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NAGOVOR PREDSEDNICE

Bogatejši, izkušenejši, modrejši … še za eno leto spopadanja s pandemijo koronavirusne bolezni. Še enkrat več smo dokazali, kako pomemben del slovenskega zdravstva – ne samo zdravstva, ampak tudi kako pomemben del družbe smo medicinske sestre in babice. Leto 2021
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 berejo znanstveno literaturo
in tiste, ki še verjamejo, da je zemlja ravna in so verodostojen vir podatkov socialna omrežja in še
mnogo, mnogo tega. V vsem tem pa, kot da smo ravno medicinske sestre, babice, zdravstveni
tehniki, bolničarji-negovalci na vseh ravneh zdravstvenega in socialnega varstva tisti, ki smo
družbi nastavljali ogledalo. V kliničnih okoljih niso obstajale in ne obstajajo prej omenjene delitve. Tu so bila le neizmerna prizadevanja delati strokovno, profesionalno, etično, predano, preko
vseh svojih zmožnosti za dobro sočloveka. 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.
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Strokovna organizacija Zbornica – Zveza se

strokovna društva so vse leto za svoje člane

ki so ga prejele doc. dr. Sanela Pivač, Zlatka

je na vse dogajanje odzivala z vso odgovor-

imela brezplačna izobraževanja iz obve-

Lebar, doc. dr. Radojka Kobentar, Jolanda

nostjo, vsemi razpoložljivimi viri, z znanjem,

znih in drugih vsebin. Na podlagi oddane

Munih, Vida Bračko, Barbara Bukovnik,

ne nazadnje tudi z močjo argumentov, ki

ponudbe smo bili veseli izbora Ministrstva za

Vesna Svilenković, Nataša Piletič, Tatjana

zdravje, ki nam je zaupalo in finančno nag-

Bočaj in Marija Adamič.

smo jih živeli in udejanjali članice in člani na
vseh ravneh in okoljih zdravstvenega in socialnega varstva.

radilo izvedbo delavnic osebne varovalne
opreme. Tudi potrebo po specialnih znanjih

Da mnogi zares izjemni dosežki ne bi bili
spregledani, smo ob koncu leta, žal tudi na

Skrb za članstvo je bila prednostna naloga

s področja obvladovanja okužb, povezanih

tudi v letu 2021. Podpora članstvu v smislu

daljavo, ob novoletni slovesnosti, ki je še

z zdravstvom v socialnovarstvenih zavo-

skrbi za prenos znanj, ki jih je sleherni lahko

vedno dostopna na našem »YouTubu kana-

dih, smo prepoznali kot priložnost in sestavili

lu«, podelili tudi zahvale za opravljeno delo.

ter ga v dveh ponovitvah tudi izvedli. Glede

Zahvale so prejeli: Zdenka Kramar in doc. dr.

na izredne razmere, v katerih smo se znašli

Branko Bregar za strokovno delo pri pripravi

zaposleni v zdravstveni in babiški negi, smo

Kadrovskih standardov in normativov v zdra-

prepoznali potrebo po podpori pri prepreče-

vstveni in babiški negi;

vanju izgorelosti v sklopu projekta Prizma.

Andrej Vojnovič za strokovni prispevek pri

Strokovne sekcije so organizirale več kot 100

nastajanju dokumenta Analiza razmer na

spletne strani, FB platforme in e-novic, kjer

izobraževanj in tudi mednarodna srečanja.

trgu dela in predlog politik ter ukrepov kad-

sledilci vsako leto intenzivno rastejo, kar nas

Da bi kar najbolje znali v svoje vrste sprejeti

zares razveseljuje. Šest številk glasila Utrip je

in opolnomočiti mlade strokovnjake, pa tudi

uporabil pri svojem delu in tudi podpornih
aktivnostih, ki krepijo tako telo in duha posameznika kot pripadnost in solidarnost stroki in
strokovni organizaciji. Informacije so vredne
toliko, kolikor hitro jih lahko delimo, zato smo
jih posredovali preko različnih medijev, da
bi le dosegle kar največ uporabnikov. Preko

bilo obsežnih, na več kot 600 straneh so nam
prinašale dogodke iz kliničnih okolij pa tudi intenzivnega političnega delovanja.
Vešči smo postali uporabe spletnih platform
in kratka izobraževanja v obliki e-delavnic, predavanj in četrtkovanj so se »prijela«

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

rovske 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 radiological
emergency combined with other incidents of
emergencies, Istanbul 2021;
red. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan-

in bodo ostala tudi v prihodnje, ko se bomo

prepoved zbiranja in druženja na javnih

lahko spet neomejeno družili. Ostala zato, ker

mestih si nismo dopustili, da svojega pra-

si jih lahko posamezniki ogledajo, poslušajo

znika vsaj s prejemnicami zlatega znaka in

takrat, ko jim ustreza.

prejemnico priznanja za življenjsko delo ne

prostoru; člani Delovne skupine za pripravo

bi praznovali v živo. Več kot primerna se

dokumenta Profesionalna podoba izvajal-

nam je zdela predsedniška palača. Predse-

cev zdravstvene in babiške nege ter oskrbe:

Spletno smo prvič izvedli tudi kongres zdravstvene in babiške nege, že 13. po vrsti, pod

stvena svetnica, za delo v izvršilnem odboru
Mednarodnega sveta ICN in promocijo slovenske zdravstvene nege v mednarodnem

naslovom »Medicinske sestre in babice

dnik države Borut Pahor je z velikim spo-

v središču globalnih izzivov za razvoj in

štovanjem predal priznanje za življenjsko

prihodnost zdravstva«, ki je bil že sam po

delo Angele Boškin gospe Marini Velepič

Njenjić, Majda Oštir, Darja Ovijač (predse-

sebi zgovoren. Zabeležili smo 800 udele-

in gostil deset prejemnic najvišjega prizna-

dnica delovne skupine), Nataša Piletič, Ire-

žencev tega spletnega dogodka. Regijska

nja Zbornice – Zveze zlati znak za leto 2021,

na Potočar in Marija Tomažič;

Helena Kristina Halbwachs, Tanja Gašperlin, Sabina Kaplan, Žiga Metelko, Gordana
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doc. dr. Ema Dornik za izjemni prispevek pri

Po dolgih letih intenzivnega dela, naposled

temveč tudi v celotnem zdravstvenem in tudi

ohranjanju dediščine babištva v slovenskem

tudi zares uspešnega sodelovanja z vsemi

širšem pogledu. Za vse to skrbijo s statutom

prostoru z digitalizacijo Babiškega vestnika;

sindikati, ki zastopajo zaposlene v zdravstve-

opredeljeni organi in delovna telesa, komisije.

Anton Justin, predsednik Sekcije medicinskih

ni in babiški negi, smo pripravili in izdali do-

Skupščina je najvišji organ, ki smo jo zaradi

sester in zdravstvenih tehnikov v anestezio-

kument Kadrovski standardi in normativi v

posebnih epidemioloških razmer lahko izvedli

logiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji, za

zdravstveni in babiški negi Slovenije, ki ga

šele v mesecu juniju na Brdu pri Kranju in iz-

največje število izvedenih izobraževalnih do-

je potrdil tudi Razširjeni strokovni kolegij za

godkov v letu 2021 ter Žan Čander in Marko

zdravstveno in babiško nego Slovenije. Že

Kukovec za organizacijo 7. kongresa Med-

2019 so sindikati z vlado (že drugič) dosegli

narodnega združenja reševalcev na motorju

podpis Sporazuma o razreševanju stavkov-

– IMRUA.

nih zahtev (2018), ki v točki XII. določa, da se

Zelo dobro je bilo vse leto tudi sodelovanje

vlada zavezuje, da bo pristojno ministrstvo

in povezovanje z Zdravniško zbornico in z

obravnavalo prejete predloge kadrovskih

na novo izvoljeno predsednico Zdravniš-

standardov in normativov za dejavnost zdra-

ke zbornice prof. dr. Bojano Beović. Obe

vstva in socialnega varstva v skladu s postop-

predsednici sta si zadali dve prednostni točki

kom, določenim v kolektivni pogodbi. Vlada

skupnega delovanja: specializacije s področja

Ponosni smo, da nam je uspelo izvesti posebno izobraževanje za mlade perspektivne
kadre, ki smo ga pripravili v okviru kampanje Nursing Now – projekt Nightingale
Challenge in se s tem vpisati na zemljevid
naprednih držav, ki imajo izdelano vizijo vo-

se je zavezala, da bo ministrstvo, pristojno za
zdravje, sprejelo kadrovske standarde in nor-

denja zdravstvene nege. Vse leto je posebna

mative na področju zdravstvene in babiške

delovna skupna »NANDA« intenzivno pripra-

nege ter oskrbe do 30. 9. 2019 z veljavnostjo

vljala gradivo Nursing Interventions Classi-

od 1. 1. 2020. Tudi v 2021 do sprejetja doku-

fication (NIC) in Nursing Outcomes Classi-

menta ni prišlo.

fication (NOC). Možnost vpeljave NANDA
negovalnih diagnoz, NIC in NOC v informacijski sistem bo pomemben mejnik v slovenski zdravstveni in babiški negi.

Strokovna sekcija medicinskih sester in
babic je izdala pomemben dokument Poklicne kompetence in aktivnosti babic.
Delovna skupina za ohranjanje zgodovine v

volili novega podpredsednika – mag. Janeza Kramarja in se za dva mandata vestnega
opravljanja podpredsedniške funkcije zahvalili Jožetu Prestorju.

zdravstvene nege in predstavitev izsledkov
11 strokovnih nadzorov Zbornice – Zveze v
socialnovarstvenih zavodih v letu 2020. Glede na izredne razmere v povezavi z epidemijo koronavirusne bolezni je bilo sodelovanje
nato preusmerjeno na skupno izvedbo izobraževanj 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 delova-

Hitre epidemiološke spremembe so nareko-

zdravstveni in babiški negi je sodelovala z

vale vse leto intenzivno delo tudi na področju

Rozalijo Rajgelj pri izdaji knjige Babice

priprave navodil, vezanih na zajezitev širje-

v Kranju in okoliških vaseh pred letom

in zahvala za vse, kar jim je uspelo pripraviti

nja in obvladovanja epidemije covida-19.

1950, ki smo jo izdali meseca maja v so-

ob obeh obletnicah.

Zares odlično je bilo sodelovanje z Ministr-

delovanju s Sekcijo medicinskih sester in

stvom za zdravje, s sektorjem za dolgo-

babic ter DMSBZT Gorenjske.

trajno 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.

nja, prav takšno obletnico so praznovali tudi v
Društvu MSBZT Ptuj-Ormož. Iskrene čestitke

Skupno je bilo v letu 2021 v medijih objavljenih 911 objav, od tega 83 TV-objav, 126 ra-

2021 je strokovna organizacija dopolnila 94

dijskih objav, 167 objav za tisk in 535 objav

let obstoja in delovanja. Morda bi izpadlo

za splet. Prepričani smo, da smo s tako inten-

malenkostno, če ne bi zapisali, da se njena

zivnim medijskim pojavljanjem pripomogli h

vloga in pomen krepita. A ne le med član-

krepitvi strokovne organizacije pa tudi poklica

stvom oziroma v zdravstveni in babiški negi,

medicinske sestre in babice.
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Z menjavo vlade se vsakokratno zamenja

da pomagamo, kakor najboljše zmoremo.

medicinskih sester) je skladno z načrtom

tudi minister za zdravje. V začetku leta je to

Zbrali smo finančna sredstva in skupaj z

dela izvedel tudi mednarodni kongres, ki je

mesto še pripadalo Tomažu Gantarju, nato

Društvom MSBZT Ljubljana preko Hrvatske

potekal virtualno, ter redno skupščino z izvo-

ga je zamenjal Janez Poklukar. Sodelovanje

udruge medicinskih sestara Hrvatske izro-

litvijo nove predsednice. Annette Kennedy

z ministrom še nikoli ni bilo tako intenzivno

čili dva avtomobila za potrebe patronažne

je nadomestila dr. Pamela Cipriano. Babi-

kot prav lani, predvsem zaradi usklajevanja

službe ZD Petrinja.

ce so bile neposredno vključene v delovanje

stališč glede kadrovskih standardov in normativov in tudi vključevanja naše organizacije

Največ aktivnosti v mednarodnem prostoru

EMA (Evropska babiška zveza).

je potekalo preko EFN (Evropska federacija

V tem še enem posebnem letu želim skleniti

združenj medicinskih sester), kjer imamo v

poročilo s posebno zgodbo o uspehu. Zgod-

izvršnem odboru združenja svojo predstav-

bo talentov, ki smo jih vsi skupaj polni in nam

nico. Redno smo prejemali in si izmenjavali

pomagajo, da vsa bremena svojega poklica, ki

sporočila, se udeležili dveh rednih skupščin

se z leti nalagajo in nas še kako izoblikujejo,

in se povezovali tudi s predstavniki evrop-

tudi zmoremo. Vseh vrst talentov premoremo,

skega parlamenta. Vse v povezavi z zaje-

od športnih, ki terjajo vztrajnost, pogum in

zitvijo pandemije z virusom SARS-CoV-2.

močno voljo, do kulinaričnih, ki bi lahko postali

Aktivnosti so potekale tudi v Mednarodnem

naš profesionalni izziv, do umetniških v sliki,

svetu medicinskih sester (ICN), kjer se je

poeziji in prozi, do teh, ki so »naše lavitke« z

naši zadnji aktivni članici upravnega odbora

njihovimi vokali ponesle na veliki polfinalni

(za Veroniko Pretnar Kunster in mag. Petrom

oder Slovenija ima talent. S tem so dokazale,

Aktivno je bilo tudi naše sodelovanje v med-

Požunom) prof. dr. Brigiti Skeli Savič iztek-

kako zelo se naša beseda, izrečena ali zapeta,

narodnem okolju. Žal se je začelo na najbolj

el mandat. Zahvaljujemo se ji za opravljeno

dotakne slehernega. Da je vse naše delo zares

žalosten način. Na začetku leta je potres

delo v mednarodni organizaciji in predsta-

veliko poslanstvo, ki vliva upanje in zaupanje,

v Petrinji porušil tudi zdravstvene objek-

vljanje slovenske zdravstvene nege v med-

ki bodri, spodbuja in pomirja. Vse to takrat, ko

te in čutili smo dolžnost in odgovornost,

narodnem prostoru. ICN (Mednarodni svet

človek to najbolj potrebuje.

v aktivnosti pri zamejitvi epidemije s koronavirusom. Se je pa znova 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 zaradi primanjkljaja kadra izvajalcev zdravstvene nege, ki nam ga v zelo kratkem času ne bo
uspelo izobraziti in usposobiti glede na potrebe, ki jih izkazujejo pacienti.

Hvala vsem, ki delite mišljenje, 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 aktivno v naši skupni strokovni organizaciji.
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POROČILO O DELU STROKOVNIH SLUŽB
ZBORNICE – ZVEZE
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V strokovnih službah Zbornice – Zveze je bilo lani 14 zaposlenih. V okviru kakovosti smo njihovo delo opredelili znotraj 11 procesov: proces upravljanja in vodenja (proces vodenja), proces podpore članstva, proces izvajanja strokovnega izpopolnjevanja 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, knjigovodstva in dela v tajništvu (podporni procesi).
V nadaljevanju bomo predstavili poročilo naših aktivnosti po posameznih procesih. Poročilo procesa vodenja je predstavljeno v prvem poglavju.

ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN
ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE
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OBVLADOVANJE VIROV IN NABAVE
VSEŽIVLJENJSKO UČENJE
PUBLICIRANJE

KATJA DROLC
Sprejemna pisarna

NATAŠA BOŽIČ

KATARINA PEČUH

Pisarna 5

Sprejemna pisarna

DELO V TAJNIŠTVU

KARMEN OZVALDIČ

MOJCA ČERČEK

Pisarna 16

Pisarna 15

PODPORA ČLANSTVU

KNJIGOVODSTVO

JELICA ŽALIG GRCE
Pisarna 13

KARMEN PETACI

DRAGA ŠTROMA JER

ANDREJ VOJNOVIČ

ANA TOMEC

Pisarna 16

Pisarna 13

Pisarna 15

Pisarna 14

Pisarna 13
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URŠA GLAVINAC
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IZVAJANJE STROKOVNIH NADZOROV S

JAVNA POOBLASTILA

SVETOVANJEM

Z-Z_organigram_press.indd 1

11.3.2021 11:42:29

13
PROCES PODPORE ČLANSTVA
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˝.
Lani so se na novo vpisali 804 člani, članstvo je prekinilo 627 članov, od tega 238 zaradi upokojitve, pri skupnem številu izpisov 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).

2014
14.960

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

14.647

14.928

15.332

15.829

16.443

16.383

16.011

–2 %

1,90 %

2,70 %

3,20 %

3,90 %

–0,36 %

–2,32 %

Gibanje v %

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

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

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

14980

14.647

14.928

15.332

15.829

16.443

16.383

16.011

Aktivni

Skupaj

Tabela 2: Število članov glede na status

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

14.920

863

228

16.011

SKUPAJ

Tabela 3: Stanje članstva po društvih – glede na status (na dan 31. 12. 2021)
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Komisija 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 zadovoljnih s postopki Zbornice – Zveze,
prav tako je 94 % vprašanih posredovanje informacij zaposlenih označilo kot zelo ustreznih.
PROCES IZVAJANJA STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA IN IZPOPOLNJEVANJA
V poročanju procesa izvajanja strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja vam predstavljamo podatke v tabelah, v nekaterih zaradi boljšega
razumevanja tudi primerjalno za leta nazaj.

Organizator

Izobraževanja

Termini

Udeleženci

433

962

18.099

zunanji
Zbornica – Zveza

23

57

5.831

strokovna društva

62

135

7.595

strokovne sekcije

61

111

5.961

delovne skupine
SKUPAJ

4

12

183

583

1.277

37.669

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

Organizator

2016

2017

2018

2019

zunanji

689

društva

119

2020

2021

729

967

1.475

877

962

126

145

166

104

135

str. sekcije

94

91

103

134

45

111

Zbornica – Zveza

10

15

15

24

120

57

delovne skupine
SKUPAJ

2

7

14

16

7

4

914

968

1.244

1.815

1.153

1.269

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Tabela 5: Število terminov izobraževanj

Organizator
društva

119

126

145

166

104

135

str. sekcije

94

91

103

134

45

111

Zbornica – Zveza

10

15

15

24

120

57

2

7

14

16

7

12

225

239

277

340

276

315

6%

16 %

23 %

–18 %

18 %

delovne skupine
SKUPAJ
% RASTI

Tabela 6: Število terminov izobraževanj Zbornice – Zveze
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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

23.695

31.203

37.815

52.246

19.511

37.669

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

10.546

13.221

15.260

17.027

8.001

19.570

13 %

15 %

12 %

–47 %

+144 %

SKUPAJ

Tabela 7: Število udeležencev na izobraževanjih

SKUPAJ
% glede na prejšnja leta

Tabela 8. Število udeležencev na izobraževanjih Zbornice – Zveze

Organizator

Termini

Udeleženci

Zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika

3

541

Kakovost in varnost v zdravstvu

9

929

10

472

Delavnica OVO

7

45

13. kongres

1

860

Drugo – četrtkovanja/on-line izobraževanja

25

2.984

SKUPAJ

55

5.831

Prizma

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

Društva

Termini

Udeleženci

1

26

202

11

38

636

Zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika

5

10

1.426

Kakovost in varnost v zdravstvu

6

12

1.580

23

86

3.844

Temeljni postopki oživljanja
Temeljni postopki oživljanja v sodelovanju s Sekcijo
reševalcev v zdravstvu

SKUPAJ

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

SPECIALNA ZNANJA V ZDRAVSTVENI IN BABIŠKI NEGI

Tabela 11: Specialna znanja od 2019 do 2021 v številkah
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Tabela 12: Lani je specialna znanja pridobilo 112 izvajalcev ZN.

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. 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 zdravstvene nege, leta 2020 pa 240 IZN.
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 ponavljajoče 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.
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Vloge – posamezniki
V obdobju od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 smo prejeli 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).

Postopki v obdobju

vloge –
organizatorji

vloge –
posameznik

vloge –
organizatorji

vloge –
posameznik

vloge –
organizatorji

vloge –
posameznik

2019

2019

2020

2020

2021

2021

Prejete vloge

990

1491

518

661

629

617

Pregledane in ovrednotene
s sklepi in LT

952

1721

469

560

638

763*

Tabela 13: Postopki v obdobju 2019–2021

Tukaj so vštete tudi vloge za e-izobraževanje, 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).

Leto 2020

22.184

Leto 2021

34.711

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

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 Zbornice – Zveze. V osebnih
letnih načrtih smo opredelili strokovni razvoj zaposlenih glede na potrebe delovnega mesta in željo zaposlenega.
PROCES IZVAJANJA JAVNIH POOBLASTIL
Splošno delo javnih pooblastil 2021
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov 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
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– 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:
• vodenje registra izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege;
• izdajanje, podaljševanje in odvzem licence izvajalcem zdravstvene in babiške nege;
• načrtovanje specializacij in specialističnih izpitov s področja zdravstvene nege;
• izvajanje strokovnega nadzora s svetovanjem s področja zdravstvene in babiške nege;
• 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 dopolnitvah 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 opredeljeno 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. 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. V
obdobju od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 smo 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 verodostojnosti dokumentacije na
srednje šole, fakultete in zavode, ki so dokumente izdali. Po uradni dolžnosti smo za namen vpisa v register ter podelitve licenc pridobili 2.010
potrdil o nekaznovanosti.
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 samostojno 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.

20

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 Republiki 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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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.
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 Dermatovenerološka 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 zdravstvene 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 izvajalcev zdravstvene nege.
Nadzorne komisije so poleg prepoznanih odstopanj prepoznale tudi dobre prakse na presojanem področju izvajanja zdravstvene in babiške nege.
Pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti je bilo nadzorovanih 50 izvajalcev zdravstvene nege. Dosežena skladnost po posameznih profilih je razvidna
iz grafa 4.
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Graf 4: 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 5).

Graf 5: Število izvedenih nadzorov

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),
3 postopke pa je Zbornica – Zveza začela na lastno pobudo. V zvezi s pritožbami 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 starejših 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, Zgornjesavinjski 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.
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Na Zbornico – Zvezo je bilo naslovljenih 210 strokovnih vprašanj, 2 vprašanji sta poslala 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 urgentnih 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 pregledala 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 strokovne 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 promocije 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.
PROCES PUBLICIRANJA
V proces publiciranja sodi izdaja mesečnih in periodičnih publikacij (Utrip in Obzornik zdravstvene nege), ki je v letu 2021 potekala 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.
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Dokumenti:
bančni izpiski

569

izdani računi

2424

prejeti računi

1336

AP, PP, PN, sejnine, šolnine
Dohodnina

117.316
646

Članarina
Dokumenti:
knjiženje članarine
izstavitev računov (upokojenci, študenti)

308.235
125

PROCES DELA V TAJNIŠTVU
Kompleksnost dela v tajništvu se odraža po številnih aktivnostih, usklajevanju in komuniciranju z različnimi člani in funkcionarji Zbornice – Zveze
ter z zunanjimi ustanovami. Tako smo 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 dokumentacije. 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 organizacija 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 na 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.
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Primerjava med letoma 2017 in 2021:
Aktivnost

2017

2021

Sporočila za javnost

29

25

E-novice

16

25

8.699

12.502

36,67 %

55,91 %

2.204

5.106

163

370

15.536

29.511

/*

911

Število naslovnikov na e-novice (zadnje e-novice v letu)
Povprečna stopnja odpiranja e-novic
Število sledilcev na Facebooku (na dan 31. 12.)
Število objav na Facebooku
Največji organski doseg objave na Facebooku
Število objav v medijih
*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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R E G I J S K A S T R O K O V N A D R U Š T VA
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STROKOVNA SREČANJA

Društvo medicinskih
sester, babic in
zdravstvenih tehnikov
Ljubljana

Predsednica: Đurđa Sima
Podpredsednik: mag. Peter Požun za
splošne zadeve
Podpredsednica za področje izobraževanja
in raziskovanja: Gordana Lokajner
Podpredsednica za interesne dejavnosti:
Nada Sirnik

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

Društvo MSBZT Ljubljana je v sodelovanju

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

oživljanja.

