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Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije -
Zveza društev medicinskih sester; babic in
zdravstvenih tehnikov Slovenije

Kratka zgodovina delovanja in združevanja
medicinskih sester v Sloveniji

27. novembra 1927 je bila v Ljubljani ustanovljena pr¬
va stanovska organizacija medicinskih sester, ki se je
imenovala "Organizacija absolventk šole za sestre v
Ljubljani".

V letu 1951 se je stanovsko združenje medicinskih ses¬
ter preimenovalo v Društvo medicinskih sester, ki je v
letu 1963 dobilo naziv Zveza društev medicinskih sester
Slovenije ter se povezovalo v Zvezo društev medicinskih
sester Jugoslavije. Člani in članice Zveze društev medi¬
cinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije so se na
podlagi 87. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti
(Uradni list RS št.9/92) odločili in 15. 12. 1992 ustanovili
Zbornico zdravstvene nege Slovenije.

Nalogam, ki so do takrat že bile zapisane v Statutu
Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov Slovenije, je z ustanovitvijo Zbornice zdrav¬
stvene nege Slovenije bilo dodano še nekaj nalog, ki so
značilne za zbornično organiziranost določene poklicne
skupine.

Članstvo v organizaciji
Vsak, ki želi postati član, mora izpolniti pristopno iz¬

javo, s katero se včlani v Zbornico - Zvezo in preko nje v
eno izmed 11 regijskih društev. Z izpolnitvijo pristopne
izjave vsak član izrazi voljo po članstvu in načinu
plačevanja članarine. Na podlagi pristopne izjave prejme
vsak član člansko izkaznico, s katero se lahko izkaže na
vseh strokovnih srečanjih.

Članstvo je prostovoljno - je čast in obveza za vse
medicinske sestre in zdravstvene tehnike iz vrst aktivnih
delavcev v zdravstveni negi, upokojenih medicinskih
sester, dijakov in študentov zdravstvene nege.

Organizacijo sestavlja 11 regijskih društev: Ljubljana,
Maribor, Celje, Pomurje, Ptuj - Ormož, Nova Gorica,
Koper, Slovenj Gradec, Novo mesto, Velenje in društvo
Gorenjske.

V organizaciji deluje 30 strokovnih sekcij, ki s svojimi
izobraževalnimi programi skrbijo za strokovno izpopol¬
njevanje svojih članov in vseh, ki delajo na področju
zdravstva.

Strokovne sekcije so organizirane za naslednja po¬
dročja zdravstvene nege:

- vzgojo in izobraževanje, medicino dela, prometa in
športa, ginekologijo in porodništvo, psihiatrijo in
nevrologijo, za področje pulmologije, za področje pedi¬
atrije, za patronažno zdravstveno varstvo, anesteziologi¬
jo, intenzivno nego in terapijo in transfuziologijio, sp¬
lošno medicino, oftalmologijo, za področje kirurgije,
zdraviliško dejavnost, onkologijo, za področje zdrav¬
stvene nege stom, endokrinologijo, za področje nefrologi¬
je, dialize in transplantacije, endoskopijo, za področje
reševalnih služb, stomatologijo, sterilizacijo, hematologi¬
jo, urgentno medicino, za področje interne medicine in
infektologije, dermatovenerologijo, sekcijo operacijskih
medicinskih sester, sekcijo študentov zdravstvene nege,
sekcijo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v so¬
cialnih zavodih, sekcijo na internističnem in infekto-
loškem področju, za področje kadriologije in angiologije,
za področje managementa in za področje nevrologije.

Namen organizacije
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza

društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov
Slovenije je edina profesionalna organizacija medicinskih
sester, ki predstavljajo najštevilčnejšo poklicno skupino
med zdravstvenimi delavci. Njen glavni namen je:
• združevati medicinske sestre, babice in zdravstvene
tehnike iz vse Slovenije in zastopati njihove profesion¬
alne, socialne in ekonomske interese;

• razvijati in promovirati sodobno zdravstveno in babi-
ško nego ter

• vsem ljudem zagotavljati kakovostno zdravstveno in
babiško nego. ■
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uvodnik

Nagovor predsednice mag. Bojane Filej na 18.
izredni skupščini Zbornice - Zveze 22. 2. 2007
N XJposlanke in poslanci, cenjeni gostje!

Danes je pomemben dan, danes je pomembna, lahko bi rekli,
zgodovinska skupščina za sleherno medicinsko sestro, babico in
zdravstvenega tehnika, prav tako tudi za stroki zdravstvene in
babiške nege. Z današnjim dnem se zaključuje obsežno delo, ki se
je začelo že pred mnogimi leti in v katerega je bilo vloženega veliko
truda in energije mnogih članov.
Začetki aktivnosti za današnji dosežek segajo v leto 1991, ko smo

iz tez Zakona o zdravstvenem varstvu razbrali, da bo zakon
omogočal ustanovitev zbornic tudi drugim zdravstvenim
delavcem, zato so se medicinske sestre in zdravstveni tehniki od¬
ločili, da si začnejo prizadevati za ustanovitev lastne zbornice. Že
marca 1991 je bil izdelan Elaborat za ustanovitev Zbornice
zdravstvene nege Slovenije, ki ga je pripravil iniciativni odbor
Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov
Slovenije za ustanavljanje Zbornice v sestavi: Bojana Filej kot
predsednica ter Ladi Škerbinek in Vera Špindler kot članici. Med
nalogami zbornice so bile zapisane naslednje naloge, ki so se
nanašale na javna pooblastila in sicer:
- daje dovoljenje za opravljanje zdravstvene nege v privatni
praksi ter ugotavlja okoliščine za njeno prenehanje;
- organizira in vodi strokovni nadzor nad izvajanjem
zdravstvene nege;
- vodi evidenco medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov.
Po ustanovitvi Zbornice zdravstvene nege Slovenije 15. 12.

1992 so sledila prizadevanja za samostojni zakon o zdravstveni ne¬
gi. Bilo je narejenih kar nekaj poskusov in leta 1996 je Ministrstvo
za zdravje imenovalo delovno skupino z nalogo, da pripravi pred¬
log zakona. Delovna skupina je bila sestavljena iz predstavnikov
Ministrstva za zdravje, Zdravniške zbornice Slovenije in iz
Zbornice zdravstvene nege Slovenije, ki sta jo zastopali mag.
Bojana Filej in Petra Kersnič. Delovna skupina je aktivno delovala
kar nekaj časa, saj je bilo potrebno mnoge člene zakona utemeljiti
in dokazati s primeri iz tujine, sicer pa ga v celoti uskladiti z ob¬
stoječo zakonodajo. Tako pripravljen zakon je ostal v predalu
Ministrstva za zdravje. Nato smo bili pozvani, da pripravimo
predlog sprememb zakona o zdravstveni dejavnosti. Odločili smo
se oziroma svetovano nam je bilo, da pripravimo poglavje o
zdravstveni negi, da ne bi preveč narušili strukture obstoječega za¬
kona. V predlog smo vključili samo tiste vsebine, ki niso bile zajete
v nobeni drugi zakonodaji oziroma pravilniku, med drugim tudi
javna pooblastila. Do sprememb zakona o zdravstveni dejavnosti
takrat ni prišlo.
Ker so se vse bolj izkazovale potrebe po javnih pooblastilih, pred¬

vsem pri izvajanju strokovnega nadzora, je bil pripravljen pravil¬
nik, po katerem smo opravljali strokovne obiske. Ministrstvo se je
s tem "tiho" strinjalo, saj nam jih je tudi samo naročalo.
V začetku prehoda v novo tisočletje je bilo že povsem jasno, da

se bomo vključili v Evropsko unijo. Zavedali smo se priložnosti, da
se uredi status poklicev v zdravstveni in babiški negi, ki je nikakor
nismo smeli zamuditi. S spremembo izobraževanja na visoki
strokovni ravni, ukinitvijo pripravništva ter strokovnega izpita in
izpolnjevanjem zahteve ekspertov Evropske unije, da se vodi regis¬
ter vseh izvajalcev zdravstvene in babiške nege, smo se lotili
naslednje aktivnosti.

Pripravili smo predlog sprememb obstoječega zakona o
zdravstveni dejavnosti in za lobiranje v parlamentu in v vladi, med
poslanci in poslanskimi skupinami, najeli poklicnega lobista.
Mnogi ste se vključili v lobiranje na lokalni ravni, sicer pa nam je
prišlo prav vsako osebno poznanstvo. V predstavljanje vsebine
sprememb zakona sta bili vključeni Petra Kersnič, tudi kot držav¬
na svetnica, in Bojana Filej kot predsednica Zbornice - Zveze. V
prvem poskusu spreminjanja zdravstvene zakonodaje leta 2003
smo delovali skupaj s Sindikatom zaposlenih v zdravstveni negi
Slovenije, s predsednico Jelko Černivec in generalno sekretarko
Flory Banovac. Dosežki sindikata so bili v danem trenutku večji,
saj so bili "odprti" samo nekateri členi, ki so se spreminjali, in jas¬
no je bilo, da vsebine, ki smo jih nasilno "obesili" na določene člene,
ne morejo biti sprejete. Toda poslanci državnega zbora in državne¬
ga sveta so postali pozorni na naša prizadevanja, predvsem pa so
jih skušali razumeti.
Sledil je samostojen poskus spremembe zakona o zdravstveni de¬

javnosti, s celotnim postopkom predstavljanja in utemeljevanja v
delovnih telesih Državnega zbora in Državnega sveta. 13. 7. 2004,
na zadnji seji državnega zbora, so bile spremembe zakona o
zdravstveni dejavnosti okoli polnoči v parlamentu sprejete. Že 16.
8. 2004 smo podali Ministrstvu za zdravje pobudo za pričetek
postopka za podelitev javnega pooblastila. Minister, pristojen za
zdravje, je 11.11. 2004 v Uradnem listu objavil razpis za podelitev
javnih pooblastil in oddaje storitev iz javnega pooblastila. Ker smo
izpolnjevali vse z zakonom predpisane pogoje, je Zbornica - Zveza
pripravila prijavo z vsemi zahtevanimi dokumenti. Ministrstvo za
zdravje nam je z datumom 10. 1. 2005 izdalo odločbo, ki smo jo
prejeli 20. 5. 2005, in nam podelilo s 1. 7. 2005 javno pooblastilo
za dobo treh let z možnostjo podaljšanja. Oddaja storitev izjavne¬
ga pooblastila se je nanašala na sklope:
- vodenje registra izvajalcev zdravstvene dejavnosti
zdravstvene nege,
- vodenje registra za zasebne izvajalce, izdajanje potrdil o
vpisu in izbrisu iz registra,
- izvajanje strokovnega nadzora s svetovanjem,
- izdajanje, podaljševanje in odvzem licence izvajalcem.
V odločbi je bilo napisano, da smo dolžni pričeti izvajati javna

pooblastila s 1. 9. 2005. Najkasneje do 1. 7. 2005 pa smo morali
Ministrstvu za zdravje posredovati vse interne akte, povezane z
opravljanjem storitev iz oddanega javnega pooblastila.
Statutarna komisija v sestavi: Peter Požun - predsednik, in

člani Tadeja Bizjak, Miha Kaučič, mag. Milica Lahe in Durda
Sima, so na seji 26. 4. 2005 obravnavali Pravilnik o strokovnem
nadzoru s svetovanjem ter ga uskladili s spremembami zakona o
zdravstveni dejavnosti. Posredovali so ga Upravnemu odboru v
sprejem. Člani Upravnega odbora v sestavi: mag. Bojana Filej,
Peter Požun, Darinka Klemenc, mag. Danica Železnik, Renata
Trampuž, Tone Posavec, Irena Buček Hajdarevič, Petra Kersnič so
na 3. seji UO z dne 8. 6. 2005 Pravilnik o strokovnem nadzoru s
svetovanjem v dejavnosti zdravstvene in babiške nege sprejeli.
Pravilnik je bil takoj posredovan ministru za zdravje v soglasje.
Na 4. seji Upravnega odbora z dne 22. 6. 2005 je mag. Bojana

Filej predstavila osnutek Pravilnika o licencah, katerega podlaga je
bil pravilnik o licencah za zdravnike. Upravni odbor v sestavi mag.

^UTRIP 03/07



uvodnikO
Bojana Filej, Peter Požun, Darinka Klemenc, mag. Danica
Železnik, Renata Trampuž, Mirjana Čalič, Irena Buček Hajdarevič
in Petra Kersnič so dopolnili vsebine. Nato je sledil usklajevalni
sestanek - 27. 6. 2005, na katerem so bili poleg članov statutarne
komisije prisotni še: predstavnica Ministrstva za zdravje Darja
Cibic, predsednica Zbornice - Zveze mag. Bojana Filej, koordina¬
torica odbora regijskih društev Darinka Klemenc, koordinatorica
strokovnih sekcij mag. Danica Železnik, generalna sekretarka
Petra Kersnič in pravnica Zbornice - Zveze Dragica Papež.
Obravnavani so bili naslednji akti: Pravilnik o registru izvajalcev
zdravstvene in babiške nege, ki ga je pripravil Peter Požun,
Pravilnik o registru zasebnih izvajalcev zdravstvene in babiške
nege in Pravilnik o varovanju zasebnih podatkov.

Na 5. seji UO z dne 29. 6. 2005 so mag. Bojana Filej, Peter
Požun, Darinka Klemenc, Danica Železnik, Renata Trampuž,
Irena Buček Hajdarevič in Petra Kersnič ponovno usklajevali še
vse akte: Pravilnik o registru medicinskih sester, babic in
zdravstvenih tehnikov Slovenije, Pravilnik o registru zasebnih iz¬
vajalcev zdravstvene in babiške nege Slovenije, Pravilnik o licenc¬
ah v zdravstveni in babiški negi. Seja je bila maratonska in se je za¬
vlekla v pozne nočne ure, vendar je bil čistopis aktov 1. 7. 2005 v
roku, ki nam je bil določen, poslan na Ministrstvo za zdravje.

6. 9. 2006 smo prejeli dopolnjene pravilnike ter mnenje Službe
Vlade RS za zakonodajo glede vodenja registra zasebnih izvajalcev
zdravstvene in babiške nege, v katerem pravijo, da zakon o
zdravstveni dejavnosti v 40. členu jasno določa, da register zaseb¬
nih zdravstvenih delavcev (ki vsebuje osebne podatke zdravstvene¬
ga delavca, izobrazbo, vrsto dejavnosti, sedež in obseg dejavnosti
ter datum začetka dejavnosti) vodi ministrstvo, pristojno za zdrav¬
je, ki v ta namen tudi izda odločbo o vpisu v register oziroma o
izbrisu iz registra, tako da se javnega pooblastila za to področje ne
more podeliti. Prej je namreč potrebno spremeniti zakon o
zdravstveni dejavnosti.

26. 9. 2006 je potekal na Ministrstvu za zdravje ponovni raz¬
govor v sestavi Darja Cibic, Tina Jamšek, mag. Bojana Filej, Peter
Požun, Petra Kersnič in na katerem smo izpostavili problem nad¬
zora zdravstvenih tehnikov, ki predstavljajo 5/4 izvajalcev de¬
javnosti zdravstvene in babiške nege ter učiteljev srednjih
zdravstvenih šol in predavateljev na visokih strokovnih šolah, ki
vodijo klinično prakso dijakov in študentov ob bolnikih.

6. 10. 2006 smo prejeli povabilo na sestanek h generalnemu di¬
rektorju direktorata za zdravstveno varstvo prim. Janezu Remškar-
ju, ki je predlagal, da se ga udeleži tudi predstavnik zdravstvenih
tehnikov. Sestanek je potekal 17. 10. 2006, na njem so bili prim.

Mag. Bojana Filej in delovno predsedstvo skupščine mag. Danica Železnik, Mirjana Čalič in Renata Trampuž

28. 9. 2005 so se sestanka na Ministrstvu za zdravje udeležili
mag. Bojana Filej, Peter Požun, Petra Kersnič, Dragica Papež, z
ministrstva pa Darja Cibic, Branka Stražišar in Tina Jamšek. Na
sestanku so bili izpostavljeni predlogi ministrstva za zdravje, ki so
terjali spremembo statuta Zbornice -Zveze, predvsem v delu spre¬
jemanja aktov, ki opredeljujejo javna pooblastila in bi jih po novem
predlogu morala sprejeti skupščina Zbornice - Zveze, ter na po¬
dročju članstva.

20.1.2006 smo ministru za zdravje posredovali dopis, v katerem
smo ga opozorili na potek odločbe, v kateri so nam bila podeljena
javna pooblastila.

V aprilu 2006 smo prejeli pravilnike, ki jih je na podlagi naših
predlogov dopolnilo Ministrstvo za zdravje. Med njimi ni bilo
pravilnika o registru zasebnih izvajalcev zdravstvene in babiške
nege Slovenije. Prvo usklajevanje je potekalo 11. 4. 2006. Ker so
bili pravilniki precej vsebinsko spremenjeni, smo nerešena
vprašanja zapisali v obliki pripomb, vprašanj in predlogov ter jih
posredovali Ministrstvu za zdravje 10. 5. 2006. Naslednji usklaje¬
valni sestanek je potekal 22. 5. 2006 in so se ga udeležili Darja
Cibic, Branka Stražišar, Tina Jamšek iz ministrstva za zdravje ter
mag. Bojana Filej, Peter Požun in Petra Kersnič.

Janez Remškar, Darja Cibic, Branka Stražišar, Sonja Založnik kot
predstavnica zdravstvenih tehnikov, mag. Bojana Filej, Peter
Požun in Petra Kernič. Sonja Založnik je jasno povedala, kaj se do¬
gaja v praksi in kaj bi pomenilo, če licence ne dobijo tudi
zdravstveni tehniki.

Ponovni sestanek je potekal 28.11. 2006 in v predlog o licencah
smo vnesli tudi zdravstvene tehnike. Zadnje usklajevanje je
potekalo 4.12. 2006. Akti so bili nato posredovani še v usklajevan¬
je na Ministrstvo za javno upravo, na Službo Vlade RS za zakon¬
odajo in Ministrstvo za zdravje. 30. 1. 2007 smo prejeli usklajene
pravilnike, ki so predmet današnje skupščine.

Predstavitev poteka nastajanja aktov za izvajanje javnih
pooblastil nazorno kaže, da je bila pot sicer po letih dolga, za nas
ustvarjalce pa naporna, povezana s številnimi dilemami in pogos¬
to vezana na kratke roke. Veliko članov je pri tem sodelovalo, za kar
se jim ob tej priložnosti najlepše zahvaljujem. Če morda kakšno ime
ni bilo omenjeno, ni bilo namerno izpuščeno.

Da uresničimo zastavljene cilje iz leta 1992, torej po 15
letih, predlagam, da se danes, 22. 2. 2007 na 18. izredni

skupščini predlagani akti sprejmejo.
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6. KONGRES ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE
ZDRAVSTVENA INBABIŠKA NEGA - KAKOVOSTNA, UČINKOVITA IN VARNA "

Kongresni center Domina, Ljubljana, Dunajska 154

PROGRAM KONGRESA

Namen kongresa: Delovanje medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov se usmerja k človeku, ki postaja osrednji
in najpomembnejši subjekt v njihovi obravnavi. Pacienti so danes vse glasnejši in zahtevajo spoštovanje svojih pravic,
kakovostno in varno obravnavo. Ker se izvajalci zdravstvene in babiške nege teh zahtev zavedajo, se usmerjajo k razvoju
stroke, ki bi naj temeljila na načelih sodobne zdravstvene in babiške nege.

ČETRTEK 10. maj 2007
08.00 - 9.00 PRIJAVA UDELEŽENCEV

9.00 OTVORITEV RAZSTAVE POSTERJEV

10.00- 10.15 OTVORITEV KONGRESA

10.15-11.00 Judith Oulton
INTERNATIONAL COUNCIL OF NURSES - ICN

11.00 - 11.30 Dr. Andrej Robida - Ministrstvo za zdravje
VARNOST PACIENTOV - GLOBALNI, EVROPSKI,
NACIONALNI IN LOKALNI IZZIV

11.30 - 11.40 Razprava

11.40 - 12.00 Odmor za kavo

12.00- 12.20 Marina Brumen
EKONOMSKI KAZALNIKI UČINKOVITOSTI
ZDRAVSTVENE NEGE

12.25- 12.45 Anita Prelec
KORAK ZA KORAKOM DO SAMOSTOJNOSTI
SLOVENSKIH BABIC

12.50 -13.10 Doc.dr. Olga Šušteršič, prof.dr. Vladislav Rajkovič,
mag. Uroš Rajkovič
Z E-DOKUMENTACIJO DO KAKOVOSTNEJŠE
ZDRAVSTVENE NEGE

13.10-13.20 Razprava

13.20 - 14.30 Odmor za kosilo

DVORANA I ■ 10.5.2007
Tematski sklop: Praksa zdravstvene in babiške nege

14.30- 14.45 Ljudmila Par
PREDSTAVITEV FINSKEGA MODELA ERGONOMIJE
V ZDRAVSTVENI NEGI

14.50 - 15.05 Edvard Jakšič
DOŽIVLJANJE PREOBREMENJENOSTI IN STRESA
NA PODROČJU ZDRAVSTVENE NEGE

15.10-15.25 Liljana Verbič
OSEBNOSTNA RAST IN RAZVOJ MEDICINSKE
SESTRE V PROFES IONALNEM SMISLU

15.30 - 15.45 Otilija Mertelj, Zdenka Kramar
ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN KAKOVOSTI PRI
PACIENTIH, KI SO OGROŽENI ZA NASTANEK
RAZJEDE ZARADI PRITISKA

15.50-16.05 Tjaša Pečnik Vavpotič, Helena Uršič, Robert Trbovšek,
Vesna Ostrožnik, Katarina Lokar,
mag. Brigita Skela Savič
RAZJEDA ZARADI PRITISKA - IZBIRA ORODJA ZA
OCENO OGROŽENOSTI

16.10 -16.25 Otilija Metrelj, Zdenka Kramar
VLOGA MEDICINSKE SESTRE PRI OSKRBI Z V.A.C.
SISTEMOM

16.25-17.00 Odmor za kavo

17.00-17.15 Jože Prestor
DELO REŠEVALCEV V TIMU PREDBOLNIŠNIČNE
NUJNE MEDICINSKE POMOČI

17.20- 17.35 Viktor Zrim
VLOGA MEDICINSKE SESTRE - ZDRAVSTVENIKA V
SLUŽBI NUJNE MEDICINSKE POMOČI MURSKA
SOBOTA

17.40 - 17.55 Lojzka Prestor, Katja Pivk
KAZALCI KAKOVOSTI PRI ZDRAVSTVENI NEGI
PACIENTA S TUBERKULOZO

18.00 -18.15 Branka Alič, Branko Bregar, Mojca Kralj
VPLIV SKRBI ZASE NA KAKOVOST IN
UČINKOVITOST ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA,
ODVISNEGA OD DROG
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DVORANA II - 10.5.2007
Tematski sklop: Izobraževanje

14.30 - 14.45 Alojzija Fink, Elizabeta Pikovnik
UČINKOVITI PRISTOPI PRI POUČEVANJU
ZDRAVSTVENE NEGE

14.50 - 15.05 Gordana Lokajner, Andreja Žagar
SMO PLANIRALI IZOBRAŽEVALNE NALOGE
DOBRO?

15.10-15.25 Mag. Vida Gone
E - IZOBRAŽEVANJE - NUJNOST ALI MODNA
MUHA?

15.30 - 15.45 Mag. Radojka Kobentar
SPREMLJANJE DELA MENTORJEV - PRISPEVEK H
KAKOVOSTI

15.50-16.05 Barbara Donik, Mateja Lorber
ALI ŠTUDENTI ZDRAVSTVENE NEGE VZŠ UNIVERZE
V MARIBORU ZNAJO KRITIČNO RAZMIŠLJATI?

