali pri pripravi nacionalnih protokolov v okviru stro-
kovnih sekcij in delovali v drugih delovnih skupinah Zbor-
nice – Zveze.

V. Program dela in cilji za leto 2022 

Program dela za leto 2022 je usmerjen v nadaljevanje iz-
vajanja aktivnosti na razvitih področjih delovanja društva 
(glej program strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj) 
ter v razvoj novih strateških področij delovanja v okviru 
regijskega kompetenčnega centra, centra za vseživljenj-
sko učenje, raziskovanje in razvoj, centra za alternativne, 
komplementarne in integrativne pristope za ohranjanje 
zdravja in dobrega počutja ter centra za različne interesne 
dejavnosti za krepitev ustvarjalnosti in kakovostnega pre-
življanja prostega časa članic in članov društva.

Cilji: 

• mreženje in izmenjava znanja in veščin med posamezni-
mi delovnimi okolji in med posameznimi generacijami,

• strokovna opolnomočenost članic in članov in dosto-
pnost do najaktualnejših strokovnih znanj in informacij,

• osebna rast članic in članov,
• krepitev ustvarjalnosti in povezovanje prostega časa 

in interesnih dejavnosti članic in članov, ob vključe-
vanju družinskih članov,

• krepitev statusa društva v javnem interesu in pove-
zovanje z lokalno skupnostjo.

VI. Druge aktivnosti

DELOVNE SKUPINE 

Delovna skupina za ohranjanje zgodovine zdravstvene in 
babiške nege v regiji (Marjeta Kokoš, vodja, Silva Vuga, izr. 
prof. dr. Jadranka Stričević, Milena Frankič, Tanja Glavič) 

V mednarodnem letu medicinskih sester in babic je bila v 
prostorih društva od 12. maja 2020 do 8. septembra 2021 
na ogled razstava ob 200-letnici rojstva Florence Nightin-
gale (1820−1910). Po predhodnih dogovorih (Marjeta Ko-
koš in mag. Marko Slavič, direktor) in skrbni organizaciji 
smo razstavo 8. septembra 2021 preselili na razstavni ho-
dnik Doma Danice Vogrinec Maribor, kjer ostaja do konca 
februarja 2022. Odzivi oskrbovancev in obiskovalcev so 
bili zelo pozitivni. Načrtovali smo selitev razstave v UKC 
Maribor, a nam žal zaradi epidemičnih razmer to ni uspelo. 
8. marca 2022 bi želeli polepšali zaposlenim Zavoda Dor-
nava, kamor razstava o življenju in delu Florence Nightin-
gal potuje naprej.
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Sicer smo bili pri svojih dejavnostih bolj omejeni, a nam 
je 20. septembra 2021 kljub temu uspelo organizirati in 
izvesti ogled Partizanske bolnice Jesen, ki so se ga ude-
ležili tudi članice in člani mariborskega društva. Dogodka 
se je udeležila tudi Irena Keršič, vodja delovne skupine pri 
Zbornici – Zvezi. Za kulturno popestritev pa je kot vedno 
poskrbela Jadranka Stričević s Kajuhovimi pesmimi. Stro-
ške izleta je krilo društvo, za kar se jim zahvaljujemo. 

Na 4. Mariborskih dnevih zdravja (Zdravje – gibanje – 
voda), 7. in 8. oktobra 2021 je delovna skupina z razstavo 
medicinske opreme na razstavnem prostoru predstavila 
razvoj uniforme oz. delovne obleke medicinskih sester ne-
koč in danes, ki se je začel z začetkom in vzponom orga-
nizirane zdravstvene nege. Društvo se je predstavilo tudi 
s predstavitveno zloženko, ki združuje različne vsebine. 
Članici skupine Marjeta Kokoš in Jadranka Stričevič sta 
se udeležili tudi dveh sestankov v Ljubljani in posredovali 
zaključke članicam skupine v Mariboru. 

Čeprav se nismo mogli osebno srečevati, smo delo nada-
ljevale po telefonu in zbirale material za pisanje razvoja 
šolstva medicinskih sester v Mariboru, kar upamo, da nam 
bo uspelo dokončati.

INTERESNE DEJAVNOSTI

Likovna dejavnost (Boža Majcen, vodja)

Likovni skupini društva, katere članice so Nina Flašker, 
Boža Majcen, Ksenija Pirš, Nina Pogranični, Nataša Ula-
mec in Petra Žižek Lazar, ob delu še vedno uspeva slediti 
notranji potrebi po likovnem ustvarjanju. Svoj talent so 
članice društva že leta izražale pri različnih profesionalnih 
slikarskih mentorjih, v letu 2021 pa so se prvič predstavile 
v razstavišču Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti 
Karlinia pod novim mentorskim vodstvom Irene Gajser, 
mag. lik. umet., mentorice, kuratorke razstave. Razstava je 
bila na ogled od 17. avgusta do 10. septembra 2021. 

Avtorice so se lotile abstraktnih likovnih zgodb na svo-
jevrsten način, ki jim je dovolj blizu, da se njihov ustvarjalni 
potencial razlije po likovni površini tako, da pritegne našo 
pozornost. Hkrati pa puščajo dela gledalcem dovolj svobo-
de, da se sami odločijo, kako jih bo likovno delo nagovorilo. 
Tako so se v tem letu spopadale z izzivi, kot so tekstura, 
šrafura, raster, kolaž … in nastala so dela, s katerimi bodo 
članice prvič sodelovale tudi na slikarskem natečaju Videz 
tipnega. Gre za regijsko tematsko razstavo, ki se nadaljuje 
na 8. državni tematski razstavi v letu 2022.

Pevski zbor La Vita (glej VIII) (Anemarija Smonkar, vodja, 
Klementina Mikec Korpič, zborovodkinja)

Ženski pevski zbor La Vita Društva medicinskih sester, ba-
bic in zdravstvenih tehnikov Maribor s pesmimi že vrsto let 
opogumlja in razveseljuje številne bolne, pomoči potreb-

ne, ranljive pa tudi sodelavce, prijatelje, sorodnike, najbliž-
je in številne podpornike. V letu 2021 so članice zasedbe 
zaznamovale tudi širši slovenski medijski prostor.

VIII. Najvidnejši dogodek 2021 

V času, ko smo si v izrednih razmerah v družbi kot poklicna 
skupina prizadevali izboljšati pogoje dela in kot zagovorni-
ki potreb ljudi tako omogočiti, da bi bili deležni ustrezne 
strokovne skrbi in oskrbe, smo prepoznali priložnost, da 
opozorimo na vlogo in pomen dela vseh v poklicih zdra-
vstvene in babiške nege ter oskrbe. Odzvali smo se pova-
bilu Zbornice – Zveze, predsednice Monike Ažman in se 
kot DMSBZT Maribor s pevsko zasedbo La Vita udeležili 
oddaje Slovenija ima talent. Na avdicijskem nastopu 12. 
septembra smo se predstavile s pesmijo Dan ljubezni, 28. 
novembra pa smo s priredbo pesmi skupine Abba Angeli 
živijo nastopile na polfinalnem odru oddaje. Naša pesem 
je govorila o sprejemanju in dajanju, ljubezni, medseboj-
nem spoštovanju in podpori, naklonjenosti, o dostojanstvu 
človeka. Tudi našega! Pesmi smo tako namenile tudi 
vam, spoštovani stanovski kolegice in kolegi, v zahvalo za 
poslanstvo, ki ga »živimo«. Hvala vsem, ki ste po svojih 
najboljših močeh omogočili spremljanje naše pesmi čim 
večjemu številu ljudi bodisi pred ekrani bodisi drugače. 
Hvala vsem, ki ste podprli naš skupni glas. Želimo si, da bi 
v prihodnje bili še bolj slišni, odločni in enotni.

Ksenija Pirš in Barbara Donik
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Društvo medicinskih sester, 
babic in zdravstvenih 
tehnikov Celje 

I. Kratka predstavitev strokovnega društva

Organi društva 

Predsednica: Tomislava Kordiš

Podpredsednica: Petra Auser Štefančič

Upravni odbor: Sabina Karačun, Ksenija Doler, Simon 
Rožič, Apolonija Filipšek, Zdenka Salobir, Marjana Skale, 
Martina Klobčar, Gabrijela Črnelič, Jana Petelinšek, Ma-
rinka Krašovec

Izvršilni odbor: 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, Apolo-
nija Filipšek.

Komisija za dodeljevanje sredstev za strokovna izo-
braževanja: Petra Auser Štefančič, Marjana Skale, To-
mislava Kordiš

Strokovno DMSBZT Celje je samostojno, neprofitno, sta-
novsko in prostovoljno združenje medicinskih sester, ba-
bic in zdravstvenih tehnikov, ki so zaposleni na področju 
celjske regije tako na primarni, sekundarni in terciarni 
ravni. Društvo je bilo ustanovljeno leta 1963 in kot tako 
uspešno deluje že 58 let. Leta 2023 bomo praznovali 60-le-
tnico društva. Namen združenja je predvsem razvoj kako-
vostne in varne zdravstvene in babiške nege. Poudarek da-
jemo vseživljenjskemu izobraževanju na področju stroke, 
izvajamo učne delavnice s področja stresa in komunikaci-
je, obvladovanja konfliktnih situacij in kako prispevamo k 
boljšemu razvoju medosebnih odnosov. V vsem tem času 
smo bili aktivno vključeni v vsa dogajanja na področju 
zdravstvenega varstva, zdravstvene nege, izobraževanja in 
raziskovalnega dela. Sproti spremljamo tudi aktualna poli-
tična dogajanja v lokalni in regionalni skupnosti in skupaj 
s krovno organizacijo Zbornico – Zvezo, ki si prizadeva pri 
ohranitvi in napredku stroke z neizmernimi napori, tako ali 
drugače sodelujemo in verjamemo, da nam bo s skupnimi 
močmi uspelo.

II. Strokovna srečanja in projekti

•  Kakovost in varnost, obvezne vsebine, 20. 1. 2021, 
13. 10. 2021, skupaj 171 udeleženih

•   Etika in zakonodaja, obvezne vsebine, 10. 3. 2021, 
4. 11. 2021, skupaj 412 udeleženih

•   TPO, 16. 3., 30. 3., 15. 4., 20. 4., 22. 9., 9. 12. 2021, 
sekcija reševalcev, Branko Kešpert mag. zdr. nege, 
SZŠ Celje, skupaj 101 udeležen

• Strokovno popoldne Preventiva izgorelosti med 
zdravstvenimi delavci, 26. 1., 23. 2., 24. 3., 14. 4., 
20. 5., pri vsakem srečanju udeleženih 30 do 40 
slušateljev, dr. Živa Novak, ter 23. 11. 2021, Sabina 
Kračun, mag. zak in druž. štud., dipl. m. s.

• Strokovno popoldne Supervizija za zdravstvene 
delavce, 6. 1. 2021, 15 udeleženih, Judita Bendelja

• Strokovno popoldne Supervizija za zdravstvene 
delavce, 3. 2. 2021, 15 udeleženih, Judita Bendelja. 
Nadaljevali smo v manjši skupini, ki poteka še zdaj, 
datume sporočimo naknadno, ker se sami dogovar-
jajo glede terminov.

• Strokovno popoldne – izkustveno usposabljanje za 
zdravstvene delavce Življenje močnejše od smrti, 
13. 1. 2021, Renata Jakob Roban, predsednica 
društva Slovensko društvo Hospic

• Strokovno popoldne Vpliv zasvojenosti staršev na 
njihove otroke, 25. 2. 2021. Predavala je Veronika 
Jazbec, prof. raz. pouka, terapevtka za obravnavo 
zasvojenosti

• Strokovno popoldne Dejstva in miti o bolečini v 
prsnem košu, 18. 2. 2021, Branko Kešpert

• Strokovno popoldne Smernice za oživljanje 2021 
Evropskega reanimacijskega sveta, 14. 5. 2021, 
Jernej Jeromelj, 388 udeleženih

• Strokovno popoldne Metoda komunikacije izloča-
nja kot podpora novorojenčku v domačem okolju 
pri izločanju in odvajanju, 6. 4. 2021, Anja Zagorič-
nik Jarm, mag. zdr. nege; Apana

• Strokovno popoldne Komunikacijski kažipot v zdra-
vstvu, 11. 11. 2021, Ksenija Benedetti, 30 prisotnih
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• Strokovno popoldne, Hitra interpretacija EKG zapisa 
za medicinske sestre, 9. 11. 2021, Jernej Jeromel, 292 
prisotnih

• Strokovno popoldne, Sauvakävely (nordijska hoja) 
enostavnost poudarjenih gibov, 7. 11. 2021, Martin 
Erak, 10 prisotnih.

• Strokovno popoldne, Oskrba bolnikov s kamni v sečilih, 
20. 10. 2021, Rok Kovačič, 116 udeleženih

III. Založniška dejavnost

Članki v Utripu, in sicer o delavnicah Prizme, dobitnikih sre-
brnih znakov in pohval društva. Prejemnica priznanja za 
prostovoljko leta 2019 je bila naša članica Mojca Stopar.

IV. Interesne dejavnosti
• Regijska proslava društva 29. 9. 2021 v Naro-

dnem domu Celje
Ob tej priložnosti smo se tudi zahvalili upokojenim 
kolegicam ter ugotavljali, da nas čas in prostor na 
neki podtalen način v današnjem času razdvajata. 
Zato pa je tukaj glasba, ki nas plemeniti, dviguje 
vibracijo in združuje v skupnem cilju: premagati in 
zmagati. Da postanemo spet bolj veseli, radostni in 
razumevajoči do vseh in vsakogar. Da postanemo 
spet gospodarji svojih življenj, zdravja, razpoloženja 
in svojega časa. In če bo kdo res postal gospodar 
svojega časa, so to upokojene članice društva, torej 
tiste, ki so svoje poklicne vrste zapustile v letih 2019 
in 2020. Z ramen so padle obveznosti in skrbi, ki so 
vas spremljale od prve zaposlitve pa do trenutka, ko 
ste zapustile delovno okolje. Morda nikoli ne bodo 
popolnoma zbledeli dnevi in noči, ko ste se razdajale 
za paciente. Zagotovo pa bo ostal lep spomin na to, 
da ste bile potrebne in zaželene v vseh trenutkih svo-
jega poklicnega in požrtvovalnega dela, ki se je veli-
kokrat selil tudi v vaše domove in vam kratil spanec. 

Zdaj je čas za vas, za vaše drobne radosti in za ko-
njičke, za katere prej ni bilo časa. Zdaj je čas, da vam 
izrečemo zahvalo za požrtvovalno delo in zaželimo 
veliko zdravja in – ne nazadnje: dobro penzijo! 

Naše upokojene članice pa so tokrat bile; Milena 
Cimperšek, Janja Goričar, Stanislava Jezernik, Ani-
ta Kepe, Marjanca Kotar, Lučka Skarlovnik, Alenka 
Zagoričnik, Marija Zore, Silva Jurčak, Pavla Tonjko, 
Marjana Poklič. Dobitniki srebrnih znakov pa so bili 
letos Martina Turner, Tanja Štubelj, Petra Auser Šte-
fanič, covidni oddelek 1.2.3.4.5.7 ter covidni oddelek 
intenziva SB Celje. 

• Predstava Adamsovi, 19. 2. 2020, Ljubljani

•   Mali otroci veliki problemi, 17. 12. 2021, Kulturni 
center Žalec 

•   Večno samska, 18. 12. 2021, Kulturni center Žalec 

•   Tehno park, 17. 6. in 15. 9. 2021, Celje 

Poročilo sekcije za pohodništvo DMSBZT Celje za leto 2021

Pohodniška sekcija DMSBZT Celje je tudi v letu 2021 te-
gobam in omejitvam NIJZ zaradi epidemije uspela izvesti 
kar nekaj pohodov. Tudi letos so pohodi večinoma potekali 
zadnjo soboto v mesecu. Na vsakem pohodu smo v celoti 
upoštevali vse priporočene ukrepe NIJZ.

Žal nam letos zaradi že znanih omejitev ni uspelo izvesti 
jesenskega pohoda z avtobusom. Tudi letos smo si ture 
predhodno ogledali zaradi lažjega vodenja oziroma da se 
izognemo nepotrebnim zapletom.

Seznam izvedenih pohodov 2021:

• Gonžarjeva peč – Radojč – Ramšakov vrh 

• Jetensberg – Sveti Jakob – Katarina 

• Črno jezero – Osankarica – Trije kralji

• Križevnik 

• Veliki Javornik – Koprivnik – Bohor

• Žerdonarjeva pot

Udeležba na pohodih je bila dobra in upam, da bo leta 
2022 naša aktivnost polno zaživela in bomo tako lahko 
zopet uživali v lepoti narave.

Korak za korakom tudi v letu 2022

Članica DMSBZT Celje, Jana Petelinšek

Pohod Triglavska jezera z Ludvikom Stoparjem še sledi v 
naslednjih mesecih.

Poročilo tekaške ekipe DMSBZT Celje za leto 2021

Tekaška ekipa je tudi v letu 2021 dokaj uspešno zaključi-
la svoje delovanje. Ekipa še vedno šteje 30 članov. Naše 
delovanje je bilo zaradi odpovedi več tekaških dogod-
kov in epidemiološke situacije zmanjšano, vendar kljub 
temu zelo uspešno. Člani smo se udeležili naslednjih 
tekaških dogodkov:
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Trail-tek na Svetino, Konjiški maraton, Trail Kranjska Gora, 
Ljubljanski maraton, Philips trail Izola, Tek ob Savinji DMS-
BZT Celje.

Hvala vsem tekačem za trud in podporo društva.

Za leto 2022 imamo veliko načrtov, upam, da se bo epi-
demija umirila in da nas čaka veliko izzivov, druženja in 
pretečenih km.

Članica tekaške ekipe DMSBZT Celje Jana Petelinšek

Kot vsak božični čas, smo tudi leto organizirali obdaritev 
otrok naših članov s starostno omejitvijo do 6 let.

Darila so starši prevzemali v otroški ambulanti, ko je z 
velikim trudom naša članica IO Petra Markovič za vsake-
ga otroka, teh pa je bilo sto, posebej zavila darilo, ki ga je 
spremljalo nekaj slaščic. Pa so se oglasile naše članice iz 
Doma upokojenih ob Savinji, ker se zaradi obilice dela in 
hudih naporov niso pravočasno prijavili in sporočili imen 
svojih nadobudnežev, je naša Petra naknadno še zanje 
pripravila darila, ker je bilo še nekaj daril viška. Kolegice iz 
doma upokojencev so bile neizmerno hvaležne in vesele. 
Nekaj slik otrok naših članic smo seveda z dovoljenjem 
staršev objavili na FB strani društva.

Dejavni smo bili na FB društva, za katero skrbi naša čla-
nica IO Sabina Kračun. Vse dogodke skrbno objavlja in 
vestno spremlja »komentarje«. 

V. Program dela in cilji za leto 2022
 

Lani smo izvedli med člani društva splošno anketo o zado-
voljstvu z delovanjem društva, in sicer Katere vsebine so 
vam bile do sedaj še posebej koristne in všeč?

1. obvezne vsebine za licenco
2. TPO
3. Obvladovanje stresa in preprečevanje izgorelosti pri delu
4. Urgentna stanja v zdravstvu
5. Interpretacija EKG
6. Psihološke delavnice
7. Druge aktivnosti društva, kot so organiziranje obdaro-

vanje otrok v času Božička, finančna podpora članov 
v času študija, izleti, kulturne prireditve … 

Ali spremljate delovanje DMSBZT Celje?
Da: 89 %
Včasih: 11 %

Kako spremljate delovanje DMSBZT Celje?
FB: 26 %
Elektronska pošta: 43 %
Spletna stran DMSBZT Celje: 29 %

Ste zadovoljni z delom DMSBZT Celje?
Da: 91 %
Srednje: 7 %
Ne: 2 %

Letos bomo poskušali izvesti nekaj predavanj, bodisi splo-
šnih bodisi tistih iz obveznih vsebin, in upoštevali želje čla-
nov, ki so nam v anketi napisali kup idej, vprašanja ankete 
so bila odprtega tipa. Vsem bo in je zelo težko, ker preda-
vanja na daljavo nimajo prave teže in ne dosežejo posa-
meznikov. Še vedno nismo navajeni in poučeni o tovrstni 
komunikacije, kaj šele s podajanjem snovi, novostmi in 
drugimi pomembnimi informacijami. Zato resnično upam, 
da bo v prihodnje boljše.

VI. Izstopajoči dogodek 

Nedavno sem zasledila misli Damjane Pondelek in pomis-
lila, da lahko njene misli prenesemo tudi v svoje delovno 
okolje. »Dr. Damjana Pondelek, direktorica podjetja Uredni-
ca, je strokovnjakinja za strateški in krizni menedžment in 
strateška svetovalka vodstvom in kolektivom v zahtevnih 
okoliščinah. Te so močna spodbuda za nujne organiza-
cijske spremembe, stabilno rast in krepitev podjetja, vod-
stva in sodelavcev. Podjetja spremlja v obdobju velikih 
sprememb in transformacije in pri tem svetuje lastnikom, 
vodstvu in sodelavcem. Pogovoriti bi se morali o tem, kako 
poskrbeti za sodelavce, uporabnike in druge deležnike, da 
bo prav tudi v trenutkih, ko je vse narobe. Da obvarujemo 
zdravje in delovna mesta. Za vsako delovno mesto, za 
vsakega sodelavca smo v podjetjih odgovorni, pa naj bo 
zaposleni, pogodbeni, agencijski ali honorarni sodelavec. 
Vsak sodelavec je enako naš in moramo ustrezno poskr-
beti zanj. V času epidemije to ne pomeni samo zaščitnih 
sredstev in prilagoditev, ki jih prinaša posebna situacija. 
Pomeni resnično skrb za dobro naših ljudi. Odgovorno 
vodenje in skrb za ustrezne odnose v kolektivu. Drug na 
drugega moramo paziti, večkrat vprašati, kako gre in ljudi 
razbremeniti tesnobe, ki se je zajedla zelo globoko. Soci-
alna distanca do soljudi, ki smo jo ponotranjili v občutek, 
da nam je človek grožnja, da so grožnja otroci, starostniki, 
tujci, zdravstveni delavci, sosedje in kar je še tistih drugih, 
je prizadela več ljudi, kot jih lahko doseže katerakoli okuž-
ba. Če bi nas v tej epidemiji moralo kaj resnično skrbeti, 
so to domovi starejših, kjer imajo čisto premalo kadra, 
sredstev in opreme in so zato resnično ranljivi. Vanje mo-
ramo usmeriti ukrepe, sredstva in širši družbeni razmislek, 
ki se mora nadaljevati tudi, ko bodo koronačasi za nami.«

Tomislava Kordiš 
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Društvo medicinskih sester, 
babic in zdravstvenih 
tehnikov Gorenjske

I. Kratka predstavitev regijskega stro-
kovnega društva

Organi društva

Predsednica: Alenka Bijol

Podpredsednici: Zorica Panić in Nina Trifoni

Izvršilni odbor: Karla Bogožalec, Maja Zevnik, Darin-
ka Livrin, Saša Urh, , Dragica Arnolj, Sabina Pogačar 
Traven, Aleksander Maglić, Simona Tomaževič, Špela 
Požun, Tadeja Starman, Biljana Djakovič, Alma Košec, 
Irma Šmelcer, Ljubica Ravnihar, Viktorija Vodnik, Katja 
Mlinarec, Mateja Šenk, Sanda Šifkovič, Adrijana Ilievski, 
Marta Smodiš, Sara Drnač, Ivanka Zupan, Marjetka Košir, 
Ivan Topič, Grega Ziherl, Tanja Podlipnik, Maja Pozvek, 
Zala Marn 

Nadzorni odbor: predsednica Oti Mertelj, Jožica Trsten-
jak, Magdalena Mavri Tratnik

Častno razsodišče: predsednica Mateja Bahun, Avrea 
Šuntar Erjavšek, Tanja Torkar, Vesna Zajc, Tanja Blaznik

II. Strokovna srečanja 

• Ko nam jo možgani zagodejo z zasvojenostmi 
in volilni občni zbor, 8. september 2021, hotel  
Astoria Bled

• Zakonodaja s področja zdravstvene in babiške nege 
in poklicna etika: modul licenca, 10. junij 2021,  
po spletu

• Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca, 13. 
marec 2021, po spletu

• TPO z vključenim AED, 14. september 2021, 30. 
september 2021, Klinika Golnik

• TPO z vključenim AED, 25. oktober, 26. november 
2021, Splošna bolnišnica Jesenice 

III. Založniška dejavnost

• Redno letno glasilo društva Utrinki: ISSN 2232-2388
• Kakovost in varnost v zdravstvu, CIP 

• Ko nam jo možgani zagodejo z zasvojenostmi, CIP 
• Srebrni znak in naslov častni član Društva MSBZT 

Gorenjske v letu 2020, Alenka Bijol 
• DMSBZT Gorenjske: Strokovno srečanje in občni 

zbor društva, Mateja Bahun 
• DMSBZT Gorenjske: Strokovno izobraževanje na 

daljavo: Kakovost in varnost v zdravstvu – modul 
licenca, Jana Lavtižar 

• DMSBZT Gorenjske: Planinski izlet do Krnskega je-
zera, Sanda Šifkovič

• DMSBZT Gorenjske: Literarni večer z Bronjo Žakelj, 
Sanda Šifkovič

• DMSBZT Gorenjske: Sodobno zobozdravstvo,  
Sanda Šifkovič

• DMSBZT Gorenjske: Oskrba starejših – sedanjost in 
vizija prihodnosti, Marta Smodiš

• DMSBZT Gorenjske: Preventivni programi za odra-
sle v času epidemije covida-19, Zala Marn 

• DMSBZT Gorenjske: Tekaška delavnica,  
Sanda Šifkovič

• DMSBZT Gorenjske: Kulinarična delavnica Bo-
gastvo naših rek, Tanja Podlipnik

• DMSBZT Gorenjske: Piknik s »škafcem« pozitivnih 
misli, Ivanka Zupan 

• DMSBZT Gorenjske: Pohod na Limbarsko goro, 
Sanda Šifkovič

• DMSBZT Gorenjske: Razpis za podelitev priznanj, 
Alenka Bijol

• DMSBZT Gorenjske: Strokovno srečanje in volilni 
občni zbor društva, Jana Lavtižar, Zala Marn

• DMSBZT Gorenjske: Kulinarična delavnica Vegan-
ska prehrana, Adrijana Ilievski

• DMSBZT Gorenjske: Planinski izlet na Sabotin,  
Sanda Šifkovič

• DMSBZT Gorenjske: 30 let organiziranega delova-
nja upokojenih članov društva, Jana Zupan

• DMSBZT Gorenjske: Tečaj športnega plezanja,  
Sanda Šifkovič

• DMSBZT Gorenjske: Nekaj za prave moške in vražja 
dekleta, Jana Zupan

• DMSBZT Gorenjske: Klinični večer movember – 
mesec moških, Zala Marn 
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IV. Druga strokovna dejavnost

• Sodobno zobozdravstvo, 12. februar 2021, v sple-
tnem okolju 

• Literarni večer z Bronjo Žakelj, 11. marec 2021, v 
spletnem okolju 

• Oskrba starejših – sedanjost in vizija prihodnosti, 
17. april 2021, spletno okolje

• Preprečevanje izgorelosti med zaposlenimi v zdra-
vstveni negi, 22. april 2021, spletno okolje 

• Pomen preventivnih programov za odraslo populaci-
jo v času epidemije, 11. maj 2021, v spletnem okolju 

• Kulinarična delavnica, 17. junij 2021 
• Planinski izlet na Limbarsko goro 19. junij 2021 
• Tekaška delavnica, 14. maj 2021 
• Kulinarična delavnica z Urošem Štefelinom o ve-

ganskih jedeh, 2. september 2021
• Izlet v Dolomite – Piz Boe, zaradi slabega  

vremena odpovedan 
• Planinski izlet na Sabotin, 25. september 2021 
• Svečanost ob praznovanju 30. obletnice delovanja 

sekcije upokojenih članov, 22. oktober 2021
• Kulinarična delavnica z Urošem Štefelinom o peki 

steakov, 4. november 2021
• Tečaj športnega plezanja, 13. november 2021
• Klinični večer: movember – mesec zdravja moških, 

18. november 2021

Glede na epidemiološke razmere so občasno potekali 
country ples, vadbe intenzivnih treningov, pilatesa in joge. 
Na razpolago smo imeli abonmajske karte Prešernovega 
gledališča Kranj in Gledališča Toneta Čufarja na Jesen-
icah. Potekal je tudi tečaj tujih jezikov preko Skypa.

V. Program dela in cilji za leto 2022

Januar 

• Tečaj teka na smučeh v Ratečah 
• akonodaja s področja zdravstvene in babiške nege 

ter poklicne etike – obvezne vsebine

Februar
• Literarni večer, Bled, Hotel Astoria

 
Marec

• Občni zbor s strokovnim izobraževanjem, Bled,  
Hotel Astoria

• Tečaj feratanja v Glinščici, Italija

April
• Klinični večer s študenti Fakultete za zdravstvo  

Angele Boškin 
• Športno tekaška delavnica ali nordijska hoja 
• Ustvarjalna oz. kuharska delavnica

Maj
• Udeležba na simpoziju/kongresu ter slovesnosti ob 

12. maju, mednarodnem dnevu medicinskih sester 
in 5. maju, mednarodnem dnevu babic

• Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca 
 

Junij
• Izlet sekcije upokojenih članov društva, točen kraj 

in datum naknadno
• Bazar zdravja v sodelovanju s Srednjo šolo Jesenice
• Planinski pohod na Golte – Boskovec

 
September 

• Planinski pohod na Turacher Hohe –  
Schoberriegel, Avstrija

Oktober
• TPO z uporabo AED v sodelovanju s Sekcijo reševal-

cev v zdravstvu, Zavarovalnica Triglav Kranj oz. Etika 
in zakonodaja v praksi zdravstvene in babiške nege 

• Večdnevni izlet v tujino s strokovnim ogledom (to-
čen datum naknadno)

• Ljubljanski maraton z meddruštvenim delovanjem
• Delavnica TPO za sekcijo upokojenih članov društva
• Strokovno srečanje ob svetovnem dnevu duševne-

ga zdravja v sodelovanju s Psihiatrično bolnišnico 
Begunje, 10. oktober 2022

November 
• Ustvarjalna delavnica 

December 
• 3. december: svečanost DMSBZT Gorenjske ob 

zaključku leta ter podelitev priznanj srebrni znak in 
naslov častni član društva 

• Prednovoletno srečanje sekcije upokojenih članov 
društva

2022 bomo organizirali: 
• Tečaj tujega jezika glede na zanimanje udeležencev
• 8 abonmajskih kart za gledališke predstave, od ja-

nuarja do aprila ter od oktobra do decembra 
• Športne aktivnosti: pilates, rekreacija, joga
• Tečaj country plesa 
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VI. Druge aktivnosti

Intervju za GTV ob mednarodnih dnevih medicinskih 
sester in babic; spodbuda in podpora društvenim članom 
ob 13. kongresu zdravstvene in babiške nege Slovenije. 