• Duševno zdravje – tesnobna stanja – Psihiatrična klinika Ljubljana Izobraževanje
smo zaradi velikega zanimanja pripravili
dvakrat.

obiskalo in uspešno jih je zaključilo 201

• Obvladovanje agresije v zdravstveni negi
– Psihiatrična klinika Ljubljana

Članstvo še vedno zanima področje komple-

• Psihoze in delo z obolelimi (prva izvedba)

Zaradi narave dela in podajanja vsebine, ki

• Odvisnost in delo z odvisnimi

zahteva fizično prisotnost, je ena delavnica v

• Stanovalec z demenco – negovanje in skrb

času strogih omejitev odpadla.

• Odvisnost in delo z odvisnimi

Spletno delavnico z naslovom Napolnimo

OBVEZNE VSEBINE ZA PRIDOBITEV
LICENČNIH TOČK PREDAVANJA
• Kakovost in varnost v zdravstvu – obvladovanje z zdravstvom povezanih okužb
Zaradi epidemioloških razmer je bilo izobraževanje organizirano preko spletne
aplikacije Zoom, in sicer štirikrat.
• Poklicna etika v zdravstveni in babiški negi
Jeseni smo imeli tri enodnevne seminarje
etike v sklopu seminarjev Zakonodaja v
zdravstvu in Poklicna etika v zdravstveni

Društvo MSBZT Ljubljana je veliki preizkušnji
navkljub zaradi 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 valovi epidemije in ob upoštevanju strogih epidemioloških zahtev smo nekatere prireditve lahko izvedli tudi »v živo«.

• Temeljni postopki oživljanja

in babiški negi. Ob zaključku vsakega se-

s Sekcijo reševalcev v zdravstvu organizirano 21 delavnic temeljnih postopkov
Delavnice TPO so bile dobro obiskane,
tečajnikov.

mentarne medicine in naravnega zdravilstva.

čašo življenja smo izvedli v začetku maja.
Vsebine za krepitev in širitev osebnega in
poklicnega razvoja so se izvedle v precej
zmanjšanem obsegu. Večina je potekala v
spletnem okolju.
Tema in način podajanja namreč zahtevata fizično prisotnost, delavnici Šola proti bolečini
v križu in Govorica telesa smo prestavili v
leto 2022.
Na željo članov je bila marca ponovljena lanskoletna dvodnevna delavnica o barvni terapiji.

minarja je bilo prvič izvedeno preverjanje

Prvo predavanje Učinkovita komunikacija

osvojenega znanja v obliki testa. Za pre-

pri soočanju s težavnimi sogovorniki je bilo

davanja po spletu so udeleženci prejeli
tudi pisno gradivo.
• Zakonodaja s področja zdravstva
Udeležencem smo omogočili spoznavanje
najpomembnejših vsebin s področja zakonske ureditve zdravstvenega zavarovanja in zdravstvene dejavnosti. Poleg tega
so udeleženci pridobili tudi razširjen nabor
informacij iz delovne prakse.

konec marca, nato še maja in oktobra. Predavateljica Helena Zajec je razložila naravo konflikta, kdo so težavni sogovorniki, kako reagirajo ter kako se odzvati in vesti v konfliktnih
situacijah.
Leto smo zaključili s tradicionalnim ženskim
večerom pod naslovom Uporabimo čuječnost v vsakdanjem življenju.
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INTERESNE DEJAVNOSTI

STROKOVNA SREČANJA

Naši člani so lahko sodelovali na Ljubljanskem

Obvezne vsebine – modul licenca

maratonu.

Kakovost in varnost v zdravstvu smo v
spletnem okolju organizirali sedemkrat, zakonodajo s področja zdravstva in poklicno
etiko trikrat, temeljne postopke oživljanja pa
osemkrat.

V sezoni 2021/22 potekajo delavnice joge,
pilatesa in razgibalnih vaj.
V preteklem letu smo se likovnice kljub slabšim razmeram dobro organizirale in varno
prebile skozenj.
Razstava junija do konca leta je bila v DSO
Tisje. Druga razstava je bila postavljena septembra v podjetju Salus.
Klekljarska dejavnost pri DMSBZT Ljubljana

Društvo medicinskih
sester, babic in

dve.

Maribor

hrbtenica, Obravnava pacienta na področju
internistične nujne pomoči, Timska obravpsihiatrično obravnavo po spletu in v živo (z

Predsednica: Ksenija Pirš

rednim letnim občnim zborom 16. 9. 2021),

Podpredsednica: mag. Barbara Donik

kako najti izgubljeni zagon.

Slovensko društvo hospic, Motivacija –
Lani so potekale tudi učne delavnice s
področja alternativnih in komplementarnih

nas je v času epidemije dodatno povezalo.

ganizirala 12 različnih dogodkov –predava-

bili Nujna stanja v oftalmologiji, Zdrava

nava pacienta v ambulanti za skupnostno

Imeli smo 16 pohodov in kolesarski izlet, kar

Sekcija upokojenih medicinskih sester je or-

v živo je bil samo en skupaj z rednim letnim
občnim zborom društva. Naslovi in teme so

nam je pripravljala posnetke, s katerimi smo z

Od načrtovanih treh razstav smo pripravili

so več ali manj potekali v spletnem okolju,

zdravstvenih tehnikov

je potekala lani v spletnem okolju. Mentorica
lahkoto osvojile neznane tehnike.

Strokovni klinični večeri

Namen in cilji DMSBZT MARIBOR so partnerstvo z notranjimi (člani) in zunanjimi ude-

pristopov za ohranjanje zdravja in dobrega
počutja.

Povezali smo se s strokovno organizacijo

jimi nameni, opredeljenimi v statutu društva.

Skupina za osebno rast in duhovni razvoj
se srečuje ob petkih, praviloma dvakrat mesečno. Tako skupina kot njene članice in člani
smo skupaj rastli v zavedanju, da moramo
najprej dobro poznati svoj duhovni svet, da bi
se lahko uspešno odzivali na duhovne potrebe pacientov in jim zagotavljali kompetentno
duhovno podporo.

Hrvatsko udrugo medicinskih sester, tako da

V delovanju, v odnosih s člani, njihovimi dru-

smo lahko zdravstveni ustanovi za potrebe

žinskimi člani in z zunanjim okoljem si priza-

Access Consciousness®

patronažnega delovanja izročili avtomobil z

devamo za trajnostni razvoj, delovanje v jav-

logotipom Društva MSBZT Ljubljana.

nem interesu, ki se odraža v vplivu aktivnosti

nja, kulturne obiske in izlete po Sloveniji.

leženci ter neprekinjen razvoj trdne, prožne
strokovne organizacije, ki nudi strokovne in

Leto 2021 smo obeležili s humano gesto pre-

kakovostne storitve na opredeljenih področjih

bivalcem hrvaškega mesta Petrinja, ki so ob

v sodelovanju z drugimi regijskimi društvi ter

rušilnem potresu 29. 12. 2020 izgubili velik

s strokovnimi sekcijami, z Zbornico – Zvezo pri

del svojih domov in gospodarskih objektov.

doseganju skupnih interesov v skladu s svo-

na zdravje in dobro počutje ljudi in prispeva k
ugledu stroke zdravstvene in babiške nege ter
Đurđa Sima, predsednica s podpredsedniki

oskrbe. Tako prispevamo k povečevanju druž-

in nosilci dejavnosti pri društvu

beno pomembne moči naših poklicnih skupin.

Organizirana je bila delavnica osebnega razvoja v štirih delih z naslovom »Izobraževalne
urice: Tetralogija – kaj je lahko še boljše kot
to?«. Udeleženci so za vsako delavnico prejeli gradivo z zapisanimi tehnikami in orodji za
dostop do zavedanja. Vsa orodja in tehnike
smo praktično trenirali na delavnicah.
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ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST
Prenovili smo 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 društvom in dejavnostmi, predvsem
ob udeležbi na oddaji Slovenija ima talent
smo objavljali informacije o delovanju društva
ter promovirali tako 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).
DRUGE AKTIVNOSTI

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 Nightingale. Razstavo smo 8. septembra 2021 preselili
na razstavni hodnik Doma Danice Vogrinec
Maribor. 8. marca 2022 se razstava seli v Zavod Dornava.
20. septembra 2021 nam je v družbi članic
in članov društva je uspelo organizirati ogled
Partizanske bolnice Jesen.
Na 4. Mariborskih dnevih zdravja (Zdravje
– gibanje – voda), 7. in 8. oktobra 2021, je
delovna skupina predstavila razvoj uniforme
oz. delovne obleke medicinskih sester nekoč in danes. Društvo se je predstavilo tudi s
predstavitveno zloženko.

Delovne skupine

INTERESNE DEJAVNOSTI

Delovna skupina za ohranjanje zgodovine

Likovna dejavnost (Boža Majcen, vodja)

zdravstvene in babiške nege v regiji (Mar-

Članicam likovne skupine društva ob delu še
vedno uspeva slediti notranji potrebi po likovnem ustvarjanju. Lani so se prvič predstavile

jeta Kokoš, vodja, Silva Vuga, izr. prof. dr. Jadranka Stričević, Milena Frankič, Tanja Glavič)

na razstavišču Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Karlinia pod novim mentorskim
vodstvom Irene Gajser. Razstava je bila na
ogled od 17. avgusta do 10. septembra 2021.
Pevski zbor La Vita (glej VIII) (Anemarija
Smonkar, vodja, Klementina Mikec Korpič,
zborovodkinja)
Ženski pevski zbor La Vita s pesmimi že vrsto
let opogumlja in razveseljuje številne bolne,
pomoči potrebne, ranljive pa tudi sodelavce,
prijatelje, sorodnike, najbližje in številne
podpornike. Lani so lavitke zaznamovale tudi
širši slovenski medijski prostor.
NAJVIDNEJŠI DOGODEK 2021
V času, ko smo si v izrednih razmerah v družbi kot poklicna skupina prizadevali izboljšati
pogoje dela in kot zagovorniki 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 zdravstvene in babiške nege
ter oskrbe. Odzvali smo se povabilu Zbornice – Zveze, predsednice Monike Ažman in
se kot DMSBZT Maribor s pevsko zasedbo
La Vita udeležili oddaje Slovenija ima talent.
Na avdicijskem nastopu smo se predstavile s
pesmijo Dan ljubezni, 28. novembra pa smo
s priredbo pesmi skupine Abba Angeli živijo
nastopile na polfinalnem odru oddaje. Pesmi
smo namenile tudi vam, spoštovani stanovski
kolegice in kolegi, v zahvalo za poslanstvo, ki
ga »živimo«. Hvala vsem, ki ste podprli naš
skupni glas. Želimo si, da bi v prihodnje bili še
bolj slišni, odločni in enotni.

Nastop na polfinalnem odru oddaje
Slovenija ima talent, pevski zbor La
Vita (Fotografija: Damjan Žibert)
Ksenija Pirš in Barbara Donik

30

Društvo medicinskih
sester, babic in
zdravstvenih tehnikov
Celje

Strokovno DMSBZT Celje je samostojno,
neprofitno, stanovsko in prostovoljno združenje medicinskih sester, babic in zdravstvenih
tehnikov, ki so zaposleni na področju celjske
regije na primarni, sekundarni in terciarni ravni. Društvo uspešno deluje že 58 let. Namen
združenja je predvsem razvoj kakovostne in
varne zdravstvene in babiške nege. Poudarek dajemo vseživljenjskemu izobraževanju
na področju stroke, izvajamo učne delavnice s
področja stresa in komunikacije, obvladovanja
konfliktnih situacij in kako prispevamo k boljšemu razvoju medosebnih odnosov. S krovno
organizacijo Zbornico – Zvezo, ki si z neizmernimi napori prizadeva pri ohranitvi in napredku
stroke, tako ali drugače sodelujemo in verjamemo, da nam bo s skupnimi močmi uspelo.
STROKOVNA SREČANJA IN PROJEKTI

Predsednica: Tomislava Kordiš
Podpredsednica: Petra Auser Štefančič

Za svoje člane in druge izvajalce zdravstvene
nege smo pripravili izobraževanja iz obveznih
vsebin, in sicer kakovost in varnost v zdravstvu, etika in zakonodaja in temeljni postopki oživljanja.

V okviru strokovnih popoldnevov smo organizirali različna zanimiva predavanja, ki so bila
dobro obiskana, npr. Preventiva izgorelosti med zdravstvenimi delavci, Supervizija
za zdravstvene delavce, izkustveno usposabljanje za zdravstvene delavce Življenje
močnejše od smrti, Vpliv zasvojenosti staršev na njihove otroke, Dejstva in miti o bolečini v prsnem košu, Smernice za oživljanje
2021 Evropskega reanimacijskega sveta,
Metoda komunikacije izločanja kot podpora
novorojenčku v domačem okolju pri izločanju in odvajanju, Komunikacijski kažipot
v zdravstvu, Hitra interpretacija EKG zapisa za medicinske sestre, Sauvakävely (nordijska hoja) enostavnost poudarjenih gibov,
Oskrba bolnikov s kamni v sečilih.
INTERESNE DEJAVNOSTI
Regijska proslava društva 29. 9. 2021 v Narodnem domu Celje
Na proslavi smo se zahvalili upokojenim kolegicam, ki so jim z ramen padle obveznosti in
skrbi, ki so jih spremljale od prve zaposlitve
do trenutka, ko so zapustile delovno okolje.
Zdaj je čas zanje, za njihove drobne radosti
in konjičke.
Ogledali smo si gledališke predstave Adamsovi, Mali otroci veliki problemi, Večno samska in obiskali Tehno park v Celju.
Pohodniška sekcija društva je lani organizirala kar nekaj pohodov, večinoma zadnjo
soboto v mesecu in seveda ob upoštevanju
vseh priporočenih ukrepov NIJZ.
Seznam pohodov 2021: Gonžarjeva peč –
Radojč – Ramšakov vrh, Jetensberg – Sveti
Jakob – Katarina, Črno jezero – Osankarica – Trije kralji, Križevnik, Veliki Javornik –
Koprivnik – Bohor, Žerdonarjeva pot

Tekaška ekipa je bila tudi lani uspešna.
(Fotografija: Arhiv društva)
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Poročilo tekaške ekipe
Tekaška ekipa je bila tudi lani uspešna. Člani
smo se udeležili naslednjih tekaških dogodkov Trail-tek na Svetino, Konjiški maraton,
Trail Kranjska Gora, Ljubljanski maraton, Phi-

soljudi, ki smo jo ponotranjili v občutek, da

varnost v zdravstvu ter tečaje temeljnih po-

nam je človek grožnja, da so grožnja otroci,

stopkov oživljanja z AED. V živo smo imeli

starostniki, tujci, zdravstveni delavci, sosedje

strokovno srečanje pod naslovom Ko nam jo

in kar je še tistih drugih, je prizadela več ljudi,

možgani zagodejo z zasvojenostmi in volilni

kot jih lahko doseže katerakoli okužba ...«

V spletnem okolju smo organizirali predava-

lips trail Izola, Tek ob Savinji DMSBZT Celje.
Hvala vsem tekačem za trud in podporo

občni zbor septembra v hotelu Astoria Bled.

Tomislava Kordiš

društva.

nja Sodobno zobozdravstvo, Oskrba starejših
– sedanjost in vizija prihodnosti, Preprečevanje izgorelosti med zaposlenimi v zdravstveni
negi, Pomen preventivnih programov za od-

Članica tekaške ekipe Jana Petelinšek

raslo populacijo v času epidemije …

Konjiški maraton

Člani in članice društva so tudi lani vestno

Kot že nekaj let smo tudi lani za božič organi-

objavljali in pisali za glasilo društva Utrinki in

zirali obdaritev otrok svojih članov.

strokovno glasilo Zbornice – Zveze Utrip ter
pripravili zbornik Ko nam jo možgani zago-

Članica IO Petra Markovič je za vsakega ot-

dejo z zasvojenostmi.

roka, teh je bilo sto, posebej zavila darilo. Še

Na UO in skupščino smo vložili pobudo za

dobro da je nekaj daril ostalo, saj so se oglasile članice iz Doma upokojenih ob Savinji, ker
zaradi obilice dela in naporov niso pravočasno sporočile imen svojih nadobudnežev, zato
je Petra naknadno še zanje zavila darila

oprostitev članarine članom, ki so v tekočem

Društvo medicinskih
sester, babic in

Nedavno sem zasledila misli Damjane Ponde-

zdravstvenih tehnikov

lek in pomislila, da lahko njene misli prenese-

Gorenjske

mo tudi v svoje delovno okolje. »Pogovoriti bi

mesto, za vsakega sodelavca smo v podjetjih

Predsednica: Alenka Bijol
Podpredsednici: Zorica Panić in Nina Trifoni

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. Socialna distanca do

izletih, tekaški delavnici, tečaju športnega

Občasno so potekali country ples, vadbe intenzivnih treningov, pilatesa in joge. Za ljubitelje kulture smo imeli abonmajske karte
Toneta Čufarja na Jesenicah.

sodelavec je enako naš in moramo ustrezno

prinaša posebna situacija. Pomeni resnično

z Urošem Štefelinom, se družili na planinskih

Prešernovega gledališča Kranj in Gledališča

ni, agencijski ali honorarni sodelavec. Vsak

samo zaščitnih sredstev in prilagoditev, ki jih

nekateri smo kuhali na kulinaričnih delavnicah

slabo vreme.

odgovorni, pa naj bo zaposleni, pogodbe-

poskrbeti zanj. V času epidemije to ne pomeni

Poskrbeli smo tudi za interesne dejavnosti,

ne zaradi epidemije, ampak nam jo je zagodlo

uporabnike in druge deležnike, da bo prav tudi
zdravje in delovna mesta. Za vsako delovno

Pobudnica je bila naša članica Ivana Zupan.

plezanja, žal je odpadel izlet v Dolomite, pa

se morali o tem, kako poskrbeti za sodelavce,
v trenutkih, ko je vse narobe. Da obvarujemo

koledarskem letu izpolnili starost 80 let in več.

STROKOVNA SREČANJA

Najvidnejši dogodek lanskega leta je bilo praznovanje 30. obletnice organiziranega de-

Lani smo v društvu zaradi zaradi epidemije

lovanja upokojenih članov Društva MSBZT

koronavirusne bolezni organizirali izobra-

Gorenjske.

ževanja več ali manj v spletnem okolju. Za
licenčne točke smo organizirali obvezne vsebine Zakonodaja s področja zdravstvene in
babiške nege in poklicna etika, Kakovost in

Društvo MSBZT Gorenjske že 30 let skrbi tudi
za medicinske sestre, babice in zdravstvene tehnike, ki po upokojitvi še vedno ostanejo redni člani društva – v okviru sekcije upokojenih članov.
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V slavnostnem delu srečanja sem kot predse-

Sledil je nagovor predsednice društva, ki je sek-

dnica sekcije obujala spomine na leto 1991.

ciji podelila tudi priznanje za dolgoletno sode-

Takrat je bil v Psihiatrični bolnišnici Begunje

lovanje in rast na področju zdravstvene nege.

ustanovljen Aktiv upokojenih MS in ZT. Za
prvo predsednico 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. Danes sekcija šteje 108 članic in
1 člana. Ob zaključku slavnostnega nagovora sem v imenu vseh članov sekcije Društvu
MSBZT Gorenjske izročila zahvalo za vso

S svojo prisotnostjo nas je počastila tudi
Monika Ažman, članica Društva MSBZT Gorenjske in predsednica Zbornice – Zveze, ki je
spregovorila o kritičnem položaju na področju
zdravstvene nege in o pomanjkanju političnega posluha za problematiko. Ne gre samo za
podcenjenost tega poklica. Postavlja se tudi

Društvo medicinskih
sester, babic in

vprašanje zagotavljanja varne in kakovostne

zdravstvenih tehnikov

zdravstvene nege zaradi odhajanja kadra na

Novo mesto

druga delovna področja. Pritisk kadrovske
podhranjenosti, povečanega obsega dela in
težjih delovnih pogojev je prevelik.

dolgoletno pozornost, namenjeno upokoje-

Slavnostna večerja z izbranim jedilnikom je še

nim članom društva in se z njo zahvalila tudi

dodatno prispevala k pomembnosti dogodka,

za dobro sodelovanje. Šopek pa je bil name-

ki smo ga obogatili tudi s prijetnimi spomini

njen predsednici društva Alenki Bijol za njen

na čase, ko smo še same bile aktivne na raz-

empatični odnos do upokojenih članov.

ličnih področjih zdravstvene nege.

Predsednica: mag. Jožica Rešetič
Podpredsednica: Marjeta Berkopec

Mandat je predsednici in članicam organov
potekel maja 2020. Od takrat smo štirikrat

Jana Ivanka Zupan in Alenka Bijol

poskušali izvesti volilni občni zbor, vendar ga
zaradi epidemioloških razmer nismo mogli. V
programu dela društva za leto 2022 je volilni
občni zbor načrtovan v maju.
DMSBZT NM je prostovoljno, samostojno,
nepridobitno, stanovsko, nestrankarsko združenje medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja.
Prioritetne naloge društva so skrb za napredek in uveljavitev zdravstvene nege, redno
strokovno izobraževanje, družabna srečanja,
strokovne ekskurzije, povezovanje s krovno

(Fotografija: Arhiv društva)

organizacijo in sodelovanje z drugimi regijskimi društvi in strokovnimi sekcijami.
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razmer

odpovedana,

zato

smo

članom

društva za novoletno darilo poslali različne
okuse čajev.

Na Krasu je krasno …
(Fotografija: Arhiv društva)
Ob dnevih medicinskih sester in babic smo
imeli informacijsko stojnico v Splošni bolnišnici Novo mesto (SB NM) in svoje delo
predstavili v lokalnih medijih. Ravno tako
smo pripravili predstavitev zdravstvenih, socialnovarstvenih in izobraževalnih zavodov s
področja zdravstvene nege na Dolenjskem,
v Beli krajini in Posavju. Predstavitev smo na
Lani smo v sodelovanju z drugimi regijskimi
strokovnimi društvi organizirali spletna izobraževanja iz obveznih vsebin za obnovo
licence. V spletnem okolju imeli strokovno
srečanje Izzivi današnjega časa, v Splošni
bolnišnici Novo mesto pa smo ob dnevu higiene rok pripravili stojnico in na ekranih predvajali informacije o pomenu higiene rok, ki je
med epidemijo še toliko bolj pomembna.

Novembra 2021 je novomeško bolnišnico
obiskala predsednica Zbornice – Zveze Mo-

ključkih USB posredovali vsem sodelujočim
zavodom, da so jo ob dnevu medicinskih se-

nika Ažman. Ogledala si je delo v intenzivnih

ster predvajali v svojih prostorih.

enotah.