16.10 -16.25 Klaudija Čuček Trifkovič
KLINIČNE VAJE ŠTUDENTOV VISOKE
ZDRAVSTVENE ŠOLE UM V TUJINI - PRISPEVEK K
DVIGU KAKOVOSTI ŠTUDIJA ZDRAVSTVENE NEGE

16.25 - 17.00 Odmor za kavo

17.00- 17.15 Martina Bizjak
VPLIV ODNOSOV MED ZDRAVSTVENIMI DELAVCI
NA ODNOSE DO PACIENTOV

17.20 - 17.35 Adela Kelhar, Ljuba Lednik
MEDICINSKA SESTRA V ODNOSU DO DELA IN DO
PACIENTA ZAGOTAVLJA KAKOVOST, VARNOST IN
UČINKOVITOST

17.40 - 17.55 Barbara Donik, Boris Miha Kaučič, Mateja Lorber,
Barbara Perič, Milena Pišlar
POMEN KOMUNIKACIJSKIH VEŠČIN IN
MEDOSEBNIH SPRETNOSTI V KLINIČNI PRAKSI ZA
ŠTUDENTE VZŠ UNIVERZE MARIBOR

18.00- 18.15 Irena Trobec
VPLIV ČUSTEV NA KAKOVOST ZDRAVSTVENE
NEGE

DVORANA III - 10.5.2007
Tematski sklop: Kakovost

14.30 - 14.45 Katarina Lokar, mag. Brigita Skela Savič
METODOLOGIJA SPREMLJANJA KAKOVOSTI
ZDRAVSTVENE NEGE

14.50- 15.05 Darinka Klemenc
NENEHNO IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI V
ZDRAVSTVU S POMOČJO MEDNARODNEGA
STANDARDA ISO 9001:2000

15.10 -15.25 Nika Škrabi, Sanja Arnautovič
TEORETIČNA IZHODIŠČA KAKOVOSTI V
STORITVENI DEJAVNOSTI IN PRIMERJAVA S
KAKOVOSTJO V BOLNIŠNICAH

15.30 - 15.45 Darinka Žargi, Marko Kiauta
MEDICINSKA SESTRA V SISTEMU KAKOVOSTI

15.50 -16.05 Andreja Vovk
KAKOVOSTNA ZDRAVSTVENA NEGA ALI KAJ
POMENI BITI KOORDINATORICA ZA KAKOVOST ZA
PODROČJE ZDRAVSTVENE NEGE NA
GINEKOLOŠKI KLINIKI V LJUBLJANI

16.10 -16.25 Katja Vrankar, Petra Pazlar
SPREMLJANI KAZALCI KAKOVOSTI NA ODDELKU
ZA INTENZIVNO TERAPIJO IN NEGO BOLNIŠNICE
GOLNIK - KOPA

16.25 - 17.00 Odmor za kavo

17.00 -17.15 Peter Koren, mag. Brigita Skela Savič
IZKUŠNJE PACIENTOV V SPECIALISTIČNO
AMBULANTNI OBRAVNAVI NA ONKOLOŠKEM
INŠTITUTU LJUBLJANA

17.20 - 17.35 Aleksander Jus
KAKOVOST V DELU CENTRA ZA NUJNO
MEDICINSKO POMOČ

17.40- 17.55 Beisa Žabkar
VPLIV ODNOSA IN DELA MEDICINSKE SESTRE NA
ZADOVOLJSTVO STARŠEV V DISPANZERJU ZA
PREDŠOLSKE OTROKE V AMBULANTI ZA BOLNE

PETEK , 11 . MAJ 2007
DVORANA I - 11.5.2007
Tematski sklop: Praksa zdravstvene In babiške nege

09.00 - 09.15 Nina Žvab, Darja Rajgelj
VARNOST PACIENTA V OPERACIJSKEM BLOKU

09.20 - 09.35 Milena Prosen
KAKOVOSTNA, UČINKOVITA IN VARNA
PERIOPERATIVNA ZDRAVSTVENA NEGA

09.40 - 9.55 Valerija Svilar, Izza Repe
HEMODINAMSKI MONITORING - PRISPEVEK K
VARNOSTI IN KAKOVOSTI ZDRAVSTVENE NEGE

10.00 -10.15 Prof.dr. V. Ilijev, Dobrila Trifunova, Tanja Dimova,
Ana Maneva
MINIMALNA INVAZIVNA HIRURGIJA U
UROGINEKOLOGIJI

10.20- 10.35 Jana Lukeševič
VASKULARNI PRISTUPI ZA HEMODIJALIZU

10.40 - 10.55 Mag. Maja Klančnik Gruden, Alenka Roš, Anica Marolt,
Asja Jaklič, Burda Sima, Jana Šmitek, Maja Medvešček
Smrekar, Minja Petrovič, Nada Vigec, Nataša Čermelj,
Carmen Bobnar Sekulič
DEJAVNIKI TVEGANJA ZA PADEC V KLINIČNEM
CENTRU LJUBLJANA

11.00 -11.15 Bojana Zemljič, Ivan Tandler, Vesna Korat
UGOTAVLJANJE TVEGANJA ZA NASTOP PADCA PRI
PACIENTIH V BOLNIŠNICI S POMOČJO
MODIFICIRANE MORSE - LESTVICE PADCEV (MLP)

11.15-11.45 Odmor za kavo

11.45 - 12.00 Nevenka Marinšek
VLOGA MEDICINSKE SESTRE PRI
PREPREČEVANJU PADCEV

12.05 - 12.20 Maja Svetlin, Urška Korošec, Erna Jovanovič,
Mirjana Čalič, Aleksandar Pavlovič
UČINKOVITOST SODELOVANJA MED PATRONAŽNO
SLUŽBO IN CENTROM ZA TRANSPLANTACIJO
LEDVIC V SLOVENIJI

12.25 - 12.40 Jožica Trstenjak
NAŠ CILJ-VAREN OTROK

12.45 - 13.00 Mag. Albina Bobnar
PALIATIVNA OSKRBA V BOLNIŠNICI KOPA GOLNIK
V ZADNJIH 48 URAH

13.05 -13.2 Mag. Albina Bobnar
BOLEZEN, IMENOVANA UMIRANJE
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13.20 - 14.30 Odmor za kosilo

Tematski sklop: Babiška nega

14.30-14.45 Mag. Teja Zakšek
ALI LAHKO V SLOVENIJI GOVORIMO O
KAKOVOSTNI IN UČINKOVITI BABIŠKI NEGI ?

14.50 - 15.05 Gordana Njenjič
BABIŠKI POROD

10.40 - 10.55 Marjana Bratkovič
USPEŠNOST ZDRAVSTVENOVZGOJNEGA DELA PRI
PACIENTIH STUBERKLULOZO V BOLNIŠNICI
GOLNIK - KOPA

11.00-11.15 Tanja Hovnik Markota, Katjuša Mravljak, Vesna Korat
IZDELAVA ZDRAVSTVENOVZGOJNEGA GRADIVA
(ZLOŽENKE) ZA PACIENTE S HEMATOLOŠKIM
OBOLENJEM, KI PREJEMAJO KEMOTERAPIJO

15.10 -15.25 Lucija Matič, Barbara Jurše
ETIČNE DILEME V GINEKOLOGIJI IN PORODNIŠTVU
- CELOSTNA OBRAVNAVA IN INFORMIRAN
PRISTANEK

15.30 - 15.45 Anže Čeh, Saša Matko
STRAH PRI PORODNICAH PRED, MED IN PO
PORODU

15.50 -16.05 Patricija Hafner Trajkovski, Mateja Kljun
ZAGOTAVLJANJE PSIHIČNE VARNOSTI PORODNICI
OB NENADNEM PORODU

16.05 - 16.30 Odmor za kavo

16.30 - 16.45 Erika Marin, Ivica Stramec, Verena Jurše
IZPOLNJENE ŽELJE PORODNIC - POT DO
UČINKOVITOSTI IN KAKOVOSTI

16.50- 17.05 Cvetka Skale
POOBLAŠČENI SVETOVALEC ZA LAKTACIJO
(IBCLC) - STANDARD ZA ZAŠČITO, SPODBUJANJE
IN PODRORO DOJENJU

17.10-17.25 Mira Kočar
ZDRAVSTVENA NEGA PREZGODAJ ROJENIH
OTROK

17.30 - 17.45 Barbara Čadež, Katja Zupan, Polona Jankovec
PREDSTAVITEV ANKETE ZADOVOLJSTVA
OTROČNIC IN PORODNIC KOT KAZALEC
KAKOVOSTI NA GINEKOLOŠKO PORODNIŠKEM
ODDELKU SPLOŠNE BOLNIŠČNICE JESENICE

DVORANA II - 11.5.2007
Tematski sklop: Zdravstvena vzgoja

09.00 - 09.15 Urška Korošec, Maja Svetlin, Erna Jovanovič,
Mirjana Čalič, Aleksander Pavlovič
CELOSTNA ZDRAVSTVENA VZGOJA KOT
ZAGOTOVILO VARNOSTI PACIENTA

09.20 - 09.35 Nataša Vidnar
ZADOVOLJSTVO PACIENTOV V DELAVNICAH
PROMOCIJE ZDRAVJA

09.40 - 9.55 Branislava Kavčič, mag. Marija Zaletel
VLOGA ZDRAVSTVENE NEGE PRI UVAJANJU
NORDIJSKE HOJE ZA PREVENTIVO TEŽAV, KI JIH
IMAJO ŽENSKE V ČASU MENOPAVZE

10.00 -10.15 Mirjana Čalič, Erna Jovanovič, Maja Svetlin,
Aleksander Pavlovič, Urška Korošec
CELOSTNA IN UČINKOVITA ZDRAVSTVENA VZGOJA
PACIENTA ZAGOTAVLJA VARNOST PACIENTA PO
PRESADITVI LEDVICE

10.20 - 10.35 Milena Milinkovič, Metka Vlaj, Zdenka Gomboc,
Lidija Ouček Farkaš
UČNE DELAVNICE KOT UČINKOVITA OBLIKA DELA
Z ŽENSKAMI, KI IMAJO TEŽAVE Z NEHOTENIM
UHAJANJEM URINA

11.15-11.45 Odmor za kavo

11.45 - 12.00 Dr. Silvestra Hoyer, mag. Andreja Kvas
ZNANJE O SKRBI ZA ZDRAVJE PRI ŠTUDENTIH
PREDŠOLSKE VZGOJE

12.05 - 12.20 Zdenka Gomboc
PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

12.25 - 12.40 Veronika Pretnar Kunstek
ALI JE ZDRAVSTVENI TURIZEM PRIHODNOST?

12.45- 13.00 Marjetka Anderle
POMOČ KADILCEM PRI ODVAJANJU OD KAJENJA V
KOPA GOLNIK

13.05- 13.20 Nedeljka Luznar
PREVENTIVA IN TERAPIJA DEBELOSTI V OKVIRU
PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH DEJAVNOSTI

13.20 - 14.30 Odmor za kosilo

Tematski sklop: Teorija - raziskovanje

14.30 - 14.45 Dr. Majda Pajnkihar, mag. Milica Lahe
INTEGRACIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
ZDRAVSTVENE NEGE ZA KAKOVOSTNO,
UČINKOVITO IN VARNO OBRAVNAVO PACIENTA

14.50- 15.05 Lucija Matič
CELOSTNA ZDRAVSTVENA NEGA

15.10 -15.25 Darja Ovijač, Nika Škrabi, Patricija Kobilšek,
doc.dr. Majda Pahor
ZNAČILNOSTI MEDPOKLICNIH RAZMERIJ V
ZDRAVSTVU

15.30 - 15.45 Mag. Andreja Kvas, dr. Barbara Domajnko, mag. Klelija
Štrancar, Nina Bojc, doc. dr. Majda Pahor
MEDPOKLICNO SODELOVANJE MED SLOVENSKIMI
MEDICINSKIMI SESTRAMI IN ZDRAVNIKI:
KVALITATIVNI POGLED

15.50 -16.05 Andreja Mihelič Zajec, Patricija Kobilšek, Martina Horvat
KAJ SO O MEDPOKLICNEM SODELOVANJU
NAPISALE MEDICINSKE SESTRE IN KAJ ZDRAVNIKI
V OBDOBJU 1995 - 2005 V SVOJIH STROKOVNIH,
PERIODIČNIH ČASOPISIH?

16.05 - 16.30 Odmor za kavo

16.30- 16.45 Mojca Trček
SVETOVALNA SLUŽBA ZDRAVSTVENE NEGE IN
NJENA USPEŠNOST V INTERAKCIJI Z
ZDRAVSTVENO NEGO NA KLINIČNIH ODDELKIH

16.50 - 17.05 Mateja Repinc, Monika Ažman
ZAUPANJE PACIENTA, KLJUČ V ZAGOTAVLJANJU
VARNE IN KAKOVOSTNE ZDRAVSTVENE NEGE

17.10 -17.25 Mag. Maja Klančnik Gruden, Ivanka Pupis Škapin,
prof.dr.Bojana Beovič, Mojca Dolinšek, Erna Kos
Grabnar, mag. Marko Zebec Koren, Barbara Andrejaš,
Monika Pajk, Nika Škrabi, Andreja Vovk
POTEK NACIONALNE ANKETE O IZKUŠNJAH
PACIENTOV V KLINIČNEM CENTRU LJUBLJANA
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17.30-17.45 Martina Horvat
OCENA SPOSOBNOSTI SAMOOSKRBE PACIENTA
NA DOMU - TEMELJ NAČRTOVANJA AKTIVNOSTI
DOLGOTRAJNE OSKRBE

17.50-18.05 Klaudija Peternelj
KONCEPT VESTI PRI MEDICINSKIH SESTRAH V
SLOVENIJI

DVORANA III - 11.5.2007
Tematski sklop: Organizacija - varnost

09.00 - 09.15 Mag. Jožica Peterka Novak
SPREMEMBE PRI VODENJU V ZDRAVSTVENI NEGI V
SODOBNEM ČASU

09.20 - 09.35 Marjana Bernot
PRIKAZ INOVATIVNEGA VODENJA ODDELKA IN
DELA Z ZAPOSLENIMI

09.40 - 9.55 Marija Zrim
VLOGA SREDNJEGA MANAGEMENTA
ZDRAVSTVENE NEGE PRI UVAJANJU IN
SPREMLJANJU KAZALCEV KAKOVOSTI V PRAKSI

10.00-10.15 Metka Lipič - Baligač
IZKUŠNJE NA PODROČJU VODENJA ZA
ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI IN UČINKOVITOSTI V
PRAKSI ZDRAVSTVENE NEGE

10.20 - 10.35 Jože Šimenko, Maja Frangež
TUDI NAGRAJEVANJE DELOVNE USPEŠNOSTI JE
ELEMENT KAKOVOSTI

10.40- 10.55 Mag. Saša Kadivec
ZAKAJ ZDRAVSTVENA NEGA POTREBUJE SISTEM
VODENJA KAKOVOSTI?

11.00 -11.15 Mag. Brigita Skela Savič, Katarina Lokar
VARNOSTNE VIZITE VODSTVA ZDRAVSTVENE
NEGE: PRISTOPI IN PRVI REZULTATI

11.15-11.45 Odmor za kavo

11.45-12.00 Darja Musič
TIMSKO DELO V ZDRAVSTVU

12.05 -12.20 Boris Miha Kaučič, mag. Bojana Filej
DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA USPEŠNO TIMSKO
DELO V ZDRAVSTVENI NEGI

12.25-12.40 Andreja Peternelj
NAČRTOVANJE IN VODENJE ODPUSTA - DEJAVNIKA
ZA IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI CELOSTNE
OBRAVNAVE PACIENTA

12.45 - 13.00 Marta Kavšek, dr. Boštjan Gomišček
SMERNICE KATEGORIZACIJE ZA IZBOLJŠANJE
KAKOVOSTI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE V
DOMOVIH STAREJŠIH OBČANOV

13.05-13.20 Irena Vidmar
KATEGORIZACIJA PACIENTOV V AMBULANTI
SPLOŠNE MEDICINE

13.20 - 14.30 Odmor za kosilo

14.30 - 14.45 Natalija Galinec, Sabina Bricelj Čelan
VZPOSTAVITEV SISTEMA RAZPOREJANJA KADRA
GLEDE NA KATEGORIJO PACIENTOV ZA
ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI V SPLOŠNI
BOLNIŠNICI DR. JOŽETA POTRČA PTUJ

14.50 - 15.05 Slavica Popovič
KLINIČNA POT - VARNA ZDRAVSTVENA NEGA

15.10 -15.25 Irena Špela Cvetežar, Monika Ažman
POT K NIČNI TOLERANCI DO NASILJA - VARNOST V
ZDRAVSTVENI NEGI

15.30 - 15.45 Dušan Dumič, Jasmina Kamenčič
ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI PACIENTOV NA
GLOBALNI RAVNI

15.50 -16.05 Zdenka Kramar, Sandra Tušar
KAKOVOST JE VARNOST ZA PACIENTA

16.05 • 16.30 Odmor za kavo

16.30- 16.45 Jelka Mlakar
ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI PACIENTOV,
ZAPOSLENIH, OBISKOVALCEV IN DRUGIH V
KLINIČNEM CENTRU LJUBLJANA

16.50- 17.05 Aljoša Lapanja
NEŽELENI DOGODKI - KAZALNIK KAKOVOSTNE,
UČINKOVITE IN VARNE PSIHIATRIČNE
ZDRAVSTVENE NEGE

17.10-17.25 Andrej Bračič
VARNOST PRI APLIKACIJI ZDRAVIL V ENOTI
INTENZIVNE TERAPIJE

17.30- 17.45 Magda Brložnik
DELOVNA OBLEKA PATRONAŽNE MEDICINSKE
SESTRE, UPORABA ZAŠČITNIH SREDSTEV NA
PACIENTOVEM DOMU IN RAVNANJE Z ODPADNIM
MATERIALOM, KI NASTANE PRI IZVAJANJU NEGE
PACIENTA NA DOMU

17.50 - 18.05 Marija Kohek, Emilija Kavaš, Zdenka Zrinski
DOBRA IN KAKOVOSTNA ORGANIZIRANOST
NEAKUTNE BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE -
ZAGOTOVLJENA VARNOST IN KAKOVST

Programski odbor si pridružuje pravico do sprememb programa.

Programski odbor: Mag. Bojana Filej, mag. Danica Železnik, Andreja
Mihelič Zajec, Darinka Klemenc, Peter Požun

Organizacijski odbor: Petra Kersnič, Monika Ažman, Irena Buček
Hajdarevič, Renata Trampuž, Mirjana Čalič

SPLOŠNE INFORMACIJE
Prijavnico iz Utripa ali spletne strani www.zveza-zbornica.si pošljite na
naslov organizatorja: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije -
Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov
Slovenije, Vidovdanska 9,1000 Ljubljana, tel/fax 01 231 6055 ali po
elektronski pošti.

KOTIZACIJA

Prijava in plačilo do 31.3.2007: člani 270 eur, nečlani 350 eur
Prijava in plačilo po 31.3.2007: člani 350 eur, nečlani 420 eur
Aktivni udeleženci - prvi in drugi avtor referata in posterja: 130 eur
Udeležba en dan: člani 100 eur, nečlani 170 eur
Upokojenci in študentje: 50 eur

Če se kongresa po prijavi ne boste mogli udeležiti, je dobrodošel
nadomestni udeleženec, ki mora predložiti pisno pooblastilo
registriranega udeleženca. Za pisne odpovedi z datumom do
1.5.2007 bomo povrnili 75% vplačane kotizacije, po tem datumu
odpovedi ne bomo več upoštevali. Kotizacija zagotavlja udeležbo
na predavanjih in razstavi posterjev, promocijsko gradivo, Zbornik
predavanj in posterjev 6. kongresa zdravstvene in babiške nege in
osvežitve med odmori. Znesek kotizacije nakažite na TR ZZBN-
ZDMSBZTS NLB - posl. Tavčarjeva 17-št. 02031- 0016512314 sklic
na številko 00 120 01 z oznako “6. KONGRES” in pripis imena in
priimka udeleženca.

REGISTRACIJA bo potekala v avli kongresnega centra 10.5.2007 med
8. in 9.45 ter v času odmorov.
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Kronika dogodkov v februarju
Petra Kersnič

V'C e smo prejšnji mesec pisali, da smo v pripravah na
skupščino, lahko v tem mesecu zapišemo, da je 18.
izredna skupščina za nami in da smo po skoraj pet¬

najstih letih dosegli takrat zastavljen cilj. Pot pa ni končana,
temveč se nova šele začne. Akti za izvajanje javnih pooblastil
so bili sprejeti, čaka nas še pot do ministrovega podpisa in
objava v Uradnem listu in v nadaljevanju oblikovanje vseh
spremljajočih navodil za udejanjanje členov. V dneh po
skupščini je bilo nemalo klicev naših članov, kaj pa zdaj, kaj
je potrebno predložiti, da ne bodo prepozni ali da ne bodo
kaj zamudili. Vse člane in tudi nečlane obveščamo, da vas
bomo osebno in v Utripu obvestili o pričetku in načinu
vpisovanja, o potrebni dokumentaciji za vpis v register in o
poteku pridobivanja licenc, saj veljajo pravilniki za vse izva¬
jalce zdravstvene in babiške nege.
Torej se nam dogajajo nekoč zasajene želje, zdaj postaja ak¬

tivnost krovne organizacije izvajalcev zdravstvene in
babiške nege. V Uvodniku je predsednica Zbornice - Zveze,
mag. Bojana Filej opisala prehojeno pot, v Delu Zbornice -
Zveze pa so objavljeni sprejeti akti. Najdete jih tudi na naših
spletnih straneh - www.zbornica-zveza.si.

Kje smo bili in kaj smo še delali:
6. februar 2007
- 14. sestanek Delovne skupine za revizijo dokumenta

Razmejitev zdravstvene nege, ki se bo imenoval Poklicne
kompetence v zdravstveni in babiški negi

14. februar 2007
- 20. seja Upravnega odbora
Dnevni red:
1. Pregled realizacije sklepov iz zapisnikov Upravnega

odbora:
- 15. seja z dne 12. 4. 2006,
- 16. seja z dne 31. 5. 2006,
- 17. seja z dne 6. 9. 2006,
- 3. korespondenčna seja 19. 7. 2006,
- 4. korespondenčna seja 31. 8. 2006,
- 5. korespondenčna seja z dne 2.10. 2006 in
- 18. seja z dne 18.10. 2006.
2. Pregled in sprejem predloga zapisnika 19. redne seje

UO z dne 15.11. 2006
3. Pregled aktivnosti
a) Izvajanje javnih pooblastil,
b) Sestanek zbornic na MZ v zvezi z Zakonom o koncesi¬

jah - 31. 1. 2007,
c) Skupni sestanek UO, ORD in OSS z dne 29. 11. 2006 -

pregled predlogov NACKOR z dne 6.12. 2006 - Ocena izida
ankete iz Utripa in predlog aktivnosti,
d) Projektni svet projekta Prenova sistema kartice

zdravstvenega zavarovanja - e-dogovor - sodeluje Irena
Keršič Ramšak,
e) Projektna skupina "Projekt e-zdravje" - e-dogovor -

sodeluje Boris Miha Kaučič,
f) Sestanek z združenjem zasebnih patronažnih medicin¬

skih sester,

g) RSKZN,
h) 6. kongres - programski in organizacijski odbor.
4. Obravnava predloga Statutarne komisije - Rokovnik

opravil za izvolitev predsednika strokovne sekcije in članov
izvršilnega odbora strokovne sekcije Zbornice - Zveze
a) Predlog zapisnika OSS z dne 29. 1. 2007 - dopisa Marije

Špelič in Drage Štromajer,
b) Pobuda Mirjane Čalič za spremembo 31. člena

Pravilnika o delu strokovnih sekcij
5. Načrt dela
a) Priprave na 18. izredno skupščino Zbornice - Zveze,
b) Pregled realizacije plana dela za leto 2006,
c) Plan dela za leto 2007.
6. Poklicne kompetence v zdravstveni in babiški negi
7. Vloge
a) Plačilo članarine ICN 2007
b) Plačilo članarine EFN 2007
c) Plačilo članarine ICM 2007
8. Kadrovske zadeve
9. Soglasja za potovanja v tujino
10. Razno
a) Potrditev cenika storitev Zbornice - Zveze,
b) Sklep o blagajniškem minimumu,
c) Potrditev višine kotizacij za srečanja strokovnih sekcij,
d) Kongres WCET 2008,
e) Konferenca EFN 2008.