Volitve v DMSBZT Gorenjske bi morali izvesti v letu 2020, 
pa jih zaradi epidemiološke situacije nismo mogli. Volitve 
smo izvedli 8. septembra 2021. Dosedanje vodstvo društ-
va je bilo tako izvoljeno za še en mandat.

Na UO in skupščino je bila vložena pobuda za oprostitev 
članarine članom, ki so v tekočem koledarskem letu 
izpolnili starost 80 let in več. Prošnja članice DMSBZT 
Gorenjske Ivane Zupan je bila na UO pred 34. skupščino 
tudi sprejeta.

Udeležba vodstva društva skupaj s poslanci društva na 
34. redni Skupščini Zbornice – Zveze.

Spletna udeležba na 13. kongresu zdravstvene in babiške 
nege Slovenije.

Spletna udeležba z Izvršnim odborom društva na predno-
voletni svečanosti Zbornice – Zveze.

VII. Najvidnejši dogodek 2021

30 let organiziranega delovanja upokojenih članov 
Društva MSBZT Gorenjske

Društvo MSBZT Gorenjske že 30 let skrbi tudi za medicin-
ske sestre, babice in zdravstvene tehnike, ki po upokojitvi 
še vedno ostanejo redni člani društva – v okviru sekcije 
upokojenih članov, ki je v letošnjem letu praznovala 30. 
obletnico delovanja. Dogodek je bil slavnostno obeležili 
22. 10. 2021 v hotelu Astoria na Bledu.

Uvodni del slovesnosti je bil po programu namenjen 
strokovnemu delu srečanja, ki je bil vsebinsko vezan 
na svetovni dan sladkorne bolezni, 14. november, in na 
svetovni dan duševnega zdravja, 10. oktober.

•   Sonja Ravnik, častna članica našega društva je 
spregovorila o vlogi in pomenu delovanja društev 
diabetikov ter predstavila naloge in aktivnosti 
Društva diabetikov Jesenice, katerega predsednica 
je postala po upokojitvi.

•   Jože Lavrinec je predstavil prehrano sladkornega 
bolnika v šestih točkah in poskušal na kratko pove-
dati to, kar mora vedeti upokojena med. sestra za 
svoje domače in bližnje v okviru stalno spreminjajo-
čih se znanj tega strokovnega področja.

•   Tanja Torkar, prof. zdrav. vzgoje in mag. zdr. nege, 
zaposlena v Psihiatrični bolnišnici Begunje, je 
spregovorila o pomenu skrbi za duševno zdravje, 
ki se kot kontinuum lahko giblje od pozitivnega k 
negativnemu – od duševnega zdravja, do težav z 

duševnim zdravjem, do duševnih motenj in do hu-
dih duševnih motenj. Za zaključek pa nas je skozi 
vodeno sprostitveno tehniko vizualizacije popeljala 
na sprehod skozi gozd.

Osrednji del dogodka je bil slavnostni del srečanja, v 
katerem sem kot predsednica sekcije obujala spomine na 
leto 1991. Takrat je bil v Psihiatrični bolnišnici Begunje 
ustanovljen Aktiv upokojenih MS in ZT. Za prvo pred-
sednico je bila izvoljena Helena Korošec. Njeno delo sta 
nadaljevali Anica Bajt in Dragica Cerar. Nato pa je aktiv 
kar tri mandatna obdobja vodila Ivanka Živič, ki je lani 
postala tudi častna članica DMSBZT Gorenjske. Na seji 
IO društva 25. 4. 2013 je bil sprejet predlog, da se Aktiv 
MS in ZT preimenuje v Sekcijo upokojenih članov Društva 
MSBZT Gorenjske. Na občnem zboru društva leta 2013 
pa sem bila sama izvoljena za predsednico sekcije, ki 
danes šteje 108 članic in 1 člana. Ob zaključku slavnost-
nega nagovora sem v imenu vseh članov sekcije Društvu 
MSBZT Gorenjske izročila zahvalo za vso dolgoletno 
pozornost, namenjeno upokojenim članom društva in 
se z njo zahvalila tudi za dobro sodelovanje. Šopek pa 
je bil namenjen predsednici društva Alenki Bijol za njen 
empatični odnos do upokojenih članov. 

Sledil je nagovor predsednice društva, ki je sekciji podelila 
tudi priznanje za dolgoletno sodelovanje in rast na po-
dročju zdravstvene nege.

 S svojo prisotnostjo nas je počastila tudi Monika Ažman, 
članica Društva MSBZT Gorenjske in predsednica 
Zbornice – Zveze, ki je spregovorila o obstoječi kritični 
situaciji na področju zdravstvene nege in o pomanjkanju 
političnega posluha za problematiko. Ne gre samo za 
podcenjenost tega poklica. Postavlja se tudi vprašanje 
zagotavljanja varne in kakovostne zdravstvene nege 
zaradi odhajanja kadra na druga delovna področja. Saj 
je pritisk kadrovske podhranjenosti, povečanega obsega 
dela in težjih delovnih pogojev prevelik.

Slavnostna večerja z izbranim jedilnikom je še dodatno 
prispevala k pomembnosti dogodka, ki smo ga obogatili 
tudi s prijetnimi spomini na čase, ko smo še same bile 
aktivne na različnih področjih zdravstvene nege.

Alenka Bijol
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Društvo medicinskih sester, 
babic in zdravstvenih 
tehnikov Novo mesto

I. Kratka predstavitev

Predsednica: mag. Jožica Rešetič

Podpredsednica: Marjeta Berkopec

Upravni odbor: Milanka Markelič, Marjeta Martinčič, 
Gloria Šepec, Marica Parapot, Mojca Saje, Natalija 
Bergant, Jana Starc, Mira Brodarič, Marta Blažič, Mira 
Jerič, Marta Gantar, Kristina Novak, Karmen Janežič, 
Barbara Špilek, Alenka Vipavec Mahmutovič, Marjana 
Lavrič, Valentina Vajovič, Ružica Čoralić

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

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

Mandat je predsednici in članicam organov potekel 
maja 2020. Od takrat smo štirikrat poskušali izvesti vo-
lilni občni zbor, vendar ga zaradi epidemioloških razmer 
nismo mogli. V programu dela društva za leto 2022 je 
volilni občni zbor načrtovan v maju. Za mnenje glede 
podaljšanja mandata vodstvu društva smo povprašali 
pravno službo in vodstvo Zbornice – Zveze. Mandat so 
nam podaljšali do 31. 12. 2021.

DMSBZT NM je prostovoljno, samostojno, nepridobi-
tno, stanovsko, nestrankarsko združenje medicinskih 
sester, babic in zdravstvenih tehnikov Dolenjske, Bele 
krajine in Posavja.

Prioritetne naloge društva so:

• skrb za napredek in uveljavitev zdravstvene nege,
• redno strokovno izobraževanje,
• družabna srečanja,
• strokovne ekskurzije,
• povezovanje s krovno organizacijo in sodelovanje z 

drugimi regijskimi društvi in strokovnimi sekcijami.

Članice upravnega odbora so se sestale na štirih sejah: 
29. 6., 31. 8., 19. 10. in 21. 12. 2021.

Izvedenih je bilo tudi devet korespondenčnih sej, in si-
cer 21. 1., 27. 1., 17. 2., 17. 3., 13. 5., 2. 6., 20. 8., 2. 12. 
in 15. 12. 2021.

Na sejah so članice Upravnega odbora obravnavale ak-
tualno problematiko društva, se dogovarjale o načrto-
vanih aktivnostih in reševale nastale težave, predvsem 
zaradi prilagajanja programa dela ob odpovedih aktiv-
nosti zaradi epidemiološke situacije.

II. Strokovna srečanja in projekti 

V sodelovanju z drugimi regijskimi strokovnimi društvi 
so bila organizirana spletna izobraževanja iz obveznih 
vsebin za obnovo licence, ki so se jih udeležili tudi člani 
našega društva. 

Organizirani so bili trije tečaji TPO, na katerih je bilo 
udeleženih 59 članov.

20. 12. 2021 smo organizirali strokovno srečanje Izzivi 
današnjega časa, ki se ga je udeležilo 36 članov. Sreča-
nje je potekalo v spletnem okolju.

V SB NM smo ob dnevu higiene rok pripravili stojnico, 
na ekranih pa smo predvajali informacije o pomenu hi-
giene rok, ki je med epidemijo še toliko bolj pomembna.

Novembra 2021 je SB NM obiskala predsednica Zborni-
ce – Zveze Monika Ažman. Predvsem si je ogledala delo 
v intenzivnih enotah.

Predsednica se je udeležila vseh sej ORSD, ki so poteka-
le na sedežu Zbornice – Zveze ali preko spleta.

Namesto prednovoletne zabave smo člane društva po-
vabili na ogled opere Julija v Kulturnem centru Janeza 
Trdine v Novem mestu. Zaradi slabih epidemioloških 
razmer je bila predstava odpovedana, zato smo vsem 
članom društva kot novoletno darilo skupaj z novole-
tno voščilnico poslali v kartonski škatli zbrane različne 
okuse čajev.

Aktivnosti ob dnevih medicinskih sester in babic:

• Stojnica v SB NM in objava prispevkov ob dnevu 
babic v lokalnih medijih.

• Predstavitev zdravstvenih, socialnovarstvenih in iz-
obraževalnih zavodov s področja zdravstvene nege 
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na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju. Predstavi-
tev smo na ključkih USB posredovali vsem sode-
lujočim zavodom, da so jo ob dnevu medicinskih 
sester predvajali v svojih prostorih.

• Stojnica v SB NM s predstavitvijo uniforme F. Ni-
ghtingale, ki so jo pripravile dijakinje in profesorice 
Srednje zdravstvene in kemijske šole Novo mesto.

• Objava prispevkov ob dnevu medicinskih sester v 
lokalnih medijih.

• Predstavitev dobitnice zlatega znaka Nataše Piletič 
v lokalnih medijih.

• Intervju z Natašo Piletič v Dolenjskem listu.
• Sodelovali smo z Občino Kostanjevica na Krki, saj je 

dobitnica zlatega znaka njihova občanka.
• Na Radiu sraka je bil intervju s predsednico društva 

in dobitnico zlatega znaka, v katerem smo predsta-
vili društvo in njegov pomen za razvoj zdravstvene 
nege na našem področju.

III. Založniška dejavnost 

• Berkopec, M. Zamolčana zgodovina slovenske 
zdravstvene nege. Utrip, letnik XXIX/1, februar, ma-
rec, 2021.

• Juršič, J, Savičić, S, Jakše, J. Duševno zdravje upo-
rabnikov Varstveno delovnega centra Novo mesto 
v času epidemije covida-19. Utrip, letnik XXIX/1, 
februar, marec, 2021.

• Berkopec, M. Epidemija, karantena in obvezno cep-
ljenje. Utrip, letnik XXIX/2, april, maj, 2021.

• Keršič. I, Berkopec. M. Pregled podeljevanja zlatih 
znakov. Utrip, letnik XXIX/3, junij, julij 2021.

• Novak, K. Praznovanje mednarodnega dneva medi-
cinskih sester v DMSBZT Novo mesto. Utrip, letnik 
XXIX/3, junij, julij 2021.

• Draginc, A, Kregar Velikonja, N. Strokovno srečanje 
ob svetovnem dnevu zdravja »Integrirana oskrba v 
luči skupnostnega pristopa«. Utrip, letnik XXIX/3, 
junij, julij 2021.

• Rakuša Krašovec, K. Zdravstvena vzgoja za zdrav 
slog življenja na Fakulteti za zdravstvene vede Uni-
verze v Novem mestu: aktivno delovanje študentov 
pri predmetu in sodelovanje tujih gostujočih preda-
vateljev. Utrip, letnik XXIX/3, junij, julij 2021.

• Berkopec, M. Teden čistoče. Utrip, letnik XXIX/4, 
avgust, september 2021.

• Laznik, G. ERASMUS+ »Incomming« in dan mo-
bilnosti na Univerzi v Novem mestu. Utrip, letnik 
XXIX/4, avgust, september 2021.

• Berkopec, M. Jožica Rolih – Prejemnica grba 

Mestne občine Novo mesto. Utrip, letnik XXIX/5, 
oktober, november 2021.

• Laznik, G. Na izobraževanju mentorjev o poklicnih 
aktivnostih zdravstvene nege pri zdravljenju s kisi-
kom in o čiščenju dihalnih poti. Utrip, letnik XXIX/6, 
december, januar 2021/22.

• Seničar, Z. V spomin medicinski sestri Ljubici Gluc-
ks. Utrip, letnik XXIX/6, december, januar 2021/22.

• Seničar, Z. Medicinski sestri Justini Šetina v slovo. 
Utrip, letnik XXIX/6, december, januar 2021/22.

IV. Interesne dejavnosti:

Pohodniška skupina pod vodstvom Marjete Martinčič je 
organizirala dva pohoda:

• 6. 10. 2021 na Ostri vrh, 16 udeležencev;
• 5. 11. 2021 Pohod po Krasu, 25 udeležencev.

Načrtovanih izletov zaradi epidemije covida-19 ni bilo 
mogoče izvesti. Program 4-dnevnega izleta v Srbijo je 
bil pripravljen, zbirali smo tudi prijave, toda zaradi pos-
labšanja epidemioloških razmer smo izlet morali odpo-
vedati.

V. Program dela za leto 2022

Januar: 13. Dnevi Marije Tomšič »Izzivi integrirane 
zdravstvene in socialne oskrbe v času epidemije, 21. 
januar 2022 v spletnem okolju

Februar: Novosti na ORL področju, redni letni občni 
zbor, od 10. do 20. februarja 2022 v Novem mestu

Marec: Etika in zakonodaja v ZN, od 10. do 15. marca 
2022 v Novem mestu 
Kako nas je spremenila epidemija, od 20. do 30. marca 
2022 v Novem mestu 

April: Stresna inkontinenca, od 1. do 10. aprila 2022 v 
Novem mestu
TPO z uporabo AED, od 10. do 20. aprila 2022 v No-
vem mestu
Kakovost in varnost v zdravstveni negi, od 20. do 25. 
aprila 2022 v Novem mestu

Maj: Predstavitev dejavnosti na negovalnem bolni-
šničnem oddelku, redne volitve predsednika/ce in or-
ganov društva, od 5. do 15. maja 2022 v Novem mestu
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Srečanje ob dnevu medicinskih sester – Medicinske 
sestre in stres, predavatelj Željko Ćurić, 15. maj 2022 
v Novem mestu
 
September: Zdravstvena nega in dejavnosti v social-
novarstvenih zavodih v času epidemije, od 20. do 25. 
september 2022 v Novem mestu

Oktober: Novosti na področju enterostomalne terapi-
je, od 10. do 20. oktobra 2022 v Novem mestu
TPO z uporabo AED, od 15. do 20. oktobra 2022 in od 
15. do 25. oktobra 2022 v Novem mestu 
 
November: Možnosti zdravljenja z alternativnimi me-
todami, od 5. do 10. oktobra 2022 v Novem mestu
 
December: Novoletno srečanje – podelitev srebrnih 
znakov, 12. 12. 2022 na Prepihu

Zaradi epidemije programa za lansko leto nismo mogli 
izpeljati v celoti, zato smo se na seji UO odločili, da na-
črtovana srečanja prestavimo v letošnje leto. Izvedba 
predavanj je predvidena v Novem mestu, vendar bodo 
odvisno od epidemioloških razmer nekatera verjetno 
izvedena v spletnem okolju. 

Program pohodov za leto 2022:

• Grmada, marec 
• Žiri, Mrzli vrh, Sivka, april 
• Govejk, Osolnik, Gonte, Tošč, maj 
• Ajdna, junij 
• Gradiško jezero, Limbarska gora, oktober 
• Otliško okno, Sinji vrh, november 

Za pohode je odgovorna Marjeta Martinčič.

Program izletov za 2022:

• štiridnevni izlet v Srbijo
• enodnevni izlet – Sloveniji 

VI. Najvidnejši dogodek leta 2021

Praznovanje dneva medicinskih sester v DMSBZT 
Novo mesto

Ob mednarodnem dnevu medicinskih sester, 12. maj, 
smo povabili pomočnice/pomočnike direktorjev za zdra-
vstveno nego oziroma glavne medicinske sestre zdra-
vstvenih, socialnovarstvenih in izobraževalnih zavodov 
s področja zdravstvene nege iz Dolenjske, Bele krajine 
in Posavja, da sodelujejo pri praznovanju. Predstavili 
so svoje zavode in delo zaposlenih v zdravstveni negi 
ter spregovorili o pomenu zdravstvene nege v zavodu. 
Prispevke smo zbrali in jih uredili v enotno predstavitev 
ter jo na USB ključkih poslali v vse sodelujoče zavode. 
Ob prazničnem dnevu so jih predvajali na informativ-
nih prikazovalnikih, kjer so jih lahko spremljali bolniki 
in drugi obiskovalci zavodov. Predstavili smo zgodovino 
društva, njegov pomen za razvoj zdravstvene in babiške 
nege na svojem območju in aktivnosti, ki potekajo v 
društvu. Zavodi so se predstavili v sliki in nekateri tudi 
v besedi. Seveda smo ponosni na to, da smo našli pot in 
način, da se ob svojem prazniku predstavimo uporabni-
kom in tudi sodelavcem, upamo pa, da bomo praznova-
nje dneva medicinskih sester in babic že prihodnje leto 
lahko izvedli tako kot včasih – v živo, da se bomo lahko 
srečali in se poveselili ter poklepetali. 

Odziv na predstavitve po zavodih na prikazovalnikih je 
bil zelo dober.

Predsednica je ob 12. maju v lokalnih medijih javnosti 
predstavila delovanje društva in dobitnico zlatega znaka 
Natašo Piletič. Nataša Piletič je že vrsto let aktivna čla-
nica društva, ki s svojim znanjem, izkušnjami in podobo 
predstavlja lik medicinske sestre v širšem in ožjem oko-
lju. Zaposlena je v Splošni bolnišnici Novo mesto.

Jožica Rešetič
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Društvo medicinskih sester, 
babic in zdravstvenih 
tehnikov Nova Gorica 

I. Kratka predstavitev

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehni-
kov Nova Gorica šteje 714 članov. V društvu se povezujejo 
medicinske sestre, babice, zdravstveni tehniki severnop-
rimorske regije, ki so zaposleni v zdravstvenih, socialno-
varstvenih zavodih, zdravstvenih šolah, vojašnicah, drugih 
ustanovah, pri zasebnikih in upokojeni člani, članice ter 
študentje Univerze na Primorskem. Člani društva so delo-
vali že v šestdesetih letih preko različnih strokovnih sekcij 
pri Zvezi društev medicinskih sester Slovenije.

Organi društva

Predsednica: Metka Plesničar 

Podpredsednica: Monika Kalin Vodopivec 

Izvršni odbor: Metka Plesničar (po funkciji), Monika Kalin 
Vodopivec (po funkciji), Rada Skočir, Nataša Slejko, Mojca 
Vidic, Aleksandra Besednjak, Barbara Sitar, Melita Podgor-
nik Kanalec, Lilijana Deržek, Judita Vrtovec, Klara Bavčar, 
Metka Špacapan, Mirjana Stanić, Darja Pangerc Bratina, 
Stanko Rovtar, Irena Vidmar, Vanja Vales 

Nadzorni odbor: Jasmina Komel, Irma Rijavec, Tina Gre-
gorc, Jana Klanjšček, Marta Rustja Častno razsodišče: Da-
mjana Marc, Irena Ferjančič, Jasna Cijan, Veronika Koren, 
Vesna Malič; nadomestni člani častnega razsodišča: Aljo-
ša Kobal Skomina, Nina Terčon, Magdalena Pavšič, Matjaž 
Ferfolja, Darja Gorjup Poženel 

Medicinske sestre, babice in zdravstveni tehniki društva 
sledimo viziji društva, ki je usmerjena v izobraževanje, raz-
iskovanje, samostojnost, odgovornost, partnerstvo, pre-
ventivno delo, promoviranje zdravja ter vključevanje in so-
delovanje z lokalnimi skupnostmi. Dejavnosti izvajamo z 
namenom, da združeni v delu, izobraževanju in poslanstvu 
promoviramo poklic ter nudimo kakovostno zdravstveno 
nego in pomoč sočloveku. 

II. Založniška dejavnost

Zbornik ob 50-letnici ustanovitve in delovanja Društva 
medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Nova 
Gorica

III. Program dela in cilji za leto 2022 

Strokovna izpopolnjevanja

• Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED, februar 
in maj 2022, Nova Gorica, Ajdovščina 

• Poklicna etika in zakonodaja v zdravstvu, november 
2022

• Kakovost in varnost v zdravstvu, april 2022
• Krajše delavnice, kraj in čas srečanj naknadno

Druženja:

• Volilni občni zbor in podelitev zlatih znakov društva, 
petek, 11. marec 2022 

• Strokovna ekskurzija, maj 2022
• Aktivnosti ob mednarodnem dnevu babic in medi-

cinskih sester, maj 2022 
• Prednovoletno srečanje, 26. november 2022
• Večkrat letno druženje v skupinah, ki delujejo v na-

šem društvu
• Dva pohoda, kraj in datum naknadno

Društvene dejavnosti:

• Seje Izvršnega odbora društva - večkrat letno, seja 
nadzornega odbora in druge seje Društva MSBZT 
Nova Gorica 

• Vključevanje v naloge in dejavnosti Zbornice – Zveze 
• Sodelovanje z ostalimi društvi in strokovnimi sekcijami

Možna so odstopanja glede na trenutna priporočila, pove-
zana z epidemijo covida-19.
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IV. Druge aktivnosti

Mednarodni dan medicinskih sester smo obeležili na prav 
poseben način, razvozili smo 1160 rogljičkov na 14 lokacij 
v severnoprimorski regiji in se tako članicam in članom 
zahvalili za ves njihov trud in požrtvovalnost v času še 
vedno trajajoče epidemije. 

Občni zbor je društvo organiziralo izjemoma septembra, 
ko so epidemiološke razmere to dopuščale. Občni zbor 
smo si popestrili s predstavo Slovenec in pol ter ga nefor-
malno nadaljevali z druženjem in koktajli. 

Organizirali smo dva izleta. Junija smo si ogledali naj-
starejše slovensko mesto Ptuj. Ogledali smo si muzejsko 
zbirko na Ptujskem gradu. Sledil je ogled najstarejše slo-
venske vinske kleti. Obiskali smo tudi Lovrenc na Pohorju.

Za jesenski izlet smo si izbrali obisk ene najlepših alpskih 
dolin v Evropi – Logarsko dolino.

V. Najvidnejši dogodek 2021
 

50. obletnica ustanovitve in delovanja Društva medicin-
skih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Nova Gorica

Medicinske sestre, babice in zdravstveni tehniki severno-
primorske regije smo si v petek, 17. 9. 2021, v Kulturnem 
domu Nova Gorica, pričarali nepozaben dogodek. Na slav-
nostni prireditvi smo se zahvalili vsem kolegicam in kole-
gom, ki so pustili vidno sled v delovanju in razvoju društva 
ter prvič v zgodovini delovanja društva izbrani članici 
podelili naziv častna članica Društva medicinskih sester, 
babic in zdravstvenih tehnikov Nova Gorica.

Spoznanje o nepogrešljivosti vloge medicinskih sester, ba-
bic in zdravstvenih tehnikov je leta 1971 privedlo do usta-
novitve Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih 
tehnikov Nova Gorica. Gre za prostovoljno, neprofitno dru-
štvo, katerega namen je povezovanje v delu, izobraževanju 
in poslanstvu za promocijo poklica ter krepitev kakovosti 
zdravstvene in babiške nege.

Društvo povezuje zdravstveno osebje iz celotne severno-
primorske regije in danes šteje kar 744 članov, ki delajo 
na najrazličnejših področjih dela, in sicer v zdravstvenih in 
socialnovarstvenih zavodih, zdravstvenih šolah in drugih 
ustanovah ali podjetjih. Med njimi najdemo tudi upokojene 
člane in študente.

Pred začetkom slavnostne prireditve smo si članice in čla-
ni ter vabljeni gostje v avli Kulturnega doma lahko ogledali 
izbrana slikarska dela upokojene medicinske sestre Marice 
Kobal. Marica Kobal je tudi avtorica prečudovite slike Sonč-
nice, ki jo je ob koncu prireditve prejela v dar častna članica.

Predsednica Zbornice – Zveze Monika Ažman je društvu 
izročila priznanje za 50-letnico organiziranega delovanja 
ter se zahvalila za strokovno in požrtvovalno delo, za ne-
izmerno predanost in vsakodnevno skrb, ki jo zaposleni v 
zdravstveni in babiški negi izkazujemo.

V Kulturnem domu Nova Gorica pa smo se zbrali še z enim 
posebnim namenom. Društvo je prvič v zgodovini svoje-
ga delovanja podelilo častno članstvo izbrani članici Radi 
Skočir za njeno dolgoletno učinkovito delo v organizaciji 
društva ter širjenje pravega sestrskega duha med kolegi-
cami in kolegi.

Na slavnostni prireditvi so Radi Skočir posebno presene-
čenje pripravili njeni sodelavci in prijatelji iz Zavoda za 
prestajanje kazni zapora Koper, oddelek Nova Gorica. Blaž 
Čebron nam je ob tej čudoviti priložnosti zaigral na Radi 
ljubo glasbilo, škotske dude. Nepozabno glasbeno doživet-
je pa nam je pričaral tudi Vokalni ansambel Reunion.

Društvo je svojih 50 let – pol stoletja organiziranega zdru-
ževanja in delovanja – obeležilo tudi z izdajo zbornika z 
željo, da obudi dogodke iz preteklosti, se medsebojno še 
bolje poveže ter okrepi pripadnost poklicu in društvu.

Če kdaj, potem smo prav v zadnjem obdobju medicin-
ske sestre, babice in zdravstveni tehniki pokazali, da je 
naša vloga v zdravstvenem sistemu ključna. Epidemija 
je razgrnila že desetletja znane težave zdravstvene in ba-
biške nege. Zavedamo se, da je treba sistemsko urediti 
ustrezne delovne pogoje, kadrovske normative, zmanjšati 
obremenitve zaposlenih ter poskrbeti za dostojno plačilo 
za izjemno odgovorno delo, ki ga opravljamo. Kljub težkim 
razmeram društvo v prihodnost zre z optimizmom. Še 
naprej bomo delovali z namenom povezovanja, organizi-
ranja strokovnih in družabnih srečanj, delavnic, in tkanja 
novih poznanstev. Ostajamo ponosni na svoj poklic in 
verjamemo, da bomo skupaj premagali vse izzive, ki nam 
pridejo naproti.

Metka Plesničar
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Društvo medicinskih sester, 
babic in zdravstvenih 
tehnikov Ptuj-Ormož

I. Kratka predstavitev

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehni-
kov Ptuj-Ormož (v nadaljevanju DMSBZT Ptuj-Ormož) je 
prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje medi-
cinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov ptujsko-or-
moške regije, ki delujejo na področju zdravstvene in ba-
biške nege in se financira iz članarine članov. Deluje od 
leta 1970, danes ima 792 članov. 

DMSBZT Ptuj-Ormož z društvenim delovanjem korenito 
prispeva h krepitvi zdravja, osebnostne rasti članstva ter 
aktivno sodeluje pri uveljavljanju sprememb, ki jih nareku-
je razvijajoči se poklic zdravstvene in babiške nege.

Velik poudarek je namenjen strokovnim izobraževanjem 
in medsebojnim odnosom. Poleg strokovnih izobraževanj 
društvo skrbi tudi za kulturno, stanovsko, socialno in špor-
tno dejavnost članov. Izstopajo planinski pohodi, ekskurzi-
je, gledališke predstave, zabava ob zaključku leta. 

Društvo uspešno sodeluje tudi z lokalnim prebivalstvom, 
kjer se predstavlja s stojnicami in s tem pripomore k večji 
prepoznavnosti zdravstvene nege in babištva ter promovi-
ra delo društva. Vključujemo se tudi v dobrodelne akcije, 
kjer zbiramo pripomočke za osebno higieno in jih predamo 
RK v naši regiji. 

Temeljno poslanstvo in namen društva so strokovno zdru-
ževanje, skrb za strokovni razvoj s ciljem izboljšati kako-
vostno obravnavo pacientov in neprekinjen razvoj stroke 
zdravstvene in babiške nege v regiji. Spodbujamo razisko-
valno in publicistično delo. Smo odprti za spremembe in 
ideje slehernega člana društva. 

Zavzemamo se za avtonomnost stroke in vseh poklicev v 
njej. Skrbimo za krepitev pozitivne poklicne samopodobe 
in zavedanja svojega prispevka pri krepitvi in ohranjanju 
zdravja ljudi.

Odgovorno se zavzemamo za skupne priložnosti, za zave-
danje pomena in vrednosti našega dela, kajti zgled medse-
bojnega sodelovanja in odgovorno zavzemanje za znanje 
in razvoj pomembno določata našo prihodnost. 

Predsedstvo DMSBZT Ptuj-Ormož ima po statutu 17 čla-
nov predsedstva, predsednika in podpredsednika. Častno 
razsodišče ima pet članov in Nadzorni odbor tri člane. Man-
datno obdobje vseh članov predsedstva, predsednice, pod-
predsednice, Nadzornega odbora in Častnega razsodišča 
je štiri leta, 2018–2022 (sklep Občnega zbora 17. 2. 2018).