Dijakinje in profesorice Srednje zdravstvene

Namesto prednovoletne zabave smo člane

in kemijske šole Novo mesto so na stojnici v

društva povabili na ogled opere Julija v Kulturnem centru Janeza Trdine v Novem mestu,
vendar je bila zaradi slabih epidemioloških

SB NM predstavile uniformo F. Nightingale.
Lokalni mediji so na svojih straneh predstavili dobitnico zlatega znaka Zbornice – Zveze
Nataše Piletič
Za strokovno glasilo Zbornice – Zveze Utrip
so članice pripravile veliko zanimivih člankov,
nekaj iz zgodovine, epidemije covida-19, izobraževalnih srečanj …
Načrtovanih izletov zaradi epidemije ni bilo
mogoče izvesti. Program 4-dnevnega izleta
v Srbijo je bil pripravljen, zbirali smo tudi prijave, toda zaradi poslabšanja epidemioloških
razmer smo izlet morali odpovedati.

Na praznovanju 12. maja so sodelovale
tudi dijakinje in dijaki Srednje
zdravstvene in kemijske šole Novo mesto
(Fotografija: Arhiv društva)
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Marjeta Martinčič je organizirala dva pohoda,

medicinskih sester, babic in zdravstvenih teh-

in sicer na Ostri vrh in po Krasu.

nikov Slovenije.

Najvidnejši dogodek društva lani je bilo pra-

Tudi leto 2021 je zaznamoval covid-19, kljub
temu smo realizirali nekaj ciljev, prednost pa

znovanje dneva medicinskih sester.

namenili izobraževanju iz obveznih vsebin za
pridobitev licenčnih točk.

Ob mednarodnem dnevu medicinskih sester,
12. maja, smo povabili pomočnice oz. pomoč-

Pripravili smo 11. Pomurski in 7. Mednarod-

nike direktorjev za zdravstveno nego oziroma

Strokovno društvo

glavne medicinske sestre zdravstvenih, so-

medicinskih sester, babic

cialnovarstvenih in izobraževalnih zavodov s
področja zdravstvene nege iz Dolenjske, Bele

ni simpozij o kronični rani in imeli volilni zbor

in zdravstvenih tehnikov
Pomurje

krajine in Posavja. Predstavili so svoje zavode

članov SDMSBZT Pomurja. Žal je bilo za člane
izvršilnega odbora le nekaj novih kandidatur.
Skupaj s Splošno bolnišnico Murska Sobota
smo izdali Zbornik povzetkov simpozija o kro-

in delo zaposlenih v zdravstveni negi ter spre-

nični rani.

govorili o pomenu zdravstvene nege v zavo-

Skupine za samopomoč so pomagale v izred-

du. Prispevke smo zbrali in jih uredili v enotno

nih razmerah covida-19.

predstavitev ter jo na USB ključkih poslali
vsem sodelujočim zavodom. Ob prazničnem
dnevu so jih predvajali na informativnih pri-

12. maja, na mednarodni dan medicinskih

Predsednica: Dragica Jošar

sester, smo sodelovali v oddaji Aktualno na

Podpredsednica: Brigita Kovačec

Pomursko-madžarskem radiu Lendava in se
predstavili na radiu Romic.

kazovalnikih, kjer so jih lahko spremljali bolniki in drugi obiskovalci zavodov. Predstavili

     

Zaradi epidemije je bilo nekoliko manj inte-

smo zgodovino društva, njegov pomen za ra-

Namen in poslanstvo društva sta strokovno

resnih dejavnosti, vendar nam je junija uspe-

zvoj zdravstvene in babiške nege na svojem

izobraževanje ter skrb za neprekinjen razvoj

območju in aktivnosti, ki potekajo v društvu.

stroke zdravstvene in babiške nege.

Zavodi so se predstavili v sliki in nekateri tudi

Poleg

v besedi. Seveda smo ponosni na to, da smo

omogočamo tudi kulturne in rekreativne dejavno-

našli pot in način, da se ob svojem prazniku
predstavimo uporabnikom in tudi sodelavcem, upamo pa, da bomo praznovanje dneva medicinskih sester in babic že letos lahko

strokovnega

izobraževanja

članom

sti ter organiziramo strokovne ekskurzije. Vse to
izvajamo z namenom, da združeni v delu, izobraževanju in poslanstvu promoviramo poklic ter
nudimo kakovostno zdravstveno in babiško
nego in pomoč sočloveku. V svojem okolju

izvedli tako kot včasih – v živo, da se bomo

spodbujamo preventivo in zdrav način življenja.

lahko srečali in se poveselili ter poklepetali.

Društvo v regiji deluje že 62. leto in ima okrog
1300 članov iz vseh zdravstvenih, socialnih
in zdraviliških zavodov v Pomurju, iz Sredn-

Kristina Novak

je zdravstvene šole, Fakultete za zdravstvene
vede. Vključeni smo v Zbornico zdravstvene
in babiške nege – Zvezo strokovnih društev

lo organizirati planinski pohod na Lovrenška
jezera.
Kar nekaj dogodkov je zaznamovalo lansko
leto, npr. volilni zbor članov in volitve poslancev za Skupščino Zbornice – Zveze. Spregledati ne smemo dobitnikov srebrnih znakov in
priznanj najzaslužnejšim za leto 2020. Prejemniki srebrnih znakov so bili Marija Flisar,
Karolina Kovač, 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 Hegeduš iz Splošne bolnišnice MS in Natalija Škafar iz Zdravstvenega doma Lendava.
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Društvo je lani praznovalo 60. obletnico delovanja društva, za kar nam je predsednica
Zbornice – Zveze Monika 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

dejavnostih. Gradimo na sodelovanju z drugimi regijskimi društvi ter s krovno organizacijo Zbornico – Zvezo. Namen delovanja
je spodbujanje pripadnosti poklicni skupini,

aktivnosti narekovalo vsakodnevno spopadanje z epidemijo covida-19. Vseh načrtovanih

Kljub epidemiji smo junija v Portorožu organizirali strokovno srečanje z naslovom Izzivi
zdravstvene in babiške nege IX: Promocija
zdravja in volilni občni zbor. Izobraževanja
iz obveznih vsebin zdravstvene in babiške
nege smo v sodelovanju z drugimi strokovnimi društvi organizirali v spletnem okolju.

aktivno sodelovali pri prepoznavanju, prepre-

Druga strokovna srečanja smo zaradi epidemije covida-19 preložili na letos.

na vsakodnevno narekovane spremembe in

V društvenem glasilu Utrip smo objavljali pomembnejše dogodke, objavljali pa smo tudi v
Primorskih novicah.

medicinskih sester, babic

Zaključilo se je drugo leto, v katerem nam je

razvoj stroke zdravstvene in babiške nege,
skrb za izboljšanje počutja slehernega našega člana. V preteklem letu je bila večina predvidenih dogodkov ponovno zavrta, razlog žal
vsi poznamo.

Od interesnih dejavnosti nam je oktobra uspelo organizirati pohod Kokoško.

Strokovno društvo

IZZIVI LETA 2021

dogodkov nam tudi lani ni uspelo realizirati.
Ne samo zaradi restriktivnih pogojev, ampak
ker smo vsi zaposleni na področju zdravstvene nege na prav vseh zdravstvenih ravneh
čevanju, omejevanju in zdravljenju posledic
epidemije, 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
s tem močno razvili inovativnost, ki smo jo
nato uspešno uporabili pri vsakdanjem delu.
Izzivi korone pa so kljub vsemu prispevali nekaj neprecenljivega. Prišlo je do spontanega
sodelovanja vseh zaposlenih v zdravstveni
in babiški negi tako znotraj matičnih delovnih ustanov kot med ustanovami na različnih
ravneh zdravstvenega varstva. S ponosom in
hvaležnostjo, da znamo stopiti skupaj in si v
slabih trenutkih pomagati.

in zdravstvenih tehnikov

Junija je Strokovno društvo MSBZT Koper v

Koper

sodelovanju z Zbornico – Zvezo organiziralo popoldansko druženje z delegacijo strokovnjakov, ki delujejo pod okriljem Fondacije
Fami – Za unapređenje zdravstvene/socialne
zaštite v projektu Jačanje sestrinstva u Bosni

Predsednica: Doroteja Dobrinja

i Hercegovini. Delegacija je bila na obisku v

Podpredsednica: Maja Praček

Sloveniji med 22. in 26. 6. 2021 in je v tem
času spoznavala dobre prakse na področju
izvajanja zdravstvene nege v kliničnih okoljih

Poglavitna

naloga

našega

strokovnega

društva je povezovanje in združevanje članov
na različnih izobraževanjih in tudi interesnih

Utrinek iz covidnega oddelka Splošne
bolnišnice Izola
Fotografija: Arhiv društva)
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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 slovenske obale smo si ogledali tudi
z barke in poskrbeli, da so se gostje z
nami imeli resnično lepo ...
(Fotografija: Arhiv društva)
Doroteja Dobrinja

članov. V društvu se povezujejo medicinske
sestre, babice, zdravstveni tehniki severnoprimorske regije, ki so zaposleni v zdravstvenih, socialnovarstvenih zavodih, zdravstvenih
šolah, vojašnicah, drugih ustanovah, pri zasebnikih in upokojeni člani, članice ter študen-

Društvo medicinskih
sester, babic in
zdravstvenih tehnikov

tje Univerze na Primorskem. Člani društva so
delovali že v šestdesetih letih preko različnih
strokovnih sekcij pri Zvezi društev medicinskih sester Slovenije.

Podpredsednica: Monika Kalin Vodopivec

V društvu sledimo ciljem, ki so usmerjeni v
izobraževanje, raziskovanje, samostojnost,
odgovornost, partnerstvo, preventivno delo,
promoviranje zdravja ter vključevanje in sodelovanje z lokalnimi skupnostmi. Dejavnosti
izvajamo z namenom, da združeni v delu, izobraževanju in poslanstvu promoviramo poklic
ter nudimo kakovostno zdravstveno nego in
pomoč sočloveku.

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Nova Gorica šteje 714

Lanskoletni mednarodni dan medicinskih
sester smo v društvu obeležili na prav poseben način, razvozili smo 1160 rogljičkov na
14 lokacij v severnoprimorski regiji in se tako

Nova Gorica

Predsednica: Metka Plesničar

članicam in članom zahvalili za ves njihov trud
in požrtvovalnost v času 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 neformalno
nadaljevali z druženjem in koktajli.
Organizirali smo dva izleta. Junija smo si
ogledali najstarejše slovensko mesto Ptuj in
muzejsko zbirko na Ptujskem gradu. Sledil je
ogled najstarejše slovenske vinske kleti. Obiskali smo tudi Lovrenc na Pohorju.
Za jesenski izlet smo si izbrali obisk ene najlepših alpskih dolin v Evropi – Logarsko dolino.
Najvidnejši dogodek lanskega leta je bila
vsekakor 50. obletnica ustanovitve in delovanja Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Nova Gorica.
Na slavnostni prireditvi v Kulturnem domu
Nova Gorica smo se 17. septembra zahvalili
vsem kolegicam in kolegom, ki so pustili vidno
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sled v delovanju in razvoju društva ter prvič

Predsednica Društva MSBZT Nova
Gorica Metka Plesničar ob prejemu
priznanja Zbornice – Zveze. Na
fotografiji sta (levo) predsednica
Zbornice – Zveze Monika Ažman
in (desno) Anita Prelec, izvršna
direktorica Zbornice – Zveze
(Fotografija: Casarsa – Tinta foto
studio)

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, babic in zdravstvenih tehnikov je
leta 1971 privedlo do ustanovitve Društva
medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Nova Gorica. Namen društva je povezovanje v delu, izobraževanju in poslanstvu
za promocijo poklica ter krepitev kakovosti
zdravstvene in babiške nege.
Pred začetkom slavnostne prireditve smo si
članice in člani ter vabljeni gostje v avli Kulturnega doma lahko ogledali izbrana slikarska dela
upokojene medicinske sestre Marice Kobal.

Marica Kobal je tudi avtorica prečudovite sli-

Društvo je svojih 50 let – pol stoletja organi-

ke Sončnice, ki jo je ob koncu prireditve v dar

ziranega združevanja in delovanja – obeležilo

prejela častna članica Rada Skočir za svo-

tudi z izdajo zbornika z željo, da v nem obudi-

je dolgoletno učinkovito delo v organizaciji

mo dogodke na preteklost, se še bolj poveže-

društva ter širjenje pravega sestrskega duha

mo ter okrepimo pripadnost poklicu in društvu.

med kolegicami in kolegi.

Če kdaj, potem smo prav v zadnjem obdobju

Častni članici društva Radi Skočir so poseb-

medicinske sestre, babice in zdravstveni

no presenečenje pripravili njeni sodelavci in

tehniki

prijatelji iz Zavoda za prestajanje kazni zapo-

zdravstvenem sistemu ključna. Epidemija je

ra Koper, oddelek Nova Gorica. Blaž Čebron

razgrnila že desetletja znane težave zdra-

nam je ob tej čudoviti priložnosti zaigral na

vstvene in babiške nege. Zavedamo se, da

Radi ljubo glasbilo, škotske dude. Nepozabno

je treba sistemsko urediti ustrezne delovne

glasbeno doživetje pa nam je pričaral tudi Vo-

pogoje, kadrovske normative, zmanjšati obre-

kalni ansambel Reunion.

menitve zaposlenih ter poskrbeti za dostoj-

Predsednica Zbornice – Zveze Monika Ažman
je društvu izročila priznanje za 50-letnico organiziranega delovanja ter se zahvalila za
strokovno in požrtvovalno delo, za neizmerno
predanost in vsakodnevno skrb, ki jo zaposleni v zdravstveni in babiški negi izkazujemo.

pokazali,

da

je

naša

vloga

v

no plačilo za izjemno odgovorno delo, ki ga
opravljamo. Kljub težkim razmeram društvo
v prihodnost zre z optimizmom. Še naprej
bomo delovali z namenom povezovanja, organiziranja strokovnih in družabnih srečanj,
delavnic in tkanja novih poznanstev. Ostajamo ponosni na svoj poklic in verjamemo, da
bomo skupaj premagali vse izzive, ki nam pri-

Rada Skočir, častna članica Društva
MSBZT Nova Gorica
(Fotografija: Casarsa – Tinta foto
studio)

dejo naproti.

Metka Plesničar
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osebnostne rasti članstva ter aktivno sodeluje pri uveljavljanju sprememb, ki jih narekuje razvijajoči se poklic zdravstvene in babiške nege.

Društvo medicinskih
sester, babic in
zdravstvenih tehnikov
Ptuj - Ormož

Predsednica: Tanja Ribič Vidovič
Podpredsednica: Nevenka Rosić

Predsedstvo DMSBZT Ptuj-Ormož ima po
statutu 17 članov predsedstva, predsednika
in podpredsednika. Častno razsodišče ima pet
članov in Nadzorni odbor tri člane. Mandatno
obdobje vseh članov predsedstva, predsednice, podpredsednice, Nadzornega odbora in
Častnega razsodišča je štiri leta, 2018–2022
(sklep Občnega zbora 17. 2. 2018).
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ptuj-Ormož (v nadaljevanju DMSBZT Ptuj-Ormož) je prostovoljno,
samostojno, nepridobitno združenje medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov
ptujsko-ormoške regije, ki delujejo na področju zdravstvene in babiške 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,

Velik poudarek je namenjen strokovnim izobraževanjem in medsebojnim odnosom. Poleg strokovnih izobraževanj društvo skrbi tudi
za kulturno, stanovsko, socialno in športno
dejavnost članov. Izstopajo planinski pohodi,
ekskurzije, 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 promovira 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 združevanje, skrb za strokovni razvoj s ciljem izboljšati kakovostno obravnavo
pacientov in neprekinjen razvoj stroke zdravstvene in babiške nege v regiji. Spodbujamo
raziskovalno 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 zavedanje pomena in vrednosti našega dela, kajti zgled medsebojnega sodelovanja in odgovorno zavzemanje za znanje in
razvoj pomembno določata našo prihodnost.
STROKOVNA IZOBRAŽEVANJA DMSBZT
PTUJ-ORMOŽ 2021
Novosti pri prehrani in oskrbi oseb s sladkorno boleznijo, 14. 6. 2021 po spletu
• 21. 6. 2021, SB dr. Jožeta Potrča Ptuj
• 2. 9. 2021, hotel Roškar
• 12. 10. 2021, SB dr. Jožeta Potrča Ptuj
• 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
• 26. 10. 2021, SB dr. Jožeta Potrča Ptuj
• 17. 11. 2021, spletno okolje

V sodelovanju z regijskimi strokovnimi društvi
smo za člane društva organizirali izobraževanja iz obveznih vsebin kakovost in varnost
v zdravstvu, zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika in temeljni postopki
oživljanja z vključenim AED. Poleg obveznih
vsebin smo v spletnem okolju organizirali
še predavanji Novosti pri prehrani in oskrbi oseb s sladkorno boleznijo in Sodobna
obravnava bolnika z možgansko kapjo v
luči covida-19, v živo pa izobraževanja Temeljni postopki oživljanja, zunanja defibrilacija pri odraslih in etični vidik pri TPO, Sodobne tehnologije pri zdravljenju sladkorne

Jubilejni zbornik, vabilo in srebrni znak
DMSBZT Ptuj-Ormož
(Fotografija: Arhiv društva)
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Dobitnice srebrnih znakov DMSBZT
Ptuj-Ormož, z leve proti desni: Natalija
Matjašič, Jožica Potočnjak, Marta
Hanžekovič, Marjana Tkalec, Marjana
Nipič, Irena Galun in Danica Ambrož
(Fotografija: Arhiv društva)
v hotelu Primus, na kateri smo se s priznanji,
plaketami, zahvalami in srebrnimi znaki poklonili najzaslužnejšim članom.

bolezni (in redni občni zbor), Prepoznava in
ukrepi pri kritično bolnem otroku, klinični
večer POCT (organiziranje in izvajanje laboratorijskih testov ob pacientu) in Higiena rok
z učnimi delavnicami.
Zaradi epidemije nekaterih strokovnih izobraževanj in družabnih aktivnosti, načrtovanih za
2021, nismo mogli realizirati in jih bomo letos.
Najvidnejši dogodek lanskega leta je bil praznovanje 50. obletnice DMSBZT Ptuj-Ormož
s slavnostno podelitvijo srebrnih znakov.

8. 9. 2021 smo v DMSBZT Ptuj–Ormož obeležili 50. obletnico društva. Ob tej priložnosti
smo podelili srebrne znake, 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 obletnici – ob spoštovanju vseh epidemioloških ukrepov – pripravilo slovesnost

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 prepoznavnosti 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 je društvo vodilo 11
predsednic društva, in sicer 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.

Predsednica Zbornice – Zveze Monika
Ažman, predsednica DMSBZT
Ptuj-Ormož Tanja Ribič Vidovič in
podpredsednik Zbornice – Zveze Janez
Kramar
(Fotografija: Arhiv društva)

40
Priznanja DMSBZT Ptuj-Ormož so prejeli

Irena Galun svoje bogate izkušnje, znanje

Olga Hren, Manica Krsmanović, Helena Po-

nesebično predaja mlajšim kolegicam. Kot

pušek, Snežana Vindiš, zaposleni na področju

izkušena, polna znanja in praktičnih izku-

ZN v Psihiatrični bolnišnici Ormož.

šenj je med leti 1990 in 1994 vodila Društvo

Srebrni znak DMSBZT Ptuj-Ormož so pre-

medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov

jele Danica Ambrož iz Doma upokojencev

Ptuj-Ormož. Zavzemala se je za kompetence

Ptuj, Marta Hanžekovič iz Zdravstvenega

medicinskih sester, za dobre medosebne od-

doma Ormož, Natalija Matjašič iz Splošne

nose. Z dobro voljo, optimizmom in izrazitimi

bolnišnice Ptuj – Oddelek za intenzivno te-

sposobnostmi je znala povezovati. Je oseba,

rapijo, nego, anestezijo in terapijo bolečine,

na katero se lahko vedno zanesemo.

Marjana Nipič iz ZUDV dr. Marijana Borštnarja Dornava, Jožica Potočnjak iz Centra

Irena Galun je medicinska sestra v pravem

za starejše občane Ormož, Marjana Tkalec iz

pomenu besede. Je profesionalna, srčna,

Zasebne ordinacije za predšolske otroke Bri-

odgovorna, pozitivna, zanesljiva, korektna.

gita Habjanič Merc in Tominc

Odlikuje jo pošten in profesionalen odnos do

Priznanje srebrni znak za življenjsko delo je
lani prejela Irena Galun, medicinska sestra z
veliko začetnico.
Irena Galun se je po končani Srednji zdra-

Društvo medicinskih
sester, babic in
zdravstvenih tehnikov
Koroške

bolnikov in sodelavcev. Ponosni smo, da smo
lahko bili del njene bogate poti. Čeprav je že v

Predsednica: Janja Pungartnik

zasluženem pokoju, je polna novih idej, pozi-

Podpredsednica: Jelena Čubra

tivne energije in dobre volje.

vstveni šoli Maribor zaposlila v Splošni bol-

DMSBZT Ptuj-Ormož je ob 50. obletnici

nišnici Ptuj na kirurškem oddelku kot srednja

podelila tudi zahvale Zbornici – Zvezi, Splo-

medicinska sestra. Zaradi želje po novem

šni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj, Psihia-

znanju je nadaljevala šolanje ob delu na Višji

trični bolnišnici Ormož, ZUDV dr. Marijana

zdravstveni šoli Ljubljana, enota Maribor, kjer

ki delujejo na področju zdravstvene in babiške

Borštnarja Dornava, Zdravstvenemu domu

nege in tako s skupnim znanjem prispevati k

je 1982. leta diplomirala. Svojo pot je nadalje-

Ptuj, Zdravstvenemu domu Ormož, Centru

razvoju le-te.

starejših občanov Ormož in Domu upoko-

V okviru društva od leta 1996 deluje tudi

jencev Ptuj.

sekcija upokojenih medicinskih sester. V

vala 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

Hvala vsem, ki ste pomagali in prispevali svoj

na svojo poklicno pot, bila je gonilna sila, ko

kamenček v mozaik, ki je našo slovesnost na-

so na oddelku uspešno izpeljali projekt novo-

redil enkratno in nepozabno.

rojencem prijazna porodnišnica. Od 2011 pa

je za sabo pustila neizbrisen pečat s svojim
strokovnim delom, profesionalnostjo in predanosti delu medicinske sestre.

cinske sestre, babice in zdravstvene tehnike,

njej se srečujejo medicinske sestre, ki tudi
upokojitvi ostajajo aktivne na različnih področjih in na ta način v tesnem stiku z društvom in s stroko, ki so ji pripadale. Na mlajše
člane prenašajo dolgoletne bogate izkušnje,
na srečanjih z drugimi upokojenimi medicin-

do svoje upokojitve 31. 12. 2020 je bila vodja
negovalnega tima. Na ginekološkem oddelku

Namen društva je strokovno povezati medi-

Tanja Ribič Vidovič

skimi sestrami iz vse Slovenije pa poskrbijo za
živ stik s preteklostjo ter se skozi strokovna,
kulturna in druga srečanja veselijo napredka
stroke in društva.
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Lani smo uspešno izpeljali načrtovana stro-

• aktivno sodeluje na področju razvijanja
kulturne in zgodovinske dediščine medicinskih sester in babic;

kovna izobraževanja v okviru modrih torkov,
večinoma v spletnem okolju. Poskrbeli smo
tudi za nekaj izobraževanj za osebno dobro
počutje, npr. Tehnike sproščanja, Se zavedam
svojih potreb?, Joga skozi asane, pranajamo in
meditacijo, Joga – praktične vaje … V živo smo
v Zdravstvenem domu Ravne organizirali temeljne postopke oživljanja z AED.
Društvo se je vključevalo v vse aktivnosti
Zbornice – Zveze. Na spletnih straneh društva
smo redno objavljali aktualna dogajanja v

Društvo medicinskih
sester, babic in
zdravstvenih tehnikov
Velenje

društvu in na Zbornici – Zvezi.
Sofinancirali smo udeležbo vseh članov
društva, ki so za sredstva zaprosili v skladu s
Pravilnikom društva o dodeljevanju sredstev
iz sklada za izobraževanje. Ob mednarodnem
dnevu medicinskih sester in babic smo pripravili izjavo za javnost v regionalnih medijih in

Predsednik: asist. mag. Janez Kramar
(2017–2021)
Podpredsednik: Andrej Koletnik (2017–
2021)

sodelovali s pisnim prispevkom v reviji Špital.
Izvedli smo strokovno popoldne Epidemija
covida-19 na Koroškem.
Septembra smo imeli zbor članov in podelili priznanja SDMSBZT Koroške za leti
2019 in 2020.
Oktobra smo sodelovali na ženskem forumu,

Splošni namen društva je poglobljeno strokovno združevanje skladno s cilji in nameni:
• društvo ohranja, razvija in krepi vlogo
poklica – izvajalca zdravstvene in babiške
nege z namenom zagotoviti status in
ugled zaposlenih v zdravstveni in babiški
negi v družbi;

• z izvajanjem svojih aktivnosti se društvo
vključuje v lokalno zdravstvenovzgojno
delovanje ter razvija vlogo partnerja v
družbeni skrbi za zdravje in podporo prebivalstvu v vseh življenjskih obdobjih, v
			 trenutkih zdravja in bolezni;

kjer je članica društva Kristina Pur predavala
o raku dojk.