15. februar 2007

- 9. seja Častnega razsodišča

16. februar 2007

- 6. seja Komisije za zasebno dejavnost

19. februar 2007

- 1. sestanek Uredniškega odbora Obzornika zdravstvene
nege

22. februar 2007
18. izredna skupščina Zbornice zdravstvene in babiške

nege Slovenije - Zveze društev medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov Slovenije
Dnevni red:
1. Uvod v skupščino
2. Sprejem Poslovnika o delu izredne skupščine Zbornice
- Zveze

3. Izvolitev organov 18. izredne skupščine Zbornice -
Zveze

4. Poročilo verifikacijske komisije
5. Predstavitev aktov za izvajanje javnih pooblastil:
Pravilnik o registru izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in

babiške nege
Pravilnik o licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in

babiške nege
Pravilnik o strokovnem nadzoru s svetovanjem v de¬

javnosti zdravstvene in babiške nege

^UTRIP 03/07



o
6. Razprava
7. Sprejemanje sklepov:
Sklep o sprejemu Pravilnika o registru izvajalcev v de¬

javnosti zdravstvene in babiške nege
Sklep o sprejemu Pravilnika o licencah izvajalcev v de¬

javnosti zdravstvene in babiške nege
Sklep o sprejemu Pravilnika o strokovnem nadzoru s sve¬

tovanjem v dejavnosti zdravstvene in babiške nege
Zapisnik poteka 18. izredne skupščine bo objavljen v

naslednjem Utripu. Za zdaj vas seznanjamo le z rezultati
glasovanja o sprejemu aktov:
Pravilnik o registru izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in

babiške nege:
od 85 prisotnih poslank/cev je 85 glasovalo za
Pravilnik o licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in

babiške nege:
od 85 prisotnih poslank/cev je 80 glasovalo za, 5 proti
Pravilnik o strokovnem nadzoru s svetovanjem v de¬

javnosti zdravstvene in babiške nege:
od 85 prisotnih poslank/cev je 85 glasovalo za

OBJAVA PRAVILNIKOV

27. februar 2007

- 6. seja Komisije za dodeljevanje sredstev iz sklada za izo¬
braževanje

28. februar 2007

- 9. seja, volilna seja Odbora strokovnih sekcij
Dnevni red:
1. Pregled in sprejem zapisnika 8. seje OSS-a z dne 29. 1.
2007

2. Predstavitev kanditatov za izvolitev koordinatorja
Odbora strokovnih sekcij

3. Volitve
4. Poročilo volilne komisije
5. Predlogi in pobude

PREDSTAVITEVKANDIDATUR
Mag. Ljiljana Leskovic, univ. dipl. org., viš. med. ses., se

je predstavila:
»Večina strokovnjakov meni, da ni človekove aktivnosti, ki

ne bi bila z določenim dejavnikom motivirana. S tem se de¬
jansko sprašujemo po silnicah, ki posameznika silijo, da
dela, da si prizadeva, porablja več energije in pri tem pogos¬
to doživlja hude fizične in psihične težave. Za marsikoga je
odgovor preprost: človek dela, da bi sebi in družini, ki je
odvisna od njega, priskrbel dostojno življenje ter večjo so¬
cialno varnost. Po tej logiki bi moralo obstajati pravilo, da
ljudje delajo toliko več, kolikor več možnosti imajo.
Nematerialno usmerjen posameznik je pripravljen dru¬

gače odgovoriti na postavljeno vprašanje. Zanje velja, da
ljudje delajo zato, da bi se uveljavili. Dejstvo je, da človek
potrebuje finančno neodvisnost in priznanje družbe, stroke,
da zadosti osnovnim človeškim potrebam. Torej ena sama
človekova odločitev ni nikoli spodbujena z enim, temveč s
številnimi zelo zapletenimi znanimi in neznanimi dejavniki.
Poznavanje samega sebe je odločilno pri prevzemanju

vodilnih funkcij. S temi spoznanji lahko v prid izkoristimo
svoje prednosti ter omilimo lastno pomanjkljivost.

delo zbornice - zveze

Sodelavci me poznajo, da sem prijazna, poštena, samokri¬
tična, impulzivna in občasno nadarjena z dobrimi idejami
pri realizaciji še tako nemogočih okoliščin. Torej svoje pred¬
nosti uporabljam, da sodelavce mojstrsko motiviram za de¬
lo.
Naše združenje predstavlja veliko več kot le zvezo ljudi z

enakimi interesi. Smo poklicna skupina, ki vsem svojim
članom postavlja visoka etična načela. Zavedam se, da kljub
vsem prizadevanjem ne moremo bistveno spreminjati ljudi,
lahko pa sebe. Vsi si želimo varnost, poštenost, zanesljivost.
Menim, da je v naših vrstah veliko enako mislečih, prav za¬
to se ne bojim za njeno prihodnost.
Torej, nihče od nas si ne more lastiti posebnih zaslug za

skupni uspeh, saj vsakdo od nas na vsakem koraku potre¬
buje pomoč drugih. Rezultat tesnega sodelovanja je zago¬
tovilo za uspeh, ki nikakor ni samoumeven in nikakor
vnaprej podarjen.«

Jože Prestor, dipl. zn., se je predstavil:
»Program dela strokovnih sekcij v prihodnjem mandatu bi

moral biti usmerjen predvsem v interesno združevanje po¬
dročij zdravstvene nege. Za slovensko področje ni pričako¬
vati, da bi se strokovne sekcije organizacijsko združevale v
nove sekcije, spodbujati pa bi bilo treba skupne projekte.
Sodelovanje strokovnih sekcij, medsebojno spoznavanje,
graditev sodelovanja na strokovnih stičiščih so področja, na
katerih lahko zrastejo temelji povezovanja.
Za dobro usklajevanje in vodenje strokovnih sekcij je seve¬

da potrebno pripraviti ustrezne pogoje, ki izvirajo iz
položaja strokovnih sekcij pri Zbornici zdravstvene in
babiške nege Slovenije. Položaj strokovnih sekcij znotraj
Zbornice je še vedno v podrejenem položaju v primerjavi z
zvezo regijskih društev, na kar že dlje časa opozarjamo, da ni
dopustno. Naloge Odbora strokovnih sekcij v naslednjem
mandatu so strnjene predvsem v zagovarjanje interesov
strokovnih sekcij s ciljem doseči enakopraven položaj z regi¬
jskimi društvi znotraj Zbornice - Zveze tako organizacijsko
kot finančno.
Druga pomembna naloga Odbora SS pa je okrepiti sodelo¬

vanje z izobraževalnimi institucijami na področju
zdravstvene nege in zagovarjanje načela poenotenja izo¬
braževalnega programa s področja zdravstvene nege na
ravni vseh treh univerz. Letno se ustanavljajo nove visoke
šole s področja zdravstvene nege, ki se borijo za študente,
produkt njihovega izobraževalnega dela ob sicer prenatr¬
panih obveznostih pa je v praksi pokazal vrsto šibkosti.
Individualna obravnava dela posamezne sekcija, ki išče

pomoč za strokovno udejstvovanje ali povezovanje s sorod¬
nimi sekcijami oziroma ne izkazuje uspešnega dela.
Svetovanje predstavlja preučitev dejstev, ki botrujejo slabe¬
mu delu sekcije, ter iskanje optimalnih rešitev.
Odbor strokovnih sekcij mora v naslednjem mandatu

nadaljevati svoje redno delo, ki ga je uspešno opravljal do
sedaj, to je organizacija rednih sestankov predstavnikov
strokovnih sekcij in izmenjava pomembnih informacij med
UO Zbornice - Zveze ter strokovnimi sekcijami, spremljanje
delovanja strokovne sekcije ter sodelovanje pri oblikovanju
zdravstvene politike na področju zdravstvene nege v
državi.«

Marija Špelič, dipl. m. s. je prestavila:
»Moja vizija dela koordinatorice strokovnih sekcij bo

temeljila izključno na sodelovanju, svetovanju in spoštovan-
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delo zbornice - zveze O
ju odločitev organov teh sekcij. Svoje delo koordina¬
torke vidim izključno kot delo povezovalnega člena
med sekcijami in organi Zbornice - Zveze, s svetovalno
funkcijo in aktivnim odnosom do reševanja prob¬
lematike sekcij in dela na sinergiji ter aktivnosti v dobro
sekcij. Prav tako bo moja prioriteta zastopati interese in
odločitve ter biti vezni člen med sekcijami in organi
Zbornice - Zveze. Podpirala in delovala bom na
načelih:
Spoštovanje avtonomnosti odločanja organov sekcij.
Sodelovanje s predsedniki in predsednicami sekcij

izključno v smislu svetovanja in zastopanja njihovih
stališč.
Zastopanje njihovih interesov drugim organom

Zbornice - Zveze.
Če je nakazana želja po združevanju sekcij, pomaga

pri akcijskih korakih v tej smeri.
Ugotavljati elemente zadovoljstva članov sekcij z izo¬

braževanjem na strokovnih srečanjih, kongresih.
Predloge za raziskave naj bi koordinatorka pred¬

stavila in zagovarjala na sejah Upravnega odbora
Zbornice - Zveze.
Sodelovanje pri raziskavi naj bi združevala člane iz

sekcij in društev in ne bi bila prioriteta enih ali drugih.
Razvijati miselnost in podpirati prizadevanja, da je

vse naše izobraževanje in delo v Sekciji zato, da bol¬
nikom zagotovimo najkakovostnejšo raven uslug in
dela ter da medicinskim sestram z izobraževanjem
razvijamo stroko.
S sodobnim razvojem stroke, s predanim delom in

spoštovanjem etike in principov etike ter zakonskih
predpisov bomo pomagali ne samo bolnikom, temveč
tudi ugledu in položaju medicinskih sester v družbi.«
Predsedujoča je povedala, da je bila v skladu z

rokovnikom opravil za izvolitev koordinatorja/ico
strokovnih sekcij na šesti redni seji 13. 11. 2006 imeno¬
vana Volilna komisija v sestavi Marija Miklič, Manica
Rebernik Milič in Božena Istenič. Komisija je od
strokovnih služb Zbornice - Zveze prejela gradivo za
izvedbo volitev.

Poročilo volilne komisije:
Komisija je razdelila 22 glasovnic. Po glasovanju je

bilo oddanih 22 glasovnic.
Marija Miklič je podala izid glasovanja:
Mag. Ljiljana Leskovic: 4 glasovi
Jože Prestor: 5 glasov
Marija Špelič: 13 glasov
Volilna komisija je na podlagi izida glasovanja pro¬

glasila za koordinatorico strokovnih sekcij Marijo
Špelič.
Marija Špelič se je vsem zahvalila za zaupanje in

izrazila pričakovanje po sodelovanju za korist celotne
organizacije.
Predsedujoča, mag. Danica Železnik, je novo izvol¬

jeni koordinatorici čestitala in ji zaželela veliko uspeha
v nadaljevanju aktivnosti Odbora strokovnih sekcij.
Predsednica Zbornice - Zveze, mag. Bojana Filej, se je

mag. Danici Železnik zahvalila za dosedanje vodenje
Odbora strokovnih sekcij, ob enem pa novo izvoljeni
čestitala in povedala, da si želi tesne povezave in dobro
sodelovanje.

Na podlagi šeste alineje prvega odstavka 87.c člena Zakona o
zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 - prečiščeno
besedilo) in 9. člena Statuta Zbornice zdravstvene in babiške
nege Slovenije - Zveze društev medicinskih sester, babic in
zdravstvenih tehnikov Slovenije (sprejetega na seji skupščine
dne 24. 3. 2006) je skupščina Zbornice zdravstvene in babiške
nege Slovenije - Zveze društev medicinskih sester, babic in
zdravstvenih tehnikov na 18. izredni skupščini dne 22. 2. 2007 v
soglasju z ministrom za zdravje sprejela

PRAVILNIK
O REGISTRU IZVAJALCEV

V DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE

1. člen
Ta pravilnik ureja vsebino in obliko registra izvajalcev v de¬
javnosti zdravstvene in babiške nege (v nadaljnjem besedilu: reg¬
ister), ki ga vodi Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije
- Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih
tehnikov Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zbornica - Zveza),
pogoje in postopek za vpis in izbris iz registra ter druga vprašan¬
ja v zvezi z njegovim vodenjem.

2. člen
V postopku pri odločanju o vpisu in izbrisu iz registra se v
skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek,
izda odločba.

3. člen
Izvajalci v dejavnosti zdravstvene in babiške nege (v nadaljnjem
besedilu: izvajalci), ki morajo biti vpisani v register, so:

tehnica zdravstvene nege /tehnik zdravstvene nege,
zdravstveni tehnik,
medicinska sestra,
višja medicinska sestra/ višji medicinski tehnik/višji
zdravstveni tehnik,
diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik,
diplomirana babica /diplomirani babičar,
profesorica zdravstvene vzgoje/profesor zdravstvene vzgoje.

4. člen
Izvajalec sme samostojno opravljati dejavnost zdravstvene in
babiške nege v Republiki Sloveniji, če je vpisan v register in če
izpolnjuje druge predpisane pogoje.

5. člen
Izvajalec vloži vlogo za vpis v register pri Zbornici - Zvezi na
obrazcu, ki je v prilogi tega pravilnika.

II. REGISTER
6. člen

Register se vodi v elektronski obliki, registrska knjiga kot evi¬
denca se vodi ročno, listine in dokazila se hranijo v arhivu
Zbornice - Zveze.

7. člen
Register vsebuje naslednje podatke o izvajalcu:
osebno ime,
datum in kraj rojstva,
stalno oziroma začasno prebivališče,

I. SPLOŠNE DOLOČBE
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o
državljanstvo,
o zaključnem spričevalu, diplomi in strokovnem izpitu
oziroma o pridobljeni kvalifikaciji (številka in datum),
strokovni naslov,
o specializaciji,
o pridobljenih dodatnih znanjih in usposobljenostih,
datum in področje pridobljenih znanstvenih in pedagoških
naslovov,
zaposlitev,
izrečeni ukrepi zaradi kršitve Kodeksa etike medicinskih
sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije ter Mednarodnega
kodeksa za babice.
Po podelitvi licence se v register iz prejšnjega odstavka
vpišejo tudi podatki o datumu, veljavnosti in področju iz¬
dane licence.
O vsaki spremembi podatkov iz tega člena je izvajalec
dolžan obvestiti Zbornico - Zvezo najpozneje v tridesetih
dneh po nastopu spremembe.

8. člen
Registrska knjiga vsebuje:
- zaporedno številko vpisa,
- osebno ime izvajalca,
- datum in kraj rojstva izvajalca,
- datum prispetja vloge,
- popis prilog,
- šifro in datum odločbe o vpisu v register,.
- šifro in datum odločbe o izbrisu iz registra.

9. člen
Zbornica - Zveza ravna s podatki registra v skladu z za¬
konom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
Podatki v registru niso javni, razen podatka o tem, ali je iz¬
vajalec vpisan v register, in podatkov o datumu, veljavnosti
in področju izdane licence. Te podatke ima pravico pridobiti
vsakdo.

10. člen
Potrdila, izpiske in druge dokumente, ki vsebujejo podatke
iz 7. člena tega pravilnika, Zbornica - Zveza pridobi po
uradni dolžnosti iz uradnih evidenc, ki jih vodijo upravni in
drugi državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci
javnih pooblastil.

III. IZBRIS IZ REGISTRA

11. člen
Izbris iz registra se opravi:
če izvajalec izjavi, da ne želi biti več vpisan v register,
v primeru trajnega odvzema licence,
ob smrti izvajalca,
če je bil izvajalcu v disciplinskem postopku izrečen ukrep
izbrisa iz registra,
če je izvajalcu izrečen začasen varnostni ukrep prepovedi
opravljanja zdravstvene ali babiške nege ali poklica.

12. člen
V primeru iz prve alineje prejšnjega člena izvajalec vloži vl¬
ogo za izbris iz registra, v kateri navede vzrok za izbris. V
primerih iz druge, tretje, četrte in pete alineje prejšnjega
člena se izbris iz registra opravi po uradni dolžnosti.
Pri izbrisu iz registra je treba v register vpisati datum izbrisa
z navedbo razloga za izbris.

delo zbornice - zveze

13. člen
Izvajalec, ki je bil izbrisan iz registra na lastno zahtevo, se
lahko na podlagi vloge iz 5. člena tega pravilnika ponovno
vpiše v register, če izpolnjuje pogoje za vpis.
Izvajalec, ki je bil izbrisan iz registra, ker mu je bil izrečen
varnosti ukrep prepovedi opravljanja zdravstvene ali
babiške nege ali poklica ali mu je bil v disciplinskem postop¬
ku izrečen ukrep izbrisa iz registra, je lahko na podlagi vloge
iz 5. člena tega pravilnika ponovno vpisan v register, ko
preteče veljavnost izrečenega varnostnega ali disciplinskega
ukrepa in če izpolnjuje pogoje za vpis.

IV. IZDAJA POTRDILA O VPISU V REGISTER

14. člen
Potrdilo o vpisu v register se izvajalcu po vpisu v register iz¬
da na njegovo vsakokratno zahtevo. V potrdilu je navedeno:
osebno ime in datum rojstva,
strokovni naslov,
poklic,
številka vpisa v register,
šifra in datum odločbe, na podlagi katere je bil izveden vpis
v register,
podpis pooblaščene osebe registra.

V. ZAČASEN VPIS V REGISTER

15. člen

Diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik
ali diplomirana babica /diplomirani babičar (v nadaljnjem
besedilu: medicinska sestra ali babica), državljan države
članice Evropske unije, ki opravlja dejavnosti zdravstvene
ali babiške nege na območju druge države članice Evropske
unije in želi v Republiki Sloveniji občasno opravljati storitve
v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege, mora pred
začetkom občasnega opravljanja teh storitev to prijaviti na
Zbornici- Zvezi. Pisna prijava mora vsebovati:
- osebno ime, datum in kraj rojstva, državljanstvo;
- vrsto, čas in kraj opravljanja storitev v dejavnosti
zdravstvene ali babiške nege;
- potrdilo o zakonitem opravljanju dejavnosti zdravstvene
ali babiške nege v drugi državi članici Evropske unije;
- potrdilo o izobrazbi in usposobljenosti za opravljanje de¬
javnosti zdravstvene ali babiške nege;
- navedbo začasnega prebivališča, če narava opravljanja
storitve v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege zahteva
začasno bivanje na ozemlju Republike Slovenije.
Medicinska sestra ali babica lahko opravi prijavo opravljan¬
ja storitve v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege po
opravljeni storitvi, če je bila storitev nujna, vzrok pa mora
navesti v prijavi.
Potrdila iz prvega odstavka tega člena ob predložitvi ne
smejo biti starejša od 12 mesecev in se predložijo v prevodu,
njihov izvirnik pa na vpogled.
Po prejemu popolne prijave se medicinska sestra ah babica
začasno vpiše v register.

VI. DOSTOPNOST PODATKOV

16. člen
Zbornica - Zveza določi način dostopnosti podatkov sklad¬
no z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja.
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delo zbornice - zveze O
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

17. člen
Zbornica - Zveza mora vzpostaviti register v skladu s tem
pravilnikom najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi tega
pravilnika.

18. člen
Izvajalci iz 3. člena tega pravilnika se morajo vpisati v regis¬
ter v šestih mesecih od vzpostavitve registra.

19. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 005-10/2004
Ljubljana, dne

EVA 2005-2711-0021

mag. Bojana Filej l.r.
Predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege

Slovenije - Zveze društev medicinskih sester, babic in
zdravstvenih tehnikov Slovenije

Soglašam!
Andrej Bručan l.r.
Minister za zdravje

PRILOGA VLOGA ZA VPIS V REGISTER IZVAJALCEV V DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE

Ime:_Priimek:_

Kraj in datumrojstva:_EMŠO:_

Državljanstvo:_

Naslov stalnegaprebivališča:_

Naslov začasnegaprebivališča:_

Zaposlen/a v/pri (naslov intelefon):_

Delovno mesto:_

Podatki o zaključenem šolanju (vpiši tudi kraj in datum zaključka):

Fakulteta:

Visoka strokovnašola:_

Srednja šola:_

Pridobljen strokovninaslov:_

Pridobljen poklic /naziv:_

Kraj in datum opravljenega strokovnegaizpita:_

Kraj in datum opravljene specializacije in njennaziv:_

Priznana poklicna kvalifikacija (če kvalifikacija ni bila pridobljena v Republiki Sloveniji) DA NE

Pridobljena dodatnaznanja:_

Pridobljeni znanstveninaslovi:_

pedagoškinazivi:_

Potrdilo o nekaznovanosti: DA NE

Kraj in datum: Podpis:

S podpisom te vloge dovoljujem, da Zbornica - Zveza pridobi potrdilo o nekaznovanosti iz uradnih evidenc po uradni dolžnosti
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o
Na podlagi šeste alineje prvega odstavka 87.c člena Zakona
o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 -
prečiščeno besedilo) in 9. člena Statuta Zbornice zdravstvene
in babiške nege Slovenije - Zveze društev medicinskih ses¬
ter, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (sprejetega na
seji skupščine dne 24. 3. 2006) je skupščina Zbornice
zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveze društev med¬
icinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije na
18. izredni skupščini dne 22. 2. 2007 v soglasju z ministrom
za zdravje sprejela

PRAVILNIK
O LICENCAH IZVAJALCEV

V DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE

L SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik določa pogoje in postopek za podelitev, po¬
daljšanje in odvzem licenc izvajalcem v dejavnosti
zdravstvene in babiške nege.
Za izvajalce praktičnega pouka, ki izvajajo usposabljanje v
neposrednem stiku s pacientom v dejavnosti zdravstvene in
babiške nege, veljajo določbe tega pravilnika.

2. člen
V postopku pri odločanju o podelitvi, podaljšanju in odvze¬
mu licenc Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije -
Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih
tehnikov Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zbornica -
Zveza) v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni up¬
ravni postopek, izda odločbo.
Po pravnomočnosti odločbe o podelitvi ali podaljšanju li¬
cence se na posebnem obrazcu izda licenca, ki je javna listi¬
na in dokazuje strokovno usposobljenost diplomirane medi¬
cinske sestre, diplomiranega zdravstvenika, diplomirane
babice, diplomiranega babičarja, višje medicinske sestre,
višjega zdravstvenega tehnika, višjega medicinskega tehni¬
ka, profesorice zdravstvene vzgoje, profesorja zdravstvene
vzgoje, tehnice zdravstvene nege, tehnika zdravstvene nege,
zdravstvenega tehnika in medicinske sestre (v nadaljnjem
besedilu: izvajalec) za samostojno opravljanje dejavnosti
zdravstvene in babiške nege v Republiki Sloveniji. Obrazec
listine je v prilogi 1 tega pravilnika.

3. člen
Licenca se podeli za obdobje 7 let (v nadaljnjem besedilu: li¬
cenčno obdobje).

II. PODELITEV PRVE LICENCE

4. člen
Pogoji za podelitev prve licence so:
1. za diplomirane medicinske sestre, diplomiranega
zdravstvenika, diplomirane babice in diplomiranega
babičarja, ki so končali najmanj triletni ali 4600 ur trajajoči
študij s teoretičnim in praktičnim izobraževanjem:
- pridobljena diploma visoke strokovne šole v Republiki
Sloveniji in
- vpis v register izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in
babiške nege (v nadaljnjem besedilu: register);
2. za diplomirane medicinske sestre, diplomirane
zdravstvenike, diplomirane babice, diplomirane babičarje,
višje medicinske sestre, višje zdravstvene tehnike in višje

delo zbornice - zveze

medicinske tehnike, razen za diplomirane medicinske sestre,
diplomirane zdravstvenike, diplomirane babice in diplomi¬
rane babičarje iz prejšnje alineje:
- pridobljena diploma visoke oziroma višje strokovne šole v
Republiki Sloveniji ali v bivši Socialistični federativni repub¬
liki Jugoslaviji pred 25. junijem 1991 ali nostrificirana diplo¬
ma s področja zdravstvene ali babiške nege oziroma priz¬
nana enakovrednost tujega strokovnega naslova s sloven¬
skim strokovnim naslovom, pridobljena po zakonu, ki ureja
priznavanje in vrednotenje izobraževanja,
- opravljen strokovni izpit in
- vpis v register;
3. za tehnice zdravstvene nege, tehnika zdravstvene nege,
zdravstvenega tehnika in medicinske sestre:
- pridobljeno zaključno spričevalo srednje šole v Republiki
Sloveniji ali v bivši Socialistični federativni republiki
Jugoslaviji pred 25. junijem 1991 ali nostrificirano spričevalo
s področja zdravstvene ali babiške nege oziroma priznana
enakovrednost tujega strokovnega naslova s slovenskim
strokovnim naslovom, pridobljena po zakonu, ki ureja priz¬
navanje in vrednotenje izobraževanja,
- opravljen strokovni izpit in
- vpis v register.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka sta pogoja za izva¬
jalca, ki ima pridobljeno kvalifikacijo v državi Evropskega
gospodarskega prostora ali Švici:
- odločba o priznani kvalifikaciji skladno z zakonom, ki ure¬
ja postopek priznavanja kvalifikacij
in
- vpis v register.

5. člen
Izvajalec vloži vlogo za pridobitev prve licence pri Zbornici
- Zvezi na obrazcu, ki je v prilogi 2 tega pravilnika.
Izvajalec, ki ima pridobljeno kvalifikacijo v državi
Evropskega gospodarskega prostora ali Švici, mora poleg
vloge iz prejšnjega odstavka predložiti še potrdilo pristojne¬
ga organa o dobrem imenu in ugledu, ki ne sme biti starejše
od treh mesecev od vložitve vloge.

6. člen
Po pravnomočnosti odločbe o podelitvi licence se v osmih
dneh izda licenca.

III. PODALJŠANJE LICENCE

7. člen
Izvajalcu se licenca podaljša za obdobje 7 let na podlagi
dokazil o strokovni usposobljenosti za delo v dejavnosti
zdravstvene in babiške nege.
Preverjanje strokovne usposobljenosti izvajalca se za li¬
cenčno obdobje ugotavlja z licenčnimi točkami, ki jih prido¬
bi izvajalec s stalnim izpopolnjevanjem.
Za podaljšanje licence mora diplomirana medicinska sestra,
diplomirani zdravstvenik, diplomirana babica, diplomirani
babičar, višja medicinska sestra, višji zdravstveni tehnik in
višji medicinski tehnik v preteklem licenčnem obdobju
zbrati najmanj 70 licenčnih točk, tehnica zdravstvene nege,
tehnik zdravstvene nege, zdravstveni tehnik in medicinska
sestra pa 35 licenčnih točk. Če v tem obdobju izvajalec ne
opravlja dejavnosti zdravstvene ali babiške nege v polnem
delovnem času, mu Zbornica - Zveza za podaljšanje licence
lahko predpiše dodatno strokovno izpopolnjevanje.
Vsaj 80 % licenčnih točk mora izvajalec pridobiti na svojem
strokovnem področju na podlagi stalnega izpopolnjevanja iz
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delo zbornice - zveze O
11. člena tega pravilnika.
Če izvajalec ne pridobi potrebnega števila licenčnih točk za
podaljšanje licence, mora opraviti preizkus strokovne us¬
posobljenosti, ki ga predpiše Zbornica - Zveza.

8. člen
Zbornica - Zveza obvesti izvajalca najpozneje šest mesecev
pred potekom licence, da mu bo na določen datum licenca
potekla, obvesti ga o skupnem številu licenčnih točk,
zbranih v tekočem licenčnem obdobju, in ga pozove, da naj¬
manj 60 dni pred potekom veljavnosti licence predloži še
morebitna dodatna dokazila o strokovnem izpopolnjevanju.
O poteku licence iz prejšnjega odstavka se obvesti tudi delo¬
dajalca zadevnega izvajalca.

9. člen
Zbornica - Zveza po uradni dolžnosti v 30 dneh pred
potekom veljavnosti licence izda izvajalcu odločbo o po¬
daljšanju licence.
Po pravnomočnosti odločbe o podaljšanju licence se v os¬
mih dneh izda nova licenca.

10. člen
Obvezne vsebine stalnega izpopolnjevanja v enem
licenčnem obdobju morajo zajemati:
- sodobne usmeritve v zdravstveni in babiški negi,
- temeljne postopke oživljanja,
- poklicno etiko,
- zakonodajo s področja zdravstva.

11. člen
Za stalno izpopolnjevanje se šteje:
- udeležba na strokovnem srečanju (aktivna ali pasivna);
- objava strokovnega prispevka v strokovni literaturi (npr.
reviji, zborniku, knjigi, monografiji);
- izpopolnjevanje v zdravstvenih in drugih organizacijah.

Strokovna srečanja v organizaciji pooblaščenih organiza¬
torjev

12. člen
Zbornica - Zveza lahko izda pooblastilo fizični ali pravni os¬
ebi (v nadaljnjem besedilu: organizator), ki želi, da se
strokovno srečanje, ki ga organizira, prizna za stalno
izpopolnjevanje in da se zanj določijo licenčne točke.