Organi društva

Predsednica: Tanja Ribič Vidovič 

Podpredsednica: Nevenka Rosić 

Člani predsedstva: Sabina Bricelj Čelan, Metka Rašl, Su-
zana Komperšak, Irena Galun, Valerija Kokot, Marija Kokol, 
Bernarda Stajnko, Ida Emeršič, Brigita Mlinarič, Majda Fe-
guš, Boštjan Viher, Mira Gašparič, Sergeja Zebec, Dragica 
Golob, Jožica Lozinšek, Irena Klasinc, Andreja Bračič

Drugi funkcionarji društva

Nadzorni odbor: Anja Bela, Marta Hanžekovič, Albina 
Šimenko

Častno razsodišče: Romana Nedog, Simona Petrovič, 
Lirija Zemljarič, Nina Miklašič, Dušanka Zadravec

II. Strokovna izobraževanja DMSBZT  
     Ptuj-Ormož 2021

•   Kakovost in varnost, 5. 5. 2021, 6. 5. 2021, 7. 5. 
2021, 10. 5. 2021, 1. 6. 2021, 6. 9. 2021, SB dr. Jo-
žeta Potrča Ptuj 

•   TPO z vključenim AED (modul obvezne vsebine), 
11. 6. 2021, 24. 9. 2021, 22. 10. 2021, hotel Roškar 

•   Novosti pri prehrani in oskrbi oseb s sladkorno 
boleznijo, 14. 6. 2021 po spletu 

•   Temeljni postopki oživljanja, zunanja defibrilaci-
ja pri odraslih in etični vidik pri TPO, 21. 6. 2021, 
SB dr. Jožeta Potrča Ptuj 

•   Sodobne tehnologije pri zdravljenju sladkor-
ne bolezni z rednim občnim zborom, 2. 9. 2021,  
hotel Roškar
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•   Prepoznava in ukrepi pri kritično bolnem otroku, 
12. 10. 2021, SB dr. Jožeta Potrča Ptuj

•   POCT (organiziranje in izvajanje laboratorijskih 
testov ob pacientu) – klinični večer, 13. 10. 2021, 
14. 10. 2021, 19. 10. 2021, 20. 10. 2021, 21. 10. 
2021, 7. 12. 2021, 8. 12. 2021, 9. 12. 2021, SB dr. 
Jožeta Potrča Ptuj 

•   Higiena rok z učnimi delavnicami, 26. 10. 2021, SB 
dr. Jožeta Potrča Ptuj

•   TPO z vključenim AED (modul obvezne vsebine), 
12. 11. 2021, Psihiatrična bolnišnica Ormož

•   Sodobna obravnava bolnika z možgansko kapjo v 
luči covida-19, 17. 11. 2021, spletno okolje

V sodelovanju z RSD smo za člane društva organizirali ob-
vezne vsebine kakovost in varnost v zdravstvu – modul 
obvezne vsebine in zakonodaja s področja zdravstva in 
poklicna etika – modul obvezne vsebine.

Zaradi epidemije nekaj strokovnih izobraževanj in družab-
nih aktivnosti, načrtovanih za 2021, nismo mogli realizirati 
in jih bomo letos.

Založniška dejavnost

Ob 50. obletnici društva smo izdali jubilejni zbornik Skozi 
čas, v katerem je kronološko orisano delovanje društva od 
leta 1970 do danes.

Druge aktivnosti DMSBZT Ptuj-Ormož

• Praznovanje 50. obletnice DMSBZT Ptuj-Ormož
• Podelitev srebrnih znakov in priznanj DMSBZT 

Ptuj-Ormož
• Podelitev zahval zavodom v naši regiji in Zbor-

nici Zvezi
• Priprava razstave Medicinske sestre in babice na 

območju Ptuja in Ormoža
• Občni zbor

Program dela za leto 2022 DMSBZT Ptuj-Ormož

Na 3. redni seji 24. 9. 2021 je predsedstvo društva sprejelo 
program dela za leto 2022. Programi strokovnih izobra-
ževanj so namenjeni zaposlenim v zdravstveni in babiški 
negi in so usklajeni z obveznimi vsebinami.

Strokovna izobraževanja

Januar
• TPO z vključenim AED – modul obvezne vsebine 

Februar
• Kakovost in varnost v zdravstvu – modul obve-

zne vsebine
• emeljni postopki oživljanja, zunanja defibrilacija pri 

odraslih in etični vidik pri TPO

Marec
• Medosebni odnosi med zaposlenimi v zdravstvu
• Enteralna prehranska podpora bolnika 

April
• Reševanje zapletov pri negi stome
• Zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika 

– modul obvezne vsebine

Maj
• Bolečine v hrbtenici

Junij
• Promocija zdravja na delovnem mestu

September
• Menopavza

Oktober
• Paliativna oskrba
• TPO z vključenim AED – modul obvezne vsebine 

November
• Kinestezija v zdravstveni negi z učnimi delavnicami

December
• Naročanje, izdaja in aplikacija krvi in krvnih komponent

Kulturne dejavnosti
• Gledališka predstava ob dnevu žena in materin-

skem dnevu, marec

Izletništvo
• Lepote Dolenjske, maj
• Planinski izlet na Debelo peč, junij 
• Planinski izlet na Veliko planino, september 

Zaključek leta

• Zaključek leta v hotelu Roškar, december 
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Slovesnost ob 50. obletnici DMSBZT Ptuj-Ormož in 
slavnostna podelitev srebrnih znakov

8. 9. 2021 smo v DMSBZT Ptuj–Ormož obeležili 50. oble-
tnico društva. Ob tej priložnosti smo podelili srebrne zna-
ke, plakete in priznanja v znak spoštovanja in zahvale za 
uspešno delo v zdravstveni in babiški negi. 

V čast nam je bilo, da sta nas ob našem jubileju obiskala 
predsednica naše krovne organizacije Zbornice – Zveze 
Monika Ažman in podpredsednik Janez Kramar.

Društvo, ki združuje 792 članov, je ob tej pomembni oble-
tnici – ob spoštovanju vseh epidemioloških ukrepov – 
pripravilo slovesnost v hotelu Primus, na kateri smo se s 
priznanji, plaketami, zahvalami in srebrnimi znaki poklonili 
najzaslužnejšim članom. 

Na ta način smo se zahvalili kolegom za uspešno delo v 
zdravstveni in babiški negi. Medicinske sestre in babice 
smo nagradili za njihov prispevek k večji kakovosti in pre-
poznavnosti dela na področju zdravstvene in babiške nege. 
Podelili pa smo tudi zahvale Zbornici – Zvezi in zavodom 
v naši regiji, s katerimi že vrsto let res dobro sodelujemo.

Ob 50. obletnici društva smo izdali tudi jubilejni zbornik 
Skozi čas, v katerem je orisano delovanje društva od leta 
1970 do danes. V tem času se je zamenjalo 11 predsednic 
društva, in sicer so to Vida Lipovšek, Olga Feguš, Anica 
Geč, Vilma Kac, Verica Turk, Renata Verden, Majda Keček, 
Irena Galun, Vesna Juršič in aktualna predsednica Tanja 
Ribič Vidovič. 

V sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Ptuj-Ormož smo 
pripravili razstavo Medicinske sestre in babice na območju 
Ptuja in Ormoža. Program ob naši slovesnosti so dopolnili 
skladateljica, pevka ter kantavtorica Ditka, Minea Malek, 
študentka FZV Maribor, izvrstna pevka in Rebeka Viher, ki 
nam je s flavto pričarala krasen glasbeni večer. 

Priznanja DMSBZT Ptuj-Ormož so prejeli:

• Olga Hren 
• Manica Krsmanović 
• Helena Popušek 
• Snežana Vindiš 
• zaposleni na področju ZN v Psihiatrični bolni-

šnici Ormož 

Srebrni znak DMSBZT Ptuj-Ormož so prejele:

• Danica Ambrož, Dom upokojencev Ptuj. 
• Marta Hanžekovič, Zdravstveni dom Ormož. 
• Natalija Matjašič, Splošna bolnišnica Ptuj – Od-

delek za intenzivno terapijo, nego, anestezijo in 
terapijo bolečine 

• Marjana Nipič, ZUDV dr. Marijana Borštnarja Dornava

• Jožica Potočnjak, Center za starejše občane Ormož, 
• Marjana Tkalec, Zasebna ordinacija za predšol-

ske otroke Brigita Habjanič Merc in Tominc 

Priznanje srebrni znak za življenjsko delo je letos preje-
la Irena Galun, medicinska sestra z veliko začetnico.

Irena Galun se je po končani Srednji zdravstveni šoli Mari-
bor zaposlila v Splošni bolnišnici Ptuj na kirurškem oddel-
ku kot srednja medicinska sestra. Zaradi želje po novem 
znanju je nadaljevala šolanje ob delu na Višji zdravstveni 
šoli Ljubljana, enota Maribor, kjer je 1982. leta diplomira-
la. Svojo pot je nadaljevala kot višja medicinska sestra 
na kirurškem oddelku in nato na ginekološko-porodnem 
oddelku, kjer je bila več let tudi strokovna vodja oddelka. 
Irena Galun je lahko ponosna na svojo poklicno pot, bila 
je gonilna sila, ko so na oddelku uspešno izpeljali projekt 
novorojencem prijazna porodnišnica. Od 2011 pa do svoje 
upokojitve 31. 12. 2020 je bila vodja negovalnega tima. Na 
ginekološkem oddelku je za sabo pustila neizbrisen pečat 
s svojim strokovnim delom, profesionalnostjo in predano-
sti delu medicinske sestre.

Irena Galun svoje bogate izkušnje, znanje nesebično pre-
daja mlajšim kolegicam. Kot izkušena, polna znanja in 
praktičnih izkušenj je med leti 1990 in 1994 vodila Društvo 
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Ptuj-Ormož. 
Zavzemala se je za kompetence medicinskih sester, za 
dobre medosebne odnose. Z dobro voljo, optimizmom in 
izrazitimi sposobnostmi je znala povezovati. Je oseba, na 
katero se lahko vedno zanesemo.

Irena Galun je medicinska sestra v pravem pomenu bese-
de. Je profesionalna, srčna, odgovorna, pozitivna, zanes-
ljiva, korektna. Odlikuje jo pošten in profesionalen odnos 
do bolnikov in sodelavcev. Ponosni smo, da smo lahko bili 
del njene bogate poti. Čeprav je že v zasluženem pokoju, je 
polna novih idej, pozitivne energije in dobre volje.

DMSBZT Ptuj-Ormož je ob 50. obletnici podelila tudi zahvale:

• Zbornici – Zvezi
• Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj
• Psihiatrični bolnišnici Ormož
• ZUDV dr. Marijana Borštnarja Dornava
• Zdravstvenemu domu Ptuj
• Zdravstvenemu domu Ormož
• Centru starejših občanov Ormož
• Domu upokojencev Ptuj

Hvala vsem, ki ste pomagali in prispevali svoj kamenček v 
mozaik, ki je našo slovesnost naredil enkratno in nepozabno.

Tanja Ribič Vidovič
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Strokovno društvo 
medicinskih sester, babic in 
zdravstvenih tehnikov Koper
Associazione infermiere, ostetriche e 
infermieri professionali di Capodistria

I. Kratka predstavitev

Predsednica: Doroteja Dobrinja

Podpredsednica: Maja Praček

Člani: Bojana Baričič, Elvira Blašković, Diana Godec, 
Meta Grgič, Cvetka Lorger Rekič, Tanja Montanič Starc, 
Mira Peroša, Andrejka Presl, Ines Pintar, Biserka Sabadin, 
Valentina Smrdel, Marija Tulek

Komisija za priznanja: Sandra Brezar, Marina Čok, Ro-
berta Skaza, Ester Štenta

Nadzorni odbor: Helena Hrvatin, Ornela Trebovc, Marko 
Petrovič, Boja Pahor, Simon Veladžič

Častno razsodišče: Jelena Dudine, Marko Grdina, Eliza-
beta Kovačič

Poglavitna naloga našega strokovnega društva je pove-
zovanje in združevanje članov na različnih izobraževanjih 
in tudi interesnih dejavnostih. Gradimo na sodelovanju z 
drugimi regijskimi društvi ter s krovno organizacijo Zbor-
nico – Zvezo. Namen delovanja je spodbujanje pripadno-
sti poklicni skupini, razvoj stroke zdravstvene in babiške 
nege, skrb za izboljšanje počutja slehernega našega čla-
na. V preteklem letu je bila večina predvidenih dogodkov 
ponovno zavrta, razlog žal vsi poznamo. 

I. Strokovna srečanja

•   Izzivi zdravstvene in babiške nege IX, Promocija 
zdravja, volilni občni zbor, 28. junij 2021, Portorož

•   Obvezne vsebine zdravstvene in babiške nege v 
sodelovanju z drugimi strokovnimi društvi v sple-
tnem okolju

Večina aktivnosti je tudi v tem letu bila odpovedana zaradi 
epidemije covida-19 in preložena.

II. Založniška dejavnost

V društvenem glasilu Utrip smo objavili pomembnejše do-
godke. Objavljali smo tudi v Primorskih novicah.

III. Program dela in cilji za leto 2022 

•   Kakovost in varnost v zdravstvu
•   Zakonodaja s področja zdravstva in  

poklicna etika
•   Izzivi zdravstvene in babiške nege X., Občni zbor 

SDMSBZT Koper, marec 2022, Portorož
•   TPO z uporabo AED za zaposlene v zdravstveni in 

babiški negi, april 2022, ZD Koper
•   Izobraževanja za pridobitev strokovnega poobla-

stila za izvajanje naslednjih aktivnosti zdravstvene 
nege: preveza kronične rane in odstranjevanje ši-
vov in sponk, snemanje elektrokardiograma, triaža 
na primarni ravni v ambulanti družinske medicine z 
možnostjo konzultacije zdravnika

•   Slovesnost ob mednarodnem dnevu medicinskih 
sester in babic s podelitvijo najvišjih priznanj SD-
MSBZT Koper srebrnega znaka, maj 2022, Portorož

•   Slovesnost ob zaključku leta s podelitvijo zahval 
SDMSBZT Koper, december 2022, Portorož

Če se epidemija covida-19 ne bo umirjala, bomo vsa načr-
tovana izobraževanja organizirali v sodelovanju z Zbornico 
– Zvezo in drugimi strokovnimi društvi v spletnem okolju.
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Izletniški program oz. strokovna ekskurzija bosta realizira-
na, če nam bodo to omogočale epidemiološke razmere v 
Sloveniji in svetu. O terminu in natančnem programu vas 
bomo pravočasno obvestili.

IV. Druge aktivnosti
• V sodelovanju z Zbornico – Zvezo sprejem delega-

cije iz BiH, 24. junij 2021, družabno popoldne
• Pohod na Kokoško, 16. oktober 2021

VIII. Najvidnejši dogodek 2021 

Zaključilo se je drugo leto, v katerem nam je aktivnosti na-
rekovalo vsakodnevno spopadanje z epidemijo covida-19. 
Vseh načrtovanih dogodkov nam tudi lani ni uspelo realizi-
rati. Ne samo zaradi restriktivnih pogojev, ampak ker smo 
vsi zaposleni na področju zdravstvene nege na prav vseh 
zdravstvenih ravneh aktivno sodelovali pri prepoznavanju, 
preprečevanju, omejevanju in zdravljenju posledic epidemi-
je, ob še vedno ali pa še z večjo nezadostno zmogljivostjo, 
pomanjkanjem kadra, potrebo po drugačni zdravstveni 
obravnavi, predvsem pa utrujenostjo nas samih. Pridobili 
pa smo neizmerno moč prilagajanja na vsakodnevno nare-
kovane spremembe in s tem močno razvili inovativnost, ki 

smo jo nato uspešno uporabili pri vsakdanjem delu. Izzivi 
korone pa so kljub vsemu prispevali nekaj neprecenljive-
ga. Prišlo je do spontanega sodelovanja vseh zaposlenih v 
zdravstveni in babiški negi tako znotraj matičnih delovnih 
ustanov kot med ustanovami na različnih ravneh zdra-
vstvenega varstva. S ponosom in hvaležnostjo, da znamo 
stopiti skupaj in si v slabih trenutkih pomagati. 

24. 6. 2021 je Strokovno društvo MSBZT Koper v sodelova-
nju z Zbornico – Zvezo organiziralo popoldansko druženje 
z delegacijo strokovnjakov, ki delujejo pod okriljem Fonda-
cije Fami – Za unaprednjenje zdravstvene/socialne zaštite 
v projektu Jačanje sestrinstva u Bosni i Hercegovini. Dele-
gacija je bila na obisku v Sloveniji med 22. in 26. 6. 2021 in 
je v tem času spoznavala dobre prakse na področju izva-
janja zdravstvene nege v kliničnih okoljih s poudarkom na 
profesionalnih kompetencah medicinskih sester in babic, 
izobraževanje na ravni srednješolskega, dodiplomskega in 
podiplomskega študija ter regulacijske postopke za poklic 
medicinske sestre in babice v Republiki Sloveniji. Del slo-
venske obale smo si ogledali tudi z barke in poskrbeli, da 
so se gostje z nami imeli resnično lepo ...

Doroteja Dobrinja  

Društvo medicinskih sester, 
babic in zdravstvenih 
tehnikov Velenje 

I. Kratka predstavitev

Predsednik: asist. mag. Janez Kramar (2017–2021)

Podpredsednik: Andrej Koletnik (2017–2021)

Izvršilni odbor: Špela Hofinger Mihelič, Suzana Lipnik, Darin-
ka Poljanšek, Marija Krt, Gabrijela Miklavžina (2017–2021)

Nadzorni odbor: predsednica Dea Hudarin, Nataša Gre-
gorič, Erna Stropnik (2017–2021)

Častno razsodišče: predsednica mag. Darja Kramar, Sla-
vica Avberšek, Tahi Globačnik (2017–2021)

Namen in cilji društva

Splošni namen društva je poglobljeno strokovno združeva-
nje skladno s cilji in nameni:

• društvo ohranja, razvija in krepi vlogo poklica – iz-
vajalca zdravstvene in babiške nege z namenom 
zagotoviti status in ugled zaposlenih v zdravstveni 
in babiški negi v družbi;

• z izvajanjem svojih aktivnosti se društvo vključuje 
v lokalno zdravstveno vzgojno delovanje ter raz-
vija vlogo partnerja v družbeni skrbi za zdravje in 



79

POROČILO O DELU ZBORNICE - ZVEZE 2021 IN NAČRT DELA 2022

podporo prebivalstvu v vseh življenjskih obdobjih, v 
trenutkih zdravja in bolezni;

• aktivno skrbi za stanovsko, socialno, kulturno in 
športno udejstvovanje ter za izboljševanje kakovo-
sti življenja svojih članov;

• aktivno sodeluje na področju razvijanja kulturne in 
zgodovinske dediščine medicinskih sester in babic;

• razvija medsebojne odnose s strokovnimi regijski-
mi društvi, strokovnimi sekcijami, Zbornico – Zve-
zo, Sindikatom delavcev v zdravstveni negi ter z 
drugimi strokovnimi združenji in institucijami na 
lokalni, državni in mednarodni ravni.

Prednosti za člane so brezplačna izobraževanja, osebnostna 
rast in sofinanciranje prostočasnih aktivnosti ter izletov.

II. Strokovna srečanja

• Obvladovanje sladkorne bolezni, 31. 3. 2021, sple-
tno okolje

• Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED, 6. 5. 
2021, 20. 5. 2021, Topolšica

• Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED, 8. 6. 
2021, Velenje

• Zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika, 
8. 12. 2021, spletno okolje

III. Založniška dejavnost

Predstavitev DMSBZT v almanahu Naš čas

IV. Druga strokovna dejavnost

Predsednik društva je deloval v medresorski skupini Mini-
strstva za zdravje za pripravo Nacionalne strategije za traj-
nostno upravljanje razpoložljivosti zdravstvenih delavcev 
in sodelavcev v RS.

V. Program dela in cilji za leto 2022 

• TPO z AED – modul licenca, februar 
• Kakovost in varnost v zdravstvu, marec 
• Prepoznava in ukrepanje ob zastrupitvah, april 
• Nevrološka obolenja in svečana proslava ob med-

narodnem dnevu medicinskih sester, maj 

• Pljučni bolnik v hospitalni obravnavi, junij 
• Izlet DMSBZT Velenje, september 
• Predstavitev službe nujne medicinske pomoči so-

dobnega časa – sistem ali še ne?, oktober 
• Gastrointestinalne težave -bolezen sodobnega 

časa?, november 
• Kulturna predstava ali strokovno predavanje, december
• Tradicionalno prednovoletno druženje članov DMS-

BZT Velenje

VI. Druge aktivnosti

• Delavnica sodobnih kuharskih tehnik
• Planinski pohod 
• Enodnevno potepanje po Sloveniji
• Gledališka predstava ob mednarodnem dnevu žena 

in občni zbor društva

VII. Najvidnejši dogodek 2021

V letu 2021 nam je kljub vsesplošnemu nezadovoljstvu in 
izgorelosti uspeli obdržati članstvo, tako da povezanost in 
homogenost ter pripadnost štejemo kot najpomembnejši 
dogodek v letu 2021. 

asist. mag. Janez Kramar
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Strokovno društvo 
medicinskih sester, babic in 
zdravstvenih tehnikov Pomurja

I. Kratka predstavitev

Organi društva
Predsednica: Dragica Jošar (2021–2025)

Podpredsednica: Brigita Kovačec (2021–2025)    

Izvršilni odbor: Jasna Meško, Renata Gorjan, Simon Je-
lenovec, Uroš Raščan, Karla Zemljič Pučko, Zlatka Cimer-
man, Štefka Majcen, Mojca Rožman Nagy, Renata Škrget, 
Simon Kovač, Tadeja Sršen, Tatjana Pernat Ščančar, Dra-
gica Krojs, Leon Hegeduš, Darja Hoheger, Melita Lapoši, 
Marija Flisar, Klaudija Sever Lovenjak, Anita Preinšperger, 
Martina Horvat, Andreja Bogdan, Mirta Vogrinec, Ema Me-
sarič, Cvetka Meolic (vsi mandat 2021–2025) 

Nadzorni odbor: Daniela Mörec, Emilija Kavaš, Zvonka 
Brus Hladen, Jože Trajber, Irena Šumak (2021–2025)

Častno razsodišče: Zlatka Lebar, Marija Zrim, Mari-
ja Kohek, Aleksandra Balažic Gjura, Slavica Mencinger 
(2021–2025) 

Namen in poslanstvo društva je strokovno izobraževanje, 
skrb za neprekinjen razvoj stroke zdravstvene in babiške nege.

Poleg strokovnega izobraževanja nudimo tudi kulturne, 
rekreativne aktivnosti, organiziramo strokovne ekskurzije. 
Vse to izvajamo z namenom, da združeni v delu, izobraže-
vanju in poslanstvu promoviramo poklic ter nudimo kako-
vostno zdravstveno in babiško nego in pomoč sočloveku. 
V svojem okolju spodbujamo preventivo in zdrav način 
življenja, Društvo v regiji deluje že 62. leto in ima okrog 
1300 članov, ki prihajajo iz vseh zdravstvenih, socialnih 
in zdraviliških zavodov v Pomurju, iz Srednje zdravstvene 
šole, Fakultete za zdravstvene vede, vključeni pa so tudi 
upokojene medicinske sestre, babice in zdravstveni tehni-
ki. Vključeni smo v Zbornico zdravstvene in babiške nege 
– Zvezo strokovnih društev medicinskih sester, babic in 
zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza). 

II. Strokovna srečanja in projekti v letu 2021

V letu 2021, ki ga je zaznamoval covid-19, smo realizirali 
nekaj ciljev, in sicer smo prednost namenili izvajanju obve-
znih vsebin – modul licenca.

TPO z AED – obvezne vsebine, 4. 6., 5. 6., 18. 6., 19. 6., 1. 
10., 2. 10., 15. 10., 16. 10., 12. 11., 13. 11., 26. 11. in 27. 11. 
2021, društveni prostori v Murski Soboti 

TPO z AED, 6. 11. 2021, Senecura v Radencih

Druge obvezne vsebine – kakovost in varnost v zdravstvu 
ter poklicna etika in zakonodaja v zdravstvu – smo realizi-
rali skupaj z drugimi regijskimi društvi po spletu.

11. Pomurski in 7. Mednarodni simpozij o kronični rani, 22. 
10. 2021, Radenci

Volilni zbor članov SDMSBZT POMURJA smo imeli 3. 9. 
2021. Žal je bilo samo nekaj novih kandidatur za člane iz-
vršilnega odbora, večina je ostala iz prejšnjega mandata.

Podelitev srebrnih znakov in priznanj za leto 2020 ter obele-
žitev 60. obletnice društva v letu 2020 smo izvedli 3. 9. 2021.

Skupine za samopomoč so delovale kot prostovoljke v iz-
rednih razmerah covida-19.

12. maja, mednarodni dan medicinskih sester, oddaja Ak-
tualno na Pomursko-madžarskem radiu Lendava

Predstavili smo se tudi na radio Romic.

Sodelovali smo na skupščini Zbornice – Zveze.

Imeli smo pet rednih sej in eno korespondenčno sejo IO in 
NO SDMSBZT Pomurja. 

Junija smo imeli planinski pohod na Lovrenška jezera. 

III. Založniška dejavnost

Skupaj s SB Murska Sobota smo izdali Zbornik povzetkov 11. 
Pomurskega in 7. Mednarodnega simpozija o kronični rani.

O dogodkih v društvu pišemo članke v glasilu Utrip.

IV. Program dela in cilji za leto 2022

STROKOVNA IZPOPOLNJEVANJA

Poudarek bomo namenili obveznim vsebinam –  
modul licenca
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Januar

• Komunikacija v ZN 
• TPO z AED 

Februar

• Predstavitev delovanja ZN v zdraviliški dejavnosti 
• TPO Z AED 

Marec

• Predstavitev ZN na infekcijskem oddelku v SB MS
• Zbor članov

April

• sejem MEDICAL v Gornji Radgoni 
• celodnevno SI – predstavitev Ortopedije v SB MS 
• Kakovost in varnost v zdravstvu – modul licenca 
• Sodelovanje z NIJZ ob 7. aprilu na lokalni ravni

Maj

• Strokovno srečanje ob mednarodnem dnevu medi-
cinskih sester in babic na lokalni ravni – popoldan-
sko strokovno srečanje

• Predstavitve magistrskih nalog v ZN 
• Komunikacija pri uvajanju novosti v proces dela
• Podelitev srebrnih znakov in priznanj za leto 2022

Junij

• Poklicna etika in zakonodaja v zdravstvu – modul licenca
• TPO Z AED 

September

• popoldansko izobraževanje – stome (dihalne, hra-
nilne in izločalne)

Oktober

• Poklicna etika in zakonodaja v zdravstvu –  
modul licenca

• TPO z AED 
• 12. Simpozij in 8. Mednarodni simpozij o oskrbi kro-

nične rane 

November

• Kakovost in varnost v zdravstvu – modul licenca 
• TPO Z AED – modul licenca 

EKSKURZIJE 

• Dvodnevna strokovna ekskurzija – ogled klinike  
v Ingolstadtu 

• Predbožična ekskurzija – december 

REKREACIJA
• Planinski pohod 
• Maraton treh src Radenci 
• Kolesarski marathon, september
• Kopanje v hotelu Vivat, Moravske Toplice 

KULTURNE DEJAVNOSTI 
• Nastopi vokalne skupine Žarek 
• Ogled gledališke predstave ali koncerta

SREČANJA
• Udeležba na osrednjem slovenskem srečanju ob 

mednarodnem dnevu medicinskih sester, 12. maj 
• Srečanje upokojenih medicinskih sester, november
• Skupine za samopomoč in osebnostno rast – vse leto 

RAZISKOVALNA dejavnost 

• Raziskovalna skupina

ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST

• Izdaja zbornika 

Druge aktivnosti bomo organizirali po dogovoru in pot-
rebah naših članic in članov glede na razmere. 

V. Najvidnejši dogodek 2021 

Najpomembnejši dogodki v letu 2021 so bili:

•   Volilni zbor članov, volitve poslancev za Skup-
ščino Zbornice – Zveze, podelitev srebrnih zna-
kov in priznanj najzaslužnejšim za leto 2020.  
Srebrni znak so prejeli: Marija Flisar, Karolina Ko-
vač, Nataša Kreft, vse iz Splošne bolnišnice MS, 
Tomaž Rantaša iz Zdravstvenega doma Gornja 
Radgona in Viktor Zrim iz Zdravstvenega doma 
Murska Sobota. Priznanja so prejeli Enota nujne 
medicinske pomoči iz ZD Murska Sobota, Petra He-
geduš iz Splošne bolnišnice MS in Natalija Škafar iz 
Zdravstvenega doma Lendava. 

•   Obeležitev 60. obletnice delovanja društva, za 
kar nam je od predsednica Zbornice – Zveze Mo-
nika Ažman izročila priznanje za 60 let uspešnega 
društvenega delovanja in kakovostno strokovno 
združevanje zaposlenih na področju zdravstvene 
in babiške nege v regiji.

Pomembna pridobitev za društvo so novi društveni prostori. 
Novi sedež društva je na Lendavski ulici 5a v Murski Soboti.

Dragica Jošar
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Strokovno regijsko društvo 
medicinskih sester, babic in 
zdravstvenih tehnikov Koroške

I. Kratka predstavitev strokovnega društva

Organi društva za mandat od 8. 12. 2019 do 8. 12. 2023

Predsednica: Janja Pungartnik

Podpredsednica: Jelena Čubra

Upravni odbor: Kristina Pur, Aleksandra Saša Horvat, Mir-
jam Šteharnik, Jolanda Glavič, Andreja Kušter, Tanja Hovnik 
Markota, Claudia Razbornik, Bojana Štern, Majda Topler, Tina 
Vetter, Bojana Viderman, Bojana Zemljič, Mirjam Šteharnik

Nadzorni organ: Ida Lužnik, Marijana Plaznik, Nada Ma-
nojlovič, 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.

Izvedli smo pet rednih sej UO (27. 1., 17. 3., 4. 5., 2. 9., 25. 
11. 2021), sejo NO 25. 2. 2021 ter zbor članov 28. 9. 2020.

Namen društva je strokovno povezati medicinske sestre, 
babice in zdravstvene tehnike, ki delujejo na področju zdra-
vstvene in babiške nege in tako s skupnim znanjem prispe-
vati k razvoju le-te.