Janja Pungartnik

• aktivno skrbi za stanovsko, socialno, kulturno in športno udejstvovanje ter za izboljševanje kakovosti življenja svojih članov;

• razvija medsebojne odnose s strokovnimi
regijskimi društvi, strokovnimi sekcijami,
Zbornico – Zvezo, sindikatom delavcev v
zdravstveni negi ter z drugimi strokovnimi
združenji in institucijami na lokalni, državni
in mednarodni ravni.

Prednosti za člane so brezplačna izobraževanja, osebnostna rast in sofinanciranje prostočasnih aktivnosti ter izletov.
Lani smo v spletnem okolju organizirali dve
izobraževanji, marca Obvladovanje sladkorne bolezni in decembra obvezne vsebine
Zakonodaja s področja zdravstva in poklicna
etika. Trikrat smo v živo organizirali temeljne
postopke oživljanja z uporabo AED dvakrat v
Topolšici in enkrat v Velenju.
Društvo smo predstavili v almanahu Naš čas.
Predsednik društva Janez Kramar je deloval v
medresorski skupini Ministrstva za zdravje za
pripravo Nacionalne strategije za trajnostno
upravljanje razpoložljivosti zdravstvenih delavcev in sodelavcev v RS.
Poskrbeli smo tudi za interesne dejavnosti
svojih članov, obiskali smo delavnico sodobnih kuharskih tehnik, organizirali planinski
pohod in enodnevno potepanje po Sloveniji,
ob mednarodnem dnevu žena pa članicam
podarili ogled gledališke predstave. Imeli smo
tudi občni zbor.
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.

Janez Kramar
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STROKOVNE SEKCIJE
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Sekcija medicinskih
sester in zdravstvenih
tehnikov v medicini dela,
prometa in športa

Zaradi že dve leti trajajoče epidemije covida-19 smo se medicinske sestre v MDPŠ
vključile v testiranje na prisotnost virusne
okužbe SARS-CoV-2 s hitrimi antigenskimi
testi, najprej v posebej izpostavljenih okoljih
(ogrožena skupina ljudi: šolstvo, zdravstvo
...), kasneje pa še za vse druge. 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 cepljenja 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 posameznik okuži ...

Biljana Gaberc
Predsednica: Darja Magnik
V. d. predsednice: Biljana Gaberc

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
diplomiranih medicinskih sester na področju
medicine dela, prometa in športa in opažamo,
da je potreba po tej specializaciji vse bolj nujna.
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov v medicini dela, prometa in športa
sodeluje v evropskem združenju za medicino dela FOHNEU, kjer smo dejavni že leta in
nas v njem zastopa Nevenka Šestan v delovni
skupini za izobraževanje. Lani srečanja zaradi
epidemije ni bilo.
Vizija strokovne sekcije je strokovno, kakovostno, uspešno in povezovalno delovanje. Zelo
dobro sodelujemo tudi z drugimi strokovnimi
sekcijami v okviru Zbornice – Zveze.

Namen in cilji strokovne sekcije so ohranjanje in nadaljevanje bogate tradicije, skrb
za strokovni napredek zdravstvene nege na
področju psihiatrije, povezanost in strokovno
sodelovanje med vsemi psihiatričnimi bolnišnicami in posebnimi socialnimi zavodi, med
različnimi strokami in drugimi poklicnimi skupinami ter tudi povezava in prenos znanja na
mlade, povezovanje med teorijo in prakso,
znanjem in izkušnjami.
S Psihiatrično bolnišnico Ormož smo ob dnevu duševnega zdravja organizirali strokovno
srečanje Medpoklicno sodelovanje v zdravstvu, hkrati smo imeli tudi volitve vodstva
sekcije.
O strokovnem srečanju smo izdali zbornik
prispevkov z recenzijo. Ob dnevu duševnega
zdravja smo sodelovali v oddaji Dobro jutro
na RTV Slovenija
Za izvajalce centrov za duševno zdravje
(CDZ), obravnavane paciente in družinske
člane smo pripravili navodila za delo pod naslovom Priporočila za preprečevanje prenosa
okužbe z virusom SARS-CoV-2.
Sekcija MS in ZT v psihiatriji je članica HORATIO – Evropskega združenja zdravstvene
nege na področju psihiatrije.

Sekcija medicinskih
sester in zdravstvenih
tehnikov v psihiatriji

Predsednik: Darko Loncnar
Podpredsednik: Aljoša Lapanja

V 2021 smo vstopili z optimizmom in hkrati
z bojaznijo, kaj sledi. Kaj kmalu smo se srečali
kot v preteklem letu z omejitvami obvladovanja epidemije covida-19.
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 psihoterapevtske 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
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Podelitev priznanj na ožjem strokovnem
področju v psihiatriji, Ormož 2021
(Fotografija: Domen Predojevič)

smo še prav mi »nosilci« vseh reorganizacij in
sprememb v obravnavi, 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
izolacijske 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 žarek
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 nabirale
tako pri posameznikih kot na ravni družbe. Le
s skupnimi močmi in ustreznimi sistemskimi

rešitvami bomo zmogli zadostiti vsem potrebam pomoči potrebnih. Pri tem računamo
na pomoč Zbornice – Zveze in sindikatov, da
bo naš poklic doživel družbeno, predvsem
pa politično priznanje, sprejetje kadrovskih
normativov in ustrezno finančno vrednotenje
našega dela. Z »neizprosnim bojem« smo si
to v času epidemije novega koronavirusa več
kot zaslužili.

Darko Loncnar

Strokovno srečanje Medpoklicno
sodelovanje v zdravstvu, Ormož 2021
(Fotografija: Domen Predojevič)
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Znanje je vrednota. Znanje je moč. Znanje je
nekaj zelo velikega in pomembnega.

Sekcija medicinskih
sester v vzgoji in
izobraževanju

Predsednik: doc. dr. Boris Miha Kaučič
Podpredsednica: Danica Artnak

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/zdravstvenike, učiteljice/učitelje in predavateljice/predavatelje zdravstvene nege, ki
poučujejo za poklice izvajalce v zdravstveni
negi in oskrbi.

zdravstveno in vzgojno tematiko. Najvidnejši
dogodek lanskega leta je bil strokovni seminar Znanje kot vrednota.

Irena Šumak (predsednica do 14. 9. 2021)
in doc. dr. Boris Miha Kaučič

Naša vizija bo še naprej usmerjena v opolnomočenje učiteljev zdravstvene nege tako na
srednješolskem kot visokošolskem izobraževanju. Še naprej bomo gradili mostove povezovanja in sodelovanja.
V sekciji bi radi razširili svoje delovanje na področje raziskovanja v zdravstveni negi in na
mednarodno sodelovanje v FINE.
Vse leto 2021 smo po šolah pripravljali radijske izobraževalne ure za dijake in v spletnem okolju organizirali različna predavanja z

(Fotografije: Arhiv sekcije)
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Strategija in aktivnosti zdravstvene nege zajemajo več področij, ki jih želimo doseči. V ta
namen strategija in aktivnosti zdravstvene
nege opredeljujejo naslednje cilje:
1. pregled nad stopnjo zahtevnosti obravnave bolnikov v EIT,
2. priprava smernic za razvoj zdravstvene
nege s področja EIT,

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

Predsednik: Anton Justin
Podpredsednica: Marjeta Nemeš

Namen in cilji Sekcije MS in ZT v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji so
skrb za strokovni napredek, povezanost in
strokovno sodelovanje med vsemi bolnišnicami in klinikami. V strokovni sekciji si želimo
enotno graditi vizijo med različnimi strokami
in poklicnimi skupinami.
2021 smo zaradi epidemije organizirali predvsem e-izobraževanja, največ s področja bolečine pod skupnim naslovom Interdisciplinarni pristop obravnave bolnika z bolečino
– mala šola bolečine za zdravstveno nego,
2. del: Obvladovanje bolečine pri otroku in
mladostniku, 3. del: Zdravljenje bolečine, 4.
del: Nadzor analgezije in podpora bolniku,
5. del: Bolečina pri rakavih bolnikih in v paliativni oskrbi. Pripravili smo še izobraževanji
Dihalna podpora pri kritično bolnih pacientih in Hemodinamski monitoring.

3. opredelitev stopnje zahtevnosti obravnave bolnikov v EIT in zadostnega števila MS
za delo z bolniki,

učnih delavnic na daljavo. Številni zaposleni,
člani naše strokovne sekcije, so se v kliničnih
okoljih srečevali z nekaterimi strokovnimi dilemami, v sklopu strokovne sekcije smo člani
sodelovali, si svetovali in skupaj premagovali
izzive v zdravstveni negi najbolj kritično bolnih v izrednih razmerah.

Anton Justin

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.
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 zdravstveni 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 transfuziologiji postavili nalogo, da
skrbimo za varno in kakovostno obravnavo
pacientov ter primerno delovno okolje medicinskih sester v EIT.

Sekcija medicinskih
sester in zdravstvenih
tehnikov v patronažni
dejavnosti

Predsednica: mag. Andreja Krajnc

Namen Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti je

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov v anesteziologiji, intenzivni terapiji
in transfuziologiji je članica IFNA, EFFCNA in
WFCCN ter mednarodno sodeluje s HDMSARIST in UINARS.

proučevanje strokovnih vprašanj s področja

S pomočjo spletnega izobraževanja smo
poglobili znanje s področja informacijske
tehnologije in izvedbe seminarjev oziroma

predek stroke, poenotenje metodologije in

patronažnega varstva in patronažne zdravstvene nege, organiziranje izobraževanj z
vseh področij zdravstvene nege ter sorodnih
ved, katerih vsebine so pomembne za napostopkov v patronažni zdravstveni negi in
zagotavljanje razvoja in napredka v stroki.
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Lani smo z vodji patronažnih služb v sple-

OPZN, objavljanje strokovnih člankov in novosti v Utripu, Obzorniku zdravstvene nege in
drugih publikacijah.

tnem okolju organizirali posvet ter sodelovali
pri pripravi navodil (NIJZ) za cepljenje paci-

Kot večini strokovnih sekcij in društev je epidemija tudi naši sekciji preprečila marsikatero
načrtovano strokovno izobraževanje. Smo
pa pripravili in usklajevali navodila za delo v
operacijskih prostorih v primeru okužbe s koronavirusom.

entov na domu proti covidu-19 z vključitvijo
patronažne službe in navodil za izvajanje,
beleženje in obračunavanje storitev v patronažnem varstvu (NIJZ).
Analizirali smo podatke o opravljenih storitvah in pripravljali izhodišča za nadaljnje
ukrepe z željo dokončne ureditve financiranja področja patronažne dejavnosti. Podatke
smo poslali na ZZZS in predlagali spremembe
za splošni dogovor 2021.

Sekcija medicinskih
sester in zdravstvenih
tehnikov v operativni
dejavnosti

Pripravili smo tudi pripombe na Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi.

Tatjana Požarnik

Delovna skupina, ki je pri sekciji zadolžena za
pripravo predlogov in dogovorov za področje
financiranja patronažnega varstva, se je v letu
2021 dvakrat sestala s predstavniki ZZZS.
Pripravili smo nove šifre za beleženje storitev,

Predsednica: Tatjana Požarnik
Podpredsednica: Tatjana Trotovšek

ki so že umeščene v Šifrant storitev za patronažno dejavnost.
Pripravili smo več strokovnih mnenj za področje patronažnega varstva, ki smo jih posredo-

Cilji delovanja Sekcije medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti

vali pristojnim na Zbornici – Zvezi in sodelo-

so proučevanje strokovnih vprašanj s področja

vali pri oblikovanju odgovorov na vprašanja,

operacijske zdravstvene nege (OPZN), redno

ki jih zaposleni v patronažnem varstvu naslavljajo na Zbornico – Zvezo ter odgovarjali na
naslovljena neposredno na nas. V letu 2021
smo odgovorili na več kot 200 elektronskih

spremljanje in določanje potreb po strokovnih
izpopolnjevanjih na področju OPZN, organizi-

sester in babic

ranje strokovnih izpopolnjevanj, povezovanje
z drugimi strokovnimi sekcijami, delovnimi
telesi, organi Zbornice – Zveze in regijskimi

sporočil, ki smo jih prejeli na e-naslov patro-

društvi; sodelovanje pri oblikovanju strokov-

nazna.sekcija@gmail.com.

nih izpopolnjevanj na drugih ožjih strokovnih

Mag. Andreja Krajnc

Sekcija medicinskih

področjih zdravstvene nege; sodelovanje pri

Predsednica: Saša Matko

oblikovanju vsebin zdravstvene nege dodi-

Podpredsednica: Rosemarie Franc

plomskega in podiplomskega izobraževanja;
obravnavanje širših strokovnih in družbenih
vprašanj, ki so pomembna za razvoj stroke;
spodbujanje znanstvenoraziskovalnega dela
na področju OPZN, sodelovanje z domačimi
in mednarodnimi organizacijami na področju

Namen strokovne sekcije je zastopati in delovati v imenu vseh babic/babičarjev v Sloveniji,
sodelovanje in krepitev odnosov z drugimi
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poklicnimi skupinami ter drugimi strokovnjaki.
Razvijati stroko, skrbeti za nova znanja, organiziranje strokovnih izobraževanj in opozarjati
na nepravilnosti. Osveščati o pomembnosti
babištva, delovanju babic/babičarjev. Cilj je
izvajati naloge sekcije in se hkrati vključevati
tam, kjer smo babice/babičarji potrebne, suverene in imamo vse potrebno znanje za kakovostno babiško obravnavo na vseh ravneh v
zdravstvu (primarna, sekundarna in terciarna).

tudi predpogoj za mednarodno prepoznavo
večnacionalne nominacije babištva z izvirnim
naslovom Midwifery: knowledge, skills and
practices za Unescov Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva.

Sodelovali smo tudi v ICM, in sicer pri spremembah in novostih na področju babištva
preko spleta (Tita Stanek Zidarič, Karolina
Kovač), v okviru EMA pa pri osveščanju babištva in izpostavljanju perečih tem na področju
babištva (Anita Prelec, Saša Matko, Renata
Nahtigal).
Ministrstvo za kulturo je decembra babištvo
vpisalo v slovenski register nesnovne kulturne dediščine. Gre za pomemben korak k
nacionalni prepoznavi babištva in nosilk znanja in veščin, ki povezujejo preteklost s prihodnostjo. Vpis v slovenski register predstavlja

združuje vse medicinske sestre in zdravstvene tehnike, ki se pri svojem delu srečujejo z
obravnavo pulmoloških pacientov. Delujejo v
okviru pulmoloških klinik, bolnišnic in pulmoloških dispanzerjev. Delo sekcije je usmerjeno

Saša Matko

v združevanje in strokovno izpopolnjevanje
predvsem iz vsebin zdravstvene nege pulmološkega pacienta. Ker se pri svojem delu
srečujemo s polimorbidnimi pacienti, se povezujemo tudi z drugimi strokovnimi sekcijami.

Večino izobraževanj in strokovnih srečanj
smo lani organizirali na spletu, tako dvakrat
Nosečnost, porod in poporodno obdobje v
času covida-19 in V stiku z novimi dognanji
– zdravstvena obravnava žensk in družine.
Strokovno srečanje v Celju Novosti v babištvu, ki naj bi bilo v živo, smo zaradi slabe epidemiološke slike odpovedali in ga prestavili
na spomladanski čas.
Kljub vsemu smo bili v sekciji aktivni na drugih
področjih, predvsem v založništvu, poskrbeli
smo namreč za izid knjige Babice v Kranju in
okoliških vaseh do leta 1950, za Kompetence
in poklicne aktivnosti izvajalcev v dejavnosti
babištva in z Delovno skupino za ohranjanje zgodovine zdravstvene in babiške nege
poskrbeli za digitalizacijo Babiškega vestnika
1929–1969, ki je dostopen na spletni strani
Zbornice – Zveze.

Sekcija MS in ZT v pulmologiji interesno

Večino strokovnih izobraževanj smo lani izvedli v spletnem okolju, kljub temu so bila
vsa dobro obiskana, npr. Alergijski rinitis: Kaj
je potrebno vedeti o alergijskem rinitisu in
nosnih steroidih (tudi) v obdobju covida-19,
dvodnevno spletno izobraževanje Kako optimalno obravnavati bolnika z alergijskim rinitisom na imunoterapiji (scit in slit) v covidnih

Sekcija medicinskih

razmerah?, četrtkovanje Svetovni dan nekaje-

sester in zdravstvenih

biološki terapiji, Vloga medicinske sestre pri

tehnikov v pulmologiji

nimi obolenji in pljučnim rakom …

nja v sodelovanju z NIJZ, Bolnik z astmo na
obravnavi bolnikov s tuberkulozo, respiratorKljub težkim pogojem, s katerimi smo se vsi
srečevali v delovnih okoljih, nam je uspelo or-

Predsednica: Maruša Ahačič
Podpredsednica: Lojzka Prestor

ganizirati nekaj seminarjev oziroma delavnic.
Očitno si vsi želimo nova znanja pri 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 okolij.
In ne pozabimo si vzeti časa zase in zadihati
s polnimi pljuči!

Maruša Ahačič

(Fotografija: Arhiv sekcije)
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aktivno sodelovanje v evropskih organizacijah
zdravstvene nege v pediatriji.

Sekcija medicinskih
sester in zdravstvenih
tehnikov v pediatriji

Predsednica: Ivanka Limonšek
Podpredsednica: Majda Oštir

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji skrbi za ohranjanje bazičnega
znanja, prenos novih znanj ter praktičnih veščin in spretnosti na vseh ravneh zdravstvenega varstva. Je povezovalna in svetovalna
organizacija, ki se odziva na trenutna stanja
na področju zdravstvene nege v pediatriji. Je
dostopna vsakemu posamezniku na strokovnem področju in omogoča izboljšave ter inovacije na področju zdravstvene nege v pediatriji.
Spodbuja raziskovalno dejavnost ter sodeluje
pri implementiranju rezultatov v prakso.
Namen in cilji sekcije so krepitev zdravstvenega stanja otrok in mladostnikov, izboljšanje
kakovosti na področju zdravstvene nege v
pediatriji, izboljšanje zdravja kronično bolnih otrok in mladostnikov, povezovanje na
strokovnem področju na vseh ravneh zdravstvenega varstva, poenotenje standardov
in smernic na področju zdravstvene nege ter

Ciljev, ki smo si jih zadali, zaradi epidemije
covida-19 nismo uresničili v celoti. Izpeljali
nismo jesenskega srečanja, izvedli ga bomo
letos. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih 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.

aktivnemu sodelovanju umestitve področja
zdravstvene nege v timih ter izpostavitvi 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 slušateljev, 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 prehrani in
zdravemu življenjskemu slogu.