13. člen
Zbornica - Zveza lahko izda pooblastilo za organiziranje:
- posameznega strokovnega srečanja,
- sklopa strokovnih srečanj v določenem časovnem obdobju
ali
- strokovnih srečanj, ki se organizirajo v rednih časovnih
presledkih za obdobje največ 12 mesecev.

14. člen
Organizator mora za pridobitev pooblastila iz prejšnjega
člena izpolnjevati naslednje pogoje:
- da je registriran za opravljanje dejavnosti izobraževanja;
- imeti mora organizacijske in strokovne kadre za izvedbo
strokovnega srečanja;
- v udeležbi predavateljev mora biti najmanj 50 % preda¬
vateljev izvajalcev;
- imeti izdelan sistem zapisovanja prisotnosti;
- imeti izdelan sistem morebitnega preverjanja znanja
udeležencev.

15. člen
Organizator naslovi vlogo za pridobitev pooblastila iz 13.
člena tega pravilnika na Zbornico - Zvezo najmanj 60 dni
pred začetkom strokovnega srečanja. Vloga mora vsebovati:

- ime in naslov organizatorja;
- naslov strokovnega srečanja, datum, kraj in trajanje;
- ime in naslov odgovornega nosilca strokovnega srečanja;
- program strokovnega srečanja;
- cilje strokovnega srečanja;
- ciljno populacijo;
- določitev jezika, v katerem bo potekalo strokovno srečan¬
je-
K vlogi iz prejšnjega odstavka mora organizator predložiti
dokazila iz prejšnjega člena, razen dokazila iz prve alineje
prejšnjega člena, ki ga zbornica pridobi po uradni dolžnosti
iz uradnih evidenc.

16. člen
Zbornica - Zveza v 30 dneh od prejema popolne vloge iz
prejšnjega člena in na podlagi ocene o ustreznosti programa
in določitve števila licenčnih točk posameznemu strokovne¬
mu srečanju, ki jo pripravi Komisija za izobraževanje pri
Zbornici - Zvezi, organizatorju izda pooblastilo in ga vpiše
v register pooblaščenih organizatorjev in izobraževanj.

17. člen
Zbornica - Zveza s pooblaščenim organizatorjem pred
izvedbo strokovnega srečanja sklene pogodbo, v kateri se
določijo medsebojne pravice in obveznosti.

18. člen
Po izvedbi strokovnega srečanja organizator udeležencem
izda potrdila o udeležbi.
Organizator Zbornici - Zvezi najpozneje v 3 dneh od
izvedbe strokovnega srečanja pošlje seznam udeležencev, ki
vsebuje osebno ime, naslov in podpis udeleženca, na podla¬
gi katerega Zbornica - Zveza vnese pridobljeno število li¬
cenčnih točk posameznega udeleženca v register.

19. člen
Strokovna srečanja iz prve alineje 11. člena tega pravilnika
lahko organizira tudi Zbornica - Zveza ob smiselni uporabi
tega pravilnika.

20. člen
Zbornica - Zveza v svojem glasilu objavlja programe
strokovnih srečanj, ki se skladno s prvo alinejo 11. člena
tega pravilnika štejejo za stalno izpopolnjevanje.
Strokovna srečanja v organizaciji nepooblaščenih organi¬
zatorjev in izpopolnjevanja v zdravstvenih in drugih orga¬
nizacijah

21. člen
Vlogo za priznanje določenega števila licenčnih točk za stal¬
no izpopolnjevanje, ki ni bilo opravljeno pri pooblaščenem
organizatorju ali Zbornici - Zvezi, vloži izvajalec na
Zbornico - Zvezo.
Vloga za priznanje stalnega izpopolnjevanja iz prve ali tret¬
je alineje 11. člena tega pravilnika mora vsebovati:
- potrdilo o udeležbi oziroma dokazilo o izpopolnjevanju v
zdravstveni ali drugi organizaciji, ki ga podpiše odgovorna
oseba organizacije,
- ime in naslov organizatorja oziroma organizacije,
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delo zbornice - zvezeO
- naslov programa srečanja oziroma izpopolnjevanja,
- datum in kraj izvedbe programa srečanja oziroma izpopol¬
njevanja,
- program srečanja oziroma vrsta izpopolnjevanja.

Objava strokovnega prispevka
22. člen

Za priznanje objave strokovnega prispevka v strokovni liter¬
aturi iz druge alineje 11. člena tega pravilnika mora izvajalec
predložiti:
- naslovno stran,
- kataloški vpis,
- kazalo,
- prvo stran članka.

23. člen
Zbornica - Zveza v 30 dneh od prejema popolne vloge iz 21.
in 22. člena tega pravilnika in na podlagi ocene o ustreznos¬
ti programa oziroma izpopolnjevanja in določitve števila li¬
cenčnih točk, ki jo pripravi Komisija za izobraževanje pri
Zbornici -Zvezi, izvajalcu izda potrdilo o številu priznanih
licenčnih točk in jih vnese v register.

IV. ODVZEM LICENCE

24. člen
Izvajalcu lahko Zbornica - Zveza začasno ali trajno odvzame
licenco. O začasnem ali trajnem odvzemu licence odloča up¬
ravni odbor na predlog Častnega razsodišča pri Zbornici -
Zvezi ali Komisije za strokovni nadzor pri Zbornici - Zvezi.

Začasni odvzem licence
25. člen

Licenca se odvzame za določeno časovno obdobje (v
nadaljnjem besedilu: začasni odvzem licence) v naslednjih
primerih:
- če se ugotovi, da izvajalec s svojim delom ogroža zdravje
ali življenje pacienta;
- če je izvajalcu izrečen začasen varnostni ukrep prepovedi
opravljanja dejavnosti zdravstvene ali babiške nege ali pok¬
lica;
- če je izvajalec obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se
preganja po uradni dolžnosti, na kazen zapora šestih mese¬
cev ali na hujšo kazen;
- če izvajalec ni pridobil dokazil o izpolnjevanju pogojev za
pridobitev ali podaljšanje licence na zakonit način oziroma je
za pridobitev ali podaljšanje licence navedel lažne podatke.

26. člen
Začasni odvzem licence traja, dokler obstajajo razlogi, na
podlagi katerih je bila izvajalcu licenca odvzeta, oziroma za
čas, določen v odločbi o začasnem odvzemu licence.
Začasni odvzem licence lahko traja najdlje pet let.
Po prenehanju razlogov oziroma po poteku časa za začasni
odvzem licence lahko izvajalec ponovno zaprosi za
podelitev licence. Zbornica - Zveza lahko za ponovno
podelitev preveri njegovo strokovno usposobljenost in mu
predpiše dodatno strokovno izpopolnjevanje.

Trajni odvzem licence
27. člen

Izvajalcu se trajno odvzame licenca v naslednjih primerih:
- če se ugotovi, da je njegovo ravnanje zaradi večje
strokovne pomanjkljivosti ali napake pri delu povzročilo tra¬

jne hujše posledice za zdravje ali smrt pacienta;
- če je obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po
uradni dolžnosti, v povezavi z opravljanjem dejavnosti
zdravstvene ali babiške nege.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

28. člen
Ne glede na določbo 4. člena tega pravilnika mora izvajalec,
ki je opravil strokovni izpit najmanj sedem let pred uveljav¬
itvijo tega pravilnika in v tem obdobju ni opravljal dela v
zdravstveni ali babiški negi, za podelitev prve licence na
svoje stroške opraviti šestmesečno usposabljanje, ki ga pred¬
piše Zbornica - Zveza.

29. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 005-10/2004
Ljubljana, dne

EVA 2005-2711-0031

mag. Bojana Filej l.r.
Predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege

Slovenije - Zveze društev medicinskih sester, babic in
zdravstvenih tehnikov Slovenije

Soglašam!
Andrej Bručan l.r.
Minister za zdravje

PRILOGA 1
Napodlagi_

ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE
SLOVENIJE - ZVEZA DRUŠTEV MEDICINSKIH SES¬

TER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV
SLOVENIJE

ugotavlja, da

znanstveni naslov, ime in priimek, strokovni naslov,
specialistični naslov
rojen/a, dne

izpoljnjuje pogoje za samostojno opravljanje
dejavnosti v zdravstveni/babiški negi

zato se mu/ji podeli
LICENCA

za delo na področju

zdravstvene/babiške nege

za obodobje od_ do_.

Številka:
Datum:
M.P.

Predsednik Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije
- Zveze društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih

tehnikov Slovenije
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delo zbornice - zveze O
PRILOGA 2: VLOGA ZA PRIDOBITEV LICENCE V DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE

Ime:_Priimek:_

Kraj in datumrojstva:_EMŠO:_

Državljanstvo:_

Naslov stalnegaprebivališča:_

Naslov začasnegaprebivališča:_

Kraj in datum: Podpis:

Na podlagi šeste alineje prvega odstavka 87.c člena Zakona
o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 -
prečiščeno besedilo) in 9. člena Statuta Zbornice zdravstvene
in babiške nege Slovenije - Zveze društev medicinskih ses¬
ter, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (sprejet na seji
skupščine dne 24. 3. 2006) je skupščina Zbornice
zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveze društev med¬
icinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije na
18. izredni skupščini dne 22. 2. 2007 v soglasju z ministrom
za zdravje sprejela

PRAVILNIK
O STROKOVNEM NADZORU S SVETOVANJEM

V DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik ureja postopek in določa ukrepe strokovnega
nadzora s svetovanjem v dejavnosti zdravstvene in babiške
nege (v nadaljnjem besedilu: strokovni nadzor).

2. člen
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza
društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zbornica - Zveza) opravl¬
ja strokovni nadzor z namenom, da:
- se nadzira opravljanje strokovne in poklicne dejavnosti
(kompetence),
- se preverja izvajanje kakovosti,
- se preverja stalno sledenje razvoju stroke,
- svetuje na temelju ugotovitev strokovnega nadzora.

3. člen
Strokovni nadzor je lahko redni ali izredni.
Redni strokovni nadzor se opravlja po letnem programu, ki
ga pripravi Zbornica - Zveza in ga najpozneje do 15. decem¬
bra za naslednje leto pošlje v soglasje ministru, pristojnemu
za zdravje (v nadaljnjem besedilu: minister). Po danem so¬
glasju se sprejeti letni program rednih strokovnih nadzorov
objavi v glasilu Zbornice - Zveze.
Izredni strokovni nadzor se opravlja zunaj sprejetega letne¬
ga programa iz prejšnjega odstavka. Opravi ga Zbornica -
Zveza po lastni presoji ali na obrazložen predlog ministra,
zavarovane osebe, delodajalca, zdravstvenega delavca
oziroma zavoda ali na drug predlog.

II. POSTOPEK STROKOVNEGA NADZORA

4. člen
Strokovni nadzor izvaja tričlanska nadzorna komisija, ki jo
na predlog upravnega odbora Zbornice - Zveze s sklepom
imenuje predsednik Zbornice - Zveze.
Člani nadzorne komisije se imenujejo med izvajalci
zdravstvene in babiške nege, od tega mora biti vsaj eden z
ožjega področja, ki se nadzoruje.

5. člen
Sklep o imenovanju nadzorne komisije mora vsebovati:
- vrsto strokovnega nadzora,
- osebno ime predsednika in članov,
- osebno ime oziroma naziv in naslov izvajalca dejavnosti
zdravstvene in babiške nege, kjer
se bo opravljal strokovni nadzor (v nadaljnjem besedilu:
nadzorovanec),
- namen strokovnega nadzora,
- rok, do katerega se mora opraviti strokovni nadzor,
- navedbo, da se na kraju strokovnega nadzora naredi za¬
pis o opravljenih nadzornih dejanjih, ki ga podpišejo vsi
navzoči.

6. člen
Strokovni nadzor se začne z izdajo sklepa o imenovanju
nadzorne komisije.
Sklep mora biti vročen nadzorovancu in nadzorni komisiji
najpozneje 15 dni pred dnem izvedbe nadzora.
Pri izrednem strokovnem nadzoru je lahko sklep vročen tu¬
di pozneje, vendar najpozneje pred izvedbo nadzora.

7. člen
Pri strokovnem nadzoru je obvezna navzočnost nad¬
zorovanca oziroma odgovorne osebe nadzorovanca in
članov nadzorne komisije.

8. člen
Strokovni nadzor nad posameznim nadzorovancem se lahko
opravi le v njegovi navzočnosti.
Redni ali izredni strokovni nadzor se lahko izjemoma opravi
tudi v odsotnosti nadzorovanca oziroma odgovorne osebe
nadzorovanca, če ta svoje odsotnosti ne opraviči oziroma če
se načrtno izmika izvedbi postopka.

9. člen
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Nadzorovanec ima pravico in dolžnost sodelovati s člani
nadzorne komisije, zagotoviti dostop v prostore, omogočiti
pregled zahtevane dokumentacije in nemoteno delo nad¬
zorne komisije.

10. člen
Strokovni nadzor poteka na naslednji način:
- razgovor o splošnih vprašanjih izvajanja zdravstvene in
babiške nege;
- razgovor o povezovanju z drugimi izvajalci zdravstvene
dejavnosti;
- pregled dokumentacije zdravstvene in babiške nege ter
ugotavljanje strokovnosti in kakovosti na njenem temelju;
- ugotovitev strokovne usposobljenosti na podlagi dokazil
in razgovorov;
- razgovor z drugimi zdravstvenimi delavci in zdravstveni¬
mi sodelavci;
- druga nadzorna dejanja glede na namen strokovnega
nadzora;
- razgovor o ugotovljenih nepravilnostih;
- svetovanje za izboljšanje strokovnega dela ali razmer za
delo;
- izdelava in podpis zapisa o opravljenih nadzornih dejan¬
jih.
Kopija podpisanega zapisa poteka strokovnega nadzora se
takoj po končanem strokovnem nadzoru vroči nadzorovan¬
cu oziroma odgovorni osebi nadzorovanca in članom nad¬
zorne komisije.

11. člen
Po izvedenem strokovnem nadzoru nadzorna komisija na
podlagi zapisa iz prejšnjega člena najpozneje v 15 dneh
pripravi ugotovitveni zapisnik, ki vsebuje predloge ukrepov
in roke za odpravo pomanjkljivosti in ga pošlje Zbornici -
Zvezi in ministrstvu, pristojnemu za zdravje (v nadaljnjem
besedilu: ministrstvo).
Kadar gre za izredni strokovni nadzor, se ugotovitveni za¬
pisnik pošlje tudi predlagatelju.

12. člen
Nadzorna komisija lahko predlaga naslednje ukrepe:
opomin;
dodatno strokovno izobraževanje, izpopolnjevanje ah us¬
posabljanje;
začasen odvzem licence;
trajen odvzem licence in izbris iz registra izvajalcev v de¬
javnosti zdravstvene in babiške nege;
odpravo organizacijskih, materialnih in drugih poman¬
jkljivosti, ki pogojujejo neustrezno kakovost ah strokovnost
dela;
začasno, dokler niso odpravljene ugotovljene poman¬
jkljivosti, prepove opravljanje dejavnosti zdravstvene ali
babiške nege.

13. člen
Na podlagi ugotovitvenega zapisnika se izda obrazložena
odločba o zaključku strokovnega nadzora.
Zbornica - Zveza izda odločbo v naslednjih primerih:
- kadar izreče ukrepe iz 1., 2., 3. in 4. točke prejšnjega člena;
- kadar pri strokovnem nadzoru niso bile ugotovljene
nepravilnosti;
Ministrstvo izda odločbo v naslednjih primerih:
- kadar izreče ukrep iz 5. ah 6. točke prejšnjega člena;
- kadar Zbornica - Zveza in ministrstvo hkrati izrečeta

delo zbornice - zveze

ukrepe.
Odločba se vroči nadzorovancu. Odločba se pošlje predla¬
gatelju, če je bil nadzor izveden na njegov predlog, in
Zbornici - Zvezi ah ministrstvu.

14. člen
Zoper odločbo Zbornice - Zveze o zaključku strokovnega
nadzora iz drugega odstavka prejšnjega člena je dovoljena
pritožba v 15 dneh od prejema na ministrstvo.
Zoper odločbo ministrstva iz tretjega odstavka prejšnjega
člena ni pritožbe.

III. KONČNA DOLOČBA

15. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 005-10/2004
Ljubljana, dne

EVA 2005-2711-0047

mag. Bojana Filej l.r.
Predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege

Slovenije - Zveze društev medicinskih sester, babic in
zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Soglašam!
Andrej Bručan l.r.
Minister za zdravje

Ljubljana 5.3.2007
Spoštovani!

V Zbornici - Zvezi smo zaznali potrebe po spremem¬
bah Statuta, ki jih odražata čas in organiziranost. Vzrokov
za potrebne spremembe je seveda več:

- v letu 2006 smo spreminjali Statut samo v členih,
ki so nam omogočili nadaljevanje aktivnosti za pri¬
dobitev soglasja ministra in Ministrstva za zdravje k
aktom za izvajanje javnih pooblastil;

- od 28.6.2006 je v veljavi nov Zakon o društvih;
- zahteve strokovnih sekcij po odločanju v skupščini.
Zato vas vabim, da do 30. 3. 2007 pošljete na

Statutarno komisijo Zbornice - Zveze vaše predloge po
spremembi posameznega člena Statuta Zbornice -
Zveze in sicer v obliki, ki bo izkazovala predlog spre¬
membe v novi dikciji člena in argumente, s katerimi
želite uveljaviti predlagani tekst. Aktualni statut vam je
na voljo na spletu www.zbornica-zveza.si.

Zahvaljujem se Vam za sodelovanje

Predsednica Zbornice - Zveze
Mag. Bojana Filej

UTRIP 03/07O



aktualno O
Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice
je odprla svoja vrata
Jan Orešnik

stvene nege prve stopnje z 180 ECTS (ECTS - European
Credit Transfer System je sistem za nabiranje in prenos kred¬
itnih točk. Izboljšuje preglednost in primerljivost sistemov in
študijskih programov ter omogoča mobilnost študentov in
medsebojno priznavanje opravljenih študijskih obveznosti).
Prednost programa je v tem, da omogoča izbiro predme¬

tov ter možnost diplomiranja v tretjem letniku.
V času informativnega dneva (petek in sobota) je bilo

opravljenih pet predstavitev študijskega programa približno
200 prihodnjim študentom.
Šola bo v študijskem letu 2007/2008 sprejela 70 rednih ter

60 izrednih študentov zdravstvene nege.
V prihodnje bo VŠZNJ ponujala tudi akreditirane bolon¬

jske magisterije ter različna podiplomska izobraževanja.
Študentje na VŠZNJ pa se bodo lahko ob študiju tudi ak¬

tivno vključevali v delo Društva medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov Gorenjske ter nenazadnje v delo
Sekcije študentov zdravstvene in babiške nege pri Zbornici -
Zvezi.
Postani diplomirana medicinska sestra, diplomirani

zdravstvenik! (VIR: http://www.vszn-jesenice.si/pred-
stavitev.pdf, 21.02.2007)

Informativni dan na ljubljanski Visoki šoli za zdravstvo
Brigita Zobec

<s>
Visoka kola

za zdravstvom) nogo
Jesenice

izbiro
►klica?

Postani diplomirana medicinska sestra,
diplomirani zdravstvenik!

~Vslovenskem prostoru se je dosedanjima visokima
šolama (Ljubljana ter Izola) in fakulteti (Maribor)
pridružila še četrta visoka šola za zdravstvo - Visoka

šola za zdravstveno nego Jesenice (VŠZNJ).
Je prva visoka šola za zdravstvo v Republiki Sloveniji, ki

ponuja bolonjski visokošolski strokovni program Zdrav¬

Vpetek, 9., in soboto, 10. februarja sta potekala infor¬
mativna dneva na Visoki šoli za zdravstvo v Ljubljani
prav tako kot tudi na drugih visokošolskih in uni¬

verzitetnih šolah po vsej Sloveniji. Namen informativnega
dne je informirati vse prihodnje študente, tudi izredne, o pri¬
hodnjem poklicu.
Kljub deževnemu vremenu je na našo šolo prišlo veliko

prihodnjih študentov in njihovih spremljevalcev. V pritličju
šole je bila letos nastanjena info točka, kjer so študentje
zdravstvene nege usmerjali obiskovalce na želeno pred¬
stavitev določenega programa. Tam so izvedeli že nekaj na¬
jpomembnejših informacij o študiju in dobili brošuro o naši
šoli. V veliki predavalnici je bila predstavitev Zdravstvene
nege, kamor je prišlo veliko ljudi. Lahko trdim, da je bila pre¬
davalnica zares polna. Na začetku so imeli profesorji
Zdravstvene nege pozdravni nagovor. Kasneje so predstavili
poleg vpisnih pogojev, predmetnika in vseh odgovorov na
vprašanja tudi sam študij. Omenili so, s čimer se lahko zares
pohvalijo, da je študij zdravstvene nege dobra naložba v
znanje, spretnosti in sposobnosti, ki jo lahko prihodnji diplo¬
manti izkoristijo, tako v osebnostnem razvoju kot tudi za ob¬
vladanje strokovnega dela zdravstvene nege.
S študijem na Visoki šoli za zdravstvo Univerze v

Ljubljani, visoki šoli s tradicijo in mednarodno priznanimi
študijskimi programi zdravstvene nege, diplomant pridobi
vsa potrebna znanja za uspešno in kakovostno delo v stroki,
so še omenili.

Kasneje je sledila predstavitev, namenjena izključno pri¬
hodnjim študentom, kjer sem, kot študentka ZN, iz prve
roke posredovala nekaj najpomembnejših informacij v zvezi
s predavanji, kje bodo dobili vse potrebne zapiske, kako
potekajo vaje, katere obštudijske dejavnosti ne smejo zamu¬
diti, dobili pa so, če jih je zanimalo, tudi vse pomembne in¬
ternetne strani.
Verjamem, da smo jim v vseh treh terminih postregli z obi¬

lo novih, zanimivih informacij, in jih kar zasuli z njimi, ki jih
bodo prepričale, da se vpišejo na našo šolo.

18. je bila čisto polna. (FOTO: Brigita Zobec)
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SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC

VABI NA DVODNEVNO UČNO DELAVNICO
Franka Ostaseskega

KAKO LAHKO POMAGAM?

20. in 21. marca 2007 v Ljubljani

Učna delavnica KAKO LAHKO POMAGAM?
Huda bolezen je lahko čas osebne rasti, iskanja smisla in
celjenja/zdravljenja. Spremljanje nekoga, ki umira, je dejanje
sočutja skozi služenje. Pogosto ugotovimo, da z oskrbo drugih
skrbimo tudi zase. Predanost, ko spregovori Srce, je vedno
zaznamovana z odnosom, ki je v dobro obema. Poglabljanje
tega odnosa zahteva samozavedanje, zmožnost
brezpogojnega sprejemanja in našo polno prisotnost.
Kako lahko pomagam sebi in drugim, da ne
izgorim?
Seme izgorevanja ob umirajočem je povezano s tem, kako
vstopimo v odnos pomoči in kaj prinesemo s seboj (naše
motive, potrebe, pričakovanja, vzorce, ki jih nosimo s seboj,
vloge ...).
Na učni delavnici se bomo učili, kako jih kultivirati, ter
raziskovali, kako sta socialni in duhovni razvoj v medsebojni
odvisnosti. Učili se bomo, kako poglobiti odnos s tistimi, ki jih
oskrbujemo s poslušanjem. Ko poslušamo z umom, srcem in
telesom, spoznamo, da to pripomore k zdravljenju/celjenju
tako nas samih kot oskrbovanih.
Učna delavnica vključuje učenje, diskusijo in izkustvene vaje
in je namenjena zdravstvenim delavcem (zdravnikom,
medicinskim sestram ...), vsem, ki se srečujejo z družinskimi
člani umirajočih bolnikov (socialnim delavcem, psihologom,
pedagogom ...), prostovoljcem in drugim, ki se srečujete s
hudo neozdravljivo boleznijo, morda celo bližnjih.
Pomembno je najti smisel svojega dela in skrb zase, da
vztrajamo tudi v najtežjih okoliščinah.
Za prevod iz angleščine bo poskrbljeno.
Učna delavnica bo potekala v Ljubljani v torek, 20., in sredo,
21. marca 2007 s predvidenim začetkom ob 10. in
zaključkom ob 1 8. uri, v večnamenski dvorani
knjižnice Otona Zupančiča (3. nadstropje), Kersnikova 2
(vhod v dvorano skozi pasažo s Slovenske ali Gosposvetske
ceste). Registracija udeležencev od 9. ure naprej.
Program delavnice je v postopku vpisa v Register strokovnih
izobraževanj pri Zdravniški zbornici, Zbornici zdravstvene
nege in Socialni zbornici Slovenije. Podelitev potrdil za
napredovanje ob zaključku delavnice.
KOTIZACIJA ZA DELAVNICO znaša 190 EUR + DDV in
vključuje stroške tujega predavatelja,^knjigo PRIJATELJEVANJE
S SMRTJO, organizacijo in napitke. Študenti, brezposelni in
upokojenci imajo 30-odstotni popust, prostovoljci
SLOVENSKEGA DRUŠTVA HOSPIC imajo 50-odstotni popust.
Znesek kotizacije nakažite na TR društva 05100-
8010047155, sklic na 666-08, s seboj prinesite potrdilo o
vplačilu (fotokopijo). Račun boste prejeli po izvedbi delavnice.
PRIJAVE SPREJEMAMO do zapolnitve mest oziroma
najkasneje 2 dni pred izvedbo na naslov: Slovensko
društvo hospic, Ljubljana, Dolenjska cesta 22, ali po
telefaksu (01) 42 05 266, (02) 25 25 575. Prijavnica je
objavljena tudi na spletni strani www.drustvo-hospic.si .
Število mest je omejeno, zato pohitite s prijavami. Ob pisni
odpovedi do 5 dni pred začetkom delavnice se vplačana
kotizacija povrne v celoti, pri neudeležbi pa vplačane
kotizacije ne vračamo.
Dodatne informacije po telefonu 01/420 52 60, ga.
Mirjam Tozon, vsak delovni dan med 9. in 13. uro.

DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN
ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV NOVA GORICA
Vas vljudno vabi na strokovni seminar z učno delavnico

IZGOREVANJE - STISKA ALI IZZIV,

ki bo potekal 24. marca 2007 v Srednji šoli Vena Pilona,
Cesta 5. maja 12, Ajdovščina

Splošne informacije:
Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izpopolnjevanje.
Prijavite se lahko tudi s splošno prijavnico, objavljeno v
Utripu, na naslov: Renata Trampuž, Zdravstveni dom
Ajdovščina, Tovarniška cesta 3, 5270 Ajdovščina, ali po e-
pošti: infoZdrustvo-mszt-novaaorica.si z vsemi podatki (zavod,
plačnik, način plačila, ID za DDV).
Prijave sprejemamo do 21. 3. 2007 oz. do zasedbe
mest.
Prispevek članov društva MSBZT Nova Gorica je 26 EUR,
članov ostalih društev 42 EUR, nečlanov Zbornice - Zveze 67
EUR. Prispevek nakažite na TRR 04750-0000446833 Nova
KBM, sklic na št. 03/2007.
Prispevek vključuje prisotnost med predavanji, zbornik,
osvežitev med odmorom in kosilo.

Vljudno vabljeni!

Predsednica Društva MSBZT Nova Gorica
Renata Trampuž
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PROGRAM KONFERENCE

1. SLOVENSKA KONFERENCA PATRONAŽNE
ZDRAVSTVENE NEGE

Z MEDNARODNO UDELEŽBO IN
20. OBLETNICA KOLABORATIVNEGA CENTRA ZA
PRIMARNO ZDRAVSTVENO NEGO MARIBOR

Maribor, Hotel Habakuk, 27. in 28. marec 2007

Programski odbor: Tatjana Geč, Magda Brložnik, Darinka
Fras, Irena Požgan,
Organizacijski odbor: Tatjana Geč, Danica Sirk, Romana
Likar, Magda Brložnik, Darinka Fras, Irena Požgan, Marjana
Kovačič, Bojana Fištravec, Sabina Korda, Milena Makragič -
Jakopin

TOREK 27. 03. 2007
10.00-10.30 Uvod, pozdrav gostov
10.30-13.00 20. obletnica KC SZO Maribor
13.00- 14.00 Odmor
14.00-15.30 Predavanje: June Clark
15.30-16.00 Odmor
16.00-17.30 Predavanje: Barbara Parffit, Dorte Schussler

PROGRAM KONFERENCE

lil. SLOVENSKA KONFERENCA O NEGOVALNIH
DIAGNOZAH

Z MEDNARODNO UDELEŽBO POD MOTOM
NEGOVALNE DIAGNOZE V PRAKSI
Maribor, Hotel Habakuk, 29. in 30. marec 2007
Programski odbor: mag. Maja Klančnik Gruden,
Katarina Lokar, Tatjana Geč, Andreja Mihelič Zajec,
dr. Majda Pajnkihar Organizacijski odbor: Tatjana GEČ,
Jožica Jošt, Mojca Videnšek, Irena Trobec, Rosanda Vujiča,
Doroteja Rebec, Tita Stanek Zidarič, Katarina Lokar, Andreja
Mihelič Zajec, Alenka Šau, Radojka Kobentar, Alenka
Karlovčec, mag. Maja Klančnik Gruden, dr. Majda Pajnkihar

ČETRTEK 29. 03. 2007
09.00-09.30 Uvod, pozdrav gostov
09.30- 11.00 Predavanje: June Clark
11.00- 11.30 Odmor
11.30- 13.00 Predavanje: June Clark
13.00- 14.00 Odmor
14.00- 15.30 Učna delavnica: Majda Japelj Šlajmer
15.30- 16.00 Odmor
16.00-17.30 Učna delavnica: Majda Japelj Šlajmer

SREDA 28. 03. 2007
09.00- 10.30 Majda Japelj Šlajmer: Patronažna

zdravstvena nega je pomemben del
javnega zdravstva
Tatjana Geč: Patronažna zdravstvena
nega včeraj, danes, jutri
Magda Brložnik: Delitev dela v
patronažnem varstvu ZD Celje

10.30-11.00 Diskusija
11.00-11.30 Odmor
1 1.30-12.00 Mia Frangež, Stanislava Krajnc, Slavica

Molan: Prednosti in slabosti zasebne
patronažne dejavnosti z vidika zasebne
patronažne medicinske sestre

12.00-12.30 Dubravka Sancin: Priprava študenta VZŠ UM
na delo v lokalni skupnosti

12.30-13.00 Diskusija
13.00-14.00 Odmor
14.00- 15.30 Bojana Fištravec: Patronažna zdravstvena

nega bolnika na domu
Romana Likar: Patronažna zdravstvena
nega nosečnice, otročnice in
novorojenčka
Sabina Korda: Fizioterapija v patronažni
zdravstveni negi
Milena Makragič - Jakopin: Socialna
dejavnost v patronažni zdravstveni
negi
Diskusija

15.30-16.00 Odmor
16.00-18.00 Okrogla miza
18.00- 18.30 Zaključek

Prevajanje tujih predavateljic bo zagotovljeno.
Kotizacija 250 EUR se nakaže na: Zdravstveni dom dr. Adolfa
Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor;
št. podračuna pri UJP, urad Slovenska Bistrica:
01270-6030922374, sklic na št.: 88-07-03,
davčna številka: 49672509

Rezervacija sob v hotelu Habakuk,
tel.: 02 3008 100, habakuk@termemb.si
hotelu Orel, tel.: 02 2506 700, orel@termemb.si
hotelu Piramida, tel.: 02 2344 323, piramida@termemb.si
Vse dodatne informacije na tel.: 02 2286 266
ali po e-pošti: who.kcmb@zd-mb.si

PETEK 30. 03. 2007
09.00-10.30 Nacionalna komisija za negovalne diagnoze:

Poročilo o dosedanjem delu in predstavitev
izvedbe in rezultatov ankete

10.30- 11.00
11.00-1 1.30
11.30- 11.45

11.45-12.00

12.00-12.15

Diskusija
Odmo_r
Irena Šumak: Pomen učenja in uporabe
negovalnih diagnoz v Srednjih
zdravstvenih šolah
Irena Trobec:
Negovalne diagnoze - izziv ali ovira?
Ana Polona Mivšek:
Nezmožnost starševstva

12.15-12.30

12.30-12.45

12.45-13.00

13.00-13.30
13.30- 14.30
14.30- 16.00

Nada Vigec, Kajetana Sanches, Mirela Kvrgič:
Proces zdravstvene nege pri pacientki
s tumorjem v medenici
Erika Marin, Ivica Stramec, Verena Jurše: Ali
babice v slovenskih porodnišnicah
uporabljamo negovalne diagnoze?
Najpogostejša negovalna diagnoza -
Strah
Primož Fabijan Rojko, Adrijana Debelak, Nada
Vigec: Negotovost ustrezne izbire nego¬
valnih diagnoz pri pacientu s poznimi
komplikacijami sladkorne bolezni
Diskusija
Odmor
Učna delavnica: Bolnišnična zdravstvena
nega, Katarina Lokar in Maja Klančnik
Gruden
Primarna zdravstvena nega, Tatjana Geč

16.00-16.30 Odmor
16.30-17.30 Predstavitev zaključkov učnih delavnic
17.45-19.20 Okrogla miza: Negovalne diagnoze v

Sloveniji
19.20-19.30 Zaključek

Prevajanje predavanja June Clark bo zagotovljeno. Kotizacija
250 EUR se nakaže na: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor; št. podračuna pri UJP,
urad Slovenska Bistrica: 01270-6030922374, sklic na št.: 88-
07-03, davčna številka: 49672509
Rezervacija sob v hotelu Habakuk, tel.: 02 3008 100,
habakuk@termemb.si. V Hotelu Orel, tel.: 02 2506 700,
orel@termemb.si. V hotelu Piramida, tel.: 02 2344 323,
piramida@termemb.si. Vse dodatne informacije na tel.:
02 2286 266 ali po e-pošti: who.kcmb@zd-mb.si
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Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza
društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov
Slovenije
SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER V ENTEROSTOMALNI
TERAPIJI VABI NA SEMINAR

KIRURŠKA RANA IN OSKRBA ZAPLETOV
ČREVESNIH IZLOČALNIH STOM

Hotel Sava, Rogaška Slatina

30. 03. 2007
Registracija
Pozdravni govori
Kulturni program
Predstavitev zdraviliške dejavnosti
ZN bolnikov s stomo v bolnišnici in odpust, D.
T. Šalamun, vms, et
Bolnik s stomo na domu in
prilagoditev življenjskih navad, Renata
Batas, dipl. m. s., et
Spremembe na koži v okolici stome,
Ružiča Slivnik, dermatolog
Odmor
Zdravljenje zapletov črevesnih stom,
Ana Gračner, dr. med.
Poročilo primera: oskrba stome in bližina
lap. rane, drenov, Boža Hribar, dipl.m.s.,et
Oskrba zapletov izločalnih stom,
D. T. Šalamun, vms, et
Odmor za kosilo
Poročilo primera: Rane z veliko izločka,
Adrijana Debelak, dipl. m. s.
Film: Namestitev Vacuum - seelinga
Učne delavnice 1, 2
Učne delavnice 1, 2
Sestanek enterostomalnih terapevtk in izvolitev
IO sekcije
Proslava ob dvajseti obletnici sekcije
Svečana večerja ob glasbi

Renata Batas, dipl. m. s., et
2. oskrba stome in bližina rane,

drenov,
D. T. Šalamun, viš. med. ses., et

3. oskrba »problematičnih« ran in
uporaba sodobnih materialov,
Vanja Vilar, viš. med. ses., et

Splošne informacije: Dvodnevna kotizacija za seminar z
učnimi delavnicami znaša za člane Zbornice - Zveze skupaj z
DDV 160 EUR, za nečlane pa 200 EUR in jo lahko nakažete

09.00-10.00
10 .00-10.10
10.10-10.25
10.25-10.40
10.40-11.00

11 .00-11.20

11 .20-12.10

12.10-12.30
12.30-12.50

12.50-13.10

13.10-13.30

13.30-14.45
14.45-15.00

15.00-15.10
15.15-16.15
16.20-17.20
17.30- 18.30

20.00

na TRR NLB - Ljubljana, Tavčarjeva 7, ZZBNS - ZDMSBZTS
štev.: 02031-0016512314, sklic na številko 00-120-17, s
pripisom za Sekcijo MSr v enterostomalni terapiji. Možna je
tudi enodnevna kotizacija, ki znaša za člane 95 EUR in za
nečlane 125 EUR. Kotizacija vključuje: zbornik predavanj,
sodelovanje v učnih delavnicah, kavo, sok, pecivo v odmorih
in slavnostno večerjo.
Pisne prijave na prijavnici, objavljeni v vsaki števi lki_ Utri pa,
pošljite nadnaslov: Renata BATAS, Zdravstveni dom U.-Šiška,
PATRONAŽNA SLUŽBA, Derčeva 5, Ljubljana ali na e-naslov:
renata. batas @zd-lj .si.
Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in potrdilo o
plačani kotizaciji - virman; če se ne boste predhodno prijavili
pisno, lahko prinesete s seboj prijavnico^ ki je izpolnjena
(davčna številka), podpisana, z žigom. Če ne boste imeli še
virmana, na prijavnico dopišite »plačilo kotizacije po
računu«.
Za dodatne informacije se lahko obrnete na go. Renato
BATAS, tel. 01/ 581-52-70 (od 7. do 9. ure zjutraj) ali na
GSM: 040/ 20-69-74 ali_na e-naslov: renata.batas @zd-lj.si
ali na go. Dragico Tomc Šalamun na GSM: 040 / 20-69-61.
UDELEŽENCI REZERVIRAJO NOČITVE NA RECEPCIJI GRAND
HOTELA SAVA - TEL.: 03 811 4000, e-naslov: INFO@HOTEL-
SAVA-ROGASKA.SI. OB REZERVACIJI PROSIMO, DA
SPOROČIJO, DA SO UDELEŽENCI SEMINARJA.
VUUDNO VABUENI!

Predsednica sekcije: Dragica Tomc Šalamun

Oddelek za urologijo Splošne bolnišnice Slovenj Gradec v
sodelovanju z Evropsko urološko šolo in Društvom medicinskih
sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenj Gradec vabi na

11. SLOVENSKI UROLOŠKI SIMPOZIJ V
SODELOVANJU Z EVROPSKO UROLOŠKO
ŠOLO IN

4. SIMPOZIJ ZDRAVSTVENE NEGE V
UROLOGIJI »KAMNI SEČIL«,

ki bo 19. in 20. aprila 2007
v hotelu Paka v Velenju.

Kotizacija za medicinske sestre in zdravstvene tehnike znaša
za člane 80 EUR, za nečlane
1 10 EUR, in vključuje udeležbo na vseh prireditvah simpozija,
dokumentacijo simpozija, kosilo, otvoritveno pogostitev in
slavnostno večerjo. Plačilo kotizacije nakažite:
Bančno nakazilo: Podračun Splošne bolnišnice Slovenj
Gradec pri UJP
Številka: 01 100-6030278961-00-299970, pripis: 11.
slovenski urološki simpozij.
Program strokovnih predavanj bo objavljen v naslednji številki
Utripa.
Kontaktna oseba za dodatne informacije: Majda Topler,
Oddelek za urologijo Splošne bolnišnice Slovenj Gradec.
Tel. / faks: 02 88 23 463, e-pošta: majda.topler@sb-sg.si
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Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih
tehnikov Ljubljana

Vabi na strokovno srečanje

MANAGEMENT ZDRAVSTVENE NEGE
V LUČI ETIKE,

ki bo 04. in 05. aprila 2007 v Ljubljani, v prostorih
DMSBZT Ljubljana, na Ulici stare pravde 6, 1000 Ljubljana

Sreda, 04. 04. 2007
Etika v managementu zdravstvene nege
08.00-8.30 Predstavitev programa in udeležencev
8.30-9.10 Manager v ZN in etika,

Peter Požun, viš. med. teh., univ. dipl. ekon.
9.10-9.40 Diskusija
9.40-10.00 Odmor

Odgovornost v zdravstveni negi
10.00-11.00 Odgovornost v zdravstveni negi,

Sandra Naka, prof. zdr. vzg.
1 1.00-12.00 Odgovornost za napake pri zdravstveni

oskrbi, Janez Tekavc, univ. dipl. iur.
12.00-12.15 Odmor

Spoštovanje bolnikovih pravic
12.15-14.00 Spoštovanje bolnikovih pravic,

Marina Velepič, viš. med. ses.

Četrtek, 05. 04. 2007
Ustvarjanje etičnega okolja v praksi
8.00- 10.O0 Ustvarjanje etičnega okolja v praksi,

Sandra Naka, prof. zdr. vzg.
10.00-10.30 Odmor

Reševanje etičnih problemov in dilem
10.30-12.30 Reševanje primerov iz prakse Častnega

razsodišča Zbornice - Zveze,
Marina Velepič, viš. med. ses.

Izdelava načrta izboljšav stanja in možnosti
implementacije v prakso
1 1.30-12.30 Izdelava načrta izboljšav in implementacija v

prakso, Marina Velepič, viš. med. ses., Sanda
Naka, prof. zdr. vzg.

12.30-13.00 Evalvacija in zaključek seminarja

Splošne informacije
Program je namenjen glavnim in vodilnim medicinskim
sestram, ki delajo na različnih področjih zdravstvene nege.
Sestavljen je iz teoretičenega dela v obliki predavanj in dela v
manjših skupinah. Število udeležencev učne delavnice je
omejeno (20). Udeležba se šteje za strokovno izpopolnjevanje
in se upošteva pri napredovanju. Kotizacija z DDV za člane
znaša 125,19 EUR, za nečlane 170,00 EUR. Kotizacija se
plača po izstavljenem računu. Vanjo je všteto gradivo in
organizacija učne delavnice ter osvežitev s kavo in pijačo v
prvem odmoru. Pisno prijavo z ustreznimi podatki
(zavod, davčna številka) pošljite do 28. 03. 2007
na naslov DMSBZT Ljubljana, Zaloška 7, ali po
elektronski pošti na naslov irma.k.@email.si

Vljudno vabljeni!

Nosilki dejavnosti etike: Marina Velepič, viš. med. ses.,
Sandra Naka, prof. zdr. vzg

Predsednica DMSBZT Ljubljana: Darinka Klemenc, dipl.m.s.

Splošna bolnišnica Jesenice, Dejavnost zdravstvene nege
Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice
Vas vabita na strokovno srečanje

DAN ANGELE BOŠKIN,

ki bo 5. 4. 2007 v gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah

Program strokovnega srečanja:
8.30-9.30 Registracija
9.30-9.40 Pozdravi
9.40-10.00 Predstavitev dela medicinske sestre

Angele Boškin, Monika Ažman, dipl.m.s.
10.00-10.20 Profesionalizacija zdravstvene nege

Pred. Katarina Lokar, prof. zdr. vzg.
10.20-10.40 Novi izzivi zdravstvene nege danes

Viš.pred.mag. Brigita Skela Savič, univ.dipl.org.
10.40- 11.20 Vpliv organizacijske kulture in

kliničnih poti na kakovost
zdravstvene obravnave

11.20-11.30
11.30-11.50
11.50-12.10

12.10-12.30

12.30- 13.00

13.00-13.10

13.10- 14.15
14.15- 14.35

14.35-14.55

14.55-15.15

15.15- 15.35

14.40-16.00

16.00

prof. dr. Andrej Robida, dr.med.
Razprava
Odmor
Klinične poti v Splošni bolnišnici
Jesenice, Prim. mag. Miran Rems, dr. med.
Klinična pot in koordinator primera
Helena Lindič, dipl.m.s.
Predstavitev integrirane klinične poti
za Perkutano endoskopsko
gastrostomo, Karmen Romih, dipl. m. s.,
Dubravka Karadžič Šmitran, dipl. m. s.
Ogled filma: Oskrba perkutane
endoskopske gastrostome
Odmor za kosilo
Paliativna oskrba
Asist. mag. Mateja Lapuh, dr. med.
Predstavitev projekta: Paliativni tim v
Splošni bolnišnici Jesenice
Darja Noč, dipl. m. s.
Predstavitev projekta: Paliativni tim v
Bolnišnici Golnik
Nadja Triller, dr. med., Jožica Jošt, dipl. m. s.
Predstavitev projekta: Paliativni tim
na Onkološkem inštitutu Ljubljana
Prim. Jožica Červek, dr. med.., Zlatka Mavrič,
viš. med. ses., Mag. Klelija Štrancar
Razprava: Izkušnje paliativnih timov v
neposredni praksi
Asist. mag. Mateja Lapuh, dr. med.
Zaključek strokovnega srečanja

Organizacijski odbor: Zdenka Kramar, Nevenka Marinšek, Monika
Ažman, Oti Mertelj. Strokovni odbor: Mateja Lopuh, Darja Noč,
Helena Lindič, Miran Rems, Zdenka Kramar, Brigita Skela Savič,
Katarina Lokar

SPLOŠNE INFORMACIJE: Seminar bo potekal v prostorih Gledališča
Toneta Čuferja na Jesenicah, trg Toneta Čuferja 1, Jesenice. Seminar je
v postopku dodelitve kreditnih točk pri Zdravniški zbornici Slovenije ter
vpisa v register strokovnih izobraževanj pri Zbornici zdravstvene in
babiške nege Slovenije. Kotizacija za seminar znaša 80 EUR in jo
nakažete na račun Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice.
Kotizacija za udeležbo na strokovnem izobraževanju je 80 EUR z DDV
in jo nakažete na TR Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice,
Podračun pri banki Slovenije 01241-6000000486, najkasneje 3 dni
pred pričetkom izobraževanja. Kotizacijo je možno z gotovino plačati
tudi pred pričetkom izobraževanja. Prijavite se na prijavnici v Utripu, ki
jo pošljite na naslov Splošne bolnišnice Jesenice, C. m. Tita 112, 42Z0
Jesenice ali po elektronski pošti andreja.kraigher@sb-je.si, do vključno
2. 4. 2007. Dodatne informacije lahko dobite pri Andreji Kraigher, 04
5868313 ali Zdenki Kramar, 04 5868400.

Vljudno vabljeni!
Zdenka Kramar

Glavna medicinska sestra Splošne bolnišnice Jesenice
Viš. pred. mag. Brigita Skela Savič

Dekanja Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice
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IZOBRAŽEVANJE, D. O. O,

Verovškova ulica 41
1000 Ljubljana
E-pošta: elite.klara@siol.net
Telefon: 01/515 55 45 ali 041/706 615
Telefaks: 01/515 55 40

Privoščite si drugačen dan, naredite nekaj zase in se nam
pridružite na enodnevnem seminarju

MEDICINSKA SESTRA V VSEH ŽIVLJENJSKIH
VLOGAH NA POTI OSEBNOSTNE RASTI,

ki ga bosta vodila mag. Silvo Šinkovec in Klara Ramovš.
Program ima soglasje Zbornice zdravstvene nege Slovenije -
Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov
Slovenije.

Kdaj in kje? 11. aprila 2007 na Bledu v Hotelu Ribno in
25. aprila 2007 v Mariboru v Hotelu Piramida

Program:
8.45
9.00-10.30

10 . 30- 10.45
10.30-12.15
12 . 15- 13.15
13.15- 14.45

Sprejem udeležencev
Različne vloge medicinske sestre in
vrste odnosov
Čas za jabolko, sok, vodo, čaj ali kavo
Izkušnje nas izzivajo, učijo in vzgajajo
Vegetarijansko ali mesno kosilo
Medicinska sestra: zgled zdravih
medosebnih odnosov

14 .45- 15.00 Sladki odmor
15.00-16.30 Osebna vizija življenja je moj kažipot
16.30-16.45 Sklep seminarja z anketiranjem in s

podelitvijo potrdil

Prijave: izpolnjeno UTRIP-ovo prijavnico pošljite ali na naš
naslov ali po faksu ali po e-pošti, vendar le do zasedenosti
skupine, v kateri bo do 20 udeležencev.

Cena: je 130 EUR + 20 % DDV.
Kaj dobile za ta denar?
- 8-urno izobraževanje,
- pisno gradivo,
- napitke ob prvem odmoru in kosilo,
- prijazno okolje, oseben pristop do udeležencev in
- potrdilo o udeležbi, ki se upošteva pri napredovanju.

Če česa nismo povedali, nas pokličite. Z vami se bo rade
volje pogovorila Klara Ramovš.

Nekaj naših referenc:
Bolnišnica Golnik KOPA, DMSBZT Ljubljana, DMSBZT
Maribor, DMSZT Gorenjske, DMSZT Nova Gorica, Dom dr.
Janka Benedika Radovljica, FIDES Sindikat zdravnikov
Ljubljana, Ginekološka klinika Ljubljana, Klinični center
Ljubljana, Onkološki inštitut Ljubljana, Ortopedska bolnišnica
Valdoltra, Psihiatrična bolnišnica Idrija, Sekcija medicinskih
sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji, Splošna bolnišnica
dr. Franca Derganca Šempeter pri Gorici, Splošna bolnišnica
Jesenice, Splošna bolnišnica Maribor, Zavod za usposabljanje
invalidne mladine Kamnik, Zdravilišče Laško, Zdravstveni dom
Ajdovščina.

Naša največja referenca so naši udeleženci, ki se radi
spominjajo naših srečanj in se nanje tudi vračajo. Za
ilustracijo pa utrinek ene naše udeleženke: »Hvaležna sem, da
sem se lahko udeležila tega seminarja. Sedaj vem, da se vse
začne in konča pri meni.«

Klinični center Ljubljana, SPS Kirurška klinika, Klinični oddelek
za kirurške infekcije, Ljubljana, Zaloška 2

VABIMO VAS NA

II. KONFERENCO O RANAH Z MEDNARODNO
UDELEŽBO,

ki bo potekala od 31.5. do 2. 6. 2007 v Kongresnem centru
hotela Slovenija, Portorož.

TEME KONFERENCE
- Nove metode zdravljenja vseh vrst kroničnih ran
- Tkivni inženiring
- Biokirurgija ran
- Okužbe mehkih tkiv
- Okužbe kosti in sklepov
- Lokalna oskrba rane z modernimi oblogami
- Ekonomski učinek modernih postopkov zdravljenja ran
- Timski pristop k zdravljenju
- Pooperacijska rehabilitacija
- Prehrana in kronična rana
- Negovalne diagnoze
- Zdravstvenovzgojno delo
- Rana in bolečina
- Kvaliteta in kakovost življenja

Dokončni program konference bo znan po 15. 4. 2007 in bo
objavljen v Utripu.