II. Strokovna srečanja in projekti
Uspešno smo realizirali načrtovana izobraževanja za člane društva.

1 Modri torek: Ženska sem 5. 1. 2021 on-line

2 Modri torek: Zdrava uravnotežena prehrana 12. 1. 2021 on-line

3 Modri torek: Tehnike sproščanja 19. 1. 2021 on-line

4 Modri torek: Umestitev jogijske prakse v sodoben način življenja 25. 1. 2021 on-line

5 Skrb za pravilno držo na delovnem mestu za preprečevanje bolečin v križu 28. 1. 2021 on-line

6 Modri torek: Se zavedam svojih potreb? 2. 2. 2021 on-line

7 Modri torek: Prehrana in stres 9. 2. 2021 on-line

8 Modri torek: Tehnike sproščanja 16. 2. 2021 on-line

9 Predstavitev ortopedske šole, Splošna bolnišnica Slovenj Gradec 18. 2. 2021 on-line

10 Modri torek: Joga skozi asane, pranajamo in meditacijo 24. 2. 2021 on-line

11 Modri torek: Uspeh nove dobe 2. 3. 2021 on-line

12 Modri torek: Prehrana in imunski sistem 9. 3. 2021 on-line

13 Modri torek: Tehnike sproščanja 16. 3. 2021 on-line

14 Komunikacija na delovnem mestu, bonton telefonskega komuniciranja 18. 3. 2021 on-line

15 Modri torek: Joga – praktične vaje 24. 3. 2021 on-line

16 Preventiva zoper izgorelost med zdravstvenimi delavci 14. 4. 2021 on-line

17 Strokovno srečanje Epidemija covida-19 na Koroškem 11. 5. 2021 on-line

18 TPO z vključenim AED 14. 9. 2021 ZD Ravne na Kor.

19 Začetni pristop k (potencialno) kritično bolnemu pacientu – algoritem ABCDE 5. 10. 2021 on-line

20 Aktivnosti zdravstvene nege pri vstavljanju v celoti implantiranega CVK s podkožnim prekatom 2. 11. 2021 on-line
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III. Program dela in cilji za leto 2022 

Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstve-
nih tehnikov Koroške za leto 2022 načrtuje:

• organizacijo in izvedbo osmih popoldanskih izobra-
ževanj (ob torkih) v mesecu januarju in februarju. 
Izobraževanja bodo namenjena dobremu počutju 
oz. ohranjanju zdravja telesa in duha.

Januar in februar

• Modri torki: čajanka z Martino: Moje življenje, moja 
odgovornost, tehnike sproščanja –tapkanje, pre-
hrana Kaj bi danes za malico? in uporaba prehran-
skih dodatkov, Navadimo se biti pozitivni, čajanka z 
Martino: Razmišljati ali doživljati ter pomen gibalne 
aktivnosti za opravljanje dela v zdravstveni negi

Februar

• Nasilje nad medicinskimi sestrami, izkušnje babi-
ce v Afriki, strokovno potopisno predavanje, TPO z 
vključenim AED

Marec

•   Aktivnosti zdravstvene nege pri pacientu s trahe-
ostomo, CUDV Črna – predstavitev Enote POLŽKI

April

•   predstavitev oddelka za ped. SB SG (ZVP, covid …), 
Interpretacija zapisa EKG – ZRCK

Maj

•   Strokovno srečanje zaposlenih v zdravstveni  
negi Koroške

September

•   TPO z vključenim AED, Aktivnosti zdravstvene 
nege pri pacientu z OVK

Oktober

•   Paliativna oskrba

November 

•   TPO z vključenim AED, Aktivnosti zdravstvene 
nege pri pacientu s PEG

• Sklic zbora članov društva marca s podelitvijo pri-
znanj SDMSBZT Koroške

• Aktivno sodelovanje z Zbornico – Zvezo ob mednaro-
dnih dnevih babic (5. maj) in medicinskih sester (12. 
maj), za člane bo na svečanost organiziran prevoz

• Izlet v Maltatal oktobra (v sodelovanju s SDZNS SE SG)

IV. Druge aktivnosti

Društvo se je aktivno vključevalo v vse aktivnosti Zbornice 
– Zveze. Na spletnih straneh društva smo redno objavljali 
aktualna dogajanja v društvu in na Zbornici – Zvezi.

Sofinancirali smo udeležbo vseh članov društva, ki so za 
sredstva zaprosili v skladu s Pravilnikom društva o dode-
ljevanju sredstev iz sklada za izobraževanje. Ob mednaro-
dnem dnevu medicinskih sester in babic smo pripravili iz-
javo za javnost v regionalnih medijih in sodelovali s pisnim 
prispevkom v reviji Špital.

Izvedli smo strokovno popoldne Epidemija covida-19  
na Koroškem. 

Septembra smo izvedli zbor članov in podelili priznanja 
SDMSBZT Koroške za leti 2019 in 2020.

Oktobra smo sodelovali na ženskem forumu, kjer je člani-
ca društva Kristina Pur izvedla strokovno predavanje na 
temo osveščana o raku dojk. 

Objavili smo štiri prispevke v reviji Utrip. 

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

I. Kratka predstavitev

Predsednica: Darja Magnik (mandat do 2023)

Vršilka dolžnosti predsednice: Biljana Gaberc (mandat 
do 2023)

Člani: Barbara Terbovc, Karla Pucko, Rebeka Kokal Vrta-
rič, Vida Vlašič

Septembra 2021 sem od predsednice Darje Magnik, ki je 
po dveh letih prekinila svoj mandat, kot vršilka dolžnosti 
prevzela vodenje strokovne sekcije. Sekcija ima že nekaj 
let pripravljen program za specializacijo višjih in diplo-
miranih medicinskih sester na področju medicine dela, 
prometa in športa in opažamo, da je potreba po tej speci-
alizaciji vse bolj nujna.

Letos bomo članice aktivno sodelovale pri  
izvajanju izobraževanj. 

II. Mednarodna dejavnost

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v me-
dicini dela, prometa in športa sodeluje v evropskem zdru-
ženju za medicino dela FOHNEU, kjer smo dejavni že leta 
in nas Nevenka Šestan zastopa kot članica evropskega 
združenja, kjer deluje v delovni skupini za izobraževanje. 
Lani srečanja zaradi epidemije ni bilo.

III. Program dela in cilji za leto 2022 

Vizija strokovne sekcije je strokovno, kakovostno, uspešno 
in povezovalno delovanje. Zelo dobro sodelujemo tudi z 
drugimi strokovnimi sekcijami v okviru Zbornice – Zveze. 
Poseben izziv nam predstavlja sodelovanje z evropskim 
združenjem medicinskih sester FOHNEU s področja medi-
cine dela. Poglavitni cilj naše strokovne sekcije je izvedba 
specializacije za VMS in DMS.

Tekoče usmeritve in cilji za leto 2022

• Enodnevno ali dvodnevno strokovno izobraževanje z 
našega področja

• Objava večine standardov in postopkov ZN za strokov-
no področje

• Delo v evropskem združenju medicinskih sester FOH-
NEU v medicini dela

• Specializacija za VMS in DMS s področja MDPŠ
• Specialno znanje s področja vidnih funkcij

IV. Najpomembnejši, najvidnejši dogo-
dek 2021 

Zaradi nastale epidemiološke situacije smo se medicinske 
sestre v MDPŠ vključile v izvajanje hitrih antigenskih bri-
sov, najprej v posebej izpostavljenih okoljih (ogrožena sku-
pina ljudi: šolstvo, zdravstvo ...), kasneje pa še za vse dru-
ge. Uspešno smo se vključevali in sodelovali z delodajalci, 
s katerimi izvajamo preventivne preglede. Naša naloga je 
bila osveščati delodajalce o ukrepih zaradi epidemije. V 
nadaljevanju smo se sestre vključevale v program ceplje-
nja proti covidu, kjer delujemo še vedno. V najbolj kriznih 
dnevih smo imeli informacijsko točko in ljudem svetovali, 
kako se samozaščitno obnašati, kaj storiti, če se posame-
znik okuži ... 

Biljana Gaberc
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Sekcija medicinskih sester in 
zdravstvenih tehnikov  
v psihiatriji

I. Kratka predstavitev

Namen in cilji strokovne sekcije so ohranjanje in nada-
ljevanje bogate tradicije, skrb za strokovni napredek zdra-
vstvene nege na področju psihiatrije, povezanost in stro-
kovno sodelovanje med vsemi psihiatričnimi bolnišnicami 
in posebnimi socialnimi zavodi, med različnimi strokami in 
drugimi poklicnimi skupinami ter tudi povezava in prenos 
znanja na mlade, povezovanje med teorijo in prakso, zna-
njem in izkušnjami.

Vodstvo sekcije do volitev oktobra 2021

• 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 skupno-
stne psihiatrične obravnave na primarni ravni zdra-
vstvenega varstva: Jacinta Doberšek Mlakar

• Strokovni sodelavec sekcije za področje pedopsihi-
atrične obravnave na terciarni ravni: Denis Mušič

• Strokovna sodelavka sekcije za področje zavodov 
za prestajanje kazni zapora: Mateja Karo

Strokovna sekcija je oktobra izvedla volitve za obdobje 
2021–2025.

• Predsednik: Darko Loncnar

• Podpredsednik: Aljoša Lapanja 

• Člani: Ivo Jambrošič, Marija Kokoč, Anja Mivšek, 
Urška Poček, Simona Podgrajšek, Simona Toma-
ževič, Jacinta Doberšek Mlakar 

• Strokovni sodelavec sekcije za področje pedopsihia-
trične obravnave na terciarni ravni: Ivanka Limonšek

• Strokovna sodelavka sekcije za področje zavodov 
za prestajanje kazni zapora: Mateja Karo

• Strokovna sodelavka za področje forenzike:  
Sabina Finžgar

• Strokovna sodelavka za področje ZN v centrih za 
preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepove-
danih drog: Simona Bračko

Izvršni odbor Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov v psihiatriji in Stalne delovne skupine manage-
menta zdravstvene nege na področju psihiatrije je v letu 
2021 zasedal na dveh rednih sejah in treh korespondenč-
nih sejah.

II. Strokovna srečanja
Medpoklicno sodelovanje v zdravstvu, Ormož. Strokovno 
srečanje je potekalo v okviru volitev in dnevu duševnega 
zdravja. Strokovno srečanje je bilo izvedeno v organizaciji 
Psihiatrične bolnišnice Ormož.

III. Založniška dejavnost
Zbornik prispevkov z recenzijo Medpoklicno sodelovanje v 
zdravstvu, Ormož

IV. Druga strokovna dejavnost
Navodilo za delo: Priporočila za preprečevanje prenosa 
okužbe z virusom sars-cov-2 za izvajalce centrov za dušev-
no zdravje (CDZ), obravnavane paciente in družinske člane

V. Mednarodna dejavnost
Sekcija MS in ZT v psihiatriji je članica HORATIO – Evrop-
skega združenja zdravstvene nege na področju psihiatrije.
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VI. Program dela in cilji za leto 2022 

• Sodelovanje pri organizaciji strokovnega srečanja s 
PB Idrija: Multidisciplinarna obravnava pacienta z 
bipolarno motnjo, 1. 4. 2022, PB Idrija

• Samostojno organizirano strokovno srečanje: Sve-
tovalne in motivacijske tehnike za delo s pacienti 
VIII, 19. 5. 2022 in 20. 5. 2022, Terme Zreče

• Sodelovanje pri organizaciji strokovnega srečanja s 
PB Vojnik: Skrb za terapevtsko okolje, medoseb-
ni terapevtski odnos in komunikacijo so temelji 
zdravstvene nege na področju duševnega zdravja 
in psihiatrije, 14. 10. 2022, PB Vojnik

VII. Druge aktivnosti

Sodelovanje ob dnevu duševnega zdravja v oddaji Dobro 
jutro na RTV Slovenija.

VIII. Najvidnejši dogodek 2021 

V leto 2021 smo vstopili z optimizmom in hkrati z bojazni-
jo, kaj sledi. Kaj kmalu smo se srečali kot v preteklem letu z 
omejitvami obvladovanja epidemije novega koronavirusa.

Številne dejavnosti in programi na področju duševnega 
zdravja na sekundarni in terciarni ravni zdravstvenega 
varstva so se bodisi močno omejile bodisi celo začasno 
ukinile. Še posebej to velja za prolongirane in psihotera-
pevtske obravnave. Posledično se je s tem znižala tudi 
dostopnost do celostnih storitev na področju duševnega 
zdravja razen za nujne primere. Iz perspektive izvajalcev 
zdravstvene nege lahko zatrdimo, da smo bili in smo še 
prav mi »nosilci« vseh reorganizacij in sprememb v obrav-
navi, ki so bile v celoti podvržene preprečevanju širjenja 
okužb z novim koronavirusom. Utečene klinične prakse so 
se obrnile na glavo, med prej tako pomemben medosebni 
terapevtski odnos se je »vrinila« obvezna distanca, prej 
tako poudarjeno sproščeno mimiko obraza so zamenjale 
maske, pa še bi lahko naštevali. Prerazporeditve na izola-
cijske oddelke, rdeče cone ali sive cone smo vsi sprejemali 
s »cmokom v grlu«, a hkrati z veliko mero odgovornosti. 
Prepričani smo, da smo z začetkom cepljenja ugledali ža-
rek upanja, da se bo situacija na nacionalni in na globalni 
ravni vsaj delno normalizirala. Na področju duševnega 
zdravja nas zagotovo čaka t. i. »pokoronski val« duševnih 
stisk in motenj, ki so se v času vseh omejitev nabiralne 

tako pri posameznikih kot na ravni družbe. Le s skupnimi 
močmi in ustreznimi sistemskimi rešitvami bomo zmogli 
zadostiti vsem potrebam pomoči potrebnih. Pri tem raču-
namo na pomoč Zbornice – Zveze in sindikatov, da bo naš 
poklic doživel družbeno, predvsem pa politično priznanje, 
sprejetje kadrovskih normativov in ustrezno finančno vred-
notenje našega dela. Z »neizprosnim bojem« smo si to v 
času epidemije novega koronavirusa več kot zaslužili.

Darko Loncnar
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Sekcija medicinskih sester v 
vzgoji in izobraževanju

I. Kratka predstavitev

Znanje je vrednota. Znanje je moč. Znanje je nekaj zelo 
velikega in pomembnega.

Z učenjem znamo več, imamo širši pogled na dogajanja in 
spremembe ter stalno pridobivamo na kakovosti življenja 
posameznika in s tem družbe. Sekcija medicinskih sester 
v vzgoji in izobraževanju združuje medicinske sestre/zdra-
vstvenike, učiteljice/učitelje in predavateljice/predavatelje 
zdravstvene nege, ki poučujejo za poklice izvajalce v zdra-
vstveni negi in oskrbi.

Naša vizija bo še naprej usmerjena v opolnomočenje uči-
teljev zdravstvene nege tako na srednješolskem kot viso-
košolskem izobraževanju. Še naprej bomo gradili mostove 
povezovanja in sodelovanja.

Sekcija želi razširiti svoje delovanje na področje razisko-
vanja v zdravstveni negi in mednarodno sodelovanje kot 
članica FINE. 

Predsednik: doc. dr. Boris Miha Kaučič

Podpredsednica: Danica Artnak

Sekretarka: mag. Barbara Kegl

Članice izvršnega odbora: Mateja Bahun, Tanja Gašperlin, 
Darja Katanec, Saša Šabjan, Maja Štempihar, Jerica Selič

Mandat: 14. 9. 2021 do 14. 9. 2025

II. Strokovna srečanja

• Profesionalna podoba izvajalcev v zdravstveni in 
babiški negi in oskrbi, marec 2021

• Različna predavanja po spletu z zdravstveno in 
vzgojno tematiko za širšo javnost 

• Radijske ure po šolah za dijake 
• Strokovni seminar Znanje kot vrednota,  

september 2021

III. Mednarodna dejavnost

Sekcija želi razširiti svoje delovanje na področje raziskova-
nja v zdravstveni negi in mednarodnega sodelovanja kot 
članica FINE. 

IV. Program dela in cilji za leto 2022 

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

• 1. konferenca na področju izobraževanja v zdravstve-
ni negi ZA ODLIČNOST V IZOBRAŽEVANJU: Na di-
jaka in študenta osredinjeno učenje in poučevanje

2. Ostali dogodki strokovne sekcije

•   DIDAKTIKA: Inovativna učna okolja in pristopi mo-
tiviranja dijakov in študentov zdravstvene nege

V. Druge aktivnosti

V letu 2022 strokovna sekcija načrtuje izvajanje krajših 
popoldanskih srečanj V znanju in povezovanju je moč, na-
menjena bodo vsem, ki se ukvarjajo z izobraževanjem v 
zdravstveni negi in oskrbi. Strokovna srečanja bodo pote-
kala na daljavo, predvidoma dva- do trikrat na leto. 

VI. Najvidnejši dogodek 2021 

Strokovni seminar Znanje kot vrednota septembra 2021. 
O seminarju je bil objavljen prispevek v informativnem bil-
tenu Utrip.

Irena Šumak, mag. zdr. nege, svetnica (predsednica do 14. 
9. 2021) in doc. dr. Boris Miha Kaučič 
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Sekcija medicinskih sester 
in zdravstvenih tehnikov v 
anesteziji, intenzivni terapiji 
in transfuziologiji 

I. Kratka predstavitev

Predsednik: Anton Justin 2019–2023

Podpredsednica: Marjeta Nemeš 2019–2023

Člani: Brigita Erbežnik Zdravkovič (anestezija), Bojana Koro-
šec (intenzivna terapija), Lejla Lampret Goševac (transfuzi-
ja), (vsi mandat 2019–2023)

Namen in cilji Sekcije MS in ZT v anesteziologiji, intenzivni 
terapiji in transfuziologiji je skrb za strokovni napredek, po-
vezanost in strokovno sodelovanje med vsemi bolnišnicami 
in klinikami. V strokovni sekciji si želimo enotno graditi vizijo 
med različnimi strokami in poklicnimi skupinami na nasled-
njih področjih:

• Priprava nabora dokumentov, ocenjevalnih lestvic in 
orodij za vodenje zdravstvene nege v procesih dela

• Razvijanje organizacije učnih delavnic z naslednjimi 
programi – sledenje novostim in raziskavam s ciljem 
potrebe razvoja stroke (šola mehanske ventilacije, 
hemodinamski monitoring, žilni pristopi, strokovni 
seminarji)

• Spodbujanje prenosa dobrih praks iz kliničnih okolij 
in usposabljanje za delo v druga klinična okolja

• Ohranjanje sodelovanja v mednarodnih združenjih 
EfCCNa, WfCCN, IFNA

• Spodbujanje k poenotenju stroke pri uporabi različ-
nih strokovnih kliničnih izrazov

• Oblikovanje delovne skupine znotraj strokovne sek-
cije za pripravo enotnih nacionalnih protokolov zdra-
vstvene nege za posamezno področje (anesteziolo-
gija, intenzivna terapija, transfuziologija)

• Oblikovanje delovne skupine znotraj strokovne sek-
cije za analizo vzrokov odstopanj v kliničnih okoljih 
in sistemsko odpravljanje vzrokov s preventivno ko-
rektivnimi priporočili s področja tveganja in varnosti

• Spodbujanje inovativnega vodenja in raziskovanja v 
kliničnih okoljih

• Oblikovanje raziskovalne skupine kliničnih področij 
Sekcije MS in ZT v anesteziologiji, intenzivni terapiji 
in transfuziologiji za razvoj interesnih področij, pri-
pravo smernic, implementacijo protokolov in pripo-
ročil klinične prakse v procese dela

• Spodbujanje in razvijanje sodelovanja priprave sku-
pnih kliničnih smernic s poudarkom na aplikativnem 
in akcijskem raziskovanju, spremljanju in izboljševa-
nju kliničnega dela

II. Strokovna srečanja 

2021 je bilo v obdobju od januarja do decembra izvedenih 
več e izobraževanj, in sicer: 

• anuar 2021: Interdisciplinarni pristop obravnave 
bolnika z bolečino – mala šola bolečine za zdra-
vstveno nego, 2. del: Obvladovanje bolečine pri 
otroku in mladostniku (28. 1. 2021)

• februar 2021: Interdisciplinarni pristop obravnave 
bolnika z bolečino – mala šola bolečine za zdravstve-
no nego 3. del: Zdravljenje bolečine (10. 2. 2021)

• marec 2021: Interdisciplinarni pristop obravnave 
bolnika z bolečino – mala šola bolečine za zdra-
vstveno nego 4. del: Nadzor analgezije in podpora 
bolniku (17. 3. 2021)

• april 2021: Dihalna podpora pri kritično bolnih 
pacientih (15. 4. 2021); Interdisciplinarni pristop 
obravnave bolnika z bolečino – mala šola bolečine 
za zdravstveno nego 5. del: Bolečina pri rakavih bol-
nikih in v paliativni oskrbi (21. 4. 2021)

• maj 2021: Hemodinamski monitoring (19. 5. 2021)



89

POROČILO O DELU ZBORNICE - ZVEZE 2021 IN NAČRT DELA 2022

III. Druga strokovna dejavnost

Implementacija točkovnega seznama za vrednotenje zah-
tevnosti ZN v EIT

Strategija in aktivnosti zdravstvene nege zajemajo več 
področij, ki jih želimo doseči. V ta namen strategija in ak-
tivnosti zdravstvene nege opredeljujejo naslednje cilje:

1. pregled nad stopnjo zahtevnosti obravnave bolnikov 
v EIT,

2. priprava smernic za razvoj zdravstvene nege s pod-
ročja EIT,

3. opredelitev stopnje zahtevnosti obravnave bolnikov v 
EIT in zadostnega števila MS za delo z bolniki,

4. enotna, kakovostna, varna in celovita oskrba bolnikov 
v vseh EIT v Sloveniji,

5. primerne delovne in kadrovske smernice za varno in 
kakovostno delo MS v EIT.

Povezovanje strokovnjakov na področju managementa v 
zdravstvu in dela v EIT

Namen strategije in implementacije točkovnega seznama 
za vrednotenje zahtevnosti ZN v EIT je pregled nad stopnjo 
težavnosti obravnave življenjsko ogroženih pacientov v 
Sloveniji. S pomočjo dobljenih rezultatov strategija stremi 
k strokovni, varni in enotni obravnavi pacientov vseh EIT v 
Sloveniji. Strategija ima cilj doseči kakovost dela v zdra-
vstveni negi, ki jo lahko nadgradimo z raziskovanjem in 
povezovanjem strokovnjakov na tem področju. Zavedamo 
se kompleksnosti obravnave pacientov v EIT, zato smo si 
kot Strokovna sekcija medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuzio-
logiji postavili nalogo, da skrbimo za varno in kakovostno 
obravnavo pacientov ter primerno delovno okolje medicin-
skih sester v EIT.

IV. Mednarodna dejavnost

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji je čla-
nica IFNA, EFFCNA in WFCCN ter mednarodno sodeluje s 
HDMSARIST in UINARS. 

V. Program dela in cilji za leto 2022 

Strokovna sekcija v letu 2022 pripravlja naslednja izobra-
ževanja: 

• Mehanska ventilacija – osnovna 

• Mehanska ventilacija – napredna

• Neinvazivna dihalna podpora – timski pristop

• Mehansko predihavanje v urgenci

• Mehansko predihavanje v neonatologiji in pediatriji

• Transfuzija – delavnica 

• 53. strokovni seminar Strategije zagotavljanja ka-
kovosti in varnosti – kje smo in kako naprej?

• Enteralno in parenteralno prehranjevanje  
kritično bolnih 

• Hemodinamski monitoring 

• Okrogla miza – primeri dobrih praks 

Če zaradi epidemioloških razmer ne bo možna organiza-
cija izobraževanj v živo, jih bomo vsebinsko prilagodili in 
organizirali v spletnem okolju. 

VI. Najvidnejši dogodek 2021 

V času epidemije smo imeli več spletnih izobraževanj in 
jih bomo organizirali tudi v prihodnje, tako smo poglobi-
li znanje s področja informacijske tehnologije in izvedbe 
seminarjev oziroma učnih delavnic na daljavo. Številni 
zaposleni, člani naše strokovne sekcije, so se srečevali z 
nekaterimi strokovnimi dilemami v kliničnih okoljih, tako 
smo v sklopu strokovne sekcije člani sodelovali, si sveto-
vali in skupaj premagovali izzive v zdravstveni negi najbolj 
kritično bolnih v izrednih razmerah.

Anton Justin 



90

POROČILO O DELU ZBORNICE - ZVEZE 2021 IN NAČRT DELA 2022

Sekcija medicinskih sester 
in zdravstvenih tehnikov v 
patronažni dejavnosti

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije

Namen Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov 
v patronažni dejavnosti je: 

• proučevanja strokovnih vprašanj s področja patro-
nažnega varstva in patronažne zdravstvene nege,

• organiziranje izobraževanj z vseh področij zdra-
vstvene nege ter sorodnih ved, katerih vsebine so 
pomembne za napredek stroke,

• poenotenja metodologije in postopkov v patronažni 
zdravstveni negi,

• zagotavljanje razvoja in napredka v stroki.

Predsednica: mag. Andreja Krajnc 

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

Stalno vabljena: dr. Mateja Berčan, Združenje zasebnih 
patronažnih medicinskih sester

II. Strokovna srečanja

Izvedli smo posvet vodij patronažnih služb v spletnem okolju.

III. Druga strokovna dejavnost

Navodilo za izvedbo cepljenja pacientov z zmanjšano pokre-
tnostjo na domu proti covid-19 z vključitvijo patronažne 
službe | www.nijz.si

Navodilo za izvajanje, beleženje in obračunavanje storitev 
v patronažnem varstvu | www.nijz.si – posodobitev navodil

IV. Program dela in cilji za leto 2022 
• Volitve

• Kontinuirano nadaljevanje dosedanjih  
aktivnosti sekcije

• Umestitev patronažne dejavnosti v zakonodajo – 
znova pripraviti predlog pravilnika in ga poslati na MZ

• Vzpostaviti učinkovito mrežo izvajalcev patronaž-
nega varstva, ki bo poleg kadrovskih normativov 
upoštevala še druga merila: potrebe prebivalcev po 
zdravstveni negi v patronažnem varstvu, demograf-
sko in epidemiološko strukturo prebivalstva na po-
sameznih terenskih območjih, indeks razvitosti po-
sameznih terenskih območij, podeželja ter posebne 
pogoje na demografsko ogroženih in geografsko 
odročnih območjih – pozvati MZ za pripravo mreže 
skupaj s člani sekcije

• Pripraviti nacionalni protokol predaja pacienta v 
domačo oskrbo

• Dvig organizacijske kulture in pripadnosti sekciji in 
stanovski organizaciji

• Navezovanje stikov s sorodnimi združenji v sose-
dnjih državah, državah nekdanje Jugoslavije ter 
tudi širše in članstvo v evropskih in svetovnih zdru-
ženjih s področja družinske zdravstvene nege in 
zdravstvene nege v lokalni skupnosti

• Krepitev sodelovanja z drugimi strokovnimi sekcija-
mi, regijskimi društvi ter organi in delovnimi telesi 
Zbornice – Zveze

• Organizacija in priprava vsebinsko bogatih strokov-
nih srečanj glede na izražene potrebe članstva

• Nadaljevanje organiziranja rednih letnih posvetov 
vodij patronažnih služb, ki pomembno prispevajo h 
krepitvi položaja stroke in opolnomočenja vodij – 
vsaj enkrat letno

• Spodbujanje znanstvenoraziskovalnega dela v pat-
ronažni zdravstveni negi, objava člankov v strokov-
nih revijah in izdajanje samostojnih publikacij z ož-
jega strokovnega področja, saj so strokovno delo, 
raziskovanje in znanstveno utemeljevanje temeljna 
področja delovanja strokovnih sekcij

• Sodelovanje pri vzpostavitvi nacionalnega informa-
cijskega sistema v okviru e-Zdravja

• Poenotiti organiziranost delovanja patronažne-
ga varstva v državi na način, da bo povsod zago-
tovljeno neprekinjeno zagotavljanje patronažnega 
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varstva v skladu s potrebami na terenu, strokovnimi 
smernicami in zakonodajo

• Izvedba aktivnosti za zagotovitev ustreznih kad-
rovskih normativov, da se bodo odpravile obsto-
ječe neenakosti v številu prebivalcev na diplomi-
rano medicinsko sestro v patronažnem varstvu 
med posameznimi terenskimi območji, neena-
kost v preskrbljenosti prebivalcev s patronažnim 
varstvom (razlike v realizaciji delovnih programov) 
in neenakost v izobrazbeni strukturi izvajalcev

• Priprava priporočenih dokumentacijskih obrazcev 
za patronažno varstvo

V. Druge aktivnosti

• Analizirali smo podatke o opravljenih storitvah in 
pripravljali izhodišča za nadaljnje ukrepe z željo do-
končne ureditve financiranja področja patronažne 
dejavnosti. Podatke smo poslali na ZZZS in predla-
gali spremembe za splošni dogovor 2021.

• Delovna skupina, ki je pri sekciji zadolžena za pri-
pravo predlogov in dogovorov za področje finan-

ciranja patronažnega varstva, se je v letu 2021 
dvakrat sestala s predstavniki ZZZS. Pripravili smo 
nove šifre za beleženje storitev, ki so že umeščene v 
Šifrant storitev za patronažno dejavnost.

• Podali pobudo za spremembe splošnega dogovora. 

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

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

• Sodelovali smo pri oblikovanju odgovorov na vpra-
šanja, ki jih zaposleni v patronažnem varstvu nas-
lavljajo na Zbornico – Zvezo in odgovarjali na nas-
lovljena neposredno na nas.

• V letu 2021 smo odgovorili na več kot 200 elek-
tronskih sporočil, ki smo jih prejeli na e-naslov pa-
tronazna.sekcija@gmail.com. Pripravili smo deset 
dopisov, ki smo jih iz pisarne Zbornice - Zveze pos-
redovali na različne naslove ali pa smo jih naslovili 
samo na Zbornico – Zvezo.

Mag. Andreja Krajnc

Sekcija medicinskih sester 
in zdravstvenih tehnikov v 
operativni dejavnosti

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije

Predsednica: Tatjana Požarnik (mandat 2018–2022)

Podpredsednica: Tatjana Trotovšek (mandat 2018–2022)

Člani: Sanja Arnautović, Blaž Brdnik, Gorana Furlanič, Aljo-
ša Kraševec, Barbara Luštek, Elvira Sadiku, Simona Sečko 
(vsi mandat 2018–2022) 

2021 smo imeli dve seji IO on-line in štiri korespondenčne seje. 