Ivanka Limonšek

Strokovno srečanje z učnimi delavnicami
Vloga medicinske sestre pri izvajanju preventivnega zdravstvenega varstva otrok in
mladostnikov sicer v spletnem okolju je bilo
dobro obiskano. Pod istim naslovom smo izdali tudi zbornik in za Utrip pripravili poročilo
s 5. kongresa Pediatric nursing associations
of Europe (PNAE).
Sekcija je skupaj z Zbornico – Zvezo opozarjala na neenakost v kadrovski zasedbi in
podhranjenosti v CUDV ter pripravila dopis
za MDDSZ in MZ, sodelovali smo na srečanju
Program preventivnega ZV otrok in mladostnikov in program ZDAJ.net (o programu –
Zdaj.net), na področju dela centrov za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CZDZOM)
– problem kompetenc DMS, prehajanje kompetenc, čakalne dobe, s Sekcijo medicinskih
sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji
predvsem na področju CDZOM, v programu
ZDAJ (NIJZ) in imenovali članice IO v delovno
skupino programa MIRA, nacionalnega programa duševnega zdravja 2018–2028.
Lani smo v sekciji največ aktivnosti namenili
pozornosti duševnega zdravja otrok in mladostnikov. 2021 je bil ustanovljen pilotni projekt
Oddelek za otroke in mladostnike z motnjami v razvoju in najtežjimi oblikami vedenja in
čustvovanja. Na področju centrov za duševno
zdravje otrok in mladostnikov smo pristopili k

Sekcija medicinskih
sester in zdravstvenih
tehnikov v družinski
medicini

Predsednica: Barbara Bukovnik
Podpredsednica: Jožica Eder

Cilji sekcije so organizacija in izvajanje strokovnih izobraževanj ciljni populaciji MS in ZT v
družinski medicini, povezovanje z organizatorji
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izobraževanj s področja družinske medicine
in skupna organizacija strokovnih srečanj za
time družinske medicine, povezovanje z drugimi sekcijami pri organizaciji skupnih srečanj
in promocija timskega dela v ambulanti družinske medicine.
Z združenjem zdravnikov družinske medicine
pri SZD smo tudi lani sodelovali na 46. Srečanju timov v osnovnem zdravstvu: kakovostna
obravnava bolnika v družinski medicini (21.
in 22. 5. 2021) in na 9. Majhnovem dnevu:
celjski dan družinske medicine – aktualno v
družinski medicini (18. 11. 2021).
Pripravili smo priporočila za odvzem brisa
za respiratorno diagnostiko morebitne okužbe z virusom SARS-CoV-2 in cepljenje proti
covidu-19, sodelovali pri pripravi dokumenta
Dopolnitve kadrovskih standardov in normativov v zdravstveni in babiški negi, učbenika za spremljanje žensk z NSB (nosečniška
sladkorna bolezen) po porodu in pri pripravi
smernic za sladkorno bolezen.
Srečali smo se s člani delovne skupine za
razvoj osnovne zdravstvene dejavnosti v
Sloveniji in strokovnjaki Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) pri pripravi strateških
dokumentov za razvoj osnovne zdravstvene
dejavnosti v Sloveniji. Predstavnikom osnovnega zdravstva v Franciji sta predsednica
Zbornice – Zveze in predsednica sekcije
predstavili delo DMS v ADM.

ne vem, ali še kaj znam. Dve leti agonije po
vseh možnih brisih in hordi nezadovoljnih in
zlovoljnih ljudi. Pa tudi tega, da je bil primarni nivo vedno prezrt s strani stroke in države.
(Darinka Petrič, ZD Novo mesto)
Cel svet se srečuje z nenadzorovanim širjenjem koronavirusa. V teh izredno težkih časih
smo se v Zdravstvenem domu Metlika odločili, da bomo vse svoje paciente, pri katerih
je bila potrjena okužba, telefonsko spremljali
sedem dni od prejema pozitivnega rezultata testiranja. Glavni namen je bila zaščita zdravja in spremljanje poteka bolezni pri
pacientih, obolelih za covidom. Bistveno je
bilo, da smo pravočasno prepoznali začetke
zapletov prebolevanja in pacienta pravočasno napotili na pregled pri osebnem zdravniku in morebitno pravočasno bolnišnično
zdravljenje. Pacientu smo dali vsa potrebna
navodila, pomembna v času prebolevanja.
Vnaprej smo imeli pripravljen obrazec z najpomembnejšimi vprašanji, ki smo jih pacientu
vsakodnevno postavljali ter beležili za vsak
dan posebej. Izbranega osebnega zdravnika
smo vsakodnevno seznanili s pacientovim
zdravstvenim stanjem in potekom prebolevanja. Povratne informacije so pokazale, da
se je ta način spremljanja okuženih bolnikov izkazal za zelo pozitiven primer prakse.
S telefonskim spremljanjem smo želeli zagotoviti tudi dostopno podporo pacientom, ki so
se v času prebolevanja spopadali tudi z različnimi stiskami. (Mira Brodarič, ZD Metlika)

ambulantah
družinske
medicine.
Medicinske sestre iz zdravstvenovzgojnega
centra in referenčnih ambulant družinske
medicine so se aktivno vključile v izvajanje
aktivnosti za obvladovanje in preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2. Bile so
premeščene na delovna mesta kot so triaža,
PCR in HAG testiranja, naknadno tudi cepljenja. Civilna zaščita Tolmin nam je z dodatnimi kontejnerji in šotorom omogočila, da
odpremo vstopno točko za PCR testiranja. Te
ločene enote so opremili tudi za ambulantno
delo z okuženimi pacienti. Ko je bilo cepivo
proti covidu-19 na voljo, smo s pomočjo vseh
zaposlenih organizirali množična cepljenja v
Kinodvorani Tolmin in na terenu od Podbrda
do Bovca.
Upamo, da se to obdobje res bliža koncu in
da nam je kljub epidemiji pacientom uspelo
nuditi kakovostno oskrbo. (Melita Podgornik
Kanalec, ZD Tolmin)
Epidemija je močno zaznamovala naša življenja. Zarezala je v naše delo. Mnogokrat smo se
počutili nemočni. Za paciente smo bili junaki,
včasih tudi sovražniki. Nadpovprečni napori
pri delu so od nas zahtevali prilagoditve. Znali
smo stopiti skupaj v ključnih trenutkih. Uspeli smo ohraniti svojo avtonomijo. Šli smo čez
vse prepreke tudi za ceno lastnega zdravja,
saj smo se zavedali, da je to naše poslanstvo.
(Tomaž Rantaša, ZD Gornja Radgona)

SPOMINI ČLANIC SEKCIJE NA ŠE ENO
KORONSKO LETO

Kot drugje po svetu, je tudi v ZD Tolmin co-

Od

covi-

zacije in s tem usklajevanja vseh zaposlenih

da-19 do danes živim s covidom in ob covidu.

v zavodu. Zaradi strahu pred novo boleznijo

V dveh letih nisem bila niti dneva na svojem

so ambulante sprva delovale predvsem na

delovnem mestu, kakor tudi druge kolegice

daljavo po telefonu. Še posebej je epidemija

iz referenčnih ambulant in preventive. Na

prizadela

svojem delovnem mestu nisem v dveh letih

zdravstvenih storitev, vključno z izvajanjem

opravila nobene storitve in zdaj, ko naj bi se

dela v zdravstvenovzgojnih centrih in

Leto 2021 je za diplomirane medicinske
sestre v ADM (referenčne sestre) pomenilo
velik izziv predvsem na področju cepljenja populacije proti covidu-19. Nekatere v samem
vrhu organizacije cepljenja, druge v prvih
vrstah samega cepljenja, v začetku pod pritiskom pacientov v matičnih ambulantah, ko
cepiva še ni bilo dovolj in so se delali seznami
prednostnih pacientov, kasneje obvladovanje
velikih množic, ko so potekale številne akcije
za povečanje precepljenosti. Ob redkih dne-

življenje počasi pomikalo v normalo, sploh

izvajanje preventivnih storitev v referenčnih

vih, ko smo bile prisotne na svojih deloviščih,

prvega
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epidemije

vid -19 zahteval veliko prilagajanja, reorgani-
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preventivnih
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smo intenzivno pojasnjevale, tudi motivirale
in občasno naročale paciente na cepljenje.
Še vedno je bila naša primarna dejavnost
„referenčnih ambulant“ postavljena na manj
pomembno mesto. (Jožica Eder, ZD Maribor)
Ja, vtisi zadnjih let. Bravo znanost, bravo strokovnjaki. Cepivo imamo učinkovito. Ampak
pojavijo se proticepilci. Žalostno. Ne morem
verjeti, da se pojavijo tudi med zdravstvenimi
delavci. Ne vem, kako lahko strokovno delajo,
če stroki ne verjamejo. (Eva Koren, upokojena DMS)
Epidemija covida-19 je za vse v zdravstvu
prinesla veliko izzivov. Tako za tiste zaposlene v javni upravi kot za nas, ki svojo dejavnost
opravljamo na samostojni poti. Ker sem sama
s svojim delom na primarni ravni vezana tudi
na delo v tujini, je bila prva realnost epidemije
nezmožnost opravljanja dela pri nas (ker sem
opravljala preventivno dejavnost) in enako v
tujini, saj so se v začetku državne meje dodobra zaprle za prehod.
Po začetnem nelagodju so se stvari hitro obračale v smer prezaposlenosti z delom, saj je
epidemija pokazala še večjo potrebo po strokovnem znanju vseh v zdravstvu, predvsem
strokovnem znanju zdravstvene nege. Tako
sem postala del delovne skupine koordinatorjev za preprečevanje in obvladovanje okužb z
virusom SARS-CoV-2 in drugimi nalezljivimi
respiratornimi boleznimi v javnih socialnovarstvenih zavodih in pri koncesionarjih, ki
izvajajo zdravstveno nego in zdravstveno rehabilitacijo v javni mreži, ustanovljeno na Ministrstvu za zdravje. Vloga medicinske sestre
je bila prepoznana in nato v praksi dokazana
kot zelo pomembna in ključna, saj posedujemo znanja, ki so nam lastna in posebna.
Zavodi morda res ne spadajo na raven primarnega zdravstva, vendar jih s svojimi storitvami delno pokrivajo, in sicer zdravnik družinske
medicine in medicinska sestra, ki skrbita za

njihove stanovalce in uporabnike. Opravljeno
je bilo veliko obiskov zavodov s svetovanjem,
pomagali smo pri vzpostavitvi con, izvajali
strokovne delavnice na temo preprečevanja
širjenja okužb in uporabe osebne varovalne
opreme. S tem smo pomagali opolnomočiti
zaposlene pri spopadanju z novim virusom.
Kar pa se tiče neposrednega dela na primarni
ravni, pa bi želela izpostaviti eno pomembno
razliko med pristopom pri nas in v tujini. Od
začetka epidemije je slovensko primarno
zdravstvo postalo zelo nedostopno za ljudi
in večina kontaktov poteka bolj kot ne preko
medijev (elektronsko, telefon …). Osebni kontakt je skoraj nemogoč, diagnoze se postavlja
tudi preko poslanih fotografij ipd., medtem ko
v tujini po nekaj začetni paniki delo in stik s
pacienti ni bil tako okrnjen in spremenjen. Od
drugega vala naprej je sprejem potekal brez
prekinitev le pod posebnimi pogoji in postopki. Lahko bi rekli, da je delo potekalo nespremenjeno in kaj hitro so bile številke dnevnih
obiskov enake, rahlo so upadle samo ob začetku uvedb lockdownov, nato pa so se hitro
povrnile nazaj.
Želim si, da bi izkušnja z epidemijo pomagala
izboljšati naše zdravstvo, saj so na površje
priplavale vse njegove pomanjkljivosti in da
bi v tujini še vedno veljali kot država, ki ima
enega izmed boljših zdravstvenih sistemov
– predvsem je tu prednjačil primarni nivo. Po
našem zgledu Avstrija uvaja obravnavo kroničnih bolnikov po modelu naših referenčnih
ambulant, ta trend in prispevek je prepoznala
tudi Francija. Bodimo ponosni na to, kar imamo in delujmo v smeri zastavljenih ciljev.
Metka Žitnik
V letu 2021 nam je epidemija še vedno krojila način življenja v delovnih okoljih ter zasebnem življenju. Nenehno smo morali biti
prilagodljivi in kos spremembam navodil za
zajezitev epidemije. Odloki so bili naše redno

branje in vpeljevanje sprememb v delovno
okolje. Posamezne obravnave v ambulanti družinske medicine (ADM) so se s fizično
prisotnostjo pacientov zelo okrnile. Začelo je
naraščati število klicev po telefonu, pošiljanje
elektronskih sporočil v ADM, kar je počasi
prehajalo v vedno težjo obvladljivost. Izvajanje obravnav na daljavo je zahtevalo poseben
pristop in določene komunikacijske veščine.
Epidemija je povezala tudi zdravstvene domove in socialnovarstvene ustanove. Organizirati in izvajati je bilo treba tudi testiranje
in cepljenje proti covidu-19 v teh ustanovah.
Vzpostaviti smo morali organizacijo rednega
preventivnega HAGT testiranja za zaposlene.
Velik izziv pa nam je predstavljalo, kako organizirati množične obravnave populacije na
področju odvzemov brisov za PCR oziroma
HAGT ter cepljenje? Kje izvajati preglede pacientov s sumom na okužbo? Večina ZD po
Sloveniji nima ustreznih prostorov za obravnavo okuženih oseb.
Odvzetih brisov in cepljenih oseb je bilo na dan
ali v nekaj urah več kot 1000, 2000, 3000 in
več … Do zdaj smo bolj poznali izraz in usposabljanje določenih služb za »ukrepanje ob
množičnih nesrečah«. V ambulanti družinske
medicine množičnih obravnav do pojava epidemije covida-19 nismo poznali, vsaj zadnjih
nekaj deset let ne, zato izkušenj kako in kje
organizirati množične obravnave nismo imeli.
Kje dobiti dovolj velik, ustrezen, varen prostor? Zagrizli smo tudi v to jabolko, iskali rešitve, da bomo učinkoviti in kakovostni za uporabnike in izvajalce storitev. Kadrovska stiska.
Kje dobiti dovolj strokovno usposobljenega
kadra? Kako motivirati in pripraviti, usposobiti
kader v kratkem času na nov pristop in proces
dela? Problem se je reševal s prekinitvijo dela
diplomiranih medicinskih sester v ADM in centrih za krepitev zdravja (CKZ). Ustavljena je bila
obravnava primarne preventive. Sekundarno
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preventivo naj bi izvajali naprej, vendar so

pristop k obravnavi posameznika v ambulanti

imele prednost covidne dejavnosti. Žal je bilo

družinske medicine.

sekundarno preventivo tudi težko načrtovati
in vabiti ljudi, ker so bile DMS skoraj v celoti
prerazporejene na covidna delovišča. Ljudje
si niso upali prihajati v zdravstveni dom, da
se ne bi okužili. Sem in tja, ko je bila dana
priložnost, smo izvajali storitve in obravnave
na daljavo.

Opustitev skoraj dveletnega dela »referenčnih
ambulant« bo verjetno terjala svoj davek. Zdaj
bomo zavihali rokave in se posvetili »svojim
pacientom« in verjetno odkrivali »nove dejavnike tveganja«, ki jih je povzročil covidni čas.
Pacienti čakajo na nas, trkajo na vrata, kličejo
po telefonu, pišejo maile … Veliko kolegic in

Ob vsej tej množični obravnavi populaci-

kolegov navaja, da se ob nenadnem zaključku

Sekcija medicinskih

je smo ugotovili, da sploh nimamo ustrezne

ukrepov in PCT pogoja »v starem delovnem

informacijske podpore, ki bi nam omogočala

okolju« sploh ne prepoznajo in znajdejo več

sester in zdravstvenih

in olajšala delo. Zavihali smo rokave in pričeli

ter jih je na neki način strah, kako bodo štar-

iskati rešitve tudi na tem področju … Uspelo

tali z delom. Mislim, da so takšni pomisleki in

nam je! Nenadne in stalne spremembe, izzivi

stiske povsem upravičeni.

na različnih področjih so zaposlene pogosto
potiskali v stiske in nelagodje. Kronična utrujenost je postala naša vsakdanjost. Otopelost.
Bolniške odsotnosti. Organizacija dela je zahtevala veliko strpnosti, kreativnosti, dodatne
energije in vlaganje v kader. Kaj smo se naučili? To, da je izredno pomembno strniti vrste,

Naj omenim tudi družine, ki so v vsem tem
času bile na veliki preizkušnji in na neki način
utrujenosti, strahu, da jim bomo »kaj prinesli
domov« … Kljub vsemu so nam bili v oporo in
nas bodrili, nam razumevajoče stali ob strani
in pomagali, kolikor so lahko. Težko je bilo pa

in reševati probleme – ekipno delo, ki prine-

razumeti odsotnost in utrujenost otrokom, ko

se dobro klimo in uspešne rezultate! Timsko

sta bila njuna mamica ali očka prepogosto v

delo se obrestuje. Vsak član v timu je »ka-

službi ali pa se sploh nista vrnila domov in sta

menček, ki oblikuje končni mozaik«. Vsak ima

bivala drugje.

biti slišan. Zmogli smo skupaj! Uspelo nam je
in lahko smo ponosni na našo stroko, znanje,
ki ga imamo in smo ga pripravljeni sprejemati
in nadgrajevati. Znamo prepoznati problem,
znamo iskati rešitev in načrtovati ter postaviti
cilj, ki ga želimo doseči. Ob koncu je potrebna
ocena stanja, da lahko na podlagi ugotovljenih odstopanj stanje izboljšujemo in strokovno napredujemo. Zdravstvena nega je v času

Za konec delim misel, z nekaterimi sem jo že
delila: Trenutno me preveva občutek, kot da bi
dve leti spala in imela grozne sanje. Zdaj sem
se prebudila in ne vem povsem, kje sem in
kako naj grem naprej. Pojavil se je neki nemir,
strah … na drugi strani pa velik mir in kar naenkrat čas drugače teče … ni cepljenja, ni testiranja, ni odlokov, ni ukrepov, ni omejitev …
Srečno in uspešno pot naprej vsem!

epidemije na primarnem področju dokazala,
da potrebujemo višjo raven znanja ter visoko
usposobljen zdravstveno negovalni kader za

Predsednica: Andreja Marolt

prizadete zaradi naše večje odsotnosti, stalne

poslušati in slišati drug drugega, skupaj iskati

pomembno vlogo in vredno se je poslušati in

tehnikov v oftalmologiji

Barbara Bukovnik

Vodstvo sekcije se zaveda, da sta razvoj
stroke in pred nedavnim sprejete Poklicne
aktivnosti in kompetence pomemben člen pri
sodelovanju priprav specialnih znanj. Sprejete
poklicne aktivnosti in kompetence so splošne
narave in v času formalnega izobraževanja
medicinskim sestram ne omogočijo znanja s
področja oftalmologije in oftalmološke zdravstvene nege za samostojno delo.
Naša prioriteta bodo še naprej zadovoljni pacienti, zato se bomo trudili, da bo oftalmološka
zdravstvena nega varna in kakovostna. Želimo
slediti smernicam, zato pripravljamo nacionalne protokole, ki so iztočnica za nastajanje strokovnih standardov v kliničnem okolju. Povezujemo oba klinična centra in regijske bolnišnice,
kot tudi zaposlene v zasebnih oftalmoloških
zdravstvenih dejavnostih ter širše tudi izven
meja. Še naprej se bomo povezovali z drugimi
strokovnimi sekcijami, regijskimi strokovnimi
društvi in sorodnimi združenji zunaj Slovenije.
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V spletnem okolju smo organizirali izobraževanja Očesna vnetja in seminar Okvare vida
– tiha grožnja osebam s sladkorno boleznijo,
maja smo sodelovali tudi na 13. Zdravniškem
oftalmološkem kongresu z mednarodno udeležbo v Cankarjevem domu v Ljubljani.

podprto z dokazi. Spodbujamo znanstveno-

Izdali smo zbornik z naslovom Okvare vida –
tiha grožnja osebam s sladkorno boleznijo.

tve, predvsem pa obremenitve izvajalcev zdra-

Pripravljamo nacionalni protokol z naslovom
Izpiranje očesa po kemični poškodbi in specialna znanja na Očesni kliniki Ljubljana.

raziskovalno 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 omejivstvene nege, so nam preprečile strokovna
izobraževanja in mednarodno udejstvovanje.
Sprehod skozi preteklo delovno leto je izjemno čustven, turbulenten in poln novih
znanj, spoznanj. Pretekli dogodki, povezani s

Andreja Marolt

SARS-CoV-2, pa tudi sedanji, ki nas spremljajo, od nas zahtevajo nenehna prilaganja.
Silijo nas, da hodimo po črti, ki ni ravna, je pa

Sekcija medicinskih
sester in zdravstvenih
tehnikov v rehabilitaciji
in zdraviliški dejavnosti

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 globo-

Predsednica: Maja Vrabič
Podpredsednica: Nataša Kic

ko do src. Naših, vaših, upam tudi njihovih.
Tuji nemoči dajemo svojo moč, zadnje atome energije, ki bi jih tako radi vložili v kakšno
prostočasno dejavnost ob službi. Domov k
družinam se zatekamo utrujeni, včasih brez-

Sekcija medicinskih
sester in zdravstvenih
tehnikov v kirurgiji

voljni, a z upanjem, da bo jutri bolje.
Poslušamo, gledamo in ne želimo verjeti,
vemo, da se trudimo, 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 nekoč, ko boš videl obraz, ki ga je mnogo predolgo pokrivala maska

Predsednica: Adrijana Debelak

in slišal glas/klic – sestra, prosim, pomagajte.

Podpredsednica: Lidija Fošnarič

Verjamemo v čase, ko bomo spet cenjeni ne
samo s strani pacientov, ki nas potrebujejo,
temveč tudi od ljudi, ki so o nas in našem delu
kdaj podvomili. (Tjaša Kladnik)

Vizija sekcije je, da kirurške medicinske sestre
in zdravstveni tehniki postanejo strokovni
tim, ki bo podpiral kirurško zdravstveno nego,

Adrijana Debelak

Namen in cilji delovanja sekcije so pomoč pri
ureditvi pobude za uveljavitev naziva medicinska sestra/zdravstveni tehnik v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti za vse profile znotraj zdravstvene nege, organizacija strokovnih
seminarjev, učnih delavnic, sodelovanje in
povezovanje z različnimi strokovnjaki tako
znotraj Slovenije kot tudi v tujini, promocija rehabilitacijske in zdraviliške zdravstvene
nege, raziskovanje na področju rehabilitacije
in zdraviliške dejavnosti ter prispevanje k zagotavljanju dobrega dela medicinskih sester,
kakovostnejše zdravstvene nege in posledično večje kakovosti življenja pacientov ter
poenotenje standardov ZN na področju rehabilitacije in zdraviliške dejavnosti
2021 smo zaradi epidemioloških razmer imeli
le eno strokovno izobraževanje, in sicer smo v
URI Soča septembra organizirali izobraževanje
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Ozaveščanje zdravstvenih delavcev o pravilnem premeščanju gibalno oviranih oseb in ob
tem izdali še pod istim naslovom zbornik na
ključku USB.

se zaradi neizvedenih volitev in nizkega šte-

Pripravili smo nacionalni protokol Uvajanje
TUK pri ženski in prenovili že objavljeni nacionalni protokol Enkratna katetrizacija ženske.

objavi novi razpis za volitve

V času izobraževanja Ozaveščanje zdravstvenih delavcev o pravilnem premeščanju
gibalno oviranih oseb smo izvedli volitve za
člane IO sekcije in predsednico sekcije. Novembra 2021 je bila izvedena primopredaja.

vila prijav na objavljeni razpis za volitve dosedanjim članicam podaljša mandat do 30. 6.
2022. Dva meseca pred iztekom mandata se

Cilji sekcije v onkologiji so s strokovno in raziskovalno dejavnostjo prispevati k nenehnemu
izboljševanju kakovosti in varnosti v obravnavi onkoloških pacientov na vseh področjih
zdravstvenega varstva. Kot strokovno združenje z največ znanja s področja onkološke
zdravstvene nege želimo prispevati k razvoju

Maja Vrabič v sodelovanju z Natašo Kic in
Klavdijo Lah

tehnikov v onkologiji

Ob svetovnem dnevu boja proti raku smo
pripravili pisno izjavo »Zdravstvena nega

ške zdravstvene nege. Kot članica evropske-

bolnika z rakom v času epidemije« ter intervju

ga združenja onkoloških medicinskih sester

v TV oddaji Dobro jutro (Ana Istenič), evrop-

si prizadevamo za prepoznavnost onkološke

skega dneva medicinskih sester v onkologiji

Prispevati želimo, da za bolnike z rakom
skrbijo izobražene in kompetentne medicinske sestre. Zato pripravljamo strokovna izpopolnjevanja, ki obravnavajo teme s področja
onkologije in onkološke zdravstvene nege
z namenom izboljšati kakovost in varnost
zdravstvene nege in oskrbe bolnikov z rakom.
Vključujemo se tudi v raziskovalno dejavnost.
Vključevanje kompetentnih medicinskih sester v načrtovanje in izvajanje kliničnih postopkov pomeni pridobitev za bolnike, njihove
družine in institucijo.

Predsednica: Ana Istenič
Podpredsednica: Majda Čaušević

Po sklepu Sekcije MSZT v onkologiji z dne
14. 1. 2022, ta sledi sklepu UO ZZ 129/13,

Sekcija MSZT v onkologiji je članica European
Oncology Nursing Society (EONS). Odzvali
smo se na razpis za članico delovne skupine
za raziskovanje.

nost uvedbe specializacije s področja onkolo-

evropskem prostoru.

sester in zdravstvenih

Pripravili smo nacionalni protokol Standardni
posegi v zvezi z v celoti implantiranim centralnovenskim katetrom s podkožnim prekatom (cvk pp) – venska valvula, ki ga presoja
Skupina za nacionalne protokole.

izobraževalnih programov in poudarjamo nuj-

zdravstvene nege tako v slovenskem kakor

Sekcija medicinskih

venskim katetrom (PICC) pri bolniku z rakom. V ta namen smo posneli tudi dva video
filma za nazoren prikaz postopkov oskrbe.