KOTIZACIJA:
Kotizacija z DDV znaša za zdravnike 350 EUR, medicinske
sestre in zdravstvene tehnike 300 EUR. Vključuje udeležbo na
predavanjih in učnih delavnicah, zbornik predavanj,
izobraževalno gradivo, potrdilo o udeležbi, osvežitev med
odmori ter slavnostno večerjo.
Kotizacija se nakaže na račun Klinični center
Ljubljana, št. TRR 01100-6030277894 sklic na štev.
00-2993029-1254799 s pripisom II. Konferenca o
ranah. Na nakazilu naj bodo jasno in posamično
razvidni plačnik ter priimek in ime udeleženca.
Konferenca je v postopku dodelitve kreditnih točk pri
Zdravniški zbornici Slovenije in podaljšanje licence ter vpisa v
register strokovnih izobraževanj pri Zbornici zdravstvene in
babiške nege Slovenije - Zveze društev medicinskih sester,
babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

INFORMACIJE:
Janja Nikolič
Tel.: ++ 386 1 522 24 20
Faks.: ++ 386 1 522 23 98
E-naslov: jonja.nikolic@kclj.si

ORGANIZATOR:
Predsednica konference:
prof. dr. Dragica Maja Smrke, dr. med.
Klinični center Ljubljana
SPS Kirurška klinika
Klinični oddelek za kirurške infekcije
Zaloška 2
1000 UUBUANA
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Zbornica zdravstvene nege Slovenije - Zveza društev
medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH
TEHNIKOV V KIRURGIJI, vabi na dvodnevni seminar
z učnimi delavnicami z naslovom

»ZDRAVSTVENA NEGA POŠKODOVANCA«,

ki bo v Ljubljani - Hotel Domino
12. in 13. aprila 2007

Program
ČETRTEK: 12. 4. 2007
8.00-9.00 Registracija udeležencev
9.00-9.10 Uvodni nagovori
9.10-10.00 Pristop in obravnava poškodovanca v

predbolnišničnem okolju,
Anton Posavec, dipl. zn.

10.00-10.45 Imobilizacija poškodovanca v
predbolnišničnem okolju,
Andrej Fink, dipl. zn.

10.45- 1 1.00 Razprava, predstavitev sponzorjev
1 1.00-11.30 Odmor za kavo in ogled sodobnih

pripomočkov za nego
1 1.30-12.15 Obravnava življenjsko ogroženega

poškodovanca, prim.Dušan Vlahovič, dr.
med. spec. anesteziolog

12.15-12.45 Obravnava življenjsko ogroženega
poškodovanca, Irena Buček Hajdarevič,
dipl. m. s., in Rudi Kočevar, dipl. zn.

12.45-13.00 Razprava, predstavitev sponzorjev
13.00-13.30 Posebnosti pri komunikaciji z gluhim

poškodovancem, Olga Levin, dipl. m. s.
13.30- 14.30 Čas za kosilo in ogled sodobnih pripomočkov

za nego
14.30- 15.00 Poškodbe hrbtenice, asist. mag. Simon

15.00-15.15

15.15-15.45

15.45-16.00
16.00-16.30
16.30-18.30

20.00

Herman, dr. med., spec. travmatolog
Obravnava pacienta s poškodbo
hrbtenice v urgentni ambulanti,
Vida Tušek, dipl. m. s.
Zdravstvena nega pacienta s
poškodbo hrbtenice na oddelku,
Bojan Juvan, dipl. zn.
Razprava, predstavitev sponzorjev
Odmor za kavo
Učne delavnice
Obravnava poškodovanca z
različnimi ortopedskimi pripomočki v
bolnišničnem in domačem okolju,
Edin Adrovič, dipl. zn., Marko Brcar, dipl.
fiz., in Bojan Juvan, dipl. zn.
Skrb za pacienta z različnimi
drenažami, Melita Brvar, viš. med. ses.
Najpogostejše napake pri oceni
bolečine v bolnišničnem in
ambulantnem okolju,
Cilka Petek, viš. med. ses., Viki Kotar, ZT
Oskrba rane s sodobnimi oblogami in
predstavitev vac. terapije, Adrijana
Debeljak, dipl. m. s., in Tereza Djokič, dipl.
ekon.
Večerja in prijetno druženje

PETEK: 13. 4. 2007
08.15-08.45 Sestanek IO sekcije

09.00-09.45

09.45-10.15

10.15-10.30

Poškodbe medenice, doc. dr. Matej
Cimerman, dr. med., spec.travmatolog
Zdravstvena nega pacienta s
poškodbo medenice,
Sonja Mušič, dipl. m. s.
Razprava

Odmor za kavo
Poškodbe prsnega koša, asist. Amadej
Lah, dr. med., specializant travmatolog
Obravnava pacienta s poškodbo
prsnega koša v urgentni ambulanti,
Tina Gros, dipl. m. s.
Zdravstvena nega poškodovanca s
torakalno drenažo,
Nataša Strniša, dipl. m. s.
Posebnosti pri zdravljenju zlomov pri
otrocih, asist. mag. Matej Kastelec, dr. med.
spec. travmatolog
Evalvacija in zaključek seminarja

SPLOŠNE INFORMACIJE:
Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izpopolnjevanje.
Pisna prijava na seminar je obvezna, prijavite se na
prijavnici, ki je objavljena v vsaki številki Utripa, najkasneje
do 5. 4. 2007. Na prijavnici so obvezni naslednji podatki:
davčna številka in točen naziv ter naslov zavoda, iz katerega
prihajate, žig in podpis odgovorne osebe za plačilo ter št.
članske izkaznice ZZN za vsakega udeleženca seminarja.
Prijavnice pošljite na naslov:
Splošna bolnišnica »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica
Kirurgija, ga. Vida Volk - za seminar sekcije
Ulica Padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici

Kotizacija: za dvodnevni seminar z DDV znaša za člane
ZZN 160 EUR, za nečlane 200 EUR. Enodnevna kotizacija ni
možna, ker je seminar vsebinsko povezan, in jo lahko
nakažete na TR - NLB, posl. Tavčarjeva 7, U - ZZBNS -
ZDMSBZTS št. 02031- 00016512314, sklic na št. 0012014
s pripisom »za sekcijo medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov v kirurgiji«. Znesek lahko poravnate tudi pred
začetkom seminarja ob registraciji z gotovino v EUR oziroma
po seminarju - po prejetju računa (podjetja, zavod)

Registracija: Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico,
potrdilo o plačani kotizaciji. Pisno prijavo z vsemi podatki, ki
so navedeni v splošnih informacijah, če se predhodno niste
prijavili. Za vsa dodatna vprašanja v zvezi s seminarjem smo
vam na voljo na telef. št. 05 330 1611 ali 05 3301610
vsak dan od ponedeljka do petka od 9.30 in 1 1.30
ter od 12.30 do 14.00, Vida Volk ali Irma Rijavec.

Rezervacija prenočišč: DOMINA Ljubljana - Hotel, sobe
za prenočitev rezervirajte najkasneje do 9. 4. 2007 na telef.
št. 01 588 25 25 ali
po e-pošti: reservations.grandmedia@domina.it,
pri rezervaciji navedite točen datum prenočitve in za dogodek
»Seminar sekcije med. sester in zdravst. tehnikov
v kirurgiji (12., 13. april)«.

Organizacijsko - programski odbor: Sandra Naka,
Irma Rijavec, Vida Volk in programski odbor med. sester in
zdr. tehnikov KC - Travmatološka klinika Ljubljana.
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Zbornica zdravstvene nege Slovenije - Zveza društev
medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH
TEHNIKOV V HEMATOLOGIJI

VABI na strokovno srečanje, ki bo 13. in 14. aprila
2007 v hotelu Larix, Kranjska Gora

UPORABA RAZLIČNIH INTRAVENSKIH
DOVODOV PRI BOLNIKIH S HEMATO-
ONKOLOŠKIMI BOLEZNIMI IN MOŽNOSTI
ZAPLETOV

Petek, 13. 04. 2007
11.00
12.00

15.00-15.05

15.05-15.20

15.20-15.30

15.30-15.45

15.45-15.55

15.55-16.05

16.05-16.20
16.20-16.40
16.40-16.50

16.50-17.05

17.05-17.20

17.20-17.35

17.35-17.50

17.50-18.05

18.05

Prihod in prijava udeležencev
Skupna otvoritev dvodnevnega srečanja
Predstavitev farmacevtskih pripravkov in
pripomočkov
Otvoritev srečanja Sekcije medicinskih sester
in zdravstvenih tehnikov v hematologiji s
pozdravnim nagovorom:
Alenka Dobrovoljc, dipl. m. s.
Brezigelni konekti ICU MEDICAL s
poudarkom pri pripravi kemoterapije
Cvetka Rupnik, vodja programov,
Pharmamed-Mado, d.o.o.
Uporaba različnih infuzijskih
sistemov: Irena Katja Skoda, dipl. m. s.
Praktične izkušnje z uporabo
brezigelnih konektov ICU MEDICAL:
Romana Jokič, dipl. m. s., Biserka Lipovšek,
dipl. m. s.
Ustrezna izbira intravenske venile:
Branka Založnik, ZT, Brigita Lesjak, dipl. m. s.
Periferni intravenski pristop in
citostatiki: Meta Ražman, dipl. m. s.,
Irena Horvat, dipl. m. s.
Razprava
Odmor
Periferni venski pristop pri otroku:
Marinka Purkart, dipl. m. s.
Zdravstvena nega centralnih venskih
katetrov s podkožnim prekatom pri
otroku: Marjanca Rožič, dipl. m. s.
Pomen zdravstvene nege
hematoloških bolnikov z uvedenim
centralnim venskim dovodom:
Vida Oražem, MS
Vpliv oblog za pritrjevanje na
nastanek katetrskih zapletov: Helena
Peric, viš. med. ses., univ. dipl. org.
Aplikacija intravenske terapije in
transfuzije na centralni venski dovod:
Ljubica Mostarac: dipl. m. s.
Pomembni dejavniki pri pripravi
bolnika na invaziven diagnostično
terapevtski poseg: Polona Klanšček, ZT
Razprava

Sobota, 14. 04. 2007
09.00-12.00 DELAVNICE:

- Oskrba centralnega venskega
katetra: Nataša Režun, dipl. m. s., Polona
Klanšček, ZT
- Preveza podkožne valvule - PORT:
Marjanca Rožič, dipl. m. s.
- Brezigelni konekti ICU MEDICAL s
poudarkom pri pripravi kemoterapije:
Cveta Rupnik, vodja programov,
PHARMAMED-MADO, d.o.o.

12.00 Zaključek srečanja
12.05 Sestanek IO sekcije

SPLOŠNE INFORMACIJE
Kotizacija za člane ZZN Slovenije znaša: dvodnevna 160
eur, enodnevna 95 eur, in jo nakažete na transakcijski račun
NLB, posl. Tavčarjeva 7, Ljubljana - ZDMSZTS št. 02031-
0016512314, sklic na številko 0012025 s pripisom
za hematološko sekcijo. Znesek je možno poravnati pol
ure pred začetkom seminarja.

Pisne prijave so obvezne s prijavnico, objavljeno v Utripu.
Prijave sprejemamo do vključno 06. 04. 2007. Prijavnico
pošljite na naslov: Branka Založnik, Klinični center, SPS
Interna klinika, Klinični oddelek za hematologijo, Zaloška 7,
1000 Ljubljana, telefon 01 522 52 45.

Rezervacija prenočišč je možna v HIT Holidays, Kranjska
Gora do 23. marca 2007. Vse kasnejše rezervacije so
odvisne od razpoložljivosti prostih sob in jih bodo potrjevali v
skladu z razpoložljivimi kapacitetami.

Udeleženci se prijavijo sami in sicer po elektronski pošti ali
telefonu: E-naslov.: booking@hitholidays-kg.si www.hi.si
Telefon: 04/588 44 77

Vljudno vabljeni!

Predsednica strokovne sekcije
Alenka Dobrovoljc
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Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza
društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije
SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH
TEHNIKOV V DERMATOVENEROLOGIJI

vabi na 14. strokovno srečanje z naslovom

ZDRAVSTVENA NEGA BOLNIKA S SPOLNO
PRENOSUIVO OKUŽBO IN OKUŽBO KOŽE,

ki bo potekalo 13. in 14. aprila 2007 v Termah Dobrna.
Zdraviliška dvorana, Zdraviliški dom

PROGRAM

PETEK, 13. @4. 260J

08.00-09.00 Registracija udeležencev
09.00-09.30 Otvoritev strokovnega srečanja in predstavitev

Term Dobrna

1. sklop predavanj: ZBRAVSfViNA NEGA ®@LN!i€A
S BAKTERIJSKO @KUŽiO K@Ži
09.30-10.00

10.00-10.30

10.30-10.45

10.45-11.15
11.15-11.35
11.35-11.50

11.50-12.05

12.05-12.30
12.30-13.30

Bakterijske okužbe kože in Impetigo
contagiosa - as. Vlasta Dragoš, dr. med.
Razkorak med regijami v zdravstveni
negi bolnika z bakterijsko okužbo
kože - _
Zdenka Špindler, ZT, Martina Miklič, dipl.m.s.
IMPETIGO CONTAGIOZA -
predstavitev informativne zloženke za
bolnike in svojce -
Mojca Vreček, dipl. m. s., Karmen Čuk, ZT,
ODMOR
Sen - Tadeja Logar, dr. med.
Zdravstvena nega bolnika s šenom -
Marta Firer, dipl. m. s., Sabina Ambrožič,
dipl. m. s.
Predstavitev sponzorjev
(Procter&Gamble d.o.o.)
Razprava
ODMOR - KOSILO

2. sklop predavanj: ZDRAVSTVENA WI©J4 BOLNIKA
S SP@tt§© PRENOSUIVO @KUŽB@
1 3.30-14.00 Anogenitalna okužba s HPV - prim. dr.

Marko Potočnik, dr. med., dr. stom.,
14.00-14.15 Zdravstvena vzgoja bolnika s SPO -

Nataša Čermelj, dipl. m. s., Martina Kranjc,
ZT, Mija Šimenc, dipl. m. s.

14.15- 14.30 Seznanjenost spolnoaktivnega
prebivalstva o anogenitalnih
bradavicah - Anja Balog, dipl. m. s.

14.30-14.45 Zdravljenje kondilomov z laserjem -
as. Mirjam Rogi Butina, dr. med., Martina
Zupančič, VMS

14.45-15.15 ODMOR
15.15- 15.30 Zdravstvena nega bolnika s sifilisom

in teoretični model po Jean Watson -
Mija Šimenc, dipl. m. s.

15.30- 15.50 Obravnava bolnika s SPO z vidika
psihiatra - doc.dr.Virginija Novak, dr. med.

15.50-16.05 Delo MS v ambulanti za spolno
prenosljive bolezni SB Maribor - Ksenja
Kramberger, ZT, Marica Matijaško, ZT

16.05-16.20 Predstavitev plakata o delovanju
ambulante za SPO na Kliniki za
infekcijske bolezni in vročinska stanja
- Maja Dedič, dipl. m. s., Tea Šmon, dipl.m.s.

16.20-16.30 Razprava
16.30- 17.00 Sestanek izvršnega odbora strokovne sekcije
20.30 SKUPNA VEČERJA

SOBOTA, 14. 04. 2007
3. sklop predavanj: AKTUALNE TEME V
DERMATOVENEROLOŠKI ZDRAVSTVENI NEGI
09.00-09.15 Odnosi in komunikacija v zdravstvu -

Liljana Kralj, dipl.m.s.
09.15-09.30 Predstavitev društva za boj proti

okužbam s HPV Kala - Renata Capuder
09.30-09.50 Predstavitev sponzorjev (VELDOS d.o.o.)
09.50-10.10 ODMOR
10.10-10.30 Maligni melanom - as.Borut Žgavec, dr.

10.30-10.50

10.50-11.20
11.20-11.35
11.35-12.00

med.
Vpliv UV žarkov na nastanek
malignega melanoma - Gordana
Stankič, dipl. m. s.
Predstavitev sponzorjev (Beiersdorf)
Predstavitev sponzorjev (Oktal - pharma)
Razprava, evalvacija in zaključek strokovnega
srečanja
Obisk čebelarstva Kruleč in predstavitev
pridelave medu z degustacijo čebeljih
izdelkov

SPLOŠNE INFORMACIJE:
Udeležba na strokovnem srečanju se šteje za strokovno
izobraževanje. Potrdila za strokovno izobraževanje bomo
izdali ob zaključku srečanja.
Za člane Zbornice - Zveze znaša kotizacija skupaj z DDV
160 EUR, za nečlane pa 200 EUR. Možna je tudi enodnevna
udeležba na strokovnem srečanju, ki znaša za člane 95 EUR,
za nečlane pa 125 EUR. Kotizacije so oproščeni študentje in
upokojenci. V kotizacijo je vključen zbornik predavanj, kosilo,
osvežitve med odmori in skupna večerja. Kotizacijo nakažete
na: TR ZZBNS - ZDMSBZTS pri NLB, posl. Tavčarjeva 7,
Ljubljana, številka.'02031 -0016512314, sklic na številko
00 1 22 27, s pripisom "Za sekcijo MS in ZT v
dermatovenerologiji".
Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in potrdilo o
plačani kotzaciji (virman) ali fotokopijo potrjene prijavnice
delodajalca, ki bo poravnal kotizacijo.
Pisne prijave na prijavnici, objavljeni v vsaki številki Utripa ali
na spletnih straneh Zbornice - Zveze, pošljite najkasneje do
petka, 06. aprila 2007, na naslov: Simona Muri,
Dermatovenerološka klinika, Zaloška 2, 1000 Ljubljana ali po
faksu: 01 522 43 33. Ostale informacije dobite na telefon:
01 522 25 39 ali po e-pošti: simona_muri@email.si.
Hotelske namestitve si udeleženci rezervirate sami. Ob
rezervaciji navedite 14. strokovno srečanje MS in ZT v
dermatovenerologiji. Rezervacije sprejema služba rezervacij
na telefon: 03 78 08 110 ali po e-pošti: info@terme-
dobrna.si.
Nočitev z zajtrkom je možna v Hotelu Vita **** (46 EUR),
Hotelu Higiea **** (33 EUR) in Hotelu Park *** (30 EUR).
Turistična taksa ni vključena v ceno in znaša 1,01 EUR. S
pridobljenim kuponom, ki ga boste udeleženci prejeli ob
registraciji strokovnega srečanja, lahko uveljavljate 10-odstotni
popust na zgoraj navedene cene nočitev, na storitve v Hiši na
travniku in Deželi savn.

Veselimo se snidenja z Vami!

Predsednica sekcije in organizacijski odbor
Simona Muri, Mojca Vreček, Nataša Čermelj,

Zdenka Špindler, Mojca Koštomaj
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Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza
društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije
SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH

Splošne informacije:
Udeležba na strokovnem seminarju se šteje za izobraževanje
in se upošteva pri napredovanju. Kotizacija za člane znaša
za en dan 95 eur in za dva dni 160 eur.
Za nečlane en dan znaša kotizacija 125 eur in za dva dni
200 eur.

Pisne prijave za seminar so obvezne po prijavnici, objavljeni
v Utripu. Prijavnico pošljite na naslov organizatorja.
Kotizacijo nakažite pred začetkom semninarja na TRR
ZDMSBZTS pri NLB poslovalnica Tavčarjeva 7 Ljubljana,
številka 02031-0016512314 sklic na številko 00 12013 s
pripisom sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v
oftalmologiji Slovenije.
Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in potrdilo o
plačani kotizaciji.
Prenočišče lahko rezervirate v hotelu Kompas, tel.: 04/ 588
44 79, ali v penzionu Porentov dom, tel.: 04/ 588 14 36 ali
Sobe Kerštanj na telefon TlC-a 04/ 5809 441.
Možnosti za prenočevanje je še nešteto, informacije dobite na
telefon 04/ 5809 441.
Prijave za strokovni seminar zbiramo do 05. 04. 2007
na naslov Milena Suhadolnik, Očesna klinika Ljubljana,
Grablovičeva 46, 1000 Ljubljana ali po telefonu
01/522- 1762.
Kontaktni osebi: Durda Sima, 01/ 522-1791, ali na e-naslov:
djurdja.sima@kclj.si in Bernarda Mrzelj, 01/ 522-8767.

Vljudno vabljeni

Organizacijski odbor strokovnega srečanja
Predsednica sekcije Durda Sima
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Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov
Maribor organizira ekskluzivno učno delavnico
NEVROLINGVISTIČNO PROGRAMIRANJE
z naslovom

UČINKOVITO JE NAJPREPROSTEJŠE

Učna delavnica bo potekala v sredo, 18. 04. 2007 v
hotelu Bonfenk na Pohorju.

Dejstvo, da berete to obvestilo, pomeni, da imate interes
delati na sebi. Ena izmed najbolj učinkovitih metod je
nevrolingvistično programiranje. In kar ima še večjo vrednost,
je, da vse, kar se naučite, lahko uporabite takoj.

Želite spoznati principe umetnosti govora, želite imeti dobre
odnose z ljudmi okrog sebe, pomagati bolnikom, biti
zadovoljni in zdravi, dodati vrednost in kakovost življenju, se
spoznati in razviti?

In kaj vam ponujamo? Na učni delavnici se bomo
poigrali s principi vzpostavljanja stika, globinske sprostitve,
prepričanj, vrednot, identitete, fiziologije telesa, ...

Smo vas prepričali? Naredite nekaj zase in se nam
pridružite v idiličnem okolju, kjer boste naredili nekaj zase.

Program učne delavnice

Ob 8. uri - odhod gondole na Pohorje, prihod v hotel,
registracija in zdravilni čaj.

Ob 9. uri - začetek delavnice - I. del
- Vaši možgani kot prehod »povezava stres - bolezen«.
- Onstran globinskega sproščanja.
- Misli in imunost.

Prvi del bo trajal med 9. in 13. uro. Ob 10.30 odmor s
pogostitvijo.

Ob 13. uri - kosilo za udeležence

Ob 14. 30 - delavnica - II. del
- Imunost, identiteta in meje.
- Genetika, prepričanja in zdravje.
- Osebna naravnanost.

Drugi del delavnice se bo zaključil ob 17. 30. Ob 15.30 bo
odmor s pogostitvijo in predstavitev programov Hiše dobrega
očutja. Učna delavnica je namenjena medicinskim sestram,
abicam in zdravstvenim tehnikom. Povratek v dolino je
planiran ob 18. uri.

S seboj imejte ležalko in odejo. Priporočamo lahka
oblačila - oblačila, v katerih se počutite udobno in sproščeno.
S seboj prinesite en predmet, s katerim se najbolje
opišete.

Delavnico bo vodila dr. Neja Zupan, doktorica znanosti,
trenerka nevrolingvističnega programiranja, jasnočutna
terapevtka naravnega zdravljenja »Z dotikom do zdravja«,
kranio-sakralna terapevtka in svetovalka.

V kotizacijo je vključeno:
- učna delavnica, potrdilo o udeležbi,
- kosilo in pogostitev med odmori, zdravilni čaj
- brezplačen prevoz z gondolo v obe smeri.

Prosimo, da se pisno prijavite na učno delavnico preko e-
prijavnice, ki je objavljena na spletni strani Društva
medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor
http://www.dmsbzt-mb.si ali preko klasične prijavnice, ki je

objavljena v Utripu. Klasično prijavnico pošljite gospe Majdi
Medved na naslov: Majda Medved, Zdravstveni dom
Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor ali po faksu:
02/228 65 85. Število udeležencev v učni delavnici je
omejeno. Vašo prijavo bomo pisno potrdili.

Kotizacijo je potrebno nakazati na transakcijski račun
DMSBZT Maribor, Žitna ulica 15, Maribor na številko:
04515-0000111670 Nova KBM d.d. Ob registraciji
potrebujete potrdilo o plačilu in člansko izkaznico Zbornice -
Zveze.

Kotizacija z DDV znaša za članico/člana DMSBZT Maribor
80 eur, za članice/člane drugih regijskih društev 85 eur in
za nečlane regijskih društev 120 eur.

Dodatne informacije preko e-pošte na naslovu:
info@dmsbzt-mb.si. Informacije glede učne delavnice na
051 394 363, prijave na 051 394 543.

Programsko-organizacijski odbor: Ksenija Pirš,
Boris Miha Kaučič, mag. Milica Lahe, Majda Medved,
Lada Kovačič

Pridite, prijetno bo!

Podpredsednik za izobraževanje: Boris Miha Kaučič
Predsednica Društva: Ksenija Pirš
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11.10-11.40 Odmor

11.40-12.40 Učni delavnici:
Uporaba ovojnin v sterilizaciji
Uporaba indikatorjev na področju
procesiranja materiala
Irena Istenič, dipl. med. ses., Nataša
Zakrajšek, viš. med. ses.,
Andreja Žagar, viš. med. ses., dipl. ekon.

Organizatorji si pridržujemo pravico do manjših popravkov
programa.

Splošne informacije:
Udeležba na seminarju se šteje kot strokovno izpopolnjevanje.
Prejeli boste potrdila o izobraževanju.

Kotizacija z DDV znaša:
- za člane - dvodnevna udeležba 160 EUR, enodnevna
udeležba 95 EUR,
- za nečlane - dvodnevna udeležba 200 EUR, enodnevna
udeležba 125 EUR.

Plačate jo na TRR:
NLB, posl. Tavčarjeva 7, Lj,- ZDMSZTS
Št. 02031-0016512314 sklic na številko 00 12024
s pripisom »za Sekcijo MS in ZT v sterilizaciji«
Vanjo je všteto gradivo, pogostitve in organizacija seminarja.
Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in potrdilo o
plačani kotizaciji - virman.

Pisne prijave na prijavnici, objavljeni v vsaki številki Utripa,
pošljite do 15. 04. 2007 na naslov: Andreja Žagar
Onkološki inštitut (centralna sterilizacija)
Zaloška 2, 1000 Ljubljana.

Rezervacija prenočišč:
Terme Krka - Šmarješke toplice
Tel.: 07 38 43 565; Faks.: 07 38 43 400
www.terme-krka .si
e-naslov: booking.šmarješke@terme-krka.si
Priporočam vam zgodnjo rezervacijo prenočišča.

Dodatne informacije: Andreja Žagar, Onkološki inštitut
Tel. 01/ 58 79 362 in e-naslov azagar@onko-i.si

Veselimo se snidenja z vami.