II. Druga strokovna dejavnost

Sekcija je pripravila in usklajevala navodila za delo v opera-
cijskih prostorih v primeru okužbe s koronavirusom.

III. Mednarodna dejavnost

Sekcija je članica evropskega združenja operacijskih medi-
cinskih sester EORNA.
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Sekcija medicinskih sester  
in babic

IV. Program dela in cilji za leto 2022 

• Priprava priporočil za delo s pacienti z okužbo oz. 
sumom na okužbo s koronavirusom, ki potrebujejo 
operativni poseg

• Dokončanje brošure o ergonomiji

• Priprava brošure o hrupu

• Priprava na strokovno izobraževanje (april 2022) 

 na temo Zdravje zaposlenih v perioperativni zdra-
vstveni negi

• Volitve (april 2022)

V. Druge aktivnosti

Oddaja pripomb na Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposle-
ne v zdravstveni negi.

Tatjana Požarnik

I. Predstavitev 

Predsednica: Saša Matko
Podpredsednica: Rosemarie Franc
Člani: Andreja Žertuš, Barbara Malgaj, Sonja Harnik, Jelka 
Cimermančič, Mojca Petek, Karolina Kovač, Renata Nahtigal
Članici razširjenega IO: Tita Stanek Zidarič in  
Gordana Njenjić

Namen strokovne sekcije je zastopati in delovati v imenu 
vseh babic/babičarjev v Sloveniji, sodelovanje in krepi-
tev odnosov z drugimi poklicnimi skupinami ter drugimi 
strokovnjaki. Razvijati stroko, skrbeti za nova znanja, or-
ganiziranje strokovnih izobraževanj in opozarjati na nep-
ravilnosti. Osveščati o pomembnosti babištva, delovanju 
babic/babičarjev. Cilj je izvajati naloge sekcije in se hkrati 
vključevati tam, kjer smo babice/babičarji potrebne, suve-
rene in imamo vse potrebno znanje za kakovostno babiško 
obravnavo na vseh ravneh v zdravstvu (primarna, sekun-
darna in terciarna).

II. Strokovna srečanja

• Nosečnost, porod in poporodno obdobje v času co-
vida-19, 25. 2. 2021, na spletu

• V stiku z novimi dognanji - zdravstvena obravnava 
žensk in družine, 16. 4. 2021, na spletu

• Nosečnost, porod in poporodno obdobje v času 
covida-19, 5. 5. 2021 (ponovitev izobraževanj brez 
kotizacije), spletno okolje

• Novosti v babištvu, 3. 12. 2021, Celje (strokovno 
srečanje v živo smo odpovedali zaradi slabšanja 
epidemiološke situacije in ga prestavili na spomla-
danski čas)

III. Založniška dejavnost

• Knjiga Babice v Kranju in okoliških vaseh do leta 1950

• Kompetence in poklicne aktivnosti izvajalcev v de-
javnosti babištva

• Digitalizacija Babiškega vestnika 1929–1969, za 
katero je poskrbela Delovna skupina za ohranjanje 
zgodovine zdravstvene in babiške nege in je dosto-
pen na spletni strani Zbornica – Zveza

 

IV. Mednarodna dejavnost

• ICM: interaktivna udeležba na srečanjih, sodelova-
nje pri spremembah in novostih na področju ba-
bištva preko spleta (Tita Stanek Zidarič, Karolina 
Kovač), redno seznanjanje delovanja ICM. Prazno-
vanje 100 let ICM, geslo: 100 let napredka.
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• EMA: udeležba na organiziranih srečanjih po spletu, 
sodelovanje pri osveščanju babištva in izpostavlja-
nju perečih tem na področju babištva (Anita Prelec, 
Saša Matko, Renata Nahtigal), seznanjanje sekcije 
z delovanjem, novitetami EMA.

V. Program dela in cilji za leto 2022 

Organizirati vsaj dve strokovni izobraževanji, eno v spomla-
danskem in eno v jesenskem času, sodelovati na četrtko-
vih izobraževanjih. Izvedba sej strokovne sekcije in tekoče 
reševanje problematike na področju babištva. Organizira-
nje srečanja razširjenega strokovnega odbora, izmenjava 
mnenj in problematike. Sodelovanje pri mednarodnem 
dnevu babic 5. maja in aktivnosti, povezane s prepoznava-
njem in delovanjem poklica babice. Sodelovanje pri pripra-
vi strategije OZD do leta 2030. Strokovna sekcije pripravlja 
dokument, ki bo opozoril na pomembno delovanje babic v 
patronažnem varstvu.
Cilji, ki jih želimo doseči, so, še večja ozaveščenost o po-
membnosti delovanja babic, razvoj babištva in prepozna-

vanje ter reševanje problematike na področju babištva (sa-
mostojno delovanje babic pri porodih na domu).

VI. Druge aktivnosti

Vpis babištva v Register nesnovne kulturne dediščine, sode-
lovanje pri kandidaturi za vpis babištva v nesnovno kulturno 
dediščino UNESCO.

VII. Najvidnejši dogodek 2021 

Delo babic in drugih strokovnjakov v timu v času epidemije 
covida-19, zagotavljanje varnosti za mater in novorojenčka, 
vpis babištva v Register nesnovne kulturne dediščine in 
nominacija za vpis babištva v Unescov seznam nesnovne 
kulturne dediščine.

Saša Matko

Sekcija medicinskih sester in 
zdravstvenih tehnikov  
v pulmologiji

I. Kratka predstavitev 

Predsednica: Maruša Ahačič (2017–2021)

Podpredsednica: Lojzka Prestor (2017–2021)

Člani: Izidor Kos, Vladimir Kodrič, Barbara Balažič, Karmen 
Založnik, Marija Krt, Natalija Vičar (vsi do 2021)

II. Strokovna srečanja

• Alergijski rinitis: Kaj je potrebno vedeti o alergij-
skem rinitisu in nosnih steroidih (tudi) v obdobju 
covida-19 / 1. skupina, 15. 4. 2021 do 16. 4. 2021, 
po spletu

• Alergijski rinitis: Kaj je potrebno vedeti o alergij-
skem rinitisu in nosnih steroidih (tudi) v obdobju 
covida-19 / 2. skupina, 22. 4. 2021 do 23. 4. 2021, 
po spletu

• Kako optimalno obravnavati bolnika z alergijskim 
rinitisom na imunoterapiji (scit in slit) v covidnih 
razmerah?, 13. 5. 2021 do 14. 5. 2021 

• Svetovni dan nekajenja v sodelovanju z NIJZ (četrt-
kovanje), 27. 5. 2021, po spletu

• Bolnik z astmo na biološki terapiji, 16. do 17. 6. 
2021, po spletu

• Vloga medicinske sestre pri obravnavi bolnikov s 
tuberkulozo, respiratornimi obolenji in pljučnim ra-
kom, 15. 12. 2021, po spletu
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III. Program dela in cilji za leto 2022 

V letu 2022 bo Sekcija v pulmologiji uresničevala svoj 
prvotni cilj širiti znanje o pulmologiji in alergologiji. Osre-
dotočali se bomo na predstavitev in ozaveščanje o redkih 
boleznih, za katerimi zbolijo pulmološki bolniki. 

IV. Najvidnejši dogodek 2021 

Kljub težkim pogojem, s katerimi smo se vsi srečevali v 
delovnih okoljih, nam je uspelo organizirati nekaj semi-

narjev oziroma delavnic. Očitno si vsi želimo nova znanja 
pri svojem poklicnem delu in z znanjem pridobivati moč. 
Predvsem pa bi radi, da bi izobraževanja bila v živo in ne na 
daljavo pred ekrani. Vsi pogrešamo pristen človeški stik s 
kolegicami in kolegi iz različnih delovnih okoljih. 
In ne pozabimo si vzeti časa zase in zadihati s polnimi pljuči!

Maruša Ahačič

Sekcija medicinskih sester in 
zdravstvenih tehnikov  
v pediatriji

I. Kratka predstavitev

Predsednica: Ivanka Limonšek
Podpredsednica: Majda Oštir
Člani: Doroteja Dobrinja, Matjana Koren Golja, Andreja Lju-
bič, Jasmina Kamenčič Grmek, Cvetka Skale, Gabriela Ga-
bor, Andreja Doberšek 
Vabljeni stalni članici: Barbara Kegl, Milena Frankič
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pe-
diatriji skrbi za ohranjanje bazičnega znanja, prenos novih 
znanj ter praktičnih veščin in spretnosti na vseh ravneh 
zdravstvenega varstva. Je povezovalna in svetovalna or-
ganizacija, ki se odziva na trenutna stanja na področju 
zdravstvene nege v pediatriji. Je dostopna vsakemu posa-
mezniku na strokovnem področju in omogoča izboljšave ter 
inovacije na področju zdravstvene nege v pediatriji. Spodbu-
ja raziskovalno dejavnost ter sodeluje pri implementiranju 
rezultatov v prakso.

Namen in cilji sekcije:

• krepitev zdravstvenega stanja otrok in mladostnikov, 

• izboljšanje kakovosti na področju zdravstvene nege 
v pediatriji, 

• izboljšanje zdravja kronično bolnih otrok  
in mladostnikov, 

• povezovanje na strokovnem področju na vseh rav-
neh zdravstvenega varstva,

• poenotenje standardov in smernic na področju zdra-
vstvene nege,

• aktivno sodelovanje v evropskih organizacijah zdra-
vstvene nege v pediatriji.

Ciljev, ki smo si jih zadali, zaradi epidemije covida-19 nis-
mo uresničili v celoti. Izpeljali nismo jesenskega srečanja, 
izvedli ga bomo letos. Sekcija medicinskih sester in zdra-
vstvenih tehnikov v pediatriji prevzema delno odgovornost 
za razvoj zdravstvene nege v pediatriji. Ker se zavedamo 
pomena dobrega sodelovanja, se na določenih področjih 
povezujemo z drugimi organizacijami, ki našim kolegicam 
in kolegom nudijo dobre strokovne vsebine. Na tej stopnji 
se zavedamo pozitivnih in negativnih posledic, zato pri tem 
sledimo načelom sekcije. V sklopu sekcije deluje skupina za 
pripravo nacionalnih protokolov.

II. Strokovna srečanja

Strokovno srečanje z učnimi delavnicami Vloga medicinske 
sestre pri izvajanju preventivnega zdravstvenega varstva ot-
rok in mladostnikov, 18. 3. 2021
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III. Založniška dejavnost

• Zbornik Vloga medicinske sestre pri izvajanju pre-
ventivnega zdravstvenega varstva otrok in mlado-
stnikov – CIP Kataložni zapis o publikaciji Narodna 
in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 616-053.2-084 
(082) Vloga medicinske sestre pri izvajanju preven-
tivnega zdravstvenega varstva otrok in mladostni-
kov: program: ISBN 978-961-94515-2-6 COBISS.
SI-ID 304023808

• Članki v glasilu UTRIP - Poročilo s 5. kongresa 
Pediatric nursing associations of Europe (PNAE), 
21.–22. 5. 2021, Estonija, 

• Simpozij Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov v pediatriji »zelo drugače«

• Aktivnosti ob dnevih medicinskih sester in babic – 
objava dopisa Poslanica v delovna okolja

IV. Druga strokovna dejavnost

a. Antropometrične meritve
b. Hranjenje otroka z motnjami požiranja

V. Mednarodna dejavnost

a. Članstvo v PNAE in aktivna udeležba na simpozijih 
in srečanjih

b. Sodelovanje z Univerzo v Lublinu
c. Članstvo v EASPD in aktivna udeležba v letu 2021

VI. Program dela in cilji za leto 2022
 

Letos bomo organizirali dve strokovni srečanji. Dvodnevno 
na temo dolgotrajno bolan otrok, drugo bo enodnevno, in 
sicer paliativa otrok in mladostnikov.

Dokončali bomo dva nacionalna protokola, in sicer Antropo-
metrične meritve in Hranjenje otroka z motnjami požiranja.

Dolgoročni cilji naše sekcije:
• krepitev zdravstvenega stanja otrok in mladostnikov, 
• izboljšanje kakovosti na področju zdravstvene nege 

v pediatriji, 
• izboljšanje zdravja kronično bolnih otrok  

in mladostnikov, 
• povezovanje na strokovnem področju na vseh rav-

neh zdravstvenega varstva,

• poenotenje standardov in smernic na področju 
zdravstvene nege v pediatriji,

• aktivno sodelovanje v evropskih organizacijah zdra-
vstvene nege v pediatriji.

Eden od dolgoročnih ciljev sekcije je specializacija v zdra-
vstveni negi v pediatriji in nadaljevali že začete aktivnosti. 

VII. Druge aktivnosti

• Sekcija je skupaj z Zbornico – Zvezo opozarjala na 
neenakost v kadrovski zasedbi in podhranjenosti v 
CUDV ter pripravila dopis za MDDSZ in MZ

• Udeležba na 5. kongresu PNAE 

• Aktivno sodelovanje na srečanju Program preven-
tivnega ZV otrok in mladostnikov in program ZDAJ.
net (o programu – Zdaj.net) 

• Aktivnosti na področju dela Centrov za duševno zdrav-
je otrok in mladostnikov (CZDZOM) – problem kompe-
tenc DMS, prehajanje kompetenc, čakalne dobe

• Poslanica ob dnevu otroka

• Sodelovanje s Sekcijo medicinskih sester in zdra-
vstvenih tehnikov v psihiatriji predvsem na podro-
čju CDZOM

• Imenovanje članic IO v delovno skupino program 
MIRA, nacionalnega programa duševnega zdravja 
2018–2028

• Aktivno sodelovanje v programu ZDAJ, NIJZ

VIII. Najvidnejši dogodek 2021 

Lani smo v sekciji največ aktivnosti namenili pozornosti 
duševnega zdravja otrok in mladostnikov. V letu 2021 je 
bil ustanovljen pilotni projekt Oddelek za otroke in mlado-
stnike z motnjami v razvoju in najtežjimi oblikami vedenja 
in čustvovanja. Na področju centrov za duševno zdravje ot-
rok in mladostnikov smo pristopili k aktivnemu sodelovanju 
umestitve področja zdravstvene nege v timih ter izpostavi-
tvi aktivne vloge izvajalcev zdravstvene nege. Imeli smo več 
sestankov, srečanj in posvetov z različnimi deležniki, kot so 
Zbornica – Zveza, NIJZ ter drugimi strokovnimi sekcijami. 
Strokovno srečanje spomladi je pritegnilo veliko slušate-
ljev, saj smo k sodelovanju povabili ugledne predavatelje in 
strokovnjake na področju preventivnega delovanja otrok in 
mladostnikov. Predstavljene so bile nove smernice, največ 
poudarka pa se je namenilo pomenu cepljenja, zdravi pre-
hrani in zdravemu življenjskemu slogu.

Ivanka Limonšek
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Sekcija medicinskih sester 
in zdravstvenih tehnikov v 
družinski medicini

I. Kratka predstavitev 

Predsednica: Barbara Bukovnik
Podpredsednica: Jožica Eder
Člani: Mira Brodarič, Darinka Petrič, Nataša Medved, Tadeja 
Bizjak, Eva Koren, Metka Žitnik,  Melita Podgornik Kanalec, 
Tomaž Rantaša
Drugi člani sekcije: Božena Istenič (svetovalka)

Cilji sekcije
• Organizacija in izvajanje strokovnih izobraževanj 

ciljni populaciji MS in ZT v družinski medicini.
• Povezovanje sekcije z organizatorji izobraževanja s 

področja družinske medicine in skupna organizaci-
ja strokovnih srečanj za time družinske medicine.

• Povezovanje sekcije z drugimi sekcijami v orga-
nizaciji skupnih srečanj z vidika zmanjševanja 
stroškov in pomen medsebojnega sodelovanja za 
razvoj stroke.

• Promocija timskega dela v ambulanti  
družinske medicine.

II. Strokovna srečanja

• 46. Srečanje timov v osnovnem zdravstvu: kako-
vostna obravnava bolnika v družinski medicini v 
sodelovanju z združenjem zdravnikov družinske 
medicine pri SZD, 21. in 22. 5. 2021 

• 9. Majhnov dan: celjski dan družinske medicine 
– aktualno v družinski medicini v sodelovanju z 
združenjem zdravnikov družinske medicine pri 
SZD, 18. 11. 2021 

III. Druga strokovna dejavnost

• Priporočila za odvzem brisa za respiratorno diagno-
stiko morebitne okužbe z virusom SARS-CoV-2

• Priporočila za izvedbo cepljenja proti covidu-19

• Sodelovanje pri pripravi dokumenta Dopolnitve ka-
drovskih standardov in normativov v  zdravstveni in 
babiški negi

• Aktivno sodelovanje v strokovnih nadzorih s sveto-
vanjem pri Zbornici – Zvezi

• Aktivno sodelovanje pri pripravi učbenika za spre-
mljanje žensk z NSB (nosečniška sladkorna bole-
zen) po porodu

• Aktivno sodelovanje pri pripravi smernic za sladkor-
no bolezen

IV. Program dela in cilji za leto 2022 

• Razpis volitev za člane IO sekcije in predsednika, 
marec 2022

• Razpis sekcije za dosežke na ožjem strokovnem 
področju, marec 2022

• Organizacija strokovnega izobraževanja maj/junij 
2022 z izvedbo volitev za člane IO sekcije in pred-
sednika sekcije

• Organizacija strokovnega izobraževanja v jesensko-
-zimskem času 2022

• Sodelovanje v programskem in organizacijskem 
odboru za 47. Strokovno srečanje Timov, z aktivnim 
predavanjem.

• Aktivno sodelovanje pri pripravi vsebin o razširitvi 
kompetenc DMS v ADM, utemeljitev za umestitev 
ene DMS v ADM

• Aktivno sodelovanje predsednice sekcije v delovni 
skupini za primarno raven pri RSKZN

• Aktivno sodelovanje pri pripravi smernic za sladkor-
no bolezen

• Priprava vsebine programa za mentorstvo v ADM
• Aktivno sodelovanje pri pripravi programa s pod-

ročja naročanja (»triaža«) v ambulanto družinske 
medicine, za pridobitev specialnega znanja, ki je 
opredeljen v dokumentu Razlaga poklicnih aktivno-
sti – Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev v 
dejavnosti zdravstvene nege
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I. Kratka predstavitev strokovne sekcije

Predsednica: Andreja Marolt (2020–2024)
Člani: Lucija Grudnik, Helena Stupan, Andreja Udovč, Moj-
ca Štular, Nikolina Belavić, Andreja Čelofiga, Valentina Fric
Lani smo imeli štiri virtualne seje in eno korespondenčno sejo.

II. Strokovna srečanja
• Očesna vnetja (v sklopu četrtkovanj, 1. 4. 2021 – 

spletno okolje)

• Sodelovanje na 13. Zdravniškem oftalmološkem 
kongresu 20. 5. 2021 

• Seminar Okvare vida – tiha grožnja osebam s slad-
korno boleznijo (v spletnem okolju, 28. 5. 2021)

III. Založniška dejavnost

Izdali smo zbornik z naslovom Okvare vida – tiha grožnja 
osebam s sladkorno boleznijo COBISS.SI- ID6321945

V. Druge aktivnosti

• Srečanje s člani delovne skupine za razvoj osnov-
ne zdravstvene dejavnosti v Sloveniji in strokov-
njaki Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) 
– povabilo k sodelovanju pri pripravi strateških 
dokumentov za razvoj osnovne zdravstvene de-
javnosti v Sloveniji

• Predstavitev dela DMS v ADM predstavnikom 
osnovnega zdravstva v Franciji – predsednica 
Zbornice – Zveze in predsednica sekcije

• Organizacija in izvedba on-line sestanka 17. 12. 
2021 na temo »Aneks h kolektivni pogodbi za za-
poslene v zdravstveni negi« in »Napredna znanja 
– klinične specializacije«. Vabljeni: pomočnice in 

pomočniki direktorjev za področje zdravstvene 
nege ZD, predstavnice diplomiranih medicinskih 
sester v ambulantah družinske medicine, Slavi-
ca Mencingar, predsednica Sindikata delavcev v 
zdravstveni negi Slovenije, asist. Sanja Vrbovšek, 
namestnica predstojnika, Center za upravljanje 
programov preventive in krepitve zdravja, NIJZ, 
Robertina Benkovič, vodja delovne skupine pri 
RSK ZBN, primarni nivo, Nataša Vidnar, predsedni-
ca Sekcije medicinskih sester v promociji zdravja 
in zdravstveni vzgoji, Anita Prelec, izvršna direkto-
rica Zbornice – Zveze, Monika Ažman, predsedni-
ca Zbornice – Zveze

• Priprava vsebin za pogajanja 2022: Pomen in ute-
meljitev za umestitev DMS v ADM v seznam delov-
nih mest v kolektivni pogodbi o ZN

Barbara Bukovnik

Sekcija medicinskih sester in 
zdravstvenih tehnikov  
v oftalmologiji 

IV. Druga strokovna dejavnost

• Pripravljamo nacionalni protokol z naslovom Izpi-
ranje očesa po kemični poškodbi 

• Specialna znanja na Očesni kliniki Ljubljana

V. Mednarodna dejavnost

V letu 2021 nismo imeli mednarodnih srečanj, z donacijo 
smo pomagali kolegicam in kolegom ob potresu na Hrva-
škem v mestu Petrinja. 

VI. Program dela in cilji za leto 2022

V letu 2022 bomo organizirali strokovno srečanje v oftal-
mologiji, ki je jubilejno (40 let) in pripravili temo za četrtko-
vanja Zbornice – Zveze. Prav tako nameravamo posneti 
filmček o pravilnem rokovanju očesne proteze (vstavljanje 
in odstranjevanje proteze ter njeno čiščenje).

Andreja Marolt
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Sekcija medicinskih sester in 
zdravstvenih tehnikov 
v kirurgiji

I. Kratka predstavitev

Predsednica: Adrijana Debelak (2019–2023)

Podpredsednica: Lidija Fošnarič (2019–2023)

Člani: Mateja Košak Gregorič, Igor Robert Roj, Tjaša 
Kladnik (nadomeščanje), Karmen Jakomin, Nataša Kreft, 
Lucija Priteržnik, Zorica Panić

Vizija sekcije je, da kirurške medicinske sestre in zdra-
vstveni tehniki postanejo strokovni tim, ki bo podpiral ki-
rurško zdravstveno nego, podprto z dokazi. Spodbujamo 
znanstvenoraziskovalno delo na področju ZN kirurškega 
bolnika. S strokovnim povezovanjem in zavzetostjo se 
trudimo za zadovoljstvo vseh članov na področju kirurške 
zdravstvene nege.

Epidemija covida-19 in z njo povezane omejitve, predvsem 
pa obremenitve izvajalcev zdravstvene nege so nam prepre-
čile strokovna izobraževanja in mednarodno udejstvovanje.

II. Program dela in cilji za leto 2022

Sekcija bo 11. 5. 2022 organizirala spletni izobraževalni 
dogodek z naslovom Novosti in znanje kot podlaga kirur-
ški zdravstveni negi.

 

III. Najvidnejši dogodek 2021 

Sprehod skozi preteklo delovno leto je izjemno čustven, 
turbulenten in poln novih znanj, spoznanj. Pretekli dogod-
ki, povezani s SARS-Cov-2, pa tudi sedanji, ki nas sprem-
ljajo, od nas zahtevajo nenehna prilaganja. Silijo nas, da 
hodimo po črti, ki ni ravna, je pa nevidna. Vsak dan se v 
mislih sprašujemo, ali svoj korak usmerjamo na pravo pot 
in kje sploh prava pot je. 

Situacija, v katero smo se podali kot ljudje ne samo kot 
zdravstveni delavci, je segla globoko do src. Naših, vaših, 
upam tudi njihovih. Tuji nemoči dajemo svojo moč, zadnje 
atome energije, ki bi jih tako radi vložili v kakšno prostoča-
sno dejavnost ob službi. Domov k družinam se zatekamo 
utrujeni, včasih brezvoljni, a z upanjem, da bo jutri bolje. 

Poslušamo, gledamo in ne želimo verjeti, vemo, da se tru-
dimo, vendar rezultati kažejo drugače.

Smo tukaj in zdaj z miselnostjo, da zmoremo, da nekje tudi 
nas čaka nov začetek, novo jutro, da bo spet tako kot ne-
koč, ko boš videl obraz, ki ga je mnogo predolgo pokrivala 
maska in slišal glas/klic – sestra, prosim pomagajte. 

Verjamemo v čase, ko bomo spet cenjeni ne samo s strani 
pacientov, ki nas potrebujejo, temveč tudi od ljudi, ki so v 
nas in naše delo kdaj podvomili. (Tjaša Kladnik)

Adrijana Debelak
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Sekcija medicinskih sester in 
zdravstvenih tehnikov  
v rehabilitaciji in  
zdraviliški dejavnosti

I. Kratka predstavitev

Predsednica: Maja Vrabič (mandat 2021 do 2025)

Podpredsednica: Nataša Kic (mandat 2021 do 2025)

Člani: Klavdija Lah, Nejra Subaie, Darja Ratajc, Irena Zu-
pančič-Knavs, Sabina Osolnik (vsi mandat 2021 do 2025)

Zunanja povabljena sodelavca: Romana Zupan, Jan Oreš-
nik (mandat obeh 2021 do 2025)

Namen in cilj delovanja sekcije:

• Pomoč pri ureditvi pobude za uveljavitev naziva 
medicinska sestra/zdravstveni tehnik v rehabilita-
ciji in zdraviliški dejavnosti za vse profile znotraj 
zdravstvene nege

• Organizacija strokovnih seminarjev, učnih delav-
nic za namen širjenja in izpopolnjevanja znanja

• Sodelovanje in povezovanje z različnimi strokov-
njaki tako znotraj Slovenije kot tudi v tujini

• Promocija rehabilitacijske in zdraviliške zdra-
vstvene nege

• Raziskovanje na področju rehabilitacije in zdra-
viliške dejavnosti ter prispevanje k zagotavljanju 
dobrega dela medicinskih sester, kakovostnejše 
zdravstvene nege in posledično večje kakovosti 
življenja pacientov

• Poenotenje standardov ZN na področju rehabilita-
cije in zdraviliške dejavnosti

II. Strokovna srečanja
 

Izobraževanje Ozaveščanje zdravstvenih delavcev o pravil-
nem premeščanju gibalno oviranih oseb,  9. 9. 2021 na URI 
Soča, Ljubljana

III. Založniška dejavnost

Zbornik predavanj: Ozaveščanje zdravstvenih delavcev 
o pravilnem premeščanju gibalno oviranih oseb (na 
USB ključku)

IV. Druga strokovna dejavnost

• Oblikovanje nacionalnega protokola Uvajanje TUK 
pri ženski

V. Program dela in cilji za leto 2022 

Cilji: 

• V ospredju je oblikovanje pobude in utemeljitev 
za priznanje novega delovnega mesta z nazivom 
sms/zt/bolničar/dms/dz v rehabilitaciji in zdravi-
liški dejavnosti

• Strokovno izobraževanje in objava zbornika

• Strokovnega izobraževanja za pridobitev specialnih 
znanj (iz zdravstvene nege nevrološkega bolnika)

 

Program dela za leto 2022:

• Strokovno srečanje Celostna zdravstvena oskrba 
pacienta v času njegove rehabilitacije po prebole-
lem covidu-19, 14. april 2022, Ljubljana 

• Sodelovanje pri organizaciji strokovnega izobraže-
vanja za pridobitev specialnih znanj iz zdravstve-
ne nege nevrološkega bolnika
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VI.Druge aktivnosti

• Predvidena prenova programa za strokovno izo-
braževanje za pridobitev specialnih znanj iz Zdra-
vstvene nege pacienta z motnjami uriniranja.

• Objava nacionalnega protokola Uvajanje TUK  
pri ženski

• Prenova že objavljenega nacionalnega protokola 
Enkratna katetrizacija ženske

• Oblikovanje nacionalnega protokola za prepreče-
vanje padcev oz. ukrepanje ob padcu v bolnišnič-
nem okolju

VII. Najvidnejši dogodek 2021 

2021 smo zaradi epidemioloških razmer imeli le eno stro-
kovno izobraževanje Ozaveščanje zdravstvenih delavcev o 
pravilnem premeščanju gibalno oviranih oseb septembra 
in hkrati pod istim naslovom izdali zbornik na USB ključku. 
V času tega izobraževanja so bile izvedene volitve za člane 
IO sekcije in predsednico sekcije. Novembra 2021 je bila 
izvedena primopredaja.

Maja Vrabič

Sekcija medicinskih sester in 
zdravstvenih tehnikov  
v onkologiji

I. Namen in cilji sekcije

so s strokovno in raziskovalno dejavnostjo prispevati k 
nenehnemu izboljševanju kakovosti in varnosti v obravna-
vi onkoloških pacientov na vseh področjih zdravstvenega 
varstva. Kot strokovno združenje z največ znanja s področja 
onkološke zdravstvene nege želimo prispevati k razvoju izo-
braževalnih programov in poudarjamo nujnost uvedbe spe-
cializacije s področja onkološke zdravstvene nege. Kot čla-
nica evropskega združenja onkoloških medicinskih sester 
si prizadevamo za prepoznavnost onkološke zdravstvene 
nege tako v slovenskem kakor evropskem prostoru.

Prispevati želimo, da za bolnike z rakom skrbijo izobra-
žene in kompetentne medicinske sestre. Zato priprav-
ljamo strokovna izpopolnjevanja, ki obravnavajo teme 
s področja onkologije in onkološke zdravstvene nege z 
namenom izboljšati kakovost in varnost zdravstvene 
nege in oskrbe bolnikov z rakom. Vključujemo se tudi v 
raziskovalno dejavnost.

Vključevanje kompetentnih medicinskih sester v načrtova-
nje in izvajanje kliničnih postopkov pomeni pridobitev za 
bolnike, njihove družine in institucijo. 

Člani IO 

Predsednica: Ana Istenič

Podpredsednica:  Majda Čaušević 

Tajnica: Maja Kožuh 

Članica IO: Vesna Hamzić 

Po sklepu Sekcije MSZT v onkologiji z dne 14. 1. 2022, ta 
sledi sklepu UO ZZ 129/13, se zaradi neizvedenih volitev in 
nizkega števila prijav na objavljeni razpis za volitve doseda-
njim članicam podaljša mandat do 30. 6. 2022. Dva mese-
ca pred iztekom mandata se objavi novi razpis za volitve.