2021 smo nameravali izpeljati 47. strokovni
seminar, ki smo ga načrtovali že za leto 2020,
vendar smo ga morali zaradi epidemije znova
odpovedati.
Izvedli smo spletno izobraževanje v obliki
učne delavnice z naslovom Standardni posegi v zvezi z v celoti implantiranim osrednjim
venskim katetrom s podkožnim prekatom
– vensko valvulo in osrednjim perifernim

na Onkološkem inštitutu se je udeležila predsednica sekcije Ana Istenič s predavanjem o
psiholoških in mentalnih obremenitvah medicinskih sester v času pandemije ter njihovi
vlogi pri preventivi raka.
Bolniki z rakom se nenehno vračajo v bolnišnično okolje, vse od postavitve diagnoze in
dolgotrajnega zdravljenja pa do spremljanja
po preboleli bolezni. Procesi zdravljenja so
intenzivni ter oslabijo njihov imunski sistem,
zaradi česar so nagnjeni k večjemu tveganju
za okužbe v bolnišničnem okolju in v skupnosti, vključno s koronavirusom. Pandemija covida-19 povzroča čustveno in fizično 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 komponente oskrbe, ki
jo onkološke medicinske sestre izvajamo z vso
predanostjo. Nemalokrat se srečamo z bolniki,
ki zaradi strahu pred okužbo s koronavirusom
želijo preživeti obdobje zdravljenja, ki traja tudi
več mesecev, kar v bolnišničnem okolju, ker
se tu počutijo najvarneje. Drugi zopet zaradi
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bojazni pred okužbo odlagajo zdravljenje, ne
prihajajo 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 neokrnjeno. Zaradi velikih
fizičnih in psihičnih obremenitev pogosto ne
najdemo energije in časa za dodatno strokovno udejstvovanje.

Ana Istenič
Sekcija je v Sloveniji nosilka razvoja stroke enterostomalne 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, postopke in posege, ki bodo pacientu
omogočili kakovostno življenje s stomo, rano
ali inkontinenco. Strokovnjake s področja enterostomalne terapije pa obvešča o novostih

Sekcija medicinskih

iz sveta in Evrope. Sekcija medicinskih sester
v enterostomalni terapiji je sekcija, ki združu-

Strokovna priporočila za izbiro in
predpisovanje medicinskih pripomočkov
za paciente z izločalnimi stomami in
enterokutanimi fistulami
(Fotografija: Renata Batas)
življenje kljub težavam. Izhajajoč iz osnovne
profesije biti medicinska sestra, enterostomalne terapevtke delujejo preventivno in se
vključujejo v širše preventivne programe, s
katerimi sodelujejo pri preprečevanju kronič-

sester in zdravstvenih

je specialiste enterostomalne terapije in vse

tehnikov v enterostomalni

terostomalne terapije. Sekcija je prepoznavna

Lani smo aprila v spletnem okolju organizirali

terapiji

v Sloveniji, Evropi in svetu. Enterostomalne

izobraževanje Zdravstvena nega pacientov

terapevtke predstavljajo stroko zdravstvene

z izločalno stomo, rano ter inkontinenco

nege v enterostomalni terapiji na znanstveno

v razmerah epidemije SARS-CoV-2 (CO-

in strokovno osnovanih temeljih, pri katerih

VID-19) in septembra enodnevno strokovno

izhajajo iz raziskovalne dejavnosti. Delovanje

srečanje z volitvami predsednika in članov IO

enterostomalnih terapevtov v okviru sekcije je

sekcije za mandat 2021–2025 v Termah Zre-

usmerjeno v razvoj stroke, tako lahko tudi pa-

če z naslovom Napredna znanja na podro-

cientu posredujemo kakovostne in učinkovite

čju zdravstvene nege in oskrbe ran, stom

informacije, da bo lahko zaživel kakovostno

in kontinence.

Predsednica: Renata Batas
Podpredsednica: Ines Prodan

tiste, ki kakor koli želijo razvijati stroko en-

nih nenalezljivih obolenj in stanj.
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Od leve proti desni Ines Prodan,
Robertina Benkovič, Renata Batas,
Dragica Jošar, Anita Jelar, Tadeja
Krišelj, Vanja Vilar in Anita Jelen –
stari in novi Izvršni odbor Sekcije
medicinskih sester v enterostomalni
terapiji
(Fotografija: Renata Batas)

Septembra se je začela tudi Šola enterostomalne terapije 2021/2022, ki jo organizira
UKC Ljubljana v sodelovanju z Zbornico –
Zvezo, Sekcijo medicinskih sester v enterostomalni terapiji.
Oktobra smo s predavanji sodelovali (splet) na
izobraževanju »Kazalniki kakovosti na področju
zdravstvene obravnave v socialnovarstvenih
zavodih«, ki ga je organizirala Zbornica – Zveza
skupaj z Ministrstvom za zdravje, novembra
pa s predavanjem o kronični rani na webinarju
Društva za oskrbo ran Slovenije.
Izdali smo recenziran zbornik v elektronski obliki, objavljen na spletni strani Zbornice – Zveze,
z naslovom »Napredna znanja na področju
zdravstvene nege in oskrbe ran, stom in
kontinence« in tiskano 2. dopolnjeno izdajo
dokumenta »Strokovna priporočila za izbiro
in predpisovanje medicinskih pripomočkov
za paciente z izločalnimi stomami in enterokutanimi fistulami« ravno tako v e-obliki.
Objavljali smo tudi v Utripu.
Renati Batas so v angleški strokovni reviji
Gastrointestinal Nursing – European Wound
Ostomy Supplement (EWOCS) objavili štiri
strokovne prispevke.

Člani IO Sekcije medicinskih sester v enterostomalni terapiji smo vključeni tudi v
mednarodna združenja, in sicer v svetovno
združenje enterostomalnih terapevtov –
WCET (World Council of Enterostomal Therapy), WOCN (Wound Ostomy and Continence Nursing), aktivno vključeni v evropsko
združenje enterostomalnih terapevtov – ECET
(European Council of Enterostomal Therapy;
predsednica sekcije Renata Batas je članica
izvršnega odbora ECET).
Leto 2021 so kot že leto prej zaznamovali
epidemija koronavirusa in temu ustrezni epidemiološki 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).
V izvršni odbor Sekcije medicinskih sester v
enterostomalni terapiji za mandatno obdobje
2021–2025 so bile izvoljene 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 Jošar, 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, sekundarnega in
terciarnega zdravstvenega varstva. Številni se
srečujejo s tem prvič in nimajo dovolj znanja
in izkušenj o uporabi medicinskih pripomočkov
za oskrbo izločalne stome. Še posebej je to
lahko težava, ko je pacient z izločalno stomo
odpuščen iz bolnišnice v domačo oskrbo, ko
je v obravnavi patronažnega varstva in izbranega osebnega zdravnika. Dileme se pojavljajo tako glede predpisovanja 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_spletna_FINAL_4-10-2021.pdf

Renata Batas
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Vizija je zagotavljanje najboljše možne oskrbe

26. junija 2021 je bil sprejet Državni program

bolnikov, na drugi strani pa omogočanje opore

za obvladovanje sladkorne bolezni 2020–2030.

zdravstvenim strokovnjakom pri opravljanju
strokovnega dela z bolniki. S pomočjo pozitivne
vizije si strokovna sekcija prizadeva, da bi tudi
bolnik postal enakovreden partner v obravnavi.

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 neugoden

Tudi lani smo organizirali različna izobraže-

način življenja s povečevanjem telesne teže. S

vanja, zaradi epidemije več ali manj v sple-

sladkorno boleznijo pa pogosto ne živi samo

Sekcija medicinskih

tnem okolju, in z njimi skrbeli za nadgradnjo

tisti, ki je bolan, ampak tudi njegovi bližnji, pri-

sester in zdravstvenih

znanja in veščin o sladkorni bolezni. 6. Sladki

jatelji, sošolci, sodelavci. Sladkorne bolezni je

februar 2021 je bil namenjen ravno nadgra-

povsod veliko. Dobrih novic pa je kar nekaj.

tehnikov v

dnji znanja in veščin o sladkorni bolezni tipa

Sladkorno bolezen znamo zelo dobro zdraviti.

endokrinologiji

2 za time družinske medicine, za četrtkovanje

Znamo jo odkriti zelo zgodaj, ko je zdravljenje

smo pripravili predavanje Epigenetika in cir-

še posebej učinkovito. Pri tistih, ki je še nima-

kadialni ritem, organizirali smo tudi dvodnevni

jo, jo je možno preprečiti oziroma jo odložiti

6. Endokrinološki kongres zdravstvene nege,

v čim kasnejše življenjsko obdobje. Vemo

prvič v zgodovini endokrinološke sekcije je bil

pa tudi, da ni vse le na posamezniku, tem-

Predsednica: Jana Klavs

v spletnem okolju.

več potrebujemo okolje, v katerem je boljše

Podpredsednica: Melita Cajhen

Sodelovali smo pri razvoju Nacionalnega
programa za obvladovanje sladkorne bolezni 2020–2030 in koordinirali delovno skupino za prehrano in gibanje pri Ministrstvu

Glavno poslanstvo strokovne sekcije je za-

za zdravje. Pripravili smo izobraževanje (26.

gotavljanje strokovne podpore na endokrino-

modul) za diplomirane medicinske sestre v

loško-diabetološkem področju zdravstvene

družinski medicini in osvežitvene delavnice

nege. Strokovna sekcija skrbi za najboljšo

za potrebe družinske medicine. Veliko je bilo

strokovno podporo multidisciplinarnim timom,

nivojskega izobraževanja edukatorjev (N1,

ki se ukvarjajo z bolniki s sladkorno boleznijo.

N2 in N3), kliničnega mentoriranja in obiskov

Njena naloga je, da deluje v skladu z danes

delavnic v novih centrih za krepitev zdravja.

veljavnimi orodji, ki so na razpolago za najbolj-

Bili smo tudi soustvarjalci nacionalne konfe-

šo obravnavo bolnikov s sladkorno boleznijo.

rence o sladkorni bolezni.

zdravje omogočeno vsem. Torej zares potrebujemo skupno načrtovanje in skupno izvajanje 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
pomembnih institucij vključno s predstavniki
oseb s sladkorno boleznijo. Njen glavni namen je usklajevanje in načrtovanje akcij na
področju obvladovanja sladkorne bolezni, ki
se izvajajo v državi. Pomemben del te skupine so tudi medicinske sestre, predstavnice

K razvoju nove celostne podobe
državnega programa za obvladovanje
sladkorne bolezni je pomembno
prispevala Sekcija medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji.
(Fotografija: Arhiv sekcije)
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Izobraževanje na daljavo je postalo
za člane endokrinološke sekcije del
vsakdanjika. Sekcija je v letu 2021
botrovala nastanku novih spletnih
strani www.e-diabetes.si z namenom
povezovanja zdravstvenih strokovnjakov
za področje obvladovanja sladkorne
bolezni. Strani so nastale s pomočjo
Ministrstva za zdravje, sredstev, ki
jih je sekcija v endokrinologiji pridobila
na podlagi javnega razpisa za razvoj
edukacije na sekundarni ravni.
(Fotografija: Arhiv sekcije)
sekcije medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov v Sloveniji. Njihovo dolgoletno sodelovanje z Ministrstvom za zdravje in tesnim
stikom oseb s sladkorno boleznijo je botrovalo
idejam ob nastanku novega 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, pogosto je s partnerko celo življenje,
kar simbolizira človeka v odnosu do bolezni.
Ideje za razvoje nove podobe državnega programa je prispevala Jana Klavs v sodelovanju
s člani koordinacijske skupine.

Jana Klavs

Sekcija v endokrinologiji aktivno
sodeluje pri nastajanju novega
državnega programa za obvladovanje
sladkorne bolezni 2020–2030.
(Fotografija: Arhiv sekcije)

59
Skupaj s Slovenskim nefrološkim društvom
smo januarja lani sodelovali na izobraževanju
Čas je za PD na temo vstavitve peritonealnega katetra. Od leta 2006 sodelujemo ob sve-

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

tovnem dnevu ledvic in je danes to ena najbolj
uspešnih akcij ozaveščanja o kronični ledvični
bolezni. Aktivnosti ob dnevu ledvic organiziramo in usklajujemo z Zvezo društev ledvičnih
bolnikov in Slovenskim nefrološkim društvom.
Lani so dejavnosti potekale pod naslovom
Dobro živeti z ledvično boleznijo.
Tudi 49. mednarodna konferenca EDTNA/
ERCA v Ljubljani je bila v spletnem okolju, na
spletna izobraževanja, delavnice, kongrese
in simpozije smo se v dveh letih že zelo navadili in osvojili vse s tem povezane tehnologije in spretnosti.

Maja bomo v sekciji izvedli volitve članov IO
sekcije in predsednika sekcije.
Izvršni odbor sekcije zastopa vse medicinske
sestre v endoskopski in gastroenterološki dejavnosti v Sloveniji tako v javnem kot zasebnem sektorju.
Sekcija MS in ZT v endoskopiji združuje medicinske sestre in zdravstvene tehnike z vseh
področij medicine, kjer se opravlja tako diagnostična kot terapevtska in operativna diagnostična dejavnost.
Z endoskopsko dejavnostjo se srečamo v interni medicini (najširše področje gastroenterologija, pulmologija, revmatologija), kirurgiji
(urologija, gastroenterologija, otorinolaringologija, torakalna kirurgija, ortopedija in travmatologija); ginekologiji, pediatrji in morda še kje.

Predsednica: Ana Koroša

Ana Koroša

Sekcija združuje več različnih področij endoskopske dejavnosti, vsem pa nam je sku-

Podpredsednica: Ana Hostnik

pna skrb za strokovno izvajanje zdravstvene nege pacienta v endoskopiji in skrb za
endoskopsko opremo. Bistvenega pomena
je zagotavljanje varnosti in kakovosti pri en-

Marca 2022 bomo izvedli volitve za predsednico sekcije in izvršnega odbora.
Temeljna usmeritev Sekcije medicinskih sester
in zdravstvenih tehnikov v nefrologiji, dializi in
transplantacij je kakovostna, varna, učinkovita in humana zdravstvena nega – sodobna
zdravstvena nega ter negovanje in razvijanje
načela medicinske etike. Delovanje sekcije je
usmerjeno v skrbi za prehransko stanje pacientov v nadomestnem zdravljenju, izdelavo
NP s področja hemodialize, revizijo protokolov s področja PD, preventivnemu delovanju
v okviru svetovnega dneva ledvic in lokalnem
povezovanju z društvom medicinskih sester
ter izdaji strokovne literature. Za razvoj stroke
in znanja s področja dializnega zdravljenja je
zelo pomembno sodelovanje pri skupnih projektih s Slovenskim nefrološkim društvom.

doskopskem pregledu. Zavzemamo se za
izobraževanje medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, zaposlenih v endoskopiji,
stalen pretok informacij in enotno izvajanje
postopkov čiščenja, dezinfekcije in sterilizaci-

Sekcija medicinskih
sester in zdravstvenih
tehnikov v endoskopiji in
gastroenterologiji

Predsednica: Marija Petrinec Primožič

je endoskopov in endoskopske opreme.
Sekcija je lani v spletnem okolju organizirala
dve delavnici, in sicer Reprocesiranje endoskopov in Mikrobiološke kontrole.
V živo smo v Kongresnem centru Thermana
parka Laško imeli 29. strokovni seminar Biološki material v endoskopiji in gastroenterologiji. V okviru tega strokovnega izobraževanja
smo izdali tudi zbornik predavanj.
Prenovili smo protokole o reprocesiranju endoskopov in so pripravljeni za potrditev.
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Tatjana Gjergek je bila aktivna v predsedstvu

dnevni seminar z naslovom Biološki material

mami predavanj, lokacijo izvedbe seminarja,

evropskega združenja ESGENA, kar pripo-

v endoskopiji in gastroenterologiji. Seminarja

kosilom … je bilo največje veselje srečati in

more k prepoznavanju našega stanovskega

se je udeležilo 85 slušateljev in predavateljev.

poklepetati s stanovskimi kolegicami in kole-

združenja v Evropi in svetu. V letu 2021 je

Od pojava covida-19 je bilo to prvo srečanje

gi v živo. Posebnost seminarja je bila tokrat

večkrat aktivno sodelovala pri izvedbi izobra-

v živo po več kot letu in pol. Vsi udeleženci

ves čas neka nepričakovana, nekako pretirana

ževanj ESGENA v spletnem okolju.

so bili skoraj 100-odstotno prisotni na vseh

tišina in prisotnost slušateljev v predavalnici

predavanjih od začetka do konca. Poleg za-

(seveda vedno dobrodošla in vredna vse po-

dovoljstva slušateljev s predstavljenimi te-

hvale), brez posebnega vabljenja po odmo-

Najpomembnejši oz. najvidnejši dogodek
preteklega leta je bil za našo sekcijo eno-

rih. Verjetno je to rezultat oziroma posledica
preteklih dveh let in še vedno trajajočega obdobja covida. Vsi potrebujemo pristne odnose
in srečanja, pogovore v živo tudi medicinske
sestre v endoskopskih 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

Končno, strokovno srečanje v živo
(Fotografije: Miha Kranjc)
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Sekcija reševalcev v
zdravstvu

2021 smo večkrat mesečno organizirali izobraževanje iz temeljnih postopkov oživljanja z AED z naslednjimi tematskimi 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
primerih iz prakse. Iz vseh sklopov smo imeli
tudi praktične vaje, pridobljeno znanje pa so
udeleženci pod budnimi očmi inštruktorjev
oz. predavateljev sekcije reševalcev preverili
pisno in praktično.

Sekcija medicinskih
sester in zdravstvenih
tehnikov v

V Pekrah pri Mariboru smo trikrat organizirali izobraževanje z naslovom Oskrba dihalne
poti in umetna ventilacija, v Celju pa trikrat
predavanje Interpretacija EKG v predbolnišničnem okolju.

zobozdravstvu

V Novem mestu smo sodelovali na tečaju
Predsednik: Danijel Andoljšek

Ukrepanje zdravstva ob velikih nesrečah in

Predsednica: Damjana Grubar

Podpredsednik: Jože Prestor

na 27. Mednarodnem simpoziju o urgentni

Podpredsednica: Marina Čok

medicini (SZUM, Sekcija MS in ZT v urgenci), ki smo ga zaradi epidemije covida-19 leta
2020 morali odpovedati. Lani smo ga izvedli
v spletnem okolju.

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih

usmeritev Sekcije reševalcev v zdravstvu

Zaradi sproščanja ukrepov (dovoljeno zbira-

tehnikov v zobozdravstvu povezuje izvajalce

strokovna rast in napredek reševalcev in re-

nje do 10 oseb) smo se v Sekciji reševalcev

ševalne stroke, prizadevamo pa si tudi za

v zdravstvu odločili, da aktivno pristopimo k

krepitev pripadnosti poklicni skupini in pre-

izvajanju tečajev TPO za obvezne vsebine. K

poznavnosti delovanja sekcije in njenih čla-

sodelovanju smo povabili vsa regijska društva

nov navzven. Poudarek je na kontinuiteti

medicinskih sester, babic in zdravstvenih

razvoja, zastavljenih smernicah ter temeljih

tehnikov, ki bi tečaje TPO in praktični del de-

regijskega zastopanja, kot je bilo tudi vodilo

lavnice organizirala v svojih prostorih, Sekcija

Naš cilj je skrbeti za nadaljnji razvoj stroke, se

prejšnjega IO. V sekciji imamo več kot tride-

reševalcev v zdravstvu pa je predavanja za

truditi pri utrjevanju pripadnosti in prepozna-

setih lastnih inštruktorjev – strokovnjakov na

teoretični del organizirala preko spletne plat-

vanju poklicne skupine v družbi. Pomembno

področju oskrbe hudo bolnih/poškodovanih v

forme Zbornice – Zveze. Udeleženci so se po

je medsebojno strokovno povezovanje z dru-

predbolnišničnem okolju, ki vodijo funkcional-

opravljenem teoretičnem delu udeležili prak-

gimi sekcijami in društvi.

ne tečaje, predavanja in so licenčno vrednote-

tičnega urjenja ter praktičnega in teoretične-

ni. Vse zgoraj našteto je razvila sekcija in trgu

ga preverjanja znanja.

V Tehnološkem parku v Ljubljani smo septembra 2021 organizirali enodnevni 28. strokovni seminar Zdrava usta za zdravo telo.
Načrtovano je bilo sicer dvodnevno izobraževanje, vendar smo zaradi slabih epidemioloških

Od samega začetka delovanja sta vodilo in

ponujamo kot produkt. Redno sodelujemo z
nekaterimi drugimi sekcijami pri pripravi in izvedbi strokovnih srečanj in simpozijev.

Danijel Andoljšek

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.
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razmer organizirali enodnevni seminar. V
sklopu seminarja so bile izvedene tudi volitve,
izdali pa smo tudi zbornik.
Novembra 2021 smo začeli izobraževanja
dveh specialnih znanj, in sicer specialna znanja s področja zdravstvene nege v zobozdravstveni dejavnosti in specialna znanja s področja zobozdravstvene vzgoje in preventive.
Prvi teoretični del izobraževanja smo za obe
izobraževanji uspešno izvedli v spletnem okolju, praktični del izobraževanja smo zaradi epidemije covida-19 prestavili na marec 2022.
Sekcija je lani 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 in Čiščenje in razkuževanje
zobozdravniškega stola.
Strokovna sekcija je in bo tudi v prihodnje
aktivno sodelovala pri pripravi strateških dokumentov sekcije. Pripravili smo dopolnitve,

predloge k dokumentu Kadrovski standardi
in normativi.

ambulante, pedontologija, ortodontija), peda-

Marina Čok je predlagana v delovno skupino za pripravo dokumenta Strategija razvoja
ZBN do leta 2030.

Ustno zdravje otrok in mladostnikov je tako

POGOSTO SE, ŠELE KO NEKAJ IZGUBIŠ,
ZAVEŠ, KAJ SI PRAVZAPRAV IMEL.
Vzgoja za ustno zdravje otrok in mladostnikov
je razmeroma mlada veja zdravstvene nege, a
se že od svoje umestitve 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

goškimi delavci v šolah in vrtcih ter s starši.
doseglo zavidljivo raven.
V času epidemije pa je doživela pravo katastrofo. Dve leti se program sploh ni izvajal.
Izvajalke in izvajalci so bili prerazporejeni 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 zdrava ustna votlina vpliva na
zdravje celega telesa.

izjemne rezultate, ki so plod strokovnega dela

So stvari, ki jih v življenju lahko brez večjih

in premišljenega sodelovanja s številnimi

posledic izpustimo, in so stvari, brez katerih

zdravstvenimi dejavnostmi (patronažna služ-

ne moremo naprej. Če jih izpustimo, namreč

ba, pediatrija, ginekologija, zobozdravstvene

nepopravljivo posežemo v svojo prihodnost
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 vnovično vzpostavitev njenih programov. Seveda prilagojene novim razmeram.
Za konec naj še enkrat ponovim: 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

(Fotografija: osebni arhiv Damjane
Grubar)
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Krepitev pripadnosti k stroki – med študenti spodbujati pripadnost k stroki zdravstvene
nege in babištva.
22. decembra lani smo organizirali izobraževanje Kako ukrepati pri nasilnem pacientu
in hkrati izvolili novega predsednika sekcije in
novi izvršni odbor.