Predsednica sekcije in člani organizacijskega odbora
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o izobraževanje

ZDRAVA PREHRANA - MEDICINA
PRIHODNOSTI
PREPREČEVANJE IN ZDRAVLJENJE SODOBNIH
BOLEZNI

(FUNKCIONALNO IZOBRAŽEVANJE Z UČNIMI
DELAVNICAMI 2007)

BLED, Hotel Kompas

SLOVENSKO OSTEOLOŠKO DRUŠTVO

Program je vpisan v register izobraževanj pri ZZNS

Izobraževanje o zdravi prehrani, ki smo ga organizirali aprila
leta 2006, je naletelo na velik in pozitiven odziv. Udeležilo se
ga je 125 udeležencev različnih strok. Mnoge smo morali
odkloniti, zato smo se odločili, da ponovno organiziramo
izobraževanje s podobnim programom.
V današnjem hitrem tempu življenja, ko število različnih
bolezni skokovito narašča (debelost, sladkorna bolezen,
bolezni srca in ožilja, rak itn.), smo se kot vrhunski
strokovnjaki, ki se vsakodnevno ukvarjamo s svetovanjem o
zdravi prehrani, ki je temelj preprečevanja ter tudi zdravljenja
vseh bolezni, odločili pripraviti strokovno izobraževanje. Pri
izobraževanju bomo sodelovali predstavniki področja s
Kliničnega centra, Kliničnega oddelka za endokrinologijo,
diabetes in presnovne bolezni, Biotehniške fakultete, Visoke
šole za zdravstvo, Ministrstva za zdravje, Pediatrične klinike
in drugi.
Zato Vas vabimo k sodelovanju na 2. dvodnevnem
strokovnem izobraževanju z učnimi delavnicami o
ZDRAVI PREHRANI, ki bo 20. in 21. aprila 2007 na
Bledu.

Dvodnevno strokovno izobraževanje z učnimi
delavnicami o ZDRAVI PREHRANI je nastalo na
pobudo strokovnih sodelavcev v zdravstveni negi
in zdravstveni vzgoji.
Naš največji cilj je izobraziti strokovne sodelavce, ki se
poklicno ukvarjajo s svetovanjem o zdravi prehrani v
bolnišničnih ustanovah, v zdravstvenih domovih, domovih za
ostarele ali pa izvajajo zdravstveno vzgojo o zdravi prehrani
bolnikov ali še zdravih posameznikov na domu (patronažna
služba).
Izobraževanje je primerno za zaposlene v lekarnah, ki se
neposredno srečujejo z varovanci in jim svetujejo o zdravi
prehrani.
Prav tako je izobraževanje namenjeno strokovnim
zdravstvenim delavcem in ostalim zaposlenim v zdraviliščih,
hotelih, vrtcih, osnovnih, srednjih šolah in univerzah, ki se
ukvarjajo z zdravo prehrano v smislu preprečevanja in
zdravljenja sodobnih bolezni. Prav tako je izobraževanje
namenjeno predavateljem na šolah, univerzah, ki se pri
svojem delu srečujejo z zdravo prehrano ter na ta način
svojim učencem posredujejo prave informacije o načinih
priprave in uživanja hrane, izboru ustreznih živil, vključitvi
sadja in zelenjave v jedilnike itn.

Izobraževanje se upošteva pri napredovanju, za
kar Vam izdamo potrdilo.

Izobraževanje bo potekalo kontinuirano vsako leto v mesecu
aprilu.

STROKOVNI VODITELJICI:
Milena Bohnec, viš. med. ses., prof. soc. ped.
Jana Klavs, viš. med. ses.

KOTIZACIJA:
Kotizacija znaša 280 EUR + DDV - Za izobraževanje
"Zdrava prehrana - medicina prihodnosti 2007", in
vključuje stroške predavateljev, organizacije, prostor izvedbe
izobraževanja, svečano večerjo, obsežen in celovit priročnik -

obsega 900 strani, trda vezava, in spremni material z
gradivom za učne delavnice.

Prijavnico z vsemi točnimi podatki pošljite na naslov:
Klinični center, Klinični oddelek za endokrinologijo,
diabetes in presnovne bolezni, Ambulante za diabetike
Jana Klavs, Milena Bohnec
Zaloška c.7, 1000 Ljubljana
Po prijetju prijavnice Vam bomo 8 (osem) dni pred pričetkom
funkcionalnega izobraževanja poslali račun.

Kontaktne osebe za dodatne informacije sta Spela
Jekovec in Milena Bohnec, na direktni tel./faks:
01-522-25-16 ali tel: 01-522-23-77 Število prijav je
zaradi načina izobraževanja omejeno. Uvrstitev na
izobraževanje ne bo možna brez predhodne najave oziroma
poslane natančno izpolnjene in žigosane prijavnice. Program
bo potekal v hotelu Kompas na Bledu.

Rezervacija prenočišča: Prenočišča smo rezervirali v
hotelu Kompas na Bledu, sami pa potrdite rezervacijo pod
šifro: - Zdrava prehrana - medicina prihodnosti
2006 - na tel.: 04-5782100, faks: 04-5782499.

ZDRAVA PREHRANA - MEDICINA PRIHODNOSTI

preprečevanje in zdravljenje sodobnih bolezni
(funkcionalno izobraževanje z učnimi delavnicami)
BLED, Hotel Kompas

PETEK, 20. 04. 2007
07 30-08 50 REGISTRACIJA UDLEŽENCEV

Moderator: Milena Bohnec
08.50-09.00
09.00-09.10

09.10-09.20

09.20-09.50

09.50-10.20

10.20- 10.50

10.50- 11.20

11 . 20- 12.20

12.20-12.50

12.50-13.20

13.20- 13.50

13.50-14.30
14.30- 15.00

15.00-16.00

16.00- 16.30
16.30-17.10

Pozdravni nagovor udeležencev
Zdravje Slovencev; koncepti zdravja
Milena Bohnec, viš. med. ses., prof. soc. ped.
Zdravje kot vrednota
Prof. dr. Janez Preželj, dr. med.
Zdrava prehrana, pomen sadja in
zelenjave v prehrani
Doc. dr. Marjan Simčič, dipl. ing. živ. teh.
Anatomija prebavil - Po kakšni poti
potuje zaužita hrana
Dr. Raja Gošnak Dahmane, dr. med.
Diete; ledvična, želodčna, jetrna itn ...
Mojca Bizjak, univ. dipl. ing. teh.
Prednosti in pomanjkljivosti
posameznega načina prehranjevanja
As.dr. med. sci. Cirila Hlaston, univ. dipl. ing.
ODMOR
Moderator: Mateja Tomažin Šporar
Zgodovina in sociološki vidiki
prehranjevanja
Mag. Ruža Pandel Mikuž, prof. soc. ped.
Prehrana v različnih življenjskih
obdobjih, Jana Klavs, viš. med. ses.
Pomen beljakovin v prehrani
Prof. dr. Božidar Žlender, dipl. inž. živ. teh.

Pomen maščob v prehrani
Pomen ogljikovih hidratov v prehrani
Doc. dr. Rajko Vidrih, dipl. inž. živ. teh.
Andreja Širca Čampa, uni. dipl. inž.
ODMOR
Moderator: Jana Klavs
Voda, vir življenja, Aleš Petrovič, dr. med.
Pridelava hrane (naravna, ekološka,
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integrirana),
Dr. Martina Bavec, dipl. inž. kmet.

17.10-17.30 Aditivi v prehrani in, Marjana Peterman
17.30-18.00 Pravice potrošnikov pri nakupovanju

Marjana Peterman
18.00 DISKUSIJA
18.30 Vodeni ogled Bleda

(zaželena športna oprema)
20.30 SVEČANA VEČERJA - Glasbeni večer s

plesom
SOBOTA, 21. 04. 2007

Moderator: Katarina Peklaj
08.30-09.30 Pasti zdrave prehrane,

Mag. Peter Papuga, dr. med.
09.30-10.00 Merjena prehrana - izračun

energetske vrednosti za posameznika
Katarina Peklaj, dipl. m. s.

10.00-10.30 Zakaj sem debel(a), kako shujšati?
Dr. Tina Sentočnik, dr. med.

10.30-11.15 Pomen gibanja ob zdravi prehrani
Doc. dr. Damir Karpljuk, prof. šp. vzg.

11.15-12.30 ODMOR

UČNE DELAVNICE
12.30-13.30 Komunikacija z bolnikom in sodelavci

- Kako motivirati posameznika za
zdravo prehranjevanje,
Mag. Irena Deželak

13.30-14.30 Izdelava jedilnika - individualna
merjena prehrana (uporaba
preglednice enakovrednih živil: otroci,
odrasli),
Mateja Tomažin Šporar, viš. med. ses.
Metka Fister, dipl. m. s.

14.30-15.30 Zdravju prijazni načini priprave hrane
- praktičen prikaz priprave hrane v
kuhinji
Milica Zivkovič, Milena Bohnec, viš. med.
ses., prof. soc. ped.
Melita Hočevgr, univ. dipl. teol.

15.30-16.30 Izračun energetsko odmerjenega
jedilnika za posameznika - praktična
priprava dnevnega jedilnika

Prikaz CD s samodejnim izračunom
energetskih potreb za različne
posameznike - UČNO GRADIVO
Klavs Jana, viš. med. ses.
Ranka Durdevič-Despot, dipl. m. s.
Mag. Tamara Poklar

16.35 ZAKLJUČEK Z DISKUSIJO - okrogla miza
Podelitev potrdil

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih
tehnikov Maribor v sodelovanju s Solo retorike Ane
Aleksandre Zupančič in Zdravka Zupančiča

organizira za medicinske sestre, babice in zdravstvene
tehnike

ŠOLO RETORIKE

Tridnevna šola retorike bo potekala v Mariboru od 9.
do 11. 10. 2007. Šolo retorike bodo vodili priznani
predavatelji Zdravko Zupančič, Ana Aleksandra Zupančič,
Klemen Belhar in Jože Maček z bogato bibliografijo in
odličnimi referencami.

Šola retorike bo trajala 3 dni, vsak dan od 9. do 15.30. V
skupino bomo sprejeli do 15 udeležencev.

V šoli retorike se bomo naučili:
- Kako zasnovati svoj nastop in se pripraviti na predstavitev,
na vodenje srečanja (sestanka ali seje) ali na pogovor z
bolnikom ali zdravnikom.

- Kako voditi delovni sestanek, kolegij, pogovor, pogajanja in
kako postaviti ustrezna pravila.

- Kako obvladovati tremo in druge težave pri izpostavitvah
oziroma javnem govorjenju in nastopanju ter pogovarjanju.

- Kako si pridobiti zaupanje in naklonjenost s pristnostjo in
spontanostjo obnašanja in kako zgraditi svoj prepričljivi
slog.

- Kako govoriti jasno, razločno, čisto, prijetno, s poudarki, s
spontano govorico telesa, vključevanjem humorja in
izločanjem mašil.

- Kako skrbeti za svoja govorila, svoj videz in celostno
podobo.

- Kako se obnašati v javnosti z osnovami seznanitve in
predstavitve, kako ustvariti prijeten in verodostojen prvi vtis z
izborom pravih besed v pravem trenutku.

- Kako dobro poslušati in slišati tisto, kar si je potrebno
zapomniti.

- Kako uporabljati veščino premisleka.
- Kako se motivirati za pogovore, sestanke, poročanja in
druga srečanja.

- Kako besedam podeliti vrednost in pomen.
- Kako osvojiti orožje v bojevanju za pozornost poslušalcev
ali sogovornikov.

- Kako nastopati v javnosti in se ustrezno obnašati ter govoriti
pred radijskimi mikrofoni, televizijskimi kamerami in
žarometi javnosti.

- Kako se odzivati na neprijetna vprašanja, na sovražni govor
ali neprijetne sogovornike.

Cena šole retorike znaša za članice in člane regijskih društev
300 EUR z DDV. Za nečlane regijskih društev je kotizacija
400 EUR z DDV.

V kotizacijo je vključeno:
- 3-dnevna udeležba v šoli retorike,
- gradivo in knjige iz zbirke šole retorike za nadaljnji
samostojni študij,

- snemalna oprema za vajo nastopa pred kamero,
- pogostitve v odmorih,
- potrdilo o udeležbi.

Kotizacijo za udeležbo v šoli retorike je potrebno
poravnati do 30. 06. 2007. Prijave sprejemamo do
zasedbe prostih mest.

Prosimo, da se pisno prijavite preko e-prijavnice, ki je
objavljena na spletni strani Društva medicinskih sester, babic
in zdravstvenih tehnikov Maribor
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Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza
društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije
SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU

09.40-10.00

10 .00-10.20

10.20-10.40

11.10-11.30

Demenca
Damijan PERNE, dr. med.
Spremljanje starostnika na njegovemu
domu
Barbara Cemič-Ostrelič, dipl. m. s.,
Zdenka Kernulc, zt
Starostnik - varovanec socialnega
zavoda
Marta Kavšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.
ODMOR
Kdo smo reševalci v zdravstvu?

11.30-11.50

11.50-12.10

12.10-12.30

14.30-18.00

18.00

Jože PRESTOR, dipl. zn.
Nacionalna poklicna kvalifikacija
Zdravstveni reševalec
Anton POSAVEC, dipl. zn.
Oblike dodatnega izobraževanja
reševalcev v zdravstvu
Darko ČANDER, dipl. zn.
Tudi reševalec v zdravstvu se postara!
Andrej FINK, univ. dipl. org.
ODMOR ZA KOSILO
Delavnice na štirih delovnih mestih:
Delavnica 1: Temeljni postopki
oživljanja z uporabo AED
Delavnica 2: Imobilizacija kolka z
različnimi pripomočki
Delavnica 3: Zavarovanje dihalne poti z
različnimi pripomočki
Delavnica 4: Oskrba krvavitev in
nadomeščanje tekočin
Zaključek seminarja

SPLOŠNE INFORMACIJE
Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izpopolnjevanje
in se upošteva pri napredovanju. Kotizacija za člane znaša
160 evrov, za nečlane 200 evrov. V ceno je vračunan DDV
ter torbica srečanja, zbornik predavanj, slavnostna večerja in
osvežitve v odmoru. Nujna je pisna prijava na seminar, ki jo
pošljite na naslov: OZG OE Zdravstveni dom Kranj, Reševalna
postaja, Jože Prestor, Gosposvetska c. 10, 4000 Kranj.
Dodatne informacije so možne po telefonu 041/608 201 ali
e-pošti joze.prestor@zd-kranj.com. Kotizacijo nakažite na
transakcijski račun ZDMSZT: št. 02031 - 0016512314, sklic
na številko 00 12021 , s pripisom »za Sekcijo reševalcev v
zdravstvu«. Omenjeni znesek lahko poravnate tudi po prejetju
računa (podjetja in zavodi) po seminarju. Ob registraciji na
seminarju potrebujete člansko izkaznico in potrdilo o plačani
kotizaciji - virman (če ste znesek nakazali na transakcijski
račun). Če se niste že prej prijavili, potrebujete tudi pisno
prijavo z ustreznimi podatki (davčna številka zavoda, žig in
podpis uradne osebe)!
Novost: po sklepu IO Sekcije reševalcev v zdravstvu bomo na
strokovnih srečanjih omogočili brezplačno udeležbo rednim
študentom srednjih in visokih zdravstvenih šol. Do
brezplačnega obiska seminarja bo upravičena desetina sicer
prijavljenih udeležencev, pri čemer se bo upošteval vrstni red
prijav. V primeru prevelikega števila redno prijavljenih (glede
na kapacitete gostiteljev seminarja) brezplačnih udeležb žal
ne bomo mogli omogočiti. O odločitvi organizatorjev srečanja
bodo prosilci za brezplačno udeležbo obveščeni najkasneje
deset dni pred seminarjem.
Prenočišče lahko rezervirate v hotelih Term ČATEŽ d.d.,
Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi. Za rezervacijo
pokličite na telefon 07 49 36 759, faks 07 49 35 005 ali
info@terme-catez.si.

Vabljeni!

Predsednik strokovne sekcije Jože Prestor
in organizacijski odbor.
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Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza
društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije
SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH
TEHNIKOV V ENDOKRINOLOGIJI

STROKOVNA EKSKURZIJA
DUNAJ
31.5-2.6.2007

1.dan: Odhod avtobusa iz Ljubljane ob 14. uri
popoldan. Sledi vožnja mimo Maribora, čez
mejni prehod Šentilj, mimo Gradca do
Dunaja. Nastanitev v hotelu, spoznavni večer,
nočitev.

19.30 Svečana večerja s plesom

2.dan:
09.00 Obisk bolnišnice

10.00 Otvoritev strokovnega srečanja -
pozdravni govor

Izkušnje 2-letnega obdobja Fit-a v
Sloveniji - Mateja T. Šporar, viš. med. ses.

Funkcionalna insulinska terapija - Prof.
dr. Kinga Howorka, dr. med.

Edukacija sladkornih bolnikov v
Avstriji - dr. Brat

Merjenje glukoze v krvi, pomen
ketonov, AST - Smilja Milošev

12.00-13.00 Odmor za kosilo

13.00 Zgodovina in razvoj vrednot -
koncepti zdravja - Milena Bohnec,
prof. soc. ped.

Nove smernice zdravljenja sladkorne
bolezni - Katarina Peklaj, dipl. m. s.

Ali je sladkorna bolezen epidemija
21. stoletja - kakšna je prihodnost?
Jana Klavs, viš. med. ses.

16.00 Zgodnja večerja v Grinzingu, nato ogled
enega od muziklov. Nočitev.

3.dan: Po zajtrku čas za oglede (dvorec
SCHONBRUN, PRATER. RING, Štefanova
cerkev, Hofburg..). Okoli 15. ure odhod proti
Ljubljani, po prestopu meje večerja v gostišču.
Prihod domov v večernih urah.

Cena: 250 Eur Cena vključuje: avtobusni prevoz z
modernim avtobusom na navedeni relaciji, 2 nočitvi z
zajtrkom v udobnem hotelu *** (dvoposteljne sobe, TWC),
oglede po programu, 3 večerje, ogled musicla, nezgodno
zavarovanje, vodenje in organizacijo potovanja.

Doplačilo za 1/1 40 Eur

Svetujemo udobno obleko in obutev.

Splošne informacije:
Udeležba na seminarju šteje za strokovno izpopolnjevanje in
se upošteva pri napredovanju.

PRIJAVE so obvezne DO ZASEDBE PROSTIH MEST. Zaradi
načina (delavnice in prevoz) izobraževanja je število
udeležencev omejeno. Prijava na strokovno ekskurzijo je
možna le na podlagi predhodno poslane natančno izpolnjene
prijavnice na Agencijo A&B Turizem d.o.o.

A & B TURIZEM d.o.o.
Dunajska 197
SLO-1000 Ljubljana
Kontaktna oseba za vsa vprašanja na agenciji je g. Aleš
Mulej
tel: +386-1-5897965
faks: +386-1-5897964
http://www.a-b-agencija.si
E-mail: ales.mulej@a-b-agencija.si

Ob registraciji na Dunaju potrebujete:
- člansko izkaznico
- potrdilo o plačilu ali fotokopijo pravilno izpolnjene in
potrjene prijavnice

Dodatne informacije:
01 -522-25-16

Metka Fister in Milena Bohnec

Strokovni in organizacijski odbor
Milena Bohnec, prof. soc. ped.

Mateja Tomažin Šporar, viš. med. ses.
Jana Klavs, viš. med. ses.

Predsednica strokovne sekcije
Mateja Tomažin Šporar
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PRIJAVNICA ZA STROKOVNA SREČANJA I,
Zavod, podjetje, član/ica

Prijavnica za strokovno srečanje vkraju_dne
z naslovom_
Organizator_

Prijava udeleženk/cev:

IME IN PRIIMEK DELOVNO MESTO

Kotizacijo z DDV v višini_

□ z nakazilom dne_

□ Z gotovino na dan seminarja

Kotizacijo bo poravnal

□ zavod_

□ drugo_

Datumprijave_ Podpis prijavitelja:

EUR je poravnana:

ali

S podpisom prijavljena/ni
soglašam, da se moje ime,
priimek in delovna organizacija
posreduje sponzorjem.
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razširjeni strokovni kolegij za ZNO
Odgovor ministra za zdravje v zadevi
Realizacija dogovora z dne 14. 03. 2006
Marina Brumen

Razširjeni strokovni kolegij za zdravstveno
nego (RSKZN) pri Ministrstvu za zdravje
pripravlja predlog minimalnih kadrov¬

skih standardov v dejavnosti zdravstvene in
babiške nege. RSKZN je že potrdil predlog min¬
imalnih kadrovskih standardov za področje
zdravstvene nege v bolnišnični zdravstveni de¬
javnosti na podlagi Slovenske kategorizacije za¬
htevnosti bolnišnične zdravstvene nege
(SKZBZN) z razvrščanjem bolnikov v štiri kate¬
gorije zahtevnosti zdravstvene nege in
upoštevanjem razmejitve del in nalog v
zdravstveni negi. Podatki SKZBZN so pokazali,
da v slovenskih bolnišnicah v hospitalni de¬
javnosti primanjkuje 1877 diplomiranih medi¬
cinskih sester in 559 tehnikov zdravstvene nege.
RSKZN je skupaj z Zbornico zdravstvene in
babiške nege in Sindikatom delavcev v
zdravstveni negi pripravil predlog stopenjskega
reševanja primanjkljaja izvajalcev zdravstvene
nege in ga v mesecu marcu 2006 predstavil tudi
ministru za zdravje.
Delovno skupino je na obisku pri ministru za

zdravje vodila predsednica RSKZN Vesna Čuk,
sestavljale pa so jo članice RSKZN, predsednica
Zbornice zdravstvene in babiške nege ter
predsednica Sindikata delavcev v zdravstveni
negi. Delovna skupina je ministru za zdravje
celovito predstavila kadrovsko problematiko v
bolnišnični zdravstveni negi, kjer se vsak dan
srečujemo z velikim pomanjkanjem izvajalcev
zdravstvene nege, predvsem diplomiranih med¬
icinskih sester. Ministru za zdravje je predstavi¬
la tudi vse podatke, ki se nanašajo na sprejeto
metodologijo izračunavanja kadrovskih potreb
v bolnišnični zdravstveni negi.
Glede na finančne možnosti slovenskega

zdravstvenega sistema in možnosti zaposlovan¬
ja diplomiranih medicinskih sester je bil na ses¬
tanku sprejet dogovor o načinu kratkoročnega
in dolgoročnega reševanja kadrovske prob¬
lematike v bolnišnični zdravstveni negi. Sprejet
je bil tudi dogovor, da koordinacijo na
Ministrstvu za zdravje prevzame svetovalka
ministra za zdravje za področje zdravstvene
nege.
Ker RSKZN do 34. seje v mesecu septembru

2006 ni bil seznanjen s spremembo kadrovskih
normativov v skladu s sprejetim dogovorom, je
ministra za zdravje zaprosil za odgovor, kdaj
lahko pričakujemo realizacijo dogovora na po¬
dročju kadrovske politike v dejavnosti
bolnišnične zdravstvene nege. Minister za
zdravje je posredoval odgovor v mesecu novem¬
bru 2006. RSKZN je odgovor ministra za zdrav¬
je obravnaval na 36. seji v mesecu decembru in
sprejel sklep, da se odgovor ministra za zdravje
objavi v glasilu Utrip.

REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Štefanova 5,1000 Ljubljana, Slovenija
Številka: 504-21-2006-1 Datum: 13. 11. 2006

Klinični center Ljubljana,
Razširjeni strokovni kolegij za zdravstveno nego
Marina Brumen, predsednica
Zaloška cesta 7,1000 LJUBLJANA

Zadeva: Realizacija dogovora z dne 14. 3. 2006

Na Ministrstvo za zdravje ste posredovali dopis z vprašanjem o real¬
izaciji dogovorjenih vsebin na sestanku, ki je bil dne 14. 03. 2006 na
Ministrstvu za zdravje.
Uvodoma vam pojasnjujemo, da na Ministrstvu za zdravje sprotno

spremljamo dogajanje na področju dejavnosti zdravstvene nege na na¬
cionalni ravni. Naše zanimanje se nanaša tako na razvoj posameznih
strokovnih področij, na kvalifikacije, zaposlovanje, migracije, kakor tudi
na vključevanje v skupne projekte na področju zdravstva in nenazadnje
tudi izobraževanje oziroma trende izobraževanja za izvajalce zdravstvene
in babiške nege.
V zvezi s postavljenim vprašanjem pa vam v nadaljevanju posreduje¬

mo naslednje odgovore.
Usmeritev zaposlovanja v javnem sektorju v Sloveniji je linearno

zmanjševanje zaposlitev. Tako je Vlada Republike Slovenije dne 21. 07.
2006 sprejela sklep, da mora, poleg drugih ministrstev, tudi Ministrstvo
za zdravje pripraviti projekcijo kadrov do leta 2008 in predloge ukrepov
za zmanjšanje oziroma zagotavljanje vzdržnega števila zaposlenih za svo¬
je področje, za katero je pristojno. Vlada je tudi sklenila, da na področju
zaposlovanja medicinskih sester in zdravnikov ne bo prišlo do
zmanjševanja, in da se bo njihovo število lahko povečalo, če bodo potrebe
to pokazale. Tako je Ministrstvo za zdravje v kadrovskem načrtu za po¬
dročje zdravstva, v projekciji do leta 2008, predvidelo povečano število
medicinskih sester za 109 diplomiranih medicinskih sester. Ministrstvu
za zdravje je, v primerjavi z drugimi področji, namesto zmanjšanja izje¬
moma uspelo celo povečati število medicinskih sester in zdravnikov.
Moramo pa pri zaposlovanju diplomiranih medicinskih sester upoštevati
tudi realne možnosti glede na letno število diplomantov treh visokih šol.
Ministrstvo za zdravje glede na poznavanje razmer v zdravstvenih za¬

vodih predlaga, da v zvezi z zagotavljanjem zaposlovanja medicinskih
sester na izpraznjena, že sistematizirana delovna mesta, ki ga nekateri de¬
lodajalci ne izvajajo, obvesti ministrstvo takoj, ko bo ugotovljeno neizpol¬
njevanje le-tega v konkretnem zdravstvenem zavodu.
Pojasnjujemo vam tudi, da Ministrstvo za zdravje podpira povečan

vpis v visoke strokovne šole v program zdravstvene nege. Ministrstvo je
podprlo tudi ustanovitev četrte visoke strokovne šole za zdravstveno
nego na Jesenicah.
Glede vpisnih mest na srednje strokovne šole v program tehnik/tehni-

ca zdravstvene nege pa smo tako kot vsako leto tudi letos v dopisu z dne
10.11. 2006 ponovno opozorili Ministrstvo za šolstvo in šport, da ne pod¬
piramo povečanega vpisa v omenjeni izobraževalni program. To smo us¬
trezno argumentirali. Opozorili smo tudi, da ne podpiramo širitve sred¬
njih strokovnih šol za izvajanje programa tehnik/tehnica zdravstvene
nege, še posebno na šolah, kjer izvajajo programe za pretežno tehnične
poklice.
V pričakovanju nadaljnjega sodelovanja vas lepo pozdravljamo.