II. Izvedena strokovna srečanja

2021 smo nameravali izpeljati 47. strokovni seminar, ki 
smo ga načrtovali že za leto 2020, vendar smo ga morali 
zaradi epidemije znova odpovedati.

Izvedli pa smo spletno izobraževanje v obliki učne delav-
nice z naslovom Standardni posegi v zvezi z v celoti im-
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plantiranim osrednjim venskim katetrom s podkožnim 
prekatom - vensko valvulo in osrednjim perifernim ven-
skim katetrom (PICC) pri bolniku z rakom. V ta namen 
smo posneli tudi dva video filma za nazoren prikaz postop-
kov oskrbe. 

III. Druga strokovna dejavnost

Pripravili smo nacionalni protokol Standardni posegi v zve-
zi z v celoti implantiranim 

centralnovenskim katetrom s podkožnim prekatom (cvk 
pp) – venska valvula, ki ga presoja Skupina za nacional-
ne protokole. 

IV. Mednarodna dejavnost

Sekcija MSZT v onkologiji je članica European Oncology 
Nursing Society (EONS). Odzvali smo se na razpis za člani-
co delovne skupine za raziskovanje.

V. Program dela in cilji za leto 2022 

V letu 2022 bomo izvedli volitve v IO Sekcije MSZT v onko-
logiji. Naši cilji so tudi:

• Organizacija in izvedba 47. strokovnega seminarja

• Organizacija in izvedba učnih delavnic Centralni 
venski kateter s podkožnim prekatom – venska 
valvula, PICC kateter 

• Priprava NP Oskrba in rokovanje s PICC katetri

• Mednarodno sodelovanje z EONS

• Sodelovanje z drugimi strokovnimi sekcijami

• Priprava na 48. strokovnega seminarja

VI. Druge aktivnosti

• Ob svetovnem dnevu boja proti raku smo pripravili 
pisno izjavo »Zdravstvena nega bolnika z rakom v 
času epidemije« ter intervju v TV oddaji Dobro jutro 
(Ana Istenič)

• Izjava za PR ob svetovnem dnevu raka dojk 
(Ana Istenič)

• Obeležitev mednarodnega dneva medicinskih se-
ster in babic ter evropskega dneva medicinskih 

sester v onkologiji se je na Onkološkem inštitutu 
Ljubljana udeležila predsednica sekcije Ana Istenič 
s predavanjem o psiholoških in mentalnih obreme-
nitvah medicinskih sester v času pandemije ter nji-
hovi vlogi pri preventivi raka

VII. Najvidnejši dogodek 2021 

Bolniki z rakom se nenehno vračajo v bolnišnično okolje, 
vse od postavitve diagnoze in dolgotrajnega zdravljenja 
pa do spremljanja po preboleli bolezni. Procesi zdravlje-
nja so intenzivni ter oslabijo njihov imunski sistem, za-
radi česar so nagnjeni k večjemu tveganju za okužbe v 
bolnišničnem okolju in v skupnosti, vključno s koronavi-
rusom. Pandemija covida-19 povzroča čustveno in fizič-
no breme za bolnike, vse izvajalce zdravstvenih storitev 
in našo skupnost. Izobraževanje pacientov, obvladovanje 
potreb po podporni oskrbi ter zagotavljanje informacij 
tudi v zvezi s koronavirusom so del potrebne komponen-
te oskrbe, ki jo onkološke medicinske sestre izvajamo z 
vso predanostjo. Nemalokrat se srečamo z bolniki, ki za-
radi strahu pred okužbo s koronavirusom želijo preživeti 
obdobje zdravljenja, ki traja tudi več mesecev, kar v bolni-
šničnem okolju, ker se tu počutijo najvarneje. Drugi zopet 
zaradi bojazni pred okužbo odlagajo zdravljenje, ne pri-
hajajo na kontrole, ne zaupajo v cepljenje. In sprašujejo. 
Svojci želijo obiskati svoje najbližje, ki so hospitalizirani. 
Niso zadovoljni z omejitvami obiskov in nemalokrat svoje 
nezadovoljstvo glasno izražajo. 

Medicinske sestre smo utrujene. Pandemija covida-19, ki 
že dve leti vpliva na celotno družbeno življenje in naše 
strokovno delo, je zavrla tudi delovanje Sekcije MSZT 
v onkologiji. Onkološke medicinske sestre smo vpete v 
nenehno skrb in zdravstveno nego bolnikov z rakom, ki 
mora tudi v teh izrednih razmerah potekati čim bolj ne-
okrnjeno. Zaradi velikih fizičnih in psihičnih obremenitev 
pogosto ne najdemo energije in časa za dodatno strokov-
no udejstvovanje. 

Ana Istenič
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Sekcija medicinskih sester v 
enterostomalni terapiji

I. Kratka predstavitev

Predsednica: Renata Batas, dipl. m. s., ET (2. mandat 
2021–2025)

Podpredsednica: Ines Prodan, dipl. m. s., ET (2. mandat 
2021–2025)

Člani: Dragica Jošar, dipl. m. s. ET, Tadeja Krišelj, dipl. m. 
s., ET, univ. dipl. org., Anita Jelen, mag. zdrav. nege, ET, QM 
in Anita Jelar, mag. zdrav.-soc. ved, dipl. babica, ET

Sekcija je v Sloveniji nosilka razvoja stroke enterostomal-
ne terapije. Prioritetna skrb sekcije je, da informira in uči 
vse udeležence zdravstvene nege, ki se pri svojem delu 
srečujejo s pacientom s stomo, rano, inkontinenco, po-
stopke in posege, ki bodo pacientu omogočili kakovostno 
življenje s stomo, rano ali inkontinenco. Strokovnjake s 
področja enterostomalne terapije pa obvešča o novostih 
iz sveta in Evrope. Sekcija medicinskih sester v enteros-
tomalni terapiji je sekcija, ki združuje specialiste enteros-
tomalne terapije in vse tiste, ki kakor koli želijo razvijati 
stroko enterostomalne terapije. Sekcija je prepoznavna 
v Sloveniji, Evropi in svetu. Enterostomalne terapevtke 
predstavljajo stroko zdravstvene nege v enterostomalni 
terapiji na znanstveno in strokovno osnovanih temeljih, 
pri katerih izhajajo iz raziskovalne dejavnosti. Delovanje 
enterostomalnih terapevtov v okviru sekcije je usmerje-
no v razvoj stroke, tako lahko tudi pacientu posredujemo 
kakovostne in učinkovite informacije, da bo lahko zaživel 
kakovostno življenje kljub težavam. Izhajajoč iz osnovne 
profesije biti medicinska sestra, enterostomalne tera-
pevtke delujejo preventivno in se vključujejo v širše pre-
ventivne programe, s katerimi sodelujejo pri preprečeva-
nju kroničnih nenalezljivih obolenj in stanj.

II. Strokovna srečanja:

•   Zdravstvena nega pacientov z izločalno stomo, 
rano ter inkontinenco v razmerah epidemije SAR-
S-CoV-2 (COVID-19), 18. 4. 2021, v spletnem okolju 

•   Napredna znanja na področju zdravstvene nege 
in oskrbe ran, stom in kontinence, 24. septembra 
2021, enodnevno strokovno srečanje z volitvami 
predsednika oz. predsednice in članov IO sekcije za 
mandat 2021–2025, v Termah Zreče 

• Šola enterostomalne terapije 2021/2022, septem-
ber 2021, šolo organizira UKC Ljubljana v sodelova-
nju z Zbornico – Zvezo, Sekcijo medicinskih sester 
v enterostomalni terapiji 

III. Založniška dejavnost

• Zbornik strokovnih prispevkov z recenzijo, lekto-
riran in s CIP (kataložni zapis) z naslovom »Na-
predna znanja na področju zdravstvene nege in 
oskrbe ran, stom in kontinence« v elektronski ob-
liki, objavljeno na spletni strani Zbornice – Zveze.

• Tiskana 2. dopolnjena izdaja dokumenta »Stro-
kovna priporočila za izbiro in predpisovanje me-
dicinskih pripomočkov za paciente z izločalnimi 
stomami in enterokutanimi fistulami« z recenzi-
jo, lektorirano in CIP (kataložni zapis) – v elektron-
ski obliki, objavljeno na spletu.

• Strokovni prispevek v Utripu (december 2021/ja-
nuar 2022) o enodnevnem strokovnem srečanju 
v Termah Zreče 24. septembra 2021: »Napredna 
znanja na področju zdravstvene nege in oskrbe 
ran, stom in kontinence«.

IV. Druga strokovna dejavnost

• Oktober 2021 sodelovanje s predavanji (v sple-
tnem okolju) na izobraževanju »Kazalniki kakovo-
sti na področju zdravstvene obravnave v socialno-
varstvenih zavodih«, ki ga je organizirala Zbornica 
– Zveza skupaj z Ministrstvom za zdravje.

V. Mednarodna dejavnost

• Člani IO Sekcije medicinskih sester v enterosto-
malni terapiji smo vključeni tudi v mednarodna 
združenja, in sicer v svetovno združenje enteros-
tomalnih terapevtov – WCET (World Council of En-
terostomal Therapy), WOCN (Wound Ostomy and 
Continence Nursing), aktivno vključeni v evropsko 
združenje enterostomalnih terapevtov – ECET 
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(European Council of Enterostomal Therapy; pred-
sednica sekcije Renata Batas je članica izvršnega 
odbora ECET). 

• Objava štirih strokovnih prispevkov (Renata Ba-
tas) v angleški strokovni reviji Gastrointestinal 
Nursing – European Wound Ostomy Supplement 
(EWOCS) ter aktivnosti kot Consulting Editor pri 
izdaji le-tega.

• 16. novembra 2021 sodelovanje s predavanjem 
o kronični rani na webinarju Društva za oskrbo 
ran Slovenije.

VI. Program dela in cilji za leto 2022 

V skladu z načrtom dela za leto 2022 so naše usmeritve 
in cilji usmerjeni v pozitivno poslovanje sekcije z ustvarja-
njem presežka prihodkov nad odhodki.

• Marca 2022 bomo organizirali učno delavnico za 
medicinske sestre, ki se pri svojem delu srečujejo 
s pacientom z nefrostomo, cistostomo in črevesno-
-izločalno stomo ter urostomo.

• Sekcija ima namen sodelovati z vsemi sekcijami v 
zvezi z zdravstveno nego in oskrbo ran, stom ter in-
kontinence – enterostomalno terapijo.

• Sekcija bo sodelovala in se povezovala tudi s sose-
dnjimi državami (Hrvatška, Srbija, Bosna in druge 
evropske države).

• Sekcija si bo še naprej prizadevala, da bi enteros-
tomalno terapijo – zdravstvena nega in oskrba pa-
cientov z rano, stomo ter inkontinenco, uvrstili kot 
eno izmed specializacij.

• Aprila 2022 nameravamo organizirati dvodnevno 
strokovno srečanje z učnimi delavnicami z naslo-
vom in nosilno temo »Vloga enterostomalnega te-
rapevta v zdravstvenem sistemu«. 

• Za jesen načrtujemo enodnevno letno strokovno 
srečanje enterostomalnih terapevtk Slovenije.

• Ob vsakem strokovnem srečanju želimo izdati lek-
toriran zbornik strokovnih prispevkov z recenzijo in 
CIP (kataložni zapis).

• Še naprej bomo sodelovali z združenjem oseb s sto-
mo Zvezo ILCO.

• Dokončali bomo dokument o kompetencah ET 
»Aktivnosti zdravstvene nege na področju enteros-
tomalne terapije«, ki bo lektoriran, recenziran in s 
kataložnim zapisom.

• V Šoli enterostomalne terapije, katere izvajalec je 
UKC Ljubljana, bomo sodelovali s predavanji, vode-
njem klinične prakse na posameznih oddelkih ipd. 
Zaključek praktičnega dela Šole ET z izpitom bo 
junija 2022.

• Tudi v letu 2022 bomo aktivno sodelovali v Evrop-
skem združenju enterostomalnih terapevtov (ECET) 
in Svetovnem združenju enterostomalnih terapev-
tov (WCET).

VIII. Najvidnejši dogodek 2021 

Leto 2021 je bilo še vedno zaznamovano z epidemijo ko-
ronavirusa in temu ustreznimi epidemiološkimi ukrepi. 
Kljub temu smo ujeli čas, ko se je vse skupaj malo umirilo 
in nam je uspelo izpeljati strokovno srečanje z volitvami 
predsednice in članov IO sekcije (ob upoštevanju PCT 
pogojev). Ob tem smo izdali tudi pomemben dokument 
Strokovna priporočila za izbiro in predpisovanje medi-
cinskih pripomočkov za paciente z izločalnimi stomami 
in enterokutanimi fistulami.

V izvršni odbor Sekcije medicinskih sester v enterostomal-
ni terapiji za mandatno obdobje 2021–2025 so bile izvo-
ljene naslednje enterostomalne terapevtke (Slika 1 in 5): 
Anita Jelen, mag. zdrav. nege, ET, QM (UKC LJ), Anita Jelar, 
mag zdrav.-soc. ved, dipl. babica, ET (UKC LJ), Dragica Jo-
šar, dipl. m. s., ET (Murska Sobota), Tadeja Krišelj, dipl. m. 
s., univ. dipl. org., ET (UKC LJ) in Ines Prodan, dipl. m. s., 
ET (SB Izola). 

V praksi se tako zdravniki kot medicinske sestre srečujejo 
s pacienti z izločalnimi stomami na ravni primarnega, se-
kundarnega in terciarnega zdravstvenega varstva. Številni 
se srečujejo s tem prvič in nimajo dovolj znanja in izkušenj 
glede uporabe medicinskih pripomočkov za oskrbo izlo-
čalne stome. Še posebej je to lahko težava, ko je pacient 
z izločalno stomo odpuščen iz bolnišnice v domačo oskr-
bo, ko je v obravnavi patronažnega varstva in izbranega 
osebnega zdravnika. Dileme se pojavljajo tako glede pred-
pisovanja vrste kot tudi količine medicinskih pripomočkov 
za oskrbo izločalne stome. Zato je Sekcija medicinskih 
sester v enterostomalni terapiji septembra 2021 izdala 
2. dopolnjeno izdajo Strokovna priporočila za izbiro in 
predpisovanje medicinskih pripomočkov za paciente z 
izločalnimi stomami in enterokutanimi fistulami (Slika 
2 in 3), ki je prosto dostopna na spletni strani Zbornice – 
Zveze, in sicer na povezavi: https://www.zbornica-zveza.
si/wp-content/uploads/2021/10/STR-PRIPOROCILA_sple-
tna_FINAL_4-10-2021.pdf

Renata Batas
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Sekcija medicinskih  
sester in zdravstvenih 
tehnikov v endokrinologiji

I. Kratka predstavitev

Predsednica: Jana Klavs 
Podpredsednica: Melita Cajhen 
Članice: Klara Peternelj, Sonja Mušič, Mojca Vidmar, Špela 
Dolinar, Irena Volk, Silvija Skrivarnik, Tadeja Logar Dolinšek

II. Strokovna srečanja 

• 6. Sladki februar 2021 – nadgradnja znanja in ve-
ščin o sladkorni bolezni tipa 2 za time družinske 
medicine, 1. 2. in 2. 2. 2021, e-izobraževanje

• četrtkovanje – Epigenetika in cirkadialni ritem, 8. 4. 
2021, e-izobraževanje

• 6. Endokrinološki kongres zdravstvene nege, 5. in 6. 
5. 2021, e-izobraževanje

• Jesenska sekcija, 16. in 17. 11. 2021, e-izobraževanje
• Tehnologija, sladkorna bolezen in jaz. Se poznamo 

dovolj?, 25. 11. 2021 

III. Druge strokovne dejavnosti

• sodelovanju pri razvoju Nacionalnega programa 
za obvladovanje sladkorne bolezni 2020–2030

• koordinacija delovne skupine za prehrano in giba-
nje pri Ministrstvu za zdravje

• izobraževanje (26. modul) za diplomirane medi-
cinske sestre v družinski medicini

• nadgradnje in osvežitvene delavnice za potrebe 
družinske medicine

• nivojsko izobraževanje edukatorjev (N1, N2 in N3), 
klinično mentoriranje, obisk delavnic v novih cen-
trih za krepitev zdravja

• soustvarjanje nacionalne konference o sladkorni 
bolezni, 11. 11. 2021

• aktivno sodelovanje EU Nurse Symposium s pripravo 
povzetka za člane sekcije, november 2021, e-oblika 

IV. Program dela in cilji za leto 2022

• izid Kurikuluma za edukacijo odraslih oseb s slad-
korno boleznijo

• implementacija spletnih strani e-diabetes, povezo-
valne strani za zdravstvene strokovnjake, ki svetu-
jejo ob sladkorni bolezni

• nadgradnje in osvežitvene delavnice za potrebe 
družinske medicine sladki februar 2022

• izvedba prvega simpozija Nosečnost in sladkorna 
bolezen 2022

• sodelovanje na »četrkovanju« 10. 2. 2022 z naslo-
vom O oskrbi sladkorne bolezni

• sodelovanju pri implementaciji Državnega progra-
ma za obvladovanje sladkorne bolezni 2020–2030

• izobraževanje za diplomirane medicinske sestre v 
družinski medicini 

• nivojsko izobraževanje edukatorjev (N1, N2 in N3), 
klinično mentoriranje, obisk delavnic v novih cen-
trih za krepitev zdravja

• koordinacija in izvedba regijskih čajank z novimi 
zaposlenimi v CKZ

• soorganizacija nacionalne konference o  
sladkorni bolezni

• sodelovanje v delovni skupini za nosečnostno 
sladkorno bolezen skupaj z diabetologi, babicami 
in diabetologi

• PEOS – projekt razvoja edukacijskih programov na 
sekundarni ravni zdravstvenega varstva

• izobraževanje Prehranski terapevt za področje slad-
korne bolezni s certificiranjem

V. Najvidnejši dogodek v letu 2021 

Državni program za obvladovanje sladkorne bolezni 
2020–2030, sprejet 24. 6. 2021
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Oseb s sladkorno boleznijo je vedno več, vsako leto jo 
na novo odkrijemo pri 10.000 ljudeh. Glavna razloga sta 
podobno kot drugje po Evropi staranje populacije in ne-
ugoden način življenja s povečevanjem telesne teže. S 
sladkorno boleznijo pa pogosto ne živi samo tisti, ki je bo-
lan, ampak tudi njegovi bližnji, prijatelji, sošolci, sodelavci. 
Sladkorne bolezni je povsod veliko. Dobrih novic pa je kar 
nekaj. Sladkorno bolezen znamo zelo dobro zdraviti. Zna-
mo jo odkriti zelo zgodaj, ko je zdravljenje še posebej učin-
kovito. Pri tistih, ki je še nimajo, jo je možno preprečiti ozi-
roma jo odložiti v čim kasnejše življenjsko obdobje. Vemo 
pa tudi, da ni vse le na posamezniku, temveč potrebujemo 
okolje, v katerem je boljše zdravje omogočeno vsem. Torej 
zares potrebujemo skupno načrtovanje in skupno izvaja-
nje ukrepov, ki naslavljajo vsa ta področja. 

V Sloveniji nam je mar za sladkorno bolezen. O tem priča 
vrsta aktivnosti, katerih namen je obvladovanje sladkorne 
bolezni. S tem se na Ministrstvu za zdravje že od leta 2006 
ukvarja skupina strokovnjakov in predstavnikov pomemb-
nih institucij vključno s predstavniki oseb s sladkorno bo-
leznijo. Njen glavni namen je usklajevanje in načrtovanje 

akcij na področju obvladovanja sladkorne bolezni, ki se 
izvajajo v državi. Pomemben del te skupine so tudi medi-
cinske sestre, predstavnice sekcije medicinskih sester in 
zdravstvenih tehnikov v Sloveniji. Njihovo dolgoletno so-
delovanje z Ministrstvom za zdravje in tesnim stikom oseb 
s sladkorno boleznijo je botrovalo idejam ob nastanku no-
vega logotipa. 

Kos Štefan (ker je ministrstvo za zdravje na Štefanovi ulici 
v Ljubljani) je novi avatar državnega programa. V ljudski 
mitologiji poznan kot znanilec modrosti, sicer pa pogost, 
kot je pogosta tudi sladkorna bolezen. Kos je zvest, po-
gosto je s partnerko celo življenje, kar simbolizira človeka 
v odnosu do bolezni. Ideje za razvoje nove podobe držav-
nega programa je prispevala Jana Klavs v sodelovanju s 
člani koordinacijske skupine. 

Jana Klavs 

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

I. Kratka predstavitev

Temeljna usmeritev Sekcije medicinskih sester in zdra-
vstvenih tehnikov v nefrologiji, dializi in transplantacij je 
kakovostna, varna, učinkovita in humana zdravstvena 
nega – sodobna zdravstvena nega ter negovanje in razvi-
janje načela medicinske etike. 

Predsednica: Ana Koroša 

Podpredsednica: Ana Hostnik

Brand ambassador EDTNA /ERCA: Sonja Pečolar

Izvršilni odbor: Cvetka Likar, Benedikta Lipičar Kovšca, Ma-

rica Parapot, Darijan Marič, Mateja Perko, Sonja Pečolar

Marca 2022 bomo izvedli volitve za predsednico sekcije in 
izvršnega odbora.

II. Strokovna izobraževanja

• Čas je za PD, 21. 1. 2021

• Dobro živeti z ledvično boleznijo, dan ledvic 21. 3. 2021

• 49. mednarodna konferenca EDTNA-ERCA, 4.–7. 9. 
2021, Ljubljana
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Sekcija medicinskih 
sester in zdravstvenih 
tehnikov v endoskopiji in 
gastroenterologiji

III. Načrt dela za 2022

Vizija, usmeritve in dolgoročni cilji 

Delovanje sekcije bo še naprej usmerjeno v skrbi za pre-
hransko stanje pacientov v nadomestnem zdravljenju, 
izdelavi NP s področja hemodialize, revizija protokolov s 
področja PD, preventivnem delovanju v okviru svetovnega 
dneva ledvic in lokalnem povezovanju z društvom me-
dicinskih sester ter izdaji strokovne literature. Za razvoj 

stroke in znanja s področja dializnega zdravljenja je zelo 
pomembno sodelovanje pri skupnih projektih s Sloven-
skim nefrološkim društvom. Svoje aktivnosti, dogodke in 
uspehe bomo še naprej objavljali v glasilu Utrip. 

Ker bo sekcija v kratkem imela novo predsednico in čla-
ne izvršnega odbora, bodo cilji in načrti za 2022 znani 
po volitvah.

Ana Koroša

I. Kratka predstavitev

Predsednica: Marija Petrinec Primožič, mandat podaljšan 
do 30. 4. 2022 

Člani: Milena Kaplar, Bojana Baričič, Monika Kalin Vodopi-
vec, Tadej Ademovič, Mateja Zajc Čižman, Jasna Smovnik 
(mandat vsem članom podaljšan do 30. 4. 2022)

Članica med. sester, ki delajo z bolniki s KVČB: Carmen 
Bobnar Sekulić

Članica delovne skupine za protokole: Tatjana Gjergek 

Članica za povezavo z MS v zasebni endoskopski dejav-
nosti: Saša Puconja

Izvršni odbor sekcije zastopa vse medicinske sestre v en-
doskopski in gastroenterološki dejavnosti v Sloveniji tako 
v javnem kot zasebnem sektorju. Imeli smo pet sej izvr-
šnega odbora sekcije in štiri korespondenčne seje (4. 1., 
8. 4., 2. 6., 30. 8., 24. 9. in 4. 1., 1. 3., 10. 9., 19. 10. 2021).

II. Strokovna srečanja
• Delavnica Reprocesiranje endoskopov, 15. 3. 2021, 

v spletnem okolju 

• Delavnica Mikrobiološke kontrole, 24. 5. 2021, v 
spletnem okolju

• 29. strokovni seminar Biološki material v endosko-
piji in gastroenterologiji, 24. 9. 2021, Kongresni cen-
ter Thermana Park Laško

III. Založniška dejavnost

24. 9. 2021 je bil v okviru strokovnega izobraževanja izdan 
zbornik Biološki material v endoskopiji in gastroenterologi-
ji (Zbornik predavanj XXIX. strokovnega seminarja).

IV. Druga strokovna dejavnost

V fazi priprave je protokol za obravnavo PEG. Prenovlje-
ni protokoli o reprocesiranju endoskopov so pripravljeni 
za potrditev. 
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V. Mednarodna dejavnost

Tatjana Gjergek je aktivna v predsedstvu evropskega zdru-
ženja ESGENA, kar pripomore k prepoznavanju našega 
stanovskega združenja v Evropi in svetu. V letu 2021 je 
večkrat aktivno sodelovala pri izvedbi izobraževanj ESGE-
NA v spletnem okolju.

VI. Program dela in cilji za 2022

V letu 2022 želimo izvesti jubilejni 30. dvodnevni strokovni 
seminar z vodilno temo Sedacija med endoskopskimi po-
segi, in sicer 27. in 28. maja 2022 v Portorožu. Na seminar-
ju želimo predstaviti različne načine sedacij in anestezije 
pri različnih endoskopskih preiskavah. 

Spomladi načrtujemo delavnico Reprocesiranje endosko-
pov za MS Diagnostičnega centra Bled v njihovih prostorih z 
namenom obnovitve starih in pridobitve novih znanj s tega 
področja in delavnico KVČB za MS, ki vodijo bolnike s kronič-
no vnetno črevesno boleznijo na sedežu Zbornice – Zveze.

26. septembra 2022 načrtujemo delavnico Zahtevnejši po-
segi v endoskopski dejavnosti, ki bo v Ljubljani. Glavni na-
men je, da bi MS iz različnih endoskopskih enot lahko roč-
no na modelih preizkusile izvajanja zahtevnejših posegov.

Letos želimo ponovno na spletni strani Zbornice – Zveze 
objaviti obnovljene protokole o reprocesiranju endoskopov 
in pripraviti nacionalni protokol Perkutana endoskopska 
gastrostoma (PEG) in hkrati pripraviti enotno zloženko za 
bolnike s PEG.

Na seminarju maja bomo izvedli volitve članov IO sekcije 
in predsednika sekcije.

VII. Druge aktivnosti

Želimo si, da bi se naši člani letos lahko v čim večjem šte-
vilu tudi v živo udeleževali različnih izobraževanj, delavnic 
po Evropi (ESGENE, ERS ...). Na dvodnevni seminar bomo 
povabili predavatelje iz zahodne Evrope. Želimo, da bi se 
MS iz drugih držav udeležile našega seminarja. 

VIII. Najvidnejši dogodek 2021

Zagotovo je bil eden od najpomembnejših in najvidnejših 
dogodkov preteklega leta (24. septembra 2021) za našo 

sekcijo enodnevni seminar z naslovom Biološki material 
v endoskopiji in gastroenterologiji v živo v Kongresnem 
centru Thermana Park Laško. Seminarja se je udeležilo 85 
slušateljev in predavateljev. Od pojava covida-19 je bilo to 
prvo srečanje po več kot letu in pol v živo. Vsi udeleženci 
so bili skoraj 100-odstotno prisotni na vseh predavanjih od 
začetka do konca. Poleg zadovoljstva slušateljev s pred-
stavljenimi temami predavanj, lokacijo izvedbe seminarja, 
kosilom … je bilo največje veselje srečati in poklepetati s 
stanovskimi kolegicami in kolegi v živo. Posebnost semi-
narja je bila tokrat ves čas neka nepričakovana, nekako 
pretirana tišina in prisotnost slušateljev v predavalnici 
(seveda vedno dobrodošla in vredna vse pohvale), brez 
posebnega vabljenja po odmorih. Verjetno je to rezultat 
oziroma posledica preteklih dveh let in še vedno trajajo-
čega obdobja covida. Vsi potrebujemo pristne odnose 
in srečanja, pogovore v živo tudi medicinske sestre v en-
doskopskih in gastroenteroloških enotah. Za lansko leto 
smo lahko samo veseli, da nam je to uspelo izpeljati pred 
jesenskim ponovnim porastom okužb. 

Nas je pa covid-19 tudi v letu 2021 prisilil delati v izrednih 
razmerah. Srečevali smo se in se še srečujemo s stalnim 
primanjkljajem kadra, z odsotnostmi kadra zaradi bolezni, 
s prerazporeditvami kadra iz endoskopskih oddelkov na 
druga delovišča.

Marija Petrinec Primožič
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Sekcija reševalcev v zdravstvu

I. Kratka predstavitev

Od samega začetka delovanja sta vodilo in usmeritev 
Sekcije reševalcev v zdravstvu strokovna rast in napredek 
reševalcev in reševalne stroke, prizadevamo pa si tudi za 
krepitev pripadnosti poklicni skupini in prepoznavnosti de-
lovanja sekcije in njenih članov navzven. Poudarek je na 
kontinuiteti razvoja, zastavljenih smernicah ter temeljih 
regijskega zastopanja, kot je bilo tudi vodilo prejšnjega 
IO. V sekciji imamo več kot tridesetih lastnih inštruktorjev 
– strokovnjakov na področju oskrbe hudo bolnih/poško-
dovanih v predbolnišničnem okolju, ki vodijo funkcionalne 
tečaje, predavanja in so licenčno vrednoteni. Vse zgoraj 
našteto je razvila sekcija in trgu ponujamo kot produkt. Re-
dno sodelujemo z nekaterimi drugimi sekcijami pri pripravi 
in izvedbi strokovnih srečanj in simpozijev.