Sekcija študentov

Ob mednarodnem dnevu oživljanja, 16. oktobra, smo z Zvezo študentov medicine Slove-

zdravstvene nege in

nije sodelovali pri izvedbi vseslovenske akcije

babištva

Slovenija oživlja. V večjih slovenskih mestih
smo ljudem na več lokacijah prikazovali te-

Sekcija medicinskih
sester in zdravstvenih
tehnikov v sterilizaciji

meljne postopke oživljanja in uporabo AED.
Tako kot v letu 2020 smo tudi v začetku leta
2021 organizirali covidne odprave za pomoč
Predsednik: Žiga Metelko

v domovih starejših. V času najhujše covidne

Predsednica: Nataša Piletič

(do 22. decembra 2021)

krize smo domovom starejših občanov in bol-

Podpredsednica: Mateja Kugonič

Podpredsednik: Žiga Tomšič
(do 22. decembra 2021)
Novi predsednik: Matic Pacek

nišnicam pomagali iskati študente, ki so bili
pripravljeni pomagati.
Decembra 2021 sta po treh letih zaključila
mandat prvi predsednik in prvi izvršni odbor

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih

novoustanovljene Sekcije študentov ZNB. 22.

tehnikov v sterilizaciji povezuje vse, ki delu-

decembra je tako delo začel novi izvršni od-

jejo na področju reprocesiranja instrumen-

bor, ki ga sestavljalo študenti petih zdravstve-

tarija in medicinsko-tehničnih pripomočkov

Namen in cilji sekcije so izobraževanje, povezovanje in krepitev pripadnosti k stroki med
študenti zdravstvene nege.

nih fakultet v Sloveniji.

od leta 1994 dalje. Cilj povezovanja je poe-

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 zdravstveni tim.

požrtvovalnost v boju s covidom-19 Republi-

Podpredsednica: Sara Cizelj

Izobraževanje – študentom ponuditi možnost
za pridobitev dodatnega in novega znanja.
Spodbujati vseživljenjsko učenje in raziskovanje v zdravstveni negi ter med študenti.

Nekdanji predsednik Sekcije študentov ZNB
Žiga Metelko je prejel spominski znak za
ke Slovenije.

notenje delovnega procesa na vseh ravneh
zdravstvenega varstva in uvajanje novosti na
strokovnem področju.
Delo v sterilizaciji je sestavni del zdravstvene nege ter v širšem pomenu zdravstvenega varstva in s svojo dejavnostjo zagotavlja

Žiga Metelko

oskrbo s sterilnim in čistim materialom. Le-ta mora biti pripravljen v skladu z zahtevami varne uporabe pri oskrbi pacienta.
Tako se stroka sterilizacije indirektno vključuje v prizadevanja za izboljševanje zdravja,
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pomembno pripomore k oblikovanju pacien-

strokovno izobraževanje tako z ozko vezanih

tovega celostnega zaznavanja zdravstvene

področij hematologije kot vseh drugih podro-

oskrbe, preprečevanju okužb ter zmanjševa-

čij, v katera se vključujemo. Velik pomen daje-

nju komplikacij, nudi podporo in pomoč izva-

mo prenosu strokovnih vsebin in dobrih praks

jalcem zdravstvene nege in zdravstvenega

iz terciarne ravni na vse druge ravni.

varstva, spodbuja ugoden vpliv na finančne

Hematologija zajema tako otroško kot odraslo

stroške s tega področja.

populacijo, kar lahko predstavlja velik izziv za
izvajalce zdravstvene nege, saj bo obravnava

Pravimo, da je sterilizacija srce bolnišnice. Tu se začenjajo postopki reprocesiranja

bolnika z enako boleznijo v različni starostni

materiala od sprejema, razvrščanja, priprave

Sekcija medicinskih

na čiščenje in razkuževanje, čiščenje in raz-

sester in zdravstvenih

kuževanje, pregledovanje in nega, pakiranje,
izvedba sterilizacijskih postopkov, skladišče-

tehnikov v hematologiji

nje in izdaja uporabnikom. Postopek repro-

vseh procesov, spremljanje delovanja tehničnih naprav … Pomanjkljivost v katerem

regijsko, interdisciplinarno in mednarodno
sodelovanje vseh profilov, ki se vključujejo v

Aprila 2021 smo organizirali spletno izobraževanje z naslovom Hematologija in SARS-

Podpredsednica: Metka Mlekuž

-CoV-2 (covid-19), oktobra pa izobraževanje z
naslovom Poglobitev znanj o boleznih hematološkega izvora, tudi to je bilo v spletnem okolju.

izdelka. Sterilen material mora zagotavljafunkcije (instrumenti).

vstvenih tehnikov v hematologiji je poglobiti

Predsednik: Boštjan Jovan

koli koraku lahko ogrozi kakovost končnega
ti zahtevano kakovost z vidika sterilnosti in

Vizija Sekcije medicinskih sester in zdra-

obravnavo hematološkega bolnika.

cesiranja vključuje tudi vodenje in spremljanje dokumentacije, spremljanje kakovosti

skupini popolnoma drugačna.

Za hemofilike smo posneli izobraževalno gradiPoslanstvo Sekcije medicinskih sester in

vo za samoinjiciranje podkožnega faktorja.

zdravstvenih tehnikov v hematologiji, ki de-

V letu 2021 smo zaradi epidemiološke situa-

Zaradi izbruha epidemije covida-19 smo se

luje v okviru krovne organizacije Zbornice

v Sekciji medicinskih sester in zdravstvenih

cije izvedli le on-line strokovno srečanje in za

zdravstvene in babiške nege Slovenije, je

tehnikov v hematologiji odločili, da aprilsko

četrtkovanje pripravili predavanje iz pravilne

izobraževanje strokovne javnosti s področja

izobraževanje Hematologija in SARS-CoV-2

uporabe OVO. Pripravili pa smo šest nacio-

hematološke zdravstvene nege.

(covid-19 pripravimo na temo koronavirusa.

nalnih protokolov, ki jih bomo predstavili na

Hematologija je sicer zelo specifično usmer-

Znanje je pomembno tako za posameznika

strokovnem srečanju 2022.
Ravno sterilni materiali in okolje so tisti, ki preprečujejo zaplete ob okužbah, zato moramo v
bolnišnicah, drugih zdravstvenih in zobozdravstvenih ustanovah in v socialnovarstvenih
zavodih sterilizaciji namenjati odločilno vlogo.

Nataša Piletič

jana veda zdravstvene nege, ki pa pokriva
zelo širok spekter bolnikov. Najbolj znane
veje hematologije so levkemija, hemofili-

kot za skupnost. Imeti dovolj znanja je pomembno predvsem v času izbruha nalezljive
bolezni, saj bomo le s pravilnimi ukrepi nap-

ja in transplantacija kostnega mozga. Veli-

redovanje bolezni lahko ustavili in ponovne

ka večina tako laične kot strokovne javnosti

izbruhe preprečili tudi v prihodnje. Čeprav

pozna nekaj osnov iz omenjenih vej, a je za

smo v teh že skoraj dveh letih, kar se spo-

strokovno obravnavo bolnika s hematološko

padamo s covidom-19, nemalokrat že zelo

boleznijo potreben strokovnjak, ki na podro-

naveličani govora o epidemiji covida-19,

čju zdravstvene nege iz hematologije dela že

menimo, da je znanje o omenjeni bolezni še

vrsto let. V Sekciji medicinskih sester in zdra-

vedno zelo pomembno, predvsem zato, ker se

vstvenih tehnikov v hematologiji skrbimo za

informacije izredno hitro spreminjajo.
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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 in so dobili odgovore na pereča vprašanja.
Vsi posnetki so dosegljivi na YouTube kana-

Sekcija razvija in promovira kakovostno, var-

lu Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih

no in celostno urgentno zdravstveno nego,

tehnikov v hematologiji.

kar med drugim dosega z različnimi izobraževanji in povezovanjem ter izmenjavo izkušenj izvajalcev zdravstvene nege in oskrbe,

Boštjan Jovan

ki delujejo v urgentnih centrih oz. urgentnih
ambulantah/enotah na različnih ravneh in v
različnih okoljih. Sekcija si prizadeva izboljšati status in pogoje dela medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov v urgentni dejavnosti,
še posebej status triažnih medicinskih sester.
Želimo nadaljevati delo in strokovni razvoj

Sekcija medicinskih
sester in zdravstvenih
tehnikov v urgenci

Podpredsednica: Vida Bračko

Tudi lani ni izostal Tečaj dodatnih postopkov
zdravstvene nege pri obravnavi ogroženega poškodovanca – ATCN (Advanced Trauma Care for Nurses), ki smo ga maja in septembra organizirali na Mariborskem Pohorju.

sekcije oz. usposabljanje članov ter razisko-

Sodelovali smo tudi pri pripravi programa

valno delo na svojem področju.

specializacije s področja urgentnih stanj.

Lani smo v spletnem okolju organizirali dve

Sekcija oziroma njeni člani so aktivni v Euro-

strokovni srečanji, v začetku maja 5. stro-

pean federation of Critical Care Nursing as-

kovno srečanje triažnih medicinskih sester/zdravstvenikov in junija v sodelovanju
z zdravniškim združenjem SZUM in Sekcijo
reševalcev v zdravstvu dvodnevni 27. Mednarodni simpozij o urgentni medicini.

Predsednica: Nada Macura Višić

Del inštruktorjev oz. predavateljev
na 5. srečanju triažnih MS, od leve
proti desni: Irena Komatar, Snežana
Knežević, Vida Bračko, Majda
Cotič Anderle, Nada Macura Višić
(Fotografija: V. Anderle)

sociations (EfCCNa), Drago Satošek je član
izvršilnega odbora EfCCNa (kot blagajnik) in
aktivno sodeluje v skupini za izobraževanje.
Marko Kučan je predstavnik sekcije v združenju EfCCNa. Vključevala sta se v tekoče
delo združenja. V World Federation of Critical

Maja in septembra smo organizirali dvodnev-

Care Nursing (WFCCN) in European Society

no izobraževanje Triaža v sistemu nujne me-

of Emergency Nurses (EuSEN) je aktivno de-

dicinske pomoči v Republiki Sloveniji – tečaj

lovala naša predstavnica Vida Bračko, članica

triaže po načelih manchestrskega triažnega

IO. Sodelovala je pri promociji združenja Eu-

sistema, in sicer maja v Šmarjeških Toplicah

SEN, pripravi spletnega glasila, pripravah in

in septembra na Otočcu.

izvedbi skupščine ter pripravah na 2. kongres.
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atopijski dermatitis. Spletnega srečanja se
je udeležilo 40 izvajalcev zdravstvene nege
in na naše veliko presenečenje bi jih bilo še
več, če zaradi praktične izvedbe ne bi ome-

Nada Macura Višić pa je aktivna članica tako
evropskega kot svetovnega združenja ATCN
in vodja tečajev ATCN. Inštruktorji MTS so aktivno sodelovali pri delu združenja Internati-

jili števila udeležencev. Rdeča nit strokovnega izobraževanja/srečanja je bila stopenjsko
zdravljenje posameznih obolenj ter vloga
zdravstvene nege.

onal Reference Group (IRG/ALSG) v različnih
delovnih skupinah. Med drugim so se decembra udeležili Manchester Triage International
Virtual Conference.
Zaradi epidemije covida-19 so vse aktivnosti
v različnih združenjih/skupinah potekale po
spletu.
Tudi v letu 2021 je epidemija covida-19 naredila svoje. Pa vendar smo za razliko od leta

Sekcija medicinskih
sester in zdravstvenih
tehnikov v
dermatovenerologiji

2020 v strokovni sekciji izvedli več izobraževanj kot leto prej. Prvič smo organizirali e-izobraževanje, in sicer 5. strokovno srečanje
triažnih MS. Udeležba je bila več kot zadovoljiva, udeleženci pa so pohvalili samo izobraževanje. Na žalost pa nam tudi letos ni uspelo

Predsednica: Mojca Vreček
Podpredsednica: Simona Muri

obeležiti 25. obletnice delovanja sekcije. Upamo, da nam bo to vendarle uspelo ob okrogli
30-letnici. Kar se tiče samih izobraževanj, so
le-ta bila izvedena v obliki tečajev, kjer je bilo
število udeležencev omejeno in udeležba določena vnaprej.
Člani izvršilnega odbora ter drugi strokovni
sodelavci smo imeli redne sestanke preko
spletne aplikacije Microsoft Teams. Imeli smo
šest rednih sestankov in izvedli eno korespondenčno sejo.
Strokovna sekcija je aktivno sodelovala pri
ovrednotenju triažne medicinske sestre pri
pogajanjih za višje plačne razrede in bila pri
tem tudi uspešna.

Nada Macura Višić

Cilj Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov v dermatovenerologiji je predvsem
dobro medsebojno sodelovanje, prikaz našega dela članom drugih strokovnih sekcij,
druženje in izmenjava dragocenih izkušenj.
Glede na to, da se medicina razvija in širi

Virtualno izobraževanje/srečanje,
11. 10. 2021
(Fotografija: Mojca Vreček)

tudi na področju dermatovenerologije, se
posledično razvija tudi dermatovenerološka
zdravstvena nega. Medicinskim sestram in
zdravstvenim tehnikom, zaposlenim v dermatovenerologiji, želimo predstaviti čim več
strokovnih, aktualnih in zanimivih vsebin,
predvsem pa novosti na področju dermatovenerološke zdravstvene nege.
Aprila 2021 smo pripravili v sodelovanju s
podjetjem SiVita d.o.o. dvodnevno izobraževanje Kaj imajo skupnega luskavica, hidradenitis suppurativa, kronična urtikarija in

Film – aplikacija dermatika na kožo z
zavijanjem v rjuho, 11. 10. 2021
(Fotografija: Mojca Vreček)
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Predavanja oz. predstavitve so bile strokovno
dodelane. Za lažje razumevanje smo pripravili
tudi predstavitve aplikacije bioloških zdravil
in film, ki prikazuje preprost, 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 sodelovati. Za mnoge je bil
to čisto nov pristop, pri katerem smo se vsi
udeleženci morali naučiti novih računalniških
veščin, kar je v »koronskem času« postalo nekaj vsakodnevnega.

usmerjeno v povezovanje in sodelovanje s
strokovnjaki z različnih področij. Področje
našega delovanja 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 obvladovanje z zdravstvom povezanih
okužb z namenom, da se strokovnjaki na tem
področju povežejo in predajajo svoje izkušnje
in znanje naprej.
Lani smo organizirali dve strokovni srečanji.
Septembra 2021 je bilo srečanje z naslovom Epidemija covida-19 v luči zdravstvene

Mojca Vreček

nege, drugo je bilo dvodnevni seminar od 28.

Sekcija izvajalcev
zdravstvene nege in
oskrbe v socialnem
varstvu

do 29. 9. v Rimskih termah z naslovom Urgentna stanja v infektologiji.
Sekcija je pripravila dva nacionalna protokola
(Izvajanje higiene rok po metodi 5 trenutkov

Predsednik: Slavko Bolčevič
Podpredsednica: Ivanka Limonšek

za higieno rok in Opazovanje doslednosti izvajanja higiene rok), ki še vedno čakata
potrditev.
Na prvem septembrskem izobraževanju smo

Sekcija medicinskih

izvedli tudi volitve za novi štiriletni mandat za
predsednico in člane izvršnega odbora.

sester in zdravstvenih

Večina aktivnosti se še vedno vrti okrog epi-

tehnikov na internistično-

demije covida-19. Članice IO smo bile aktiv-

infektološkem področju

no vključene v pripravo različnih protokolov
v zvezi z delom v času epidemije, sodelovale
smo pri učenju uporabe OVO pri različnih
uporabnikih ter v sredinah, kjer delujemo

Predsednica: Mateja Tramte

ter redno in vsakodnevno nudile strokovno
pomoč osebno, po telefonu ali spletu. Angažirane smo bile tudi pri promociji cepljenja
proti covidu.

Področje sekcije se prekriva s področji nekaterih ožje usmerjenih strokovnih sekcij z internističnih področij, tako je vodilo delovanja

Mateja Tramte

Začetek delovanja sekcije medicinskih sester
in zdravstvenih 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
srečuje z novimi izzivi. Ob novih izzivih, ki jih
že leta spremljajo neustrezni delovni pogoji,
struktura in pomanjkanje kadra, predstavljata
varna in kakovostna obravnava v zdravstveni
negi in oskrbi področje delovanja, ki od zaposlenih nemalokrat 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
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zahtevnejših postopkov zdravstvene nege.

Koronakriza je pokazala na pomanjkljivosti v

Značilnosti delovanja področja so tudi mul-

sistemu, ranljivost populacije, pomanjkanje

timorbidnost, multipla terapija ter paliativna

kadra, pomanjkljivosti v kontinuiranem prido-

oskrba.

bivanju znanja, na preseganje kompetenc ter

Zaradi epidemije lani nismo imeli strokovnih

utrujenost in izgorevanje kadra. V tem času

srečanj, vse dogovorjene dejavnosti in stro-

se je pokazal velik deficit na področju razme-

kovna srečanja smo prenesli v leto 2022. Kljub

jevanja socialne oskrbe in zdravstvene nege.

vsemu so lani tekle obsežne priprave na kongres gerontološke zdravstvene nege – priprava
programa, priprava člankov, recenzija člankov.
Člani IO sekcije smo v času epidemije bili aktivni, in sicer smo delali kot regijski koordinatorji.
Sodelovali pa smo pri pripravi dokumenta Kadrovski standardi in normativi v zdravstveni
negi za področje zdravstvene nege v SVZ, na

Pri stanovalcih oz. uporabnikih pa je ta čas
pokazal, da socialna izolacija prinese največje duševne stiske in močno vpliva na krhkost
človeka. Ob zagotavljanju vseh priporočil se
pokaže ranljivost posameznika ter opozori na
nevarnost kršitve dostojanstva človeka tako
uporabnikov kot zaposlenih.

strokovnih seminarjih v okviru delovnih organizacij, na področju dolgotrajne oskrbe, z MZ,
NIJZ in MDDSZEM, na delavnicah za OVO in

Slavko Bolčevič in Ivanka Limonšek

pri organizaciji in izvedbi specialnih znanj s
področja okužb, povezanih z zdravstvom – za
socialnovarstvene zavode.
Ves čas smo opozarjali na težave zaradi epidemije covida-19 v socialnovarstvenih zavo-

Nekatere članice izvršilnega odbora
Sekcije medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in
angiologiji
(Fotografija: Arhiv sekcije)

dih (SVZ).

10. oktobra 1997 je bila na pobudo medi-

Kot že leto 2020 je bilo tudi leto 2021 v zna-

se pri svojem delu srečujejo s kardiološkimi

cinskih sester in zdravstvenih tehnikov, ki

menju epidemije covida-19. Prioritete so bile
predvsem izobraževanje zaposlenih z velikim
poudarkom na preprečevanju prenosa okužb,
umivanju in razkuževanju rok, higieni kašlja in
pravilni uporabi OVO. V socialnovarstvenih
zavodih so se gradile, pripravljale ter oblikovale čiste in nečiste poti, vzpostavljali so se
filtri ter zunanje enote.

in angiološkimi bolniki ustanovljena Sekcija

Sekcija medicinskih

medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v

sester in zdravstvenih

je leta 2010 začela delovati delovna skupina

tehnikov v kardiologiji in

medicinskih sester in zdravstvenih tehni-

angiologiji

popuščanjem in 2012 skupina medicinskih
invazivni diagnostiki.

so vložili veliko truda za preprečevanje, ob-

V letu 2021 smo zaradi epidemije covida-19

vladovanje ter ukrepanje ob pojavu okužbe
regijskimi koordinatorji za področje SVZ ter
strokovno skupino. Trije člane IO sekcije je MZ

kov za zdravstveno vzgojo bolnika s srčnim
sester in zdravstvenih tehnikov v srčno-žilni

Izvajalci zdravstvene nege in oskrbe v SVZ

v zavodu. Potekalo je aktivno sodelovanje z

kardiologiji in angiologiji. Pod njenim okriljem

Predsednica: Irena Trampuš
Podpredsednica: Urška Hvala

izvedli tri strokovnega srečanja, in to v spletnem okolju: marca Obravnava bolnika s srčnim popuščanjem, aprila Srčno-žilni zapleti

imenoval za koordinatorje. Aktivno smo sode-

po prebolelem covidu-19 in maja Kardiološki

lovali na področju oblikovanja smernic.

bolnik z anemijo, pljučnim in revmatološkim
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obolenjem. Oktobra smo se na povabilo
Združenja kardiologov Slovenije udeležili
dvodnevnega izobraževanja Aritmije/Pacing
2021 na Brdu pri Kranju.

Strokovna sekcija medicinskih sester v mana-

področju managementa. Doc. dr. Saša Kadi-

gementu je ena od 32 strokovnih sekcij Zbor-

vec je bila imenovana kot koordinatorka za

nice – Zveze, pa vendar menimo, da v tem tre-

področje zdravstvene nege in oskrbe v soci-

nutku ena od najpomembnejših v zdravstveni

alnovarstvenih zavodih v povezavi z zajezi-

Pripravljali smo tudi program izobraževanja
specialnih znanj za področje srčnega popuščanja, neinvazivnih preiskav srca in ožilja
ter kontrole in svetovanja s področja antikoagulacijskega zdravljenja.

in babiški negi. V času, ki je za nami oz. se

tvijo in obvladovanjem epidemije covida-19,

odvija prav v tem trenutku, ko se srečujemo z

prav tako je dr. Saša Kadivec sodelovala v

Članice izvršilnega odbora sekcije so tudi
članice Association of Cardiovascular Nursing and Allied Professions (ACNAP), Urška
Hvala in Irena Trampuš tudi članici ACNAP
National Societies.

se soočamo s kriznim vodenjem. Vodenje v

Irena Trampuš

neznanimi okoliščinami prav na vseh ravneh
in v vseh zdravstvenih in socialnih zavodih
v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege,
zdravstveni in babiški negi se izvaja na vseh
strokovnih področjih, ki jih pokrivajo vse osta-

delovni podskupini za oblikovanje predloga kadrovskih normativov in standardov v
zdravstveni in babiški negi na sekundarni in
terciarni ravni zdravstvene dejavnosti ter sodelovala pri izvajanju strokovnih nadzorov s
svetovanjem.

le strokovne sekcije, zato je zelo pomembno,

Imeli smo tudi volitve, kjer je strokovna sek-

da so s področja vodenja v zdravstveni in

cija dobila novo vodstvo ter člane izvršilnega

babiški negi izobraženi vsi in na vseh ravneh

odbora.

zdravstva, v socialnovarstvenih zavodih, pri
zasebnikih ter drugje.
Strokovna sekcija se bo zavzemala za dose-

Dejan Doberšek

ganje strateških ciljev: za varno in kakovostno
zdravstveno in babiško nego; spodbujanje
raziskovalnega dela zdravstvene in babiške
nege, ki bo temeljila na dokazih; za razvoj izobraževanja v smislu spremljanja sodobnih
smernic in implementacijo znanja v praktično
delo; za

promocijo strokovne sekcije in pre-

poznavnost v strokovnem in širšem okolju; za
povezovanje strokovne sekcije z drugimi strokovnimi institucijami, ki pomembno vplivajo

Sekcija medicinskih
sester v managementu

na organizacijo, management in vodenje.
Lani smo v sekciji organizirali tri izobraževanja
v spletnem okolju. V okviru četrtkovanja smo
na začetku maja izvedli izobraževanje Kako
zgraditi dober tim, konec maja pa izobraže-

Sekcija medicinskih
sester in zdravstvenih
tehnikov v nevrologiji

vanje Kaj nas je naučila epidemija. NovemV. d. predsednika: Dejan Doberšek
(do 11. 11. 2022)

bra smo pripravili izobraževanje z naslovom

Podpredsednica: Hilda Rezar

2021 smo v strokovni sekciji Zdenki Kramar

Odgovornost managementa za varno delo.

podelili priznanje za dosežke na ožjem strokovnem področju in se ji zahvalili za delo na

Predsednica: mag. Maja Medvešček Smrekar
Podpredsednica: Anita Pirečnik Noč
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Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih

izkušnje prenesti na zaposlene v zdravstveni

tehnikov v nevrologiji je strokovno združenje,

negi na področju ORL. To lahko storimo samo

ki soustvarja in povezuje stroko zdravstvene

z nenehnim izobraževanjem ter razvijanjem

nege nevrološkega bolnika, skrbi za profesio-

sodobne zdravstvene nege.

nalni in karierni razvoj članov in povezuje iz-

Lani nismo imeli klasičnega strokovnega sre-

vajalce zdravstvene nege tudi v širšem evrop-

čanja, ampak smo na ravni matičnih klinik

skem in mednarodnem prostoru.

pripravili nekaj delavnic na temo aspiracije

Zdravstvena nega nevrološkega bolnika je
specifična in zato potrebuje usposobljene
medicinske sestre in zdravstvene tehnike.
Številčnost poklicne skupine, izmenjava izku-

in trahealnih kanil. Prav tako smo imeli nekaj

Sekcija medicinskih
sester in zdravstvenih

šenj in uvajanje novosti v ZN, boljša kakovost

tehnikov v

ZN, skupno delovanje pri pripravi standardov

otorinolaringologiji

za obravnavo nevrološkega bolnika, organizi-

predavanj iz mehkih vsebin, saj smo pri zaposlenih opažali znake izgorelosti in kronične
utrujenosti.