Predsednik: Danijel Andoljšek (2017–2021)

Podpredsednik: Jože Prestor (2017–2021)

Člani izvršilnega odbora: Damjan Remškar, Tanja Doljak 
Milost, Bojan Lešnik, Tomaž Kavzer,  Andrej Humar, Zoran 
Petrovič, Jože Prestor (vsi 2017–2021)

II. Strokovna srečanja
a. TPO z AED – obvezne vsebine

Večkrat mesečno v večini krajev, ki jih pokrivajo regijska 
društva, okvirno število pedagoških 8 ur 

Tematski sklopi: 

• Temeljni postopki oživljanja odraslih z uporabo AED

• Posebnosti pri oživljanju otrok

• Oživljanje – izjeme, zapora dihalne poti s tujkom

• Etična in moralna vprašanja in diskusija na prime-
rih iz prakse

• Praktične vaje – vseh sklopov

• Pisno preverjanje

• Praktično preverjanje

• Inštruktorji – predavatelji Sekcije reševalcev v zdravstvu

b. Oskrba dihalne poti in umetna ventilacija
11. 2. 2021, 11. 3. 2021, 21. 10. 2021, Pekre pri Mariboru, 
okvirno število 10 pedagoških ur 

Tematski sklopi: 
• Oskrba dih. poti v predbolnišničnem okolju –  

kaj & zakaj 
• Začetni ukrepi oskrbe dih. poti 
• Predihavanje z masko in dihalnim balonom ter 

vstavitev I-gela 
• RSI – kaj, zakaj in kako zdravstveni reševalec lah-

ko pomaga? 
• Ko se zaplete – težavna dihalna pot 
• Ko gre po načrtih – priklop na ventilator, začetne 

nastavitve & monitoring intubiranega bolnika 
• Posebnosti oskrbe dihalne poti pri otroku 
• NIV – neinvazivna ventilacija 
• Higiensko vzdrževanje pripomočkov za oskrbo di-

halne poti in umetno ventilacijo 
• Preverjanje znanja udeležencev 

c. Interpretacija EKG v predbolnišničnem okolju
18. 2. 2021, 18. 3. 2021, 14. 10. 2021, Celje, okvirno število 
10 pedagoških ur 

Tematski sklopi:
• Snemanje zapisa EKG: triki, zmote in pasti ocene 

srčnega ritma – postopek šestih korakov 
• 12-kanalni zapis EKG: celosten pogled na srce 
• ST spojnica 
• Preverjanje znanja udeležencev 
• EKG – primeri dobre prakse 
• Učne delavnice 

III. Druga strokovna dejavnost
a. MRMI pri SZD – Ukrepanje zdravstva ob  

 velikih nesrečah
Januar 2021, Novo mesto, okvirno 36 pedagoških ur 

b. 27. mednarodni simpozij o urgentni medicini  
 (SZUM, Sekcija MS in ZT v urgenci)
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Sekcija medicinskih sester in 
zdravstvenih tehnikov  
v sterilizaciji

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v steri-
lizaciji povezuje vse, ki delujejo na področju reprocesiranja 
instrumentarija in medicinsko-tehničnih pripomočkov od 
leta 1994 dalje. Cilj povezovanja je poenotenje delovnega 
procesa na vseh ravneh zdravstvenega varstva in uvajanje 
novosti na strokovnem področju. 

Predsednica: Nataša Piletič
Podpredsednica: Mateja Kugonič
Člani: Tanja Pristavec, Edija Bavdaž, Simona Pervinšek, 
Tina Kadunc, Blanka Gradišek

Člani izvršnega odbora prihajamo iz različnih ravni zdra-
vstvenega varstva, kar omogoča boljši pregled nad proble-
matiko s področja reprocesiranja.

Junij 2021 (odpovedan v letu 2020), nadomestna lokacija 
Ljubljana, on-line, okvirno število 36 pedagoških ur 
 

IV. Program dela in cilji za leto 2022 

Realizacija zastavljenih izobraževanj, sodelovanje pri ak-
tivnostih Zbornice – Zveze

še iz leta 2021, ki jih nismo mogli izpeljati zaradi pande-
mije. Prav tako načrtujemo razvoj novih delavnic, tečajev, 
izobraževanj, ki smo jih želeli implementirati že lani (2021).

V. Najvidnejši dogodek 2021 

Zaradi sproščanja ukrepov (dovoljeno zbiranje do 10 oseb) 
smo se v Sekciji reševalcev v zdravstvu odločili, da aktivno 

pristopimo k izvajanju tečajev TPO za obvezne vsebine. K 
sodelovanju smo povabili vsa regijska društva medicin-
skih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, ki bi organizira-
la tečaje TPO in praktični del delavnice v svojih prostorih, 
Sekcija reševalcev v zdravstvu pa je predavanja za teore-
tični del organizirala preko spletne platforme Zbornice – 
Zveze. Udeleženci so se po opravljenem teoretičnem delu 
udeležili praktičnega urjenja ter praktičnega in teoretične-
ga preverjanja.

Danijel Andoljšek

II. Izvedena strokovna srečanja

V letu 2021 smo zaradi epidemiološke situacije izvedli le 
on-line strokovno srečanje in pripravili za četrtkovanje pre-
davanje iz pravilne uporabe OVO. 

III. Druga strokovna dejavnost

Pripravili smo šest nacionalnih protokolov, ki jih bomo 
predstavili na strokovnem srečanju 2022.

IV. Mednarodna dejavnost

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v steri-
lizaciji je članica svetovnega združenja za bolnišnično ste-
rilizacijo.
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IV. Program dela in cilji za leto 2022 

Sledili bomo načrtom, ki jih v letu 2021 nismo realizira-
li. Strokovne vsebine bomo predstavljali na kratkih e-iz-
obraževanjih pod okriljem Zbornice – Zveze. Če se bo 
epidemija covida-19 umirila, bomo izvedli enodnevno 
strokovno srečanje. 

Znova bomo začeli aktivnosti za organizacijo izobra-
ževanja iz specialnih znanj v sterilizaciji, ki bodo na-
menjena tehnikom zdravstvene nege, delujočih na  
področju sterilizacije.

Nataša Piletič

Sekcija medicinskih sester in 
zdravstvenih tehnikov  
v zobozdravstvu

I. Kratka predstavitev

Predsednica: Damjana Grubar (2021–2025)

Podpredsednica: Marina Čok 

Člani: Andreja Turk, Sanda Šifkovič, Manuela Kaloh, Vanja 
Kovačič, Valerija Skopec, Marija Preložnik, Mihaela Senčar

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
zobozdravstvu povezuje izvajalce zdravstvene nege v 
zobozdravstvu na različnih področjih dela. Povezovanje 
poteka na primarni, sekundarni in terciarni ravni. Sekcija 
združuje medicinske sestre, zobne asistentke, zdravstvene 
tehnike in druge strokovne sodelavce.

Naš cilj je skrbeti za nadaljnji razvoj stroke, se truditi pri 
utrjevanju pripadnosti in prepoznavanju poklicne skupine 
v družbi. Pomembno je medsebojno strokovno povezova-
nje z drugimi sekcijami in društvi.

II. Strokovna srečanja

Enodnevni 28. strokovni seminar Zdrava usta za zdravo telo 
je bil organiziran 3. 9. 2021 v Tehnološkem parku v Ljubljani.

Sprva je bilo načrtovano dvodnevno izobraževanje, vendar 
smo zaradi neugodnih epidemioloških razmer organizirali 
enodnevni seminar. V sklopu seminarja so bile izvedene 
tudi volitve.

V novembru 2021 smo začeli izobraževanja dveh special-
nih znanj: 

• specialna znanja s področja zdravstvene nege v 
zobozdravstveni dejavnosti in

• specialna znanja s področja zobozdravstvene vzgo-
je in preventive.

Prvi teoretični del izobraževanja smo za obe izobraževanji 
uspešno izvedli v spletnem okolju. Praktični del izobraže-
vanja pa je bil zaradi epidemije covida-19 prestavljen na 
marec 2022. 

III. Založniška dejavnost

• Zbornik Zdrava usta za zdravo telo ob 28. stro-
kovnem seminarju 3. 9. 2021 v Tehnološkem par-
ku v Ljubljani

IV. Druga strokovna dejavnost

Sekcija je pripravila naslednje nacionalne protokole:

• Ščetkanje zob v vrtcu in šoli
• Kontrola čistosti zob v skupini
• Priprava zobne ambulante
• Priprava pacienta na stomatološki pregled
• Točenje vode na zobozdravniškem stolu
• Čiščenje in razkuževanje zobozdravniškega stola
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V. Program dela in cilji za leto 2022 

• enodnevni 29. strokovni seminar Nacionalni proto-
koli v zobozdravstvu, junij 2022, spletno okolje

Namen srečanja je predstaviti nacionalne protokole, spre-
jete v zobozdravstvu in izdati brošuro z nacionalnimi pro-
tokoli, ki se uporabljajo v zobozdravstvu.

• dvodnevno 30. strokovno srečanje Zobozdravstve-
na dejavnost v primežu preteklosti in sedanjosti, 
23. in 24. september 2022, Portorož

Strokovna predavanja zobozdravnikov, diplomiranih medi-
cinskih sester, zobozdravstvenih asistentk in drugih stro-
kovnjakov o novostih v zobozdravstvu.

Na dogodku bomo obeležili 30-letnico delovanja sekcije.

• Specialna znanja s področja zdravstvene nege v 
zobozdravstveni dejavnosti, maj 2022, Ljubljana

Program je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela, 
ki se zaključi s preverjanjem znanja. Cilj specialnih znanj je 
strokovno, kakovostno in varno usposobiti zobozdravstve-
ne asistente za opravljanje del in nalog v delovnem okolju 
od otroka do starostnika. Predavatelji so zobozdravniki, 
diplomirane medicinske sestre in zobne asistentke, dol-
goletni strokovni sodelavci iz zobozdravstvene dejavnosti.

• Specialna znanja s področja zobozdravstvene 
vzgoje in preventive, maj 2022, Ljubljana

Program je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela, 
ki se zaključi s preverjanjem znanja. Cilj specialnih znanj 
je strokovno, kakovostno in varno usposobiti izvajalce 
zobozdravstvene vzgoje in preventive za opravljanje del 
in nalog v delovnem okolju od otroka do starostnika. Pre-
davatelji so zobozdravniki, diplomirane medicinske sestre 
in zobne asistentke, dolgoletni strokovni sodelavci iz 
zobozdravstvene dejavnosti in drugi priznani strokovnjaki.

VI. Druge aktivnosti

Strokovna sekcija je in bo tudi v prihodnje aktivno sodelo-
vala pri pripravi strateških dokumentov sekcije. Pripravili 
smo dopolnitve, predloge k dokumentu Kadrovski standar-
di in normativi.

Marina Čok je predlagana v delovno skupino za pripravo 
dokumenta Strategija razvoja ZBN do leta 2030.

Strokovna sekcija bo aktivno sodelovala pri pobudi preno-
ve programa zobozdravstvene vzgoje in preventive.

VII. Najvidnejši dogodek 2021 

Pogosto se, šele ko nekaj izgubiš, zaveš, kaj si pravza-
prav imel

Vzgoja za ustno zdravje otrok in mladostnikov je razme-
roma mlada veja zdravstvene nege, a se že od svoje ume-
stitve v zdravstveni sistem dobro zaveda svoje vrednosti 
za zdravje vsakega posameznika.

Njeni izvajalci in izvajalke smo več kot 30 let trdo delali in z 
vztrajnostjo in jasno vizijo njeno vrednost dokazovali tudi 
drugim. Kljub pogostemu soočanju z nerazumevanjem 
sodelavcev in vodstvenih delavcev smo dosegli izjemne 
rezultate, ki so plod strokovnega dela in premišljenega 
sodelovanja s številnimi zdravstvenimi dejavnostmi (pat-
ronažna služba, pediatrija, ginekologija, zobozdravstvene 
ambulante, pedontologija, ortodontija), pedagoškimi de-
lavci v šolah in vrtcih ter s starši. Ustno zdravje otrok in 
mladostnikov je tako doseglo zavidljivo raven.

V času epidemije pa je doživela pravo katastrofo. Dve leti 
se program sploh ni izvajal. Izvajalke in izvajalci so bili pre-
razporejeni na vstopne covidne točke, v cepilne centre in 
na covidne oddelke.

Tako se je naših 30 let dela podrlo, kot bi velikanova roka 
sesula hišico iz kart. Čeprav je bila naša hiša narejena iz 
najboljše opeke! Posledice se že kažejo na ustnem zdravju 
otrok, ki jih bodo spremljale vse življenje. Zob, ki je enkrat 
prizadet, ni nikoli več zdrav. In ne smemo pozabiti, da zdra-
va ustna votlina vpliva na zdravje celega telesa.

So stvari, ki jih v življenju lahko brez večjih posledic izpus-
timo, in so stvari, brez katerih ne moremo naprej. Če jih 
izpustimo, namreč nepopravljivo posežemo v svojo priho-
dnost in prihodnost ljudi okrog sebe. Zato si zelo želim, 
da ljudje na odločilnih položajih znova prepoznajo izjemen 
pomen preventivne nege zob za zdravje in omogočijo vno-
vično vzpostavitev njenih programov. Seveda prilagojene 
novim razmeram.

Pogosto se, šele ko nekaj izgubiš, zaveš, kaj si pravzaprav imel.
Včasih pa veš, kaj imaš že od samega začetka.
Zato je izguba še toliko bolj boleča.

Damjana Grubar
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Sekcija medicinskih sester in 
zdravstvenih tehnikov  
v hematologiji

I. Kratka predstavitev

Predsednik: Boštjan Jovan (mandat 18. 10. 2019 do 18. 
10. 2023)

Podpredsednica: Metka Mlekuž (mandat 18. 10. 2019 do 
18. 10. 2023)

Člani: Nataša Krištof Rovšek, Helena Košir, Mojca Hentak, 
Damijan Slakan, Suzana Moravac, Stanko Rovtar (vsi man-
dat od 18. 10. 2019 do 18. 10. 2023)

Poslanstvo Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih teh-
nikov v hematologiji, ki deluje preko krovne organizacije 
Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije, je izobra-
ževanje strokovne javnosti s področja hematološke zdra-
vstvene nege.

Hematologija je sicer zelo specifično usmerjana veda 
zdravstvene nege, vendar pokriva zelo širok spekter bolni-
kov. Najbolj znane veje hematologije so levkemija, hemofi-
lija in transplantacija kostnega mozga. Velika večina tako 
laične kot strokovne javnosti pozna nekaj osnov iz ome-
njenih vej, a je za strokovno obravnavo bolnika s hemato-
loško boleznijo potreben strokovnjak, ki na področju zdra-
vstvene nege iz hematologije dela že vrsto let. V Sekciji 
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v hematologiji 
skrbimo za strokovno izobraževanje tako s področij, ozko 
vezanih na hematologijo, kot vseh drugih področij, v katera 
se vključujemo. Velik pomen dajemo prenosu strokovnih 
vsebin in dobrih praks iz terciarne ravni na vse ostale ravni.

Hematologija zajema tako otroško kot odraslo populacijo, 
kar lahko predstavlja velik izziv za izvajalce zdravstvene 
nege, saj bo obravnava bolnika z enako boleznijo v različni 
starostni skupini popolnoma drugačna.

Vizija Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov 
v hematologiji je poglobiti regijsko, interdisciplinarno in 
mednarodno sodelovanje vseh profilov, ki se vključujejo v 
obravnavo hematološkega bolnika.

II. Strokovna srečanja
Aprila 2021 smo organizirali spletno izobraževanje z nas-
lovom Hematologija in sars-cov-2 (covid-19).

Oktobra 2021 smo organizirali spletno izobraževanje z 
naslovom Poglobitev znanj o boleznih hematološkega iz-
vora.

III. Druga strokovna dejavnost

V letu 2021 smo posneli izobraževalno gradivo za samoi-
njiciranje podkožnega faktorja za hemofilike.

IV. Mednarodna dejavnost

European society for Blood and Marrow Transplantation 
Nurses Group (EBMT): Irena Katja Škoda Goričan (conta-
ct nurse), Mlekuž Metka, Klanšček Polona, Majcen Petra, 
Lukić Maja, Leon Slemenšek

V. Program dela in cilji za leto 2022

V letu 2022 želimo izvesti dve izobraževanji. Prvo izobra-
ževanje bo dvodnevno in v Termah Olimia konec marca, 
drugo izobraževanje bo enodnevno in bo predvidoma izve-
deno v Ljubljani. 

Upamo, da se bomo letos lahko srečali v živo ter si iz-
menjali pridobljene izkušnje tako z epidemijo sars-cov-2 
(covid-19) kot novimi načini zdravljenja na področju he-
matoloških bolnikov. Tema spomladanskega srečanja bo 
transplantacija krvotvornih matičnih celic in s transplan-
tacijo povezani postopki. Predstavljena bo transplantacija 
kostnega mozga pri odraslih ter statistični pregled tran-
splantacij kostnega mozga pri otroku. Pogledali bomo 
uporabo mezenhimskih celic, ki je sicer novost v Sloveniji, 
vendar je vedno pogosteje v uporabi. Na kongresu bomo 
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obravnavali tudi ambulantno obravnavo bolnika po zaklju-
čeni transplantaciji. Ker je zdravljene s transplantacijo zelo 
kompleksno, bolniki občasno potrebujejo tudi zdravljenje 
z granulociti in fototerapijo, zato bomo podrobneje pog-
ledali tudi ti dve področji. Poleg transplantacije kostnega 
mozga bo predstavljena tudi uporaba matičnih celic pri 
zdravljenju srčnega popuščanja, postopek obsevanja ce-
lotnega telesa, ki ga nekateri bolniki potrebujejo in kakšna 
je pravilna oskrba kože pri teh bolnikih, dotaknili se bomo 
še pridobljene hemofilije in virusov herpesa.

VI. Druge aktivnosti

V letu 2021 smo oblikovali logotip sekcije medicinskih se-
ster in zdravstvenih tehnikov v hematologiji.

VII. Najvidnejši dogodek 2021

Aprila 2021 smo organizirali spletno izobraževanje z nas-
lovom Hematologija in SARS-CoV-2 (covid-19).

Zaradi izbruha epidemije covida-19 smo se v Sekciji me-
dicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v hematologiji 
odločili, da strokovno srečanje pripravimo na temo koro-
navirusa. Znanje je pomembno tako za posameznika kot 
za skupnost. Imeti dovolj znanja je pomembno predvsem 
v času izbruha nalezljive bolezni, saj bomo le s pravilni-
mi ukrepi lahko ustavili napredovanje bolezni in ponovne 
izbruhe preprečili tudi v prihodnje. Čeprav smo v teh že 
skoraj dveh letih, kar se spopadamo s covidom-19, nema-
lokrat vsi že zelo naveličani govora o epidemiji covida-19, 
menimo, da je znanje o omenjeni bolezni še vedno zelo 
pomembno, predvsem zato, ker se informacije izredno hit-
ro spreminjajo. 

Našega prvega spletnega izobraževanja se je udeležilo 
skoraj 200 udeležencev iz različnih delovnih organizacij. 
Pridružili so se udeleženci tako iz primarne, sekundarne 
kot terciarne ravni zdravstvenih dejavnosti; iz društev, 
domov starejših občanov, študenti, prijavljenih je bilo tudi 
nekaj tujcev. Udeleženci so izobraževanje zelo pohvalili, 
saj smo obdelali teme, ki so bile zanimive širšemu krogu 
udeležencev, kjer so dobili odgovore na pereča vprašanja. 

Vsi posnetki so dosegljivi na YouTube kanalu Sekcije me-
dicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v hematologiji.

Boštjan Jovan

Sekcija medicinskih sester in 
zdravstvenih tehnikov v urgenci

I. Kratka predstavitev

Sekcija razvija in promovira kakovostno, varno in celostno 
urgentno zdravstveno nego, kar med drugim dosega z 
izvajanjem različnih izobraževanj in povezovanjem ter iz-
menjavo izkušenj izvajalcev zdravstvene nege in oskrbe, 
ki delujejo v urgentnih centrih oz. urgentnih ambulantah/
enotah na različnih ravneh in v različnih okoljih. Sekcija si 
prizadeva izboljšati status in pogoje dela MS in ZT v urgen-
tni dejavnosti, še posebej status triažnih MS. Želimo na-
daljevati delo in strokovni razvoj sekcije oz. usposabljanje 
članov ter raziskovalno delo na svojem področju. 

Člani izvršilnega odbora

Predsednica: Nada Macura Višić (2019–2023) 

Podpredsednica: Vida Bračko (2019–2023)

Člani: Edin Adrović, Tina Gros, Marko Kučan, Monika Kralj, 
Renata Mlakar, Andreja Špilek Plahutnik, Romina Vidmar 
Dolgan (2019–2023) 

II. Strokovna srečanja
•   5. strokovno srečanje triažnih medicinskih sester/

zdravstvenikov, 4. 5. 2021, Ljubljana (e-izobraževanje)

•   Triaža v sistemu nujne medicinske pomoči v Re-
publiki Sloveniji – tečaj triaže po načelih manches-
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trskega triažnega sistema, 26. 5. do 29. 5. 2021, 
Šmarješke Toplice in 30. 9. do 2. 10. 2021, Otočec

•   Tečaj dodatnih postopkov zdravstvene nege pri 
obravnavi ogroženega poškodovanca – ATCN (Ad-
vanced Trauma Care for Nurses), 27. 5. do 29. 5. 
2021 in 7. 10. do 9. 10. 2021, Mariborsko Pohorje

•   27. Mednarodni simpozij o urgentni medicini v 
sodelovanju z zdravniškim združenjem SZUM in 
Sekcijo reševalcev v zdravstvu, 18. in 19. 6. 2021, 
Ljubljana (e-izobraževanje) 

III. Druga strokovna dejavnost

• Sodelovanje pri izvajanju strokovnih nadzorov s sve-
tovanjem v dejavnosti zdravstvene in babiške nege

• Sodelovanje pri pripravi programa specializacije s 
področja urgentnih stanj 

IV. Mednarodna dejavnost

Sekcija oziroma njeni člani so aktivni v:

• European federation of Critical Care Nursing asso-
ciations (EfCCNa), Drago Satošek je član izvršilnega 
odbora EfCCNa (kot blagajnik) in aktivno sodeluje v 
skupini za izobraževanje. Marko Kučan je predstav-
nik Sekcije v združenju EfCCNa. Vključevala sta se 
v tekoče delo združenja. 

• World Federation of Critical Care Nursing (WFCCN), 
predstavnica Vida Bračko je aktivno sodelovala v 
delu združenja. 

• European Society of Emergency Nurses (EuSEN), Vida 
Bračko je članica IO, sodelovala je pri promociji zdru-
ženja, pripravi spletnega glasila, pripravah in izvedbi 
skupščine ter pripravah na 2. kongres združenja. 

• ATCN Europe, vodja tečajev ATCN, Nada Macura 
Višić, je aktivna članica evropskega kot svetovnega 
združenja ATCN. 

• International Reference Group (IRG/ALSG), inštruk-
torji MTS so aktivno sodelovali pri delu združenja 
v različnih delovnih skupinah. Med drugim so se 
udeležili Manchester Triage International Virtual 
Conference, 9. 12. 2021.

Zaradi epidemije covida-19 so vse aktivnosti v različnih 
združenjih/skupinah potekale prek spletnih omrežij.

V. Program dela in cilji za leto 2022 

 
• Priprava dvodnevnega strokovnega seminarja
• Izvajanje izobraževanja v okviru Triaže v sistemu 

nujne medicinske pomoči v Republiki Sloveniji - 
tečaja triaže po načelih manchestrskega triažne-
ga sistema in praktičnih vaj v 

• delovnih okoljih ter dokončanje prevoda in tisk 3. 
izdaje knjige »Emergency triage« 

• Priprava 6. strokovnega srečanja za triažne medi-
cinske 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 28.

• Mednarodnem simpoziju o urgentni medicini  
v Portorožu

• Izvedba tečajev dodatnih postopkov ZN pri obrav-
navi ogroženega poškodovanca (ATCN) v sodelo-
vanju 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

• Izdelava protokolov in objava strokovnih člankov
• Sodelovanje pri pripravi programa specializacije s 

področja urgentnih stanj
• Sodelovanje pri izvajanju strokovnih nadzorov s sve-

tovanjem pri izvajanju zdravstvene in babiške nege
 

VI. Najvidnejši dogodek 2021 

Tudi v letu 2021 je epidemija covida-19 naredila svoje. Pa 
vendar smo za razliko od leta 2020 v strokovni sekciji izvedli 
več izobraževanj kot leto prej. Prvič smo organizirali e-izo-
braževanje, in sicer 5. strokovno srečanje triažnih MS. Ude-
ležba je bila več kot zadovoljiva, udeleženci pa so pohvalili 
samo izobraževanje. Na žalost pa nam tudi letos ni uspelo 
obeležiti 25. obletnice delovanja sekcije. Upamo, da nam bo 
to vendarle uspelo ob okrogli 30-letnici. Kar se tiče samih iz-
obraževanj, so le-ta bila izvedena v obliki tečajev, kjer je bilo 
število udeležencev omejeno in udeležba določena vnaprej. 

Člani izvršilnega odbora ter ostali strokovni sodelavci smo 
imeli redne sestanke preko spletne aplikacije Microsoft Te-
ams. Imeli smo šest rednih sestankov in izvedli eno kore-
spondenčno sejo. 

Strokovna sekcija je aktivno sodelovala pri ovrednotenju 
triažne medicinske sestre pri pogajanjih za višje plačne raz-
rede in bila pri tem tudi uspešna. 

Nada Macura Višić
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Sekcija medicinskih sester in 
zdravstvenih tehnikov  
v dermatovenerologiji

I. Predstavitev strokovne sekcije

Cilj Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
dermatovenerologiji je predvsem dobro medsebojno so-
delovanje, prikaz našega dela članom drugih strokovnih 
sekcij, druženje in izmenjava dragocenih izkušenj. Glede 
na to, da se medicina razvija in širi tudi na področju derma-
tovenerologije se posledično razvija tudi dermatovenerolo-
ška zdravstvena nega. Medicinskim sestram in zdravstve-
nim tehnikom, zaposlenim v dermatovenerologiji, želimo 
podati čim več strokovnih, aktualnih in zanimivih vsebin, 
predvsem pa novosti na področju dermatovenerološke 
zdravstvene nege. 

Predsednica: Mojca Vreček 
Podpredsednica: Simona Muri 
Člani IO: Liljana Kralj, Mediha Keranović, Pirc Aleksandra, 
Bernarda Gostič 
Drugi funkcionarji strokovne sekcije: Anita Jelen, Klara 
Rožmanec, Irena Mohar

II. Strokovna srečanja

•   Kaj imajo skupnega luskavica, hidradenitis 
suppurativa, kronična urtikarija in atopijski der-
matitis?, 11. in 14. 10. 2021, virtualno okolje ZOOM

III. Mednarodna dejavnost

Nismo včlanjeni v mednarodne strokovne organizacije, so-
delujemo pa z delovno skupina Združenja medicinskih se-
ster EADV (The EADV Nurse Association working group).

IV. Program dela in cilji za leto 2022

V letu 2022 načrtujemo dvodnevno strokovno srečanje z 
naslovom Spolno prenosljive in druge okužbe v dermato-
venerologiji, ki smo ga načrtovali že v letu 2020 oz. 2021. 

Strokovno srečanje načrtujemo v jeseni, če bo mogoče 
v živo, sicer pa se dogovarjamo o virtualnih predavanjih. 
Poleg tega načrtujemo aktivno sodelovanje na simpoziju 
EADV, ki bo 2022 v Ljubljani. 
Pripraviti nameravamo publikacijo, kjer bi bili nazorno opi-
sani in prikazani specialni postopki v dermatovenerološki 
zdravstveni negi, ki jih praktično ni možno najti niti v tuji 
literaturi. Kljub svoji »preprostosti« so postopki učinkoviti 
in so v dermatovenerologiji v vsakodnevni uporabi. Publi-
kacija bi bila v prvi vrsti namenjena medicinskim sestram 
(novozaposlenim, pripravnikom, študentom in dijakom 
ZN) kot tudi zdravnikom specializantom. Publikacijo načr-
tujemo v sodelovanju s kliničnim okoljem.

VII. Najvidnejši dogodek 2021

V letu 2021 smo načrtovali dvodnevno strokovno sreča-
nje, ki smo ga iz previdnosti zaradi epidemioloških raz-
mer prestavili. 

Kljub temu pa nam je 11. in 14. oktobra 2021 uspelo or-
ganizirati (v sodelovanju SiVita d.o.o.) strokovno izobra-
ževanje/srečanje v spletnem okolju z naslovom Kaj imajo 
skupnega luskavica, hidradenitis suppurativa, kronična 
urtikarija in atopijski dermatitis? Spletnega srečanja se 
je udeležilo 40 izvajalcev zdravstvene nege in na naše ve-
liko presenečenje bi jih bilo še več, če zaradi praktične iz-
vedbe ne bi omejili števila udeležencev. Rdeča nit strokov-
nega izobraževanja/srečanja je bila stopenjsko zdravljenje 
posameznih obolenj ter vloga zdravstvene nege.

Predavanja oz. predstavitve so bile strokovno dodelane. 
Za lažje razumevanje smo pripravili tudi predstavitve 
aplikacije bioloških zdravil in film, ki prikazuje enostaven, 
vendar učinkovit postopek nanašanja dermatika na kožo z 
zavijanjem v rjuho. 

Udeleženci so bili nad izvedbo izobraževanja navdušeni, 
saj so bili kljub virtualni obliki primorani aktivno sodelova-
ti. Za mnoge je bil to čisto nov pristop, pri katerem smo se vsi 
udeleženci bili primorani naučiti novih računalniških veščin, 
kar je v »koronskem času« postalo nekaj vsakodnevnega.

Mojca Vreček
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Sekcija medicinski sester in 
zdravstvenih tehnikov na 
internistično-infektološkem 
področju 

I. Kratka predstavitev

Predsednica: Mateja Tramte
Člani IO sekcije: Veronika Jagodic Bašič, Jana Lavtižar, 
Irena Knuplež, Leonida Perčič Šeligo, Nina Prodanović, Ka-
tarina Primc, Lidija Reiter, Urška Šumljak 

Področje sekcije se prekriva s področji nekaterih ožje 
usmerjenih strokovnih sekcij z internističnih področij, tako 
je vodilo delovanja usmerjeno v povezovanje in sodelova-
nje s strokovnjaki z različnih področij. Področje našega de-
lovanja se prepleta tudi s problematiko okužb, povezanih z 
zdravstvom, ki se dotika vseh ravni zdravstvenega varstva. 
Tako je v letu 2019 zaživela delovna skupina za obvlado-
vanje z zdravstvom povezanih okužb z namenom, da se 
strokovnjaki na tem področju povežejo in predajajo svoje 
izkušnje in znanje naprej.

II. Strokovna srečanja

• Lani (2021) smo organizirali dve strokovni srečanji. 
16. 9. 2021 je bilo srečanje z naslovom Epidemija 
covida-19 v luči zdravstvene nege. 

• Drugo je bilo dvodnevni seminar od 28. do 29. 9. 
v Rimskih termah z naslovom Urgentna stanja v 
infektologiji.

in druge dejavnosti

Sekcija je pripravila dva nacionalna protokola (Izvajanje 
higiene rok po metodi 5 trenutkov za higieno rok in Opa-
zovanje doslednosti izvajanja higiene rok), ki še vedno 
čakata potrditev.
Izvedba smo tudi volitve za novi štiriletni mandat za pred-
sednico in člane IO sekcije, in sicer na strokovnem sreča-
nju 16. 9. 2021.
Večina aktivnosti se vrti okrog epidemije covida-19. Čla-
nice IO smo bile aktivno vključene v pripravo raznih pro-

tokolov v zvezi z delom v času epidemije, sodelovale smo 
pri učenju uporabe OVO pri različnih uporabnikih ter v sre-
dinah, kjer delujemo ter redno in vsakodnevno nudile stro-
kovno pomoč osebno, telefonu ali po spletu. Angažirane 
smo tudi pri promociji cepljenja proti covidu.

III. Program dela in cilji za 2022

• V prvi vrsti širiti znanje in izkušnje iz epidemije 
covida-19 na ostale sodelavke in sodelavce

• Aktivno sodelovati pri promociji samozaščitnega 
vedenja vsakega posameznika za ohranitev lastne-
ga zdravja ter za zmanjšanje možnosti preprečeva-
nja okužb

• Organizacija strokovnih srečanj na visoki strokovni 
ravni in učnih delavnic za ožja specifična področja

• Širiti znanje tudi po spletu 
• Dokončati obstoječe projekte v zvezi z nacionalni-

mi protokoli in jih še razširiti
• Povezava s strokovnjaki na sorodnih področjih v 

tujini ter izmenjava izkušenj in izobraževanje
• Povečati poudarek na raziskovalnem delu, v 

prakso in med kolege širiti dobre prakse dela, 
predstavljati standarde in protokole in z izmenjavo 
izkušenj stremeti k dvigu kakovosti in vrednosti ter 
prepoznavnosti naše poklicne skupine

• Pripraviti strokovne vsebine za splet
• Priprava strokovnega srečanja, ko bo epidemiolo-

ška slika to dopuščala
• Sodelovanje z ostalimi strokovnimi sekcijami  

in društvi

V letu 2022 načrtujemo dvodnevni seminar, ki bo izve-
den jeseni. 

Mateja Tramte
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Sekcija izvajalcev  
zdravstvene nege in oskrbe v 
socialnem varstvu

I. Kratka predstavitev 

Začetek delovanja sekcije medicinskih sester in zdravstve-
nih tehnikov v socialnih zavodih sega v leto 1996. Vsa leta 
razvoja in delovanja sekcija deluje na področju skrbi za 
starejše v institucionalnem varstvu. Z razvojem novih oblik 
skrbi za starejše, ko se delovanje socialnih zavodov seli v 
bivalne enote in varovana stanovanja na dislocirane enote, 
se zdravstvena nega in oskrba v socialnih zavodih sreču-
je z novimi izzivi. Ob novih izzivih, ki jih že leta spremljajo 
neustrezni delovni pogoji, struktura in pomanjkanje kadra, 
predstavlja varna in kakovostna obravnava v zdravstveni 
negi in oskrbi področje delovanja, ki od zaposlenih nema-
lokrat zahteva preveč.
Osnovno poslanstvo sekcije je sledenje stroki in skrb za 
izobraževanje zaposlenih v zdravstveni negi v socialnih 
zavodih, ki se dnevno srečujejo s potrebami po izvajanju 
vedno zahtevnejših postopkov zdravstvene nege. Značil-
nosti delovanja področja so tudi multimorbidnost, multipla 
terapija ter paliativna oskrba.

Predsednik: Slavko Bolčevič
Podpredsednica: Ivanka Limonšek
Člani: Inge Mesarec, Marinka Jankovič, Frančiška Pinoza, 
Martina Klobčar Črep, Mateja Šešerko, Olga Bezjak

II. Strokovna srečanja

Zaradi epidemije lani nismo imeli strokovnih srečanj, vse 
dogovorjene dejavnosti in strokovna srečanja smo prene-
sli v leto 2022. Kljub vsemu so lani tekle obsežne priprave 
na kongres gerontološke zdravstvene nege – priprava pro-
grama, priprava člankov, recenzija člankov. Člani IO sekcije 
smo v času epidemije bili aktivni, in sicer smo delali kot 
regijski koordinatorji.

III. Druga strokovna dejavnost

• Sodelovanje pri pripravi dokumenta Kadrovski 
standardi in normativi v zdravstveni negi za podro-
čje zdravstvene nege v SVZ

• Opozarjanje na težave zaradi covida-19 v SVZ

• Aktivna udeležba na strokovnih seminarjih v okviru 
delovnih organizacij

• Aktivnosti na delavnicah za OVO

• Aktivno sodelovanje na področju dolgotrajne oskrbe

• Aktivno sodelovanje z MZ, NIJZ in MDDSZEM

• Aktivno sodelovanje pri organizaciji in izvedbi 
specialnih znanj s področja okužb, povezanih z 
zdravstvom – za socialnovarstvene zavode –  
dva termina

IV. Program dela in cilji za leto 2022 

• Varna in kakovostna zdravstvena nega zdravega in 
bolnega starostnika in oseb s posebnimi potreba-
mi ter osebami po pridobljeni možganski poškodbi

• Spodbujanje raziskovalnega dela zdravstvene 
nege, ki je temeljila na dokazih

• Razvoj izobraževanja v smislu spremljanja sodobnih 
smernic in implementacija znanja v praktično delo

• Promocija strokovne sekcije in prepoznavnost v 
strokovnem in širšem okolju

• Večanje zavednosti pomena preventivnih akcij na 
področju geriatrične zdravstvene nege

• Povezovanje strokovne sekcije z drugimi strokovni-
mi institucijami, ki pomembno vplivajo na zdravje 
starostnikov in oseb s posebnimi potrebami

• Vključevanje izvajalcev, ki so manj prepoznani na 
področju zdravstvene nege in oskrbe v socialno-
varstvenih zavodih

• Več sodelovanja z managementom, ki deluje na 
strokovnem področju našega dela

V. Druge aktivnosti

• V letu 2022 bomo pripravili smernice za enotno be-
leženje storitev

• Priprava strokovne dokumentacije
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• Poenotenje standardov in revizija obstoječih

• Seznanitev s strokovnimi priporočili, smernicami in 
delovnimi navodili

• Aktivno sodelovanje pri pripravi  
kadrovskih normativov

• Aktivno sodelovanje pri aktivnostih na področju 
dolgotrajne oskrbe

• Pripravili bomo dve strokovni srečanji

• Pripravili bomo strokovne vsebine za »četrtkovanja«

• Seje IO sekcije

VI. Najvidnejši dogodek 2021  

Tudi leto 2021 je bilo v znamenju epidemije covida-19. 
Prioritete so bile predvsem izobraževanje zaposlenih z 
velikim poudarkom na preprečevanju prenosa okužb, umi-
vanju in razkuževanju rok, higieni kašlja in pravilni uporabi 
OVO. V socialnovarstvenih zavodih so se gradile, priprav-
ljale ter oblikovale čiste in nečiste poti, vzpostavljali so se 
filtri ter zunanje enote. 

Izvajalci zdravstvene nege in oskrbe v SVZ so vložili ve-
liko truda za preprečevanje, obvladovanje ter ukrepanje 
ob pojavu okužbe v zavodih. Potekalo je aktivno sodelo-
vanje z regijskimi koordinatorji za področje SVZ ter stro-
kovno skupino. Trije člane IO sekcije je MZ imenoval za 
koordinatorje. Aktivno smo sodelovali na področju obli-
kovanja smernic. 

Koronakriza je pokazala na pomanjkljivosti v sistemu, 
ranljivost populacije, pomanjkanje kadra, pomanjkljivosti 
v kontinuiranem pridobivanju znanja, preseganje kompe-
tenc ter utrujenost in izgorevanje kadra. V tem času se je 
pokazal velik deficit na področju razmejevanja socialne 
oskrbe in zdravstvene nege.

Pri stanovalcih/uporabnikih pa je ta čas pokazal, da so-
cialna izolacija prinese največje duševne stiske in močno 
vpliva na krhkost človeka. Ob zagotavljanju vseh priporo-
čil se pokaže ranljivost posameznika ter opozori na ne-
varnost kršitve dostojanstva človeka tako uporabnikov 
kot zaposlenih. 

Slavko Bolčevič

Sekcija medicinskih sester 
in zdravstvenih tehnikov v 
kardiologiji in angiologiji

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 

10. oktobra 1997 je bila na pobudo medicinskih sester in 
zdravstvenih tehnikov, ki se pri svojem delu srečujejo s 
kardiološkimi in angiološkimi bolniki ustanovljena Sekcija 
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji 
in angiologiji. Pod njenim okriljem je leta 2010 začela de-
lovati delovna skupina medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov za zdravstveno vzgojo bolnika s srčnim popušča-
njem in 2012 skupina medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov v srčno-žilni invazivni diagnostiki. 

Člani izvršilnega odbora
Predsednica: Irena Trampuš (mandat 2017–2021)
Podpredsednica: Urška Hvala (mandat 2017–2021)

Člani: Irena Blažić, Antonija Gazvoda, Sandra Balažic 
Gjura, Renata Lošić, Ahbeer Al Sayegh, Mojca Šarlija, An-
dreja Sušnik (vsi mandat 2017–2021)

II. Izvedena strokovna srečanja

V letu 2021 smo zaradi epidemije covida-19 izvedli tri stro-
kovnega srečanja v spletnem okolju:

• Obravnava bolnika s srčnim popuščanjem, 26. 3. 2021
• Srčno-žilni zapleti po prebolelem covidu-19,  

22. 4. 2021
• Kardiološki bolnik z anemijo, pljučnim in revmato-

loškim obolenjem, 28. 5. 2021
• Aritmije/Pacing 2021 (povabilo Združenja kardiolo-

gov Slovenije), Brdo pri Kranju, 1. in 2. 10. 2021 
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Strokovna sekcija medicinskih 
sester v managementu

III. Druga strokovna dejavnost

V pripravi so specialna znanja za področje srčnega po-
puščanja, neinvazivnih preiskav srca in ožilja ter kontrole 
in svetovanja s področja antikoagulacijskega zdravljenja.

IV. Mednarodna dejavnost

Članice IO so tudi članice Association of Cardiovascular 
Nursing and Allied Professions (ACNAP), Urška Hvala ter 
Irena Trampuš tudi članici ACNAP National Societies.

V. Program dela in cilji za leto 2022

V letu 2022 načrtujemo dve strokovni srečanji:
• Obravnava bolnika s srčnim popuščanjem,  

25. 3. 2022

• Kardiološki bolnik in urgentna stanja, 27. in  
28. 5. 2022

Irena Trampuš

I. Kratka predstavitev 

V. d. predsednika: Dejan Doberšek (11. 11. 2021 do 11. 
11. 2022)

Podpredsednica: Hilda Rezar (11. 11. 2021 do 11. 11. 2025)

Člani: dr. Marjeta Logar Čuček, Metka Lipič Baligač, Slavko 
Bolčevič, Urban Bole, Mojca Ravnik Strgar, Katja Vrankar 
(vsi mandat 11. 11. 2021 do 11. 11. 2025)

Strokovna sekcija medicinskih sester v managementu je 
ena od 32 strokovnih sekcij Zbornice – Zveze, pa vendar 
menimo, da v tem trenutku ena od najpomembnejših v 
zdravstveni in babiški negi. V času, ki je za nami oz. se 
odvija prav v tem trenutku, ko se srečujemo z neznanimi 
okoliščinami prav na vseh ravneh in v vseh zdravstvenih 
in socialnih zavodih v dejavnosti zdravstvene ali babiške 
nege, se soočamo s kriznim vodenjem. Vodenje v zdra-
vstveni in babiški negi se izvaja na vseh strokovnih pod-
ročjih, ki jih pokrivajo vse ostale strokovne sekcije, zato je 
zelo pomembno, da so s področja vodenja v zdravstveni in 
babiški negi izobraženi vsi in na vseh ravneh zdravstva, v 
socialnovarstvenih zavodih, pri zasebnikih ter drugje. 

Strokovna sekcija se bo zavzemala za doseganje strate-
ških ciljev:
1. varna in kakovostna zdravstvena in babiška nega;

2. spodbujanje raziskovalnega dela zdravstvene in ba-
biške nege, ki bo temeljila na dokazih;

3. razvoj izobraževanja v smislu spremljanja sodobnih 
smernic in implementacija znanja v praktično delo;

4. promocija strokovne sekcije in prepoznavnost v stro-
kovnem in širšem okolju;

5. povezovanje strokovne sekcije z drugimi strokovnimi 
institucijami, ki pomembno vplivajo organizacijo, ma-
nagement in vodenje.

II. Strokovna srečanja
• Četrtkovanja – Kako zgraditi dober tim, spletno 

izobraževanje 6. 5. 2021

•   Kaj nas je naučila epidemija, spletno izobraževa-
nje 27. 5. 2021

•   Odgovornost managementa za varno delo, sple-
tno izobraževanje 11. 11. 2021

III. Program dela in cilji za leto 2022 

Za leto 2022 imamo v načrtu organizacijo dveh strokovnih 
izobraževanj. Strokovni izobraževanji bosta v spomladan-
skem in jesenskem času. 
Aktivno smo pristopili k pripravi izobraževanja šole vode-
nja, ki bo potekala kontinuirano in bo namenjena vsem 
vodjem na vseh ravneh managementa v zdravstveni in 
babiški negi. 
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IV. Druge aktivnosti

2021 smo v strokovni sekciji Zdenki Kramar podelili pri-
znanje za dosežke na ožjem strokovnem področju in se ji 
zahvalili za delo na področju managementa. 
Doc. dr. Saša Kadivec je bila imenovana kot koordinatorka 
za področje zdravstvene nege in oskrbe v socialnovarstve-
nih zavodih v povezavi z zajezitvijo in obvladovanjem epi-

demije covida-19, prav tako je dr. Saša Kadivec sodelovala 
v delovni podskupini za oblikovanje predloga kadrovskih 
normativov in standardov v zdravstveni in babiški negi na 
sekundarni in terciarni ravni zdravstvene dejavnosti ter so-
delovala pri izvajanju strokovnih nadzorov s svetovanjem.
Imeli smo tudi volitve, kjer je strokovna sekcija dobila novo 
vodstvo ter člane izvršilnega odbora. 

Dejan Doberšek

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

Vodstvo sekcije je imelo dve korespondenčni seji, eno januar-
ja 2021 in eno oktobra 2021. 
Članice IO Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehni-
kov v nevrologiji so januarja soglasno potrdile donacijo Hr-
vatski udrugi medicinskih sestara (HUMS) za pomoč po po-
tresu 29. 12. 2020 in se strinjale, da bo ZT tudi v prihodnje v 
Upravnem odboru Zbornice – Zveze zastopala Irena Potočar.
Na oktobrski seji so članice IO potrdile kandidacijsko ko-
misijo za odpiranje prejetih vlog. Člani so Dejan Doberšek, 
Anita Pirečnik Noč, Maja Medvešček Smrekar in en član 
Zbornice – Zveze. 

II. Strokovna srečanja

19. 11. 2021 smo preko videokonference (ZOOM) v so-
delovanju s SiVita izvedli strokovno srečanje z naslovom 
Nevrološke bolezni – del našega življenja. 
Strokovno srečanje je spremljalo 73 udeležencev. 
Ob koncu strokovnega dela srečanja smo ravno tako pre-
ko videokonference izvedli volitve za novega predsednika 
in osem članov IO sekcije. Ti so svoje naloge prevzeli 1. 
januarja 2022.

Predsednik: Robert Rajnar
Člani IO sekcije: Nives Matko, Maja Medvešček Smrekar, 
Melita Kokol, Olga Žunkovič, Stanka Habjanič, Rozalija 
Šket, Irma Kumer, Darja Glavan

III. Program dela in cilji za leto 2022

18. 11. 2022 načrtujemo strokovno srečanje z okvirnim 
naslovom Strokovne sekcije Zbornice – Zveze v obrav-
navi nevrološkega pacienta. Točen naslov bomo določili 
na sestanku s člani IO sekcije, ki je načrtovan za petek, 14. 
1. 2022 v Celju. Tam bi izvedli tudi predajo vseh dolžnosti 
in dokumentov novemu predsedniku strokovne Sekcije MS 
in ZT v nevrologiji Robertu Rajnarju in zastavili nadaljnje 
strokovne in organizacijske cilje.

IV. Druge aktivnostiž

V letu 2022 načrtujemo: aktivno in pasivno udeležbo na 
kongresu ZN, vključitev pridruženih članov in članic sek-
cije, povezovanje z društvi in organizacijami, ki delujejo 
na področjih nevrologije, aktivnosti članov sekcije ob po-
membnejših datumih s področja nevrologije (npr. svetovni 
dan parkinsonove bolezni, multiple skleroze, demence, 
identifikacija ključnih strokovnjakov v Sloveniji z različnih 
subspecialnih področij nevrologije, kreiranje mednarodnih 
povezav, udeležba na vseh sejah OSS, posodobitev spletne 
strani naše sekcije na spletni strani Zbornice – Zveze.

Mag. Maja Medvešček Smrekar
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Sekcija medicinskih sester 
v promociji zdravja in 
zdravstveni vzgoji

Sekcija medicinskih sester in 
zdravstvenih tehnikov  
v otorinolaringologiji

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 

Strokovna sekcija medicinskih sester in zdravstvenih teh-
nikov v otorinolaringologiji letos praznuje 12. obletnico 
delovanja. Organiziramo vsakoletna strokovna izobraže-
vanja, kjer se osredotočimo na težave in obolenja, ki jih 
imajo pacienti na področju nosu, ušes in grla. Smo precej 
ozko strokovno usposobljeni, vendar pa je zanimanje za 
izobraževanja na našem področju veliko. 
 
Predsednica: Sonja Krajnik
Podpredsednica: Andreja Trdin
Člani: Breda Ponikvar, Matjaž Mrhar, Dunja Gornjak, Nata-
ša Veren, Danica Lukšič 

II. Strokovna srečanja

V letu 2021 nismo izvedli klasičnega strokovnega sreča-
nja, smo pa imeli kar nekaj delavnic na temo aspiracije in 
trahealnih kanil na ravni matičnih klinik. Prav tako smo 
imeli nekaj predavanj iz mehkih vsebin, saj smo pri zapo-
slenih opažali znake izgorelosti in kronične utrujenosti.

III. Program dela in cilji za leto 2022 

Cilj strokovne sekcije MS in ZT v otorinolaringologiji je, 
da se izvede čim več strokovnih izobraževanj, saj nas 
skrbi, da ni zadostnega prenašanja znanja na mlade ko-
lege in kolegice. Oddelki ORL splošnih bolnišnic se zaradi 
varčevanja združujejo z oddelki drugih področij. Ostali 
sta samo dve večji kliniki ORL (Ljubljana in Maribor), ki 
sta dolžni svoje znanje in izkušnje prenesti na zaposle-
ne v zdravstveni negi na področju ORL. To lahko storimo 
samo z nenehnim izobraževanjem ter razvijanjem sodob-
ne zdravstvene nege. 
V letu 2022 načrtujemo izobraževanje Izzivi v otorinola-
ringologiji, ki je bilo načrtovano v prejšnjem letu, vendar je 
bilo zaradi aktualne situacije prestavljeno na letos. Upam, 
da nam ga bo uspelo izvesti. V načrtu imamo tudi štiriurne 
delavnice na temo aspiracije in trahealnih kanil, ki bi jih 
želeli izvesti v živo in ne preko spleta.

Sonja Krajnik

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 

Namen in cilji sekcije:
• Spremljanje novosti in organizacija izobraževanj s 

področja promocije zdravja in zdravstvene vzgoje
• Prenašanje informacij, znanj preko strokovne revije 

Utrip in e-novic 

• Prizadevamo si za strokovni razvoj na področju 
promocije zdravja in zdravstvene vzgoje in podporo 
medicinskim sestram in babicam – izvajalkam in 
izvajalcem promocije zdravja in zdravstvene vzgo-
je. Pri svojem delu sledimo naslednjim zastavlje-
nim ciljem: raziskovalno utemeljeno ugotavljanje 
stanja in potreb na področju promocije zdravja in 
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zdravstvene vzgoje v Sloveniji, spremljanje in sou-
stvarjanje novosti na strokovnem področju, orga-
nizacija izobraževanj s področja promocije zdravja 
in zdravstvene vzgoje za strokovnjake zdravstvene 
in babiške nege, priprava kompetenčnega profila 
izvajalcev promocije zdravja in zdravstvene vzgo-
je, aktivno vključevanje v kadrovsko politiko na 
nacionalni ravni na področju promocije zdravja in 
zdravstvene vzgoje, poenotenje dokumentiranja in 
zbiranja podatkov in rezultatov dela v sodelovanju 
z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ), 
sodelovanje z drugimi strokovnimi sekcijami, regij-
skimi društvi, zdravstvenimi in izobraževalnimi in-
štitucijami, nevladnimi organizacijami, Zavodom za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Ministrstvom 
za zdravje in Ministrstvom za izobraževanje, zna-
nost, šport in enake možnosti ter vsemi drugimi 
pomembnimi institucijami. 

• Organizacija strokovnih izpolnjevanj z ožjega stro-
kovnega področja

• Podpora medicinskim sestram v preventivi, promo-
ciji zdravja in zdravstveni vzgoji …

Predsednica: viš. pred. Nataša Vidnar (2021–2025)
Podpredsednica: Tadeja Bizjak, (2021–2025)
Sekretarka: Ksenija Noč
Svetovalki: Majda Šmit, Sanja Vrbovšek
Člani IO (vsi mandat 2021–2025): Ksenija Noč, Tadeja Biz-
jak, doc. dr. Andreja Kvas, Mateja Učakar, Tamara Kofol, 
Tatjana Gregorič, Nataša Vidnar

II. Strokovna srečanja

• 10. 6. 2021, Debeli rtič: Družinska obravnava za 
zdrav življenjski slog in volitve novega IO sekcije

• 18. 11. 2021, Velenje, Hotel Paka: Spolno zdravje 
kot del življenjskega sloga posameznika (zara-
di epidemiološke situacije prestavljeno na 30. 3. 
2022) in nadomestne volitve za dva člana

III. Mednarodna dejavnost

10. 6. 2021 je vodenje sekcije prevzelo novo vodstvo (man-
dat 2021–2025), poleg tega pa so zaradi epidemije odpad-
le vse načrtovane aktivnosti in strokovna srečanja.

IV. Program dela in cilji za leto 2022 
• Organizacija in izvedba dveh enodnevnih strokov-

nih srečanj in ob tem izdaja recenziranih zborni-
kov prispevkov 

• Priprava strategije delovanja Sekcije medicinskih 
sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji za 
obdobje 2021–2031

• Okrepiti vlogo preventive, promocije in krepitve 
zdravja na nacionalni ravni in pomagati poiskati 
odgovore na vprašanje: »Kako reaktivirati pro-
mocijo zdravja, zdravstveno vzgojo, krepitev 
zdravja – preventivo po COVID-19, z roko v roki?«

• Vključiti vsebine promocije zdravja in zdravega ži-
vljenjskega sloga v kurikulum kot obvezne vsebine 
zdravstvenih študijskih programov visokošolskih 
zavodov in fakultet za zdravstvene vede 

• Dogovarjanje z NIJZ o nadaljevanju izobraževanja 
specialnega znanja za izvajalce zdravstvene vzgoje 
predšolskih in šolskih otrok ter mladostnikov

• Izvajalcem zdravstvene vzgoje, promocije zdravja 
(področje preventive) zagotoviti vidnejše mesto na 
preventivnem področju predšolskih, šolskih otrok in 
mladine ter odraslih in posebej vplivati na ranljive 
skupine v Sloveniji

• Promocija in objavljanje v strokovnih, poljudnoznan-
stvenih revijah ter redno sodelovanje z mediji in pro-
moviranje vsebin in izvajalcev preventive – diplomi-
ranih medicinskih sester s specialnimi znanji.

• Vplivati z vodstvom Zbornice – Zveze in drugimi 
ključnimi deležniki na statusne, organizacijske ter 
kadrovske spremembe medicinskih sester ter nas 
narediti »vidnejše«

• Sodelovanje pri spremembah Splošnih dogovorov 
za zdravstveno vzgojo z Zbornico – Zvezo, Ministr-
stvom za zdravje, NIJZ in ZZZS

• Ohranjati medpoklicno sodelovanje v smeri holi-
stične obravnave pacientov

• Krepiti vlogo diplomirane medicinske sestre, ki 
mora ostati nosilka zdravstvene vzgoje oz. še po-
večati (z argumenti) avtonomijo njenega delovanja

• Aktivno sodelovanje in promocija vse preventive 
(predsednice in članov izvršilnega odbora strokovne 
sekcije) na strokovnih srečanjih, znanstvenih kon-
gresih, konferencah doma in v tujini: ICN, Oxford …

• Delovni sestanki (vsake tri mesece) predsednice in 
članov izvršilnega odbora ter enakovredno upošte-
vanje predlogov vseh članov strokovne sekcije

• Biti zgled, avtentično delovati in vplivati na člane 
Zbornice – Zveze ter krepiti našo vlogo preko medijev

• Uresničevati vizijo: »Motivacija za zdrav življenj-
ski slog ima prednost pred zdravili – SKUPAJ 
lahko krepimo in ohranjamo zdravje!«
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V. Druge aktivnosti

• Pripombe in dopolnila na dopis NIJZ »Ponovni 
zagon aktivnosti vzgoje za zdravje za otroke in 
mladostnike ter odrasle v času umirjanja epide-
mije covida-19«

• Pripombe Ministrstvu za zdravje k predlogu Pravil-
nika o spremembah Pravilnika za izvajanje preven-
tivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni in 
delovni sestanek na MZ s predstavnico IO sekcije

• Pripombe in dopolnila na dokument Kadrovski 
standardi in normativi v zdravstveni in babiški negi 
Zbornice – Zveze

VIII. Najvidnejši dogodek 2021 

Strokovno srečanje 10. 6. 2021 na Debelem rtiču – Dru-
žinska obravnava za zdrav življenjski slog.
Izvolitev nove predsednice in novega IO Sekcije ter zahvala 
Majdi Šmit in prejšnjim članom IO Sekcije medicinskih se-
ster v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji.

Nataša Vidnar

Sekcija študentov zdravstvene 
nege in babištva 

I. Kratka predstavitev

Predsednik: Žiga Metelko (do 22. decembra 2021)

Podpredsednik: Žiga Tomšič (do 22. decembra 2021)

Člani: Grega Martin Glas, Patricija Lunežnik, Tamara Pav-
lovič, Žan Dreisibner, Helga Hamidović, Špela Klemenc (do 
22. decembra 2021)

Novi predsednik: Matic Pacek 

Podpredsednica: Sara Cizelj 

Člani: Žiga Metelko, Ajda Španring, Urška Novak, Jasmina 
Hadžić, Barbara Dvoršek, Patrik Berginc, Šejla Gazibara 

Namen in cilji sekcije so izobraževanje, povezovanje in kre-
pitev pripadnosti k stroki med študenti zdravstvene nege. 

• Povezovanje – v prvi vrsti povezovanje študentov 
zdravstvene nege iz vseh zdravstvenih fakultet in 
visokih šol. Študentom omogočiti povezovanje s 
študenti zdravstvene nege iz drugih držav Evrope 
ter študenti drugih strok, ki se vključujejo v zdra-
vstveni tim. 

• Izobraževanje – študentom ponuditi možnost za 
pridobitev dodatnega in novega znanja. Spodbujati 

vseživljenjsko učenje in raziskovanje v zdravstveni 
negi ter med študenti. 

• Krepitev pripadnosti k stroki – med študenti spodbu-
jati pripadnost k stroki zdravstvene nege in babištva.

II. Strokovna srečanja

•   Kako ukrepati pri nasilnem pacientu, 22. decem-
ber 2021. Na dogodku so bile izvedene tudi volitve 
za novega predsednika sekcije in nov izvršni odbor. 

III. Program dela in cilji za leto 2022 

V letu 2022 je začel delati novi izvršni odbor strokovne 
sekcije. Novi izvršni odbor bo sledil uresničevanju ciljev 
in namenu sekcije (izobraževanje, povezovanje in krepitev 
pripadnosti stroki). Eden glavnih ciljev bo tudi povečanje 
števila članov Zbornice – Zveze med študenti. Okrepili 
bomo promocijo sekcije in Zbornice – Zveze na socialnih 
omrežjih in tako privabljali nove člane. 

V okviru doseganja ciljev se bodo izvedla različna stro-
kovna in neformalna srečanja, na katerih se bodo lahko 
študenti spoznali in povezovali. 

Maja bomo izvedli tekmovanje ekip prve pomoči študen-
tov zdravstvenih fakultet. 
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IV. Druge aktivnosti

16. oktobra, mednarodni dan oživljanja, smo z Zvezo štu-
dentov medicine Slovenije sodelovali pri izvedbi vseslo-
venske akcije Slovenija oživlja. V večjih slovenskih mestih 
smo ljudem na več lokacijah prikazovali temeljne postop-
ke oživljanja in uporabo AED. 

Tako kot v letu 2020 smo tudi v začetku leta 2021 orga-
nizirali covidne odprave za pomoč v domovih starejših. V 
času najhujše covidne krize smo domovom starejših ob-
čanov in bolnišnicam pomagali iskati študente, ki so bili 
pripravljeni pomagati.

V. Najvidnejši dogodek 2021 

Decembra 2021 sta po treh letih zaključila mandat prvi 
predsednik in prvi izvršni odbor novoustanovljene Sekci-
je študentov ZNB. 22. decembra je tako delo začel novi 
izvršni odbor, ki ga sestavljalo študenti petih zdravstvenih 
fakultet v Sloveniji. 

Nekdanji predsednik Sekcije študentov ZNB Žiga Metelko 
je prejel spominski znak za požrtvovalnost v boju COVI-
DA-19 Republike Slovenije. 

Žiga Metelko 
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