Sonja Krajnik

ranje izobraževanj, povezanost in sodelovanje z nevrološkimi oddelki po vsej Sloveniji so
cilji strokovne sekcije.
Novembra 2021 smo preko videokonference v

Predsednica: Sonja Krajnik
Podpredsednica: Andreja Trdin

sodelovanju s podjetjem 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 preko videokonference izvedli volitve za novega predsednika in osem članov izvršilnega odbora sekcije.
Ti so svoje naloge prevzeli 1. januarja 2022.

Strokovna sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v otorinolaringologiji letos
praznuje 12. obletnico delovanja. Organiziramo vsakoletna strokovna izobraževanja,

sester v promociji

kjer se osredotočimo na težave in obolenja,

zdravja in zdravstveni

ki jih imajo pacienti na področju nosu, ušes in
grla. Smo precej ozko strokovno usposobljeni,

Mag. Maja Medvešček Smrekar

Sekcija medicinskih

vzgoji

vendar pa je zanimanje za izobraževanja na
našem področju veliko.
Cilj strokovne sekcije MS in ZT v otorinolaringologiji je izvesti čim več strokovnih izobraževanj, saj opažamo, da ni zadostnega pre-

Predsednica: viš. pred. Nataša Vidnar
Podpredsednica: Tadeja Bizjak

našanja znanja na mlade kolege 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

Namen in cilji sekcije so spremljanje novosti in
organizacija izobraževanj s področja promocije zdravja in zdravstvene vzgoje, prenašanje
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informacij, znanj preko strokovne revije Utrip
in e-novic, organizacija strokovnih izpolnjevanj z ožjega strokovnega področja …
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 vzgoje. Pri svojem
delu sledimo naslednjim zastavljenim ciljem:
raziskovalno utemeljeno ugotavljanje stanja
in potreb na področju promocije zdravja in
zdravstvene vzgoje v Sloveniji, spremljanje
in soustvarjanje novosti na strokovnem področju, organizacija izobraževanj s področja
promocije zdravja in zdravstvene vzgoje za
strokovnjake zdravstvene in babiške nege,
priprava kompetenčnega profila izvajalcev
promocije zdravja in zdravstvene vzgoje,
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, regijskimi društvi,
zdravstvenimi in izobraževalnimi inštitucijami,
nevladnimi organizacijami, Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Ministrstvom
za zdravje in Ministrstvom za izobraževanje,
znanost, šport in enake možnosti ter vsemi
drugimi pomembnimi institucijami.
Na Debelem rtiču smo junija imeli strokovno
izobraževanje z naslovom Družinska obravnava za zdrav življenjski slog in izvolili člane
novega izvršnega odbora sekcije, lani novembra naj bi v Velenju organizirali strokovno srečanje pod naslovom Spolno zdravje kot del
življenjskega sloga posameznika, vendar
smo ga zaradi epidemiološke situacije prestavili na konec marca 2022.
Sodelovali smo z NIJZ in Ministrstvom za
zdravje ter pripravili dopolnila na dopis NIJZ
»Ponovni zagon aktivnosti vzgoje za zdravje

za otroke in mladostnike ter odrasle v času
umirjanja epidemije covida-19«, za MZ pa pripombe k predlogu pravilnika o spremembah
Pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni. Pripravili
smo še pripombe in dopolnila k dokumentu
Zbornice – Zveze Kadrovski standardi in
normativi v zdravstveni in babiški negi.
Na strokovnem srečanju junija na Debelem
rtiču Družinska obravnava za zdrav življenjski slog smo
izvolili novo predsednico in izvršilni odbor
sekcije ter se Majdi Šmit in prejšnjim članom
IO Sekcije medicinskih sester v promociji
zdravja in zdravstveni vzgoji za dolgoletno
strokovno delo.

Viš. pred. Nataša Vidnar
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DELOVNE SKUPINE
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Delovna skupina
za nenasilje v
zdravstveni in
babiški negi

Predsednica: Irena Špela Cvetežar
Članice in člani: Monika Ažman, Urban
Bole, Darinka Klemenc, Sonja Kovač, Aljoša
Lapanja, Vesna Sekelj Rangus in zunanja
strokovna sodelavka Dora Lešnik Mugnaioni

Vse preteklo leto smo objavljali v Utripu in

• Webinarji ( 6. 10., 13. 10., 20. 10., 27. 10.

bralce seznanjali z aktualnimi vsebinami, npr.

2021) v organizaciji Zbornice – Zveze na

Neetično prikazovanje prizorov z intenzivne

temo Komunikacija v zdravstvenem timu

enote Infekcijske klinike UKC Ljubljana v me-

– Irena Špela Cvetežar; Reševanje konflik-

dijih, 20 let Delovne skupine za nenasilje v

tov – Dora Lešnik Mugnaioni; Deeskalacij-

zdravstveni in babiški negi, Podpora prizade-

ske tehnike – Aljoša Lapanja.

vanjem študentk in študentov po prenehanju

• Webinar (20. 12. 2021) na temo Teoretič-

spolnega nadlegovanja v slovenskih visoko-

na opredelitev nasilja za sekcijo študentov

šolskih zavodih, Priporočila za obravnavo

zdravstvene in babiške nege v okviru iz-

spolnega nadlegovanja in nadlegovanja za-

obraževanja: Kako ukrepati pri nasilnem

radi spola na delovnem mestu, Priporočila za

pacientu?, Dora Lešnik Mugnaioni.

obravnavo spletnega nasilja, Stop nasilni komunikaciji, Deeskalacijske tehnike in Mednarodni skriti znak za pomoč pri nasilju v družini.

Aktivni smo bili tudi v zunaj meja Slovenije

IZOBRAŽEVANJA:

1st International Congress of Nurses,

• Predavanje v modulu licenca na temo za-

Midwives and Other Health Professionals

konodaje na področju nasilja v družini ter

of the Balkans:

nasilja na delovnem mestu, Dora Lešnik

1. The support of Workgroup for Non-vio-

Mugnaioni (19. 3. 2021).

who experienced sexual harassment in their

delovnem mestu v času COVIDA-19, Dora

workplace (Irena Špela Cvetežar, Dora Lešnik

Lešnik Mugnaioni in Irena Špela Cvetežar

Mugnaioni, Darinka Klemenc, Monika Ažman).

• Webinar na temo obravnave nasilja v času
Delovno skupino za nenasilje v zdravstveni in

covida-19 v zdravstvu, Aljoša Lapanja in

babiški negi je Zbornica – Zveza imenovala leta

Dora Lešnik Mugnaioni (20. 4. 2021).

silja v zdravstvenih in socialnovarstvenih zavodih. Delovna skupina je aktivna na področju
ozaveščanja in izobraževanja članic in članov,
raziskovanja problematike nasilja na delovnem
mestu, oblikovanja preventivnih dejavnosti ter
obravnave primerov nasilne komunikacije.

lence in Nursing and Midwifery for women

• Webinar na temo Reševanje konfliktov na

(13. 4. 2021).

1999 z namenom uveljavljanja kulture nena-

in sodelovali na:

• 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

2. Actions of the Workgroup for Non-violence
in Nursing and Midwifery of the Nurses and
Midwives Association of Slovenia in the light
of professional ethics, with an emphasis on the
protection of patients‘ rights in the R of Slovenia (Darinka Klemenc, Dora Lešnik Mugnaioni,
Irena Špela Cvetežar, Monika Ažman).
Delovna skupina je sodelovala pri dopolnitvi dokumenta EFN na temo preprečevanja

nasilja v družini v zdravstvenih ustano-

nasilja nad medicinskimi sestrami in pripravi

Decembra lani smo na sedežu Zbornice –

vah, Irena Špela Cvetežar in Dora Lešnik

odgovorov na vprašanja EFN o stanju glede

Zveze organizirali okroglo mizo Recimo nasi-

Mugnaioni (8. 12. 2021) preko spletne

nasilja nad medicinskimi sestrami v Sloveniji

lju NE!, ki je bila predvajana preko spleta.

aplikacije.

(februar 2021).
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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 pacientih, 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 preteklosti izpostavljeni fizičnemu,
psihičnemu in strukturnemu nasilju – in
posledice tega bodo še dolgo odmevale,
Diana Zajec, Zdravstveni portal in na portalovem Facebooku (https://www.zdravstveniportal.si/zdravje/pacienti/760/nasilje-nad-starejsimi-irena-spela-cvetezar;

na ravni družbe, individualnost preživljanja
kriznih razmer ter pojavnost nasilne komunikacije do zaposlenih v zdravstvenih in socialnovarstvenih zavodih. Udeleženci, ki delujejo
v kliničnih okoljih ali so v stiku s članstvom, so
predstavili posledice dolgotrajnega stresa in
opredelili različne vrste nasilne komunikacije,
s katerimi se srečujejo. Cilj okrogle mize je bil
iskanje virov moči in rešitev na ravni:
• posameznika (krepitev psihološke prožnosti/čvrstosti zaposlenih v zdravstveni in
babiški negi; usposabljanje za konstruk-

Stalna delovna
skupina za paliativno
zdravstveno nego

tivno reševanje konfliktov in deeskalacijo, obvladovanje stresa in psihosocialnih
tveganj);
• organizacije (podpora delovanju timov po
načelih vzajemnosti in kolegialne podpore; uveljavitev sistema zaupnikov po vzoru
reševalcev, gasilcev, policije; zagotavljanje
stalne strokovne psihološke podpore zaposlenim; usposabljanje vodstev zavodov
za uveljavitev ničelne strpnosti do nasilja
in varnosti zaposlenih in pacientov);
• sistema (uveljavitev supervizije kot delovne obveznosti za vse zdravstvene de-

Stalna delovna skupina za paliativno zdravstveno nego (SDSPZN) je bila ustanovljena
2013 z namenom prispevati k razvoju paliativne oskrbe in udejanjanja načel paliativne
oskrbe na vseh ravneh zdravstvenega in socialnega varstva ter v izobraževalnih ustanovah
s področja zdravstvene nege v celotnem slovenskem prostoru ter zagotoviti enako dostopnost do paliativne zdravstvene nege vsem
prebivalcem Slovenije. Cilj delovanja SDSPZN

Okrogle mize Recimo nasilju NE! so se ude-

lavce; poenotenje varnostnih načrtov in

ležili Monika Ažman, Irena Špela Cvetežar,

preprečevanja nasilja na nacionalni ravni;

Aljoša Lapanja in Vesna Sekelj Rangus iz

vključitev vsebin s področja preprečevanja

Delovne skupine za nenasilje v zdravstveni in

nasilja, deeskalacije, krepitve psihološke

babiški negi, sociologinja dr. Jana Javornik in

prožnosti … v izobraževalne programe na

SDSPZN sestavlja osem strokovnjakinj s pod-

psihologa mag. Peter Markič in mag. Mateja

vseh ravneh izobraževanja).

ročja paliativne zdravstvene nege in oskrbe,

razmere ter razpravljali o posledicah epidemije, ki se kažejo na individualni, organizacijski

vstvenih tehnikov ter sodelavcev iz paliativne
oskrbe in paliativne zdravstvene nege.

ki delujejo v paliativni zdravstveni negi na pri-

Štirn. Okroglo mizo je moderirala Dora Lešnik
Mugnaioni. Udeleženci so analizirali aktualne

je izobraževanje medicinskih sester in zdra-

Irena Špela Cvetežar in Dora Lešnik
Mugnaioni

marni, sekundarni in terciarni ravni, v socialnih zavodih in v izobraževalnih ustanovah ter
v Slovenskem društvu hospic, na Ministrstvu

ter sistemski ravni. Opozorili so na spremi-

za zdravje in strokovnjakinja s področja du-

njajočo se krizno krivuljo v procesu epidemije

hovne oskrbe.
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SDSPZN predstavljajo vodja Judita Slak in

epidemijo. Na nas vseh je, na zdravstvenih

članice Andreja Peternelj, Hedvika Zimšek,

delavcih, na družbi in politiki, da vrnemo pali-

Gabrijela Valenčič, Jožica Ramšak Pajk, Klelija

ativno oskrbo na raven pred epidemijo, omo-

Štrancar, Doroteja Rebec in Maja Janežič.

gočimo njen nadaljnji razvoj in jo zagotovimo

Aprila smo v spletnem okolju pripravili preda-

vsem, ki jo potrebujejo.

vanje Etični vidiki paliativne oskrbe bolnikov
na vseh ravneh zdravstvene obravnave v
času epidemije COVID-19 in o tej temi prip-

Judita Slak

ravili tri članke za Utrip: Paliativna oskrba v
koronačasu, Paliativna oskrba v patronažnem
zdravstvenem varstvu in Pravica do poslovitve.
Paliativna oskrba v koronačasu je bila rdeča nit četrtkovega izobraževanja v organizaciji Stalne delovne skupine za paliativno
zdravstveno nego z naslovom Etični vidiki
paliativne oskrbe bolnikov na vseh ravneh
zdravstvene obravnave v času epidemije COVID-19. 15. aprila 2021 se nas je 140 slu-

Delovna skupina za

šateljev zbralo pred računalniškimi zasloni,

ohranjanje zgodovine

pametnimi telefoni, v udobju lastnega doma
ali pa kar na delovnem mestu, če je seveda

zdravstvene in

delo to dopuščalo. Torej izobraževanje v sple-

babiške nege

Predstavitev magistrskega dela, avtor
Bor Zavrl in mentorica Marija Zaletel
(Fotografija: Irena Keršič)
Njenjić, Andreja Mihelič Zajec. Sklep je potrdil
UO Zbornice – Zveze na seji 12. 12. 2018.
DS ZG deluje v skladu s Pravilnikom o delu

tnem okolju, naša že kar vsakdanja realnost s

delovnih skupin, ki ga je sprejel UO Zbornice

svojimi prednostmi pa tudi slabostmi.

– Zveze na 17. seji 11. 9. 2013.

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

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

Poslanstvo Delovne skupine za ohranjanje
zgodovine zdravstvene in babiške nege je
ohranjanje zgodovine zdravstvene in babiške
nege s sistematičnim, kronološkim, etičnim
in objektivnim pristopom k zgodovinskemu
proučevanju zdravstvene in babiške nege;

Povzetek izobraževanja o paliativni oskrbi v

Silva Vuga, Majda Japelj, Marija Miloradovič,

času epidemije je, da se na vseh ravneh zdra-

Petra Kersnič in Irena Keršič.

vstvene obravnave srečujemo s podobnimi

Po sklepu št. 7/2018 DS ZG z dne 26. 11.

težavami, dilemami in izzivi. Dejstvo je, da

2018 je voditeljica DS Irena Keršič, članice

stroko zdravstvene in babiške nege.

paliativna oskrba še nikoli ni bila bolj potrebna

pa dr. Majda Šlajmer Japelj, Darinka Klemenc,

Vizija delovanja in cilj delovne skupine je

kot prav v času epidemije, na žalost pa mar-

Marjeta Berkopec, Zdenka Seničar, Marjeta

ustanovitev inštituta za zgodovino zdravstve-

sikje ni omogočena na enaki ravni kot pred

Kokoš, doc. dr. Jadranka Stričević, Gordana

ne in babiške nege pri Zbornici – Zvezi.

iskanjem, zbiranjem, arhiviranjem in hrambo
dokumentarnega, slikovnega in predmetnega
gradiva, ki ima trajen in poseben pomen za

76
Dokumentarno in slikovno gradivo
Eleonore Vovk
(Vir: Jože Ažman, Arhiv Zbornica Zveza)
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 lani prejeli novico, da so v Novem mestu
poimenovali ulico po zaščitni (medicinski sestri) Mariji Tomšič. Marjeta Berkopec, članica delovne skupine, je sodelovala v projektu
Pozabljena polovica Novega mesta (objavljeno Utrip, april, maj 2020, dosegljivo 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 enakoprav-

Kot vsa leta doslej so članice DS ZG tudi lani

drugimi članicami delovne skupine objavljata

opravile veliko dela, mogoče še več, odkar

vsebine, ki se nanašajo na zgodovino zdra-

imajo e-naslov, na katerega jim lahko pišete

vstvene in babiške nege v skladu s progra-

zgodovina@zbornica-zveza.si. Marjeta Ber-

mom uredniškega odbora. V rubriki Iz zgo-

kopec, ki je skrbnica spletne strani DS ZG, je

dovine je bilo objavljenih kar 12 strokovnih

urejala tekoče zadeve, objave in posodobitve

člankov s področja zgodovine.

spletne strani. Članici DS ZG Marjeta Kokoš

Delovna skupina je sodelovala z Rozalijo Raj-

in Jadranka Stričević sta s pomočjo članic DS

gelj pri izdaji knjige Babice v Kranju in okoliš-

ZG DMSBZT Maribor nadaljevali raziskavo o

kih vaseh pred letom 1950, ki jo je maja 2021

zgodovini zdravstvenega šolstva na območju

izdala Zbornica – Zveza v sodelovanju s Sek-

Maribora. Raziskovalke so opozorile na težko

cijo medicinskih sester in babic ter DMSBZT

pridobivanje podatkov. Marjeta Berkopec in

Gorenjske. Pri izdaji knjige so sodelovale čla-

OSREDNJI SLOVENIJI V OBDOBJU 1919–

Irena Keršič sta iskali gradivo v arhivih in mu-

nice DS ZG, in sicer kot recenzentki Gordana

1945 in prejel oceno deset. V komisiji so sode-

zejih po Sloveniji o zaščitnih sestrah.

Njenjić, mag. zdr. neg., dipl. m. s., babica in

lovali mentor izr. prof. dr. Tomaž Pavlin, somen-

izr. prof. dr. Jadranka Stričević, za predgovor

torici pred. Andreja Mihelič Zajec in Irena Keršič

in urejanje pa je poskrbela Irena Keršič.

ter recenzentka doc. dr. Marija Zaletel.

bora glasila Utrip, kjer sodelujeta, povezuje-

Na pobudo Delovne skupine za ohranjanje

Na predlog Ministrstva za kulturo je Zborni-

ta uredniški odbor in delovno skupino ter z

zgodovine zdravstvene in babiške nege, ki

ca – Zveze in znotraj nje Sekcija medicinskih

Članici delovne skupine Marjeta Berkopec in
Irena Keršič sta tudi članici uredniškega od-

nosti in popravi krivic do spregledanih žensk,
ki so pomembno zaznamovale lokalno okolje.
S tem poimenovanjem smo v Sloveniji dobili
prvo ulico, poimenovano po medicinski sestri
(objavljeno na povezavi: https://radiokrka.si/
clanek/novice/stiri-nove-ulice-z-zenskimi-imeni-929435).
16. decembra 2021 je Bor Zavrl, dipl. zdravstvenik, zagovarjal magistrsko delo z naslovom SLOVENSKE MEDICINSKE SESTRE V
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sester in babic ter DS ZG sodelovala v projek-

• Zaključena digitalizacija Babiškega vestnika

tu nominacije babištva za Reprezentativni se-

• Obeležje 10. obletnice DS ZG s sprejetjem

znam nesnovne kulturne dediščine človeštva.

v EAHN, oblikovanje in posodobitev sple-

Gordana Njenjić in Irena Keršič sta sodelovali

tne strani ter objava članka o desetletnem

s pripravo slikovnega, predmetnega in doku-

delovanju ter drugih člankov s področja

mentarnega gradiva v prostorih babiške šole

zgodovine zdravstvene in babiške nege

za snemanje dokumentarno filmskega gradiva, ki bo vključeno v mednarodni nominacijski
film in bo podlaga tudi za slovenski samostojni film. Babištvo je bilo 14. 12. 2021 vpisano
v Seznam registriranih enot nesnovne dediščine

https://www.gov.si/assets/ministrstva/

MK /DEDISCINA/NESNOVNA/RNSD_SI/

• Pridobitev obsežnega dokumentarnega
in slikovnega gradiva o eni izmed prvih
zaščitnih sester na Slovenskem Eleonori
Vovk
• Izdaja knjige Babice v Kranju in okoliških
vaseh pred letom 1950

Rzd-02_00099.pdf.
DS ZG je pripravila Pismo podpore k večnacionalni nominaciji »Babištvo: znanje, veščine
in prakse« za vpis na UNESCOV seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva.
19. februarja lani je bila DS ZG včlanjena v
mednarodno organizacijo EAHN (European
Association for the History of Nursing. E naslov: EAHNursing@mail.com. Za spremljanje
in sodelovanje je zadolžena Darinka Klemenc.
Sodelujemo

s

kolegicami

medicinskimi

sestrami iz Srbije (Vesna Tatamirović, ki smo
jo zaprosili za iskanje gradiva o Bogomiri Fajon, z medicinsko sestro Stanojko Koprivica
Kovačević, avtorico knjige Istorija sestrinstva
u Srbiji (Od manastirskih bolnica do kraja Drugog svetskog rata) in Hrvaške.
Za konec še najvidnejši dogodki 2021:
• Vpis Babištva v Register kulturne dediščine pri Ministrstvu za kulturo
• Imenovanje prve ulice po medicinski sestri
v Sloveniji, Mariji Tomšič v Novem mestu

Irena Keršič

Leto 2021 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 berejo znanstveno literaturo in tiste, ki še verjamejo, da
je zemlja ravna in so verodostojen vir podatkov socialna omrežja in še mnogo, mnogo tega. V vsem tem
pa, kot da smo ravno medicinske sestre, babice, zdravstveni tehniki, bolničarji-negovalci na vseh ravneh
zdravstvenega in socialnega varstva tisti, ki smo družbi nastavljali ogledalo. V kliničnih okoljih niso obstajale
in ne obstajajo prej omenjene delitve. Tu so bila le neizmerna prizadevanja delati strokovno, profesionalno,
etično, predano, preko vseh svojih zmožnosti za dobro sočloveka.