Andrej Bručan, minister
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praznovali smo O
Zeleni december in srebrni znak 2006 DMSBZT Velenje
Lidija Časi, Katjuša Mravljak, Urška Bandalo

(prva vrsta z leve proti desni: Slavica Komik - dobitnica srebrnega znaka 2006, Urška Bandalo, Erika Drev - dobitnica srebrnega znaka 2006; druga vrsta: patronažne
medicinske sestre ZD Velenje)

Vnajbolj veselem mesecu preteklega leta smo člani in
članice društva medicinskih sester, babic in
zdravstvenih tehnikov Velenje v Hotelu Paka v

Velenju uspešno zaključili leto 2006.
110 članov in članic se je udeležilo občnega zbora, na

katerem smo pregledali delo preteklega leta in potrdili spre¬
membe v statutu. S podelitvijo Srebrnih znakov društva
medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Velenje
smo nagradili večletno delo Slavice Kortnik in Erike Drev.

SREBRNI ZNAK 2006

ERIKA DREV
Za mirno življenje in uspešno delo potrebujemo varnost,

stabilnost in kanček razumevanja ljudi, ki nas obkrožajo. Vse
to je Erika našla v bolnišnici Topolšica, kjer je zaposlena vse
od leta 1985. 17 let je podnevi in ponoči, skupaj s svojimi
kolegicami, negovala bolnike na pljučnem oddelku. Zaželela
si je nekaj novega. Prostor v specialističnih ambulantah je bil
primeren in odločila se je, da poskusi še ambulantno de¬
javnost.
"Če smo pošteni in odkriti, se nam ni treba nikamor skri¬

ti." Bi poudarila Erika, ki je kar dva mandata, vse do zdaj,
skrbela za pozitivno finančno bilanco našega društva.
Je človek, ki nikoli ne pokaže razočaranja in jeze. Nežne

poteze obraza in prijazen pogled umiri še tako vzkipljivega
porabnika zdravstvenih storitev. Njena rama je namenjena
mlajšim in neizkušenim kolegicam in mimo se lahko

naslonite nanjo. Vedno vam bo stala ob strani - z ramo ob
rami.

KORTNIK SLAVICA
Končala je višjo šolo za zdravstvene delavce v Ljubljani. S

svojim znanjem in odločnostjo si je pridobila zaupanje
kolegic in kolegov. Trma, moč in strast so ji zagotovile oblast.
Postala je predsednica delavskega sveta. Bila je aktivna član¬
ica Sindikata delavcev v zdravstveni negi, nepogrešljiva
članica društva medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov
Velenje.
Med svojim časom razcveta je spoznala različna delovna

mesta in kar nekaj let bila odgovorna medicinska sestra v
dežurni službi. Njene besede so ob pripovedovanju o razvo¬
ju urgentne službe polne emocij. Ob pogledu na preteklost
postane njen obraz nekaj posebnega. Zanjo je bil to čas
odličnih sodelavcev. Bile so noči brez spanja in dnevi brez
prostega časa. Bilo je obdobje, ko je postala žena in mati.
Svoje življenje je razpela med družino in službo. Natančnost,
strokovnost, hitrost ter razum so lastnosti, ki so jo spremljale
tako doma kot v službi.
Znanje je mati modrosti, knjiga predmet učenosti in nič od

tega ji ni tuje. Še vedno hlasta po znanju in ga nesebično pre¬
naša na mlajše sodelavke. Je redna poslušalka strokovnih
predavanj. Tako kot ostale kolegice se srečuje z življenjskimi
tabuji. Vse, kar je človeškega, ji ni tuje. Bila je ena od us¬
tanoviteljic društva HOSPIC, v katerem je še vedno aktivna
prostovoljka.
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predstavljamo vam

Dnevni center
Marija Milavec Kapun

Vsodobni družbi smo vsak dan bolj zasuti z različnimi
podatki in informacijami in vedno znova se sprašuje¬
mo, kaj ti dejansko pomenijo v našem resničnem živl¬

jenju. V zadnjem času je pogosto slišati skoraj zastrašujoče
podatke o demografskih trendih in projekcijah. Dejstvo je,
da Slovenci postajamo star narod kljub različnim pobudam
in vzpodbudam mladim generacijam za večjo rodnost.
Vsakodnevni ritem življenja v informacijski družbi

onemogoča svojcem, da bi sami skrbeli za svoje bolne in
ostarele starše, sorodnike. Velika želja svojcev in samih
starostnikov je, da bi ostali kar najdalj časa v domačem
okolju. Dnevni center si kot nova oblika institucionalnega
varstva šele utira pot v slovensko miselnost, medtem ko je v
tujini že uveljavljen način skrbi za starejše, ki živijo v do¬
mačem okolju.
Papilot, zavod za vzpodbujanje in razvijanje kvalitete živl¬

jenja, je odprl Center za dnevno oskrbo starejših v letu 2004.
Vključeni so predvsem starostniki, ki zaradi različnih
zdravstvenih in/ah psihofizičnih težav ne morejo več varno
samostojno bivati v domačem okolju.
Pri starostnikih se zaradi pešanja telesnih moči in težav s

spominom postopno zmanjša sposobnost sledenja vsakod¬
nevnim dogodkom, dolžnostim, obveznostim, nenazadnje
tudi sposobnost skrbi zase. Svojci za ostarele sorodnike, ki so
potrebni različnih oblik pomoči, ob vsakodnevnih ob¬
veznostih in pomanjkanju časa težko ustrezno poskrbijo.
Starejši postajajo tako vsak dan bolj osamljeni, izključeni iz
zunanjega dogajanja, prepuščeni sami sebi in svojim spomi¬
nom iz zgodnjega življenjskega obdobja.
Dnevni center je namenjen:
- starejšim osebam, ki živijo v domačem okolju in želijo
aktivno preživeti del dneva v prijetni družbi svojih vrst¬
nikov;
- osebam, ki potrebujejo zdravstveno in/ali socialno oskr¬
bo;
- osebam, ki potrebujejo varstvo in nadzor.
Prednosti oskrbe starostnikov v dnevnem centru:
- starejši ljudje kljub različnim zdravstvenim težavam še
vedno lahko živijo v domačem okolju;

- lažje je premostiti čas do sprejema v celodnevno institu¬
cionalno varstvo;

- obilico prostega časa starostniki kakovostno preživijo v
skupini sovrstnikov;

- izboljšanje psihofizičnega počutja po vključitvi v dnevni
center;

- razbremenitev svojcev pri skrbi za starejšega sorodnika z
različnimi težavami.

V vsakodnevne dejavnosti našega Centra vključujemo
raznovrstne aktivnosti, ki pozitivno vplivajo na ohranjanje
spomina in psihofizičnega ter socialnega zdravja starost¬
nikov:
Intelektualne aktivnosti: branje dnevnega časopisja,

pogovor o dnevnih dogodkih, spremljanje dnevnih poročil,
branje raznovrstne literature in dnevnega časopisja, izvajan¬
je spominskih vaj, orientacija v času in prostoru, reševanje
križank in nalog, ohranjanje hobijev. Poleg tega so vsi glede
na svoje umske sposobnosti vključeni tudi v Solo spomina, ki
poteka dvakrat na teden.
Telesne aktivnosti: vsakodnevno se glede na psihofizične

sposobnosti starostnikov izvaja prilagojena telovadba za
starejše, spodbujamo tudi druge oblike gibanja, kot so ples
in sprehodi v naravo.
Socialne aktivnosti: posebno pozornost namenjamo vz¬

drževanju različnih spretnosti in znanj ter hobijem.
Vključeni so v načrtovanje dnevnih aktivnosti, v priprave
posebnih dogodkov, praznovanj in piknikov, peka palačink,
peka kostanja, peka piškotov in priprava drugega peciva,
kuhanje kave, čaja, priprava mize za dnevni obrok ter razne
interaktivne in družabne igre.
Samooskrba: skrb namenjamo spodbujanju k samosto¬

jnosti pri dnevnih aktivnostih, kot so: hranjenje, uporaba
stranišča, obuvanje in oblačenje, priprava ležišča za počitek,
vzdrževanje osebne higiene (umivanje rok, čiščenje proteze)
ipd.
Organizirano imamo tudi prehrano preko vsega dne: kosi¬

lo, manjši obroki, napitki. Organiziran imamo prevoz za pri¬
hod v dnevni center. Ponujamo tudi druge zdravstvene in
socialnovarstvene storitve po dogovoru s svojci. Naš odpi¬
ralni čas je vsak delavnik od 7:00 do 19:00. Vedno bolj pa
svojci povprašujejo tudi oskrbo v našem dnevnem centru
preko vikenda.
Tim strokovnega osebja, ki skrbi za starostnike v našem

dnevnem centru, sestavljajo: medicinska sestra, zdravstveni
tehnik/delovna terapevtka, bolničar, psiholog, socialna
delavka, ki se občasno vključujejo v naše delovanje, ter pros¬
tovoljci. Cilj timskega dela je kakovostna in individualno
prilagojena oskrba starostnikov.
Veseli smo, da se ljudje pri nas dobro počutijo in da se

počutijo koristne. Trudimo se, da so dnevi polni življenja in
skupaj z varovanci poskušamo najti pomembne stvari v nji¬
hovem življenju.

UTRIP 03/07^



s humorjem je lažje in lepše O
»POGLED NAZAJ«

Za vaš nasmeh in kaj več se trudi Petra Kersnič

»Dragi moj Jumbo, kako bi te preprosil, da bi pogledal nazaj, preden greš na
stranišče, da mi ne bi vedno koga zasul?«

DOPUST
»Če le pomislim, da se moja žena vrača z dopusta že čez tri
tedne, me je groza,« pripoveduje Marjan prijatelju Mateju ob
kozarčku v gostilni.
»Dobro, koliko časa pa je že z doma?«
»Oh, ne sprašuj, šele jutri gre,« pojasni Marjan.

NA SODIŠČU
»Gospod Koren, zakaj ste pretepli soseda Lojzeta?« sprašuje
sodnik.
»Zato, ker mi je pred sedmimi leti rekel, da sem tak kot nils¬
ki konj,« pojasni Koren.
»Ja, zakaj pa ste to storili šele čez sedem let,«, sprašuje sod¬
nik.
»Zato, ker sem šele sedaj videl, kakšen je nilski konj!«

PLAVALNI TEČAJ
»Dragi moji otroci, sedaj ko znamo plavati, bomo skočili v
vodo in preplavali bazen,« zaključuje tečaj plavanja učitelj
Marko.
»In ti, Bučko, zakaj pa ti ne greš v vodo?« nagovarja učitelj
Bučkota.
»Tovariš, ne grem več noter, nisem nič več žejen!«

MATEMATIKA
»Otroci, mama ima osem otrok in pet krompirjev. Kako jih
bo pravično razdelila med svoje otroke?« poskuša dobiti
odgovor učiteljica Marija v prvem razredu.
»Tovarišica, mama bo naredila pire krompir, pa bo vsak do¬
bil lahko enako,« reši nalogo Janez.

MNENJE
»Mamica, kaj pomeni izmenjava mnenj?» sprašuje
Andrejček.
»Andrejček, kar očita vprašaj!«
»Veš, dragi sinek, to je videti tako - mama pride k meni po
moje mnenje, pa potem odide s svojim mnenjem,« pojasni
oče svojemu sinku.

NAKUP
»Janez Koren, veste, česa ste obtoženi?« sprašuje sodnik..
»Vem, prezgodnjih nakupov v času razprodaje?«
»Pa se zavedate, da je to kaznivo?«
»Je, če kupuješ, preden se trgovina odpre, sicer najbrž ni,« se
vleče iz zadrege Janez Koren.

TAŠČA
»Jože, zakaj si kupil tašči tako lepo ogrlico?« ga sprašuje
Janez.
»Veš, Jože, je rekla, da da zanjo pol življenja, pa sem rekel, da
ji enkrat ustrežem,« se hvali Jože.

MORDA STE ŽE KDAJ SLIŠALI
ALI PREBRALI - ČE NE, JE DANES PRVIČ

- da je beseda alergija grškega izvora in pomeni
reagirati drugače

- da je »dobra misel« čislana medonosna rastlina, ki jo
ponekod čebelarji uporabljajo kot odvračalo za
voščenega molja in mravelj v čebelnjaku

- da je Ciudad de Mexico, glavno mesto Mehike,
ustanovil Hemana Cortes leta 1521na ruševinah
Tenochtillana, prestolnice Aztekov na sredi zdaj
izsušenega jezera Texcoco

- da je leta 1132, trideset let po nastanku
cistercijanskega reda v Evropi, začela nastajati
Stiska opatija, najstarejši samostan na slovenskem
ozemlju

REKLI SO - DA BI SPREMINJALI
SVET IN LJUDI!

Biti norec je tudi umetnost.
Nemški pregovor

Po smrti ostane za človekom ime, za tigrom koža.
Korejski pregovor

Stopnice začneš pometati zgoraj!
Romunski pregovor

Najbolj gluh je tisti, ki noče slišati.
Francoski pregovor
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poročila — strokovna srečanja

Poročilo s konference študentov
zdravstvene nege Kanade
Miha Stražar

Vstopnici za
CN TOWER, ki sva
jih dobita na dražbi

Niagarski slapoviKonec januarja, natančneje 22. 01. 2007, sem odpotoval
v Kanando na konferenco študentov zdravstvene
nege Kanade kot predstavnik Evropskega združenja

študentov zdravstvene nege. Letošnja konferenca je bila že
36. po vrsti, kar kaže na dolgoletno in močno tradicijo
združevanja študentov v Kanadi. V združenju študentov so
enakopravno zastopani vsi profili zdravstvene nege, ki jih
lahko zasledimo v kanadi, vsakoletno srečanje in nacionalna
konferenca pa sta odlična priložnost za pridobivanje novih
znanj, prijateljev in idej, kje začeti svojo poklicno kariero. Na
konferenci je bilo 400 predstavnikov iz vsake šole in regije v
Kanadi, kar samo potrjuje velikost same države. Konferenca
je potekala na zelo visoki ravni, saj so bili gostje in preda¬
vatelji ugledni predstavniki zdravstvene nege v njihovi
državi. Konferenca je vsako leto namenjena srečanju regij in
pregled dela skozi leto, v drugem delu konference pa so
predstavljeni različni profili delovanja medicinskih sester in
možnosti zaposlitve, tako smo letos spoznali delo:
- Medicinska sestra - forenzik;
- Medicinska sestra v policijski enoti za odziv na incidente
psihiatričnega vzroka;

- Medicinska sestra v timu za urgentne transporte ne¬

donošenčkov in dojenčkov do drugega leta strarosti;
- Medicinska sestra v anestezijski zdravstveni negi;
- Možnost privatne zaposlitve kot vzdrževalec in distrib¬
uter medicinske opreme;

- Medicinske sestra - prvi asistent kirurgu.
Še in še bi lahko našteval, dobrih idej kako in kam še

lahko razvijati zdravstveno nego v Sloveniji, ni manjkalo.
Zdravstvena nega je še kako potrebna povsod, ne samo v
zdravstvenih ustanovah.
Vsako leto organizatorji konference organizirajo do¬

brodelno dražbo za kako neprofitno organizacijo, ki ima
stik z zdravstveno nego. Letos smo na dražbi zbirali denar
za društvo avtistov iz Toronta in zbrali 3100 kanadskih
dolarjev v enem večeru. Tudi s podpredcednico evropskega
združenja zdravstvene nege sva prispevala 100 kanadskih
dolarjev in na dražbi dobila dve vstopnici za ogled slavne¬
ga CN TOWER-ja. Obiskati takšno konferenco na drugi celi¬
ni že v času študija je vsekakor dogodek, ki si ga zapomniš
za vse življenje. Kljub zelo nizkim temperaturam v Torontu

O

(-20 C) in moji bolezni prav med obiskom, je prijaznost in
toplina ljudi zasenčila vse ostalo.
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Več informacij o srečanju dobite na sedežu Zbornice - Zveze
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iz društevO
Planinski pohod ljubljanskega društva
na planino Učko 17.11. 2006
Durda Sima

Malo meglen pogled z Učke nam ni zmanjšal navdušenja nad našimi pohodi, še manj pa želje po druženju.

Z e krepko v koledarski jeseni smo se odpravili na plani¬
no Učko, tokrat smo prestopili meje sosednje države
Hrvaške.

Učka je planina vzhodne Istre, sega od jugovzhoda, Čičar¬
ije, do Planinske drage. Če pogledamo reliefne karte Istre,
bomo ugotovili, da Učka dobesedno štrli nad relativno pre¬
cej ravnim istrskim polotokom in Kvarnerjem. Dolga je 20 in
široka od 4 do 9 kilometrov. "Vojak" je njen najvišji vrh, 1396
metrov nad morjem. Vzhodno pobočje je pogozdeno in se
strmo spušča proti morju. Zahodna stran je strma. V gozdu
prevladujeta bukev, hrast in v zadnjem stoletju po umetni
pogozditvi, bor in smreko. Na majskih in junijskih travnikih
najdemo jeglič, potonike, zvezdaste in kranjske lilije.
V času druge svetovne vojne je delovala na strminah Učke

partizanska bolnišnica. V lepem vremenu z Učke vidimo vso
Istro, Reški zaliv, severni Jadran z otoki, Gorski Kotar,
Velebit, Čičarijo, Tržaški zaliv, Julijske Alpe in Dolomite.
Pohodniki smo se zbrali na avtobusni postaji Ljubljana, iz

Zasavja se nam je pridružil kombi, ki smo ga posebej orga¬
nizirali za naše stalne pohodnice iz Zasavja. Zapolnili smo
prazne sedeže na avtobusu in kombiju in se odpravili proti
morju.

Vožnja po avtocesti do Postojne, nato po magistralni cesti
in preko prehoda slovensko-hrvaške meje je potekala brez
posebnosti. Po prihodu v Opatijo smo namenili uro časa
našim pohodnikom, da smo se vsi skupaj sprehodili po nek¬
danjem avstro-ogrskem letovišču. Nato je sledila vožnja pro¬
ti narodnemu parku Učka po strmi cesti čez Veprinac in na¬
to do sedla Poklon, ki je bil naše izhodišče. Megla je posta¬
jala vse bolj gosta in po prihodu na našo izhodiščno točko,
sedlo Poklon, ni dajala upov, da bi nas obsijalo sonce.
Po standardnih pripravah in kratkih navodilih našega

vodnika Borisa Sime smo začeli zložno hojo v strnjeni
koloni, bilo nas je več kot 40.
Hojo po pogorju, čez vrh in spust v vas Vela Učka smo

opravili v treh urah. Pohod smo zaključili v Planinskem do¬
mu Učka na Poklonu s poznim kosilom.
Nezahteven vzpon, informacije našega vodnika,

stanovsko druženje, prijateljski klepet, vse to je kljub megli
naredilo pohod prijeten.
To je bil zadnji pohod v letu 2006, zadali smo si nalogo, da

bomo obiskali Učko tudi v pomladnem vetru.
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iz društev O
Pohod Društva medicinskih sester,
babic in zdravstvenih tehnikov
Ljubljana ob mednarodnem dnevu
zdravja - 07. aprilu 2007 po Parancani
Spoštovane članice in člani DMSBZT Ljubljana,

za vas smo pripravili spomladanski pohod po stezah nekdanje ozkotirne železnice.
Pred približno sto leti so zgradili ozkotirno železnico od Trsta do Poreča, seveda sedaj že dolgo ne obratuje.
Leta 2002 je Društvo za zdravo življene Koper dalo pobudo, da bi to traso oživilo v kolesarsko oziroma pohodno pot.
Imenovali so jo Parancana - pot zdravja in prijateljstva in del te poti bomo prehodili tudi mi. Začeli bomo v
Strunjanu, se povzpeli na Beli križ, nad kliti do Izole, od tu naprej po Parancani v Portorož, nadaljevali skozi Lucijo in
Sečovlje do solin. Ogledali si bomo krajinski park Sečoveljske soline. Izlet bomo zaključili v Kortah, kjer bomo imeli
pozno kosilo. Pohod bo vodila Alenka Mrak.
Odhod avtobusa bo ob 7. uri izpred hale Tivoli. Ob 7.15 bomo pobrali pohodnike na avtobusni postaji pod uro v
Ljubljani.
Hodili bomo po ravnem in skoraj nezahtevnem terenu, priporočljiva je dobra obutev, saj bo pot dolga tri do štiri ure.
Kosilo je predvideno ob 16. uri, povratek v Ljubljano ob 19. uri.

Prijave sprejema gospa Irma Kiprijanovič na telefon 041/ 754 695 od 7.00 do 8.30 ali na e-naslov
irma.kiprijanovic@kclj.si do 04. 04. 2007
Prispevek za člane v višini 12 eur in za nečlane 16 eur boste plačali na avtobusu.

Vljudno vabljeni!

Za vse morebitne informacije sem dosegljiva na telefon: Jadranka Cerkvenik 041/ 494 251

Za pohodništvo: Jadranka Cerkvenik, Jerica Zrimšek
Za športno gibalno vadbo: Durda Sima Predsednica DMSBZT Ljubljana: Darinka Klemenc

V času, ko je narava prehitela samo sebe, mi pripravljamo

Poslušanje planetarnega gonga
Gong proizvaja čudovite harmonične vibracije in zelo pozitivno vpliva na
naše zdravje, harmonizira misli in čustva ter krepi imunski sistem.

sester, babic in
.gdravstvenih

ljubljana

Na delavnico - poslušanje gonga - vas vabimo v ponedeljek, 26. marca od 18.00 do 19.30 ure v
društvene prostore na Ulico stare pravde 6 (I. nadstropje) v Ljubljani. Vodila jo bo medicinska
sestra Zlatka Prašnikar Vrbnjak.

Bolje se boste počutili v udobnih oblačilih, s seboj prinesite armafleks in odejo.

Prijave sprejemamo do zasedbe prostih mest (15): Po e-pošti: irma.kiprijanovic@kclj.si

Na tel. številko: 041 754 695 (ob delavnikih od 7.00 do 8.30 ure)

Prispevek udeleženke/ca znaša 6 EUR

Odbor za komplementarno in
naravno zdravilstvo v zdravstveni negi

pri DMSBZT Ljubljana Predsednica DMSBZT Ljubljana

Zdenka DOVČ Darinka KLEMENC
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o iz društev

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana
vabi na naše najbolj obiskane in že desetletje trajajoče delavnice, ki jih
organiziramo skupaj z
ELITE IZOBRAŽEVANJE d.d. Ljubljana. Vodi jih priznana in v naših vrstah
dobro poznana strokovnjakinja gospa Klara Ramovš, univ. dipl. ped. -
andragoginja
z naslovom:

»Tudi beseda je zdravilo«
V letošnjem letu bodo potekale: 29. in 30. maja (prijave do 3. maja) in

9. in 10. oktobra (prijave do 10. septembra)

v prostorih DMSBZT Ljubljana, Ulica stare pravde 6, 1. nadstropje
Program ima soglasje Zbornice - Zveze.
Plačnik seminarja je DMSBZT Ljubljana, posameznik prispeva 21 EU, prispevek plačate gospe Klari
Ramovš ob prihodu na delavnico.
Končni program, obvestilo in nadaljnja navodila dobite po prijavi po pošti.
Prijave sprejemamo na e-naslov: irma.k@email.si ali na tel. 041 754 695 vsak delavnik med 7. in 9.
uro.

Lepo povabljeni, pohitite, število prijav na delavnico je omejeno na dvajset udeležencev; ob
prevelikem številu prijavljenih bomo z enega oddelka ali zavoda sprejeli največ dva/dve
udeleženca/ki.

Irma Kiprijanovič, tajnica društva
Darinka Klemenc, predsednica

medicInsjaE
sester, babic in
zdravstvenih
.tehnikov_
ljubljana

NOVO pri našem društvu!

Skupina za osebnostni razvoj

V Društvu medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana se zavedamo, da je delo vseh nas,
ki delamo z ljudmi v stiski, stresno in zahtevno, možnosti, da se vključimo v organizirane supervizijske skupine,
kjer bi lahko razreševali svoje lastne stiske in težave, pa zelo majhne.
Zato vam želimo ponuditi možnost, da se vključite v tako skupino za samopomoč, kjer bomo delali na svojem os¬
ebnostnem razvoju in razreševali težave, s katerimi se vsak dan srečujemo pri svojem delu. V ta namen bomo ob¬
likovali supervizijsko skupino, ki bo delovala kontinuirano eno leto, dobivali se bomo na 14 dni, število članov bo
omejeno.
Skupino bosta vodili Sandra Naka, prof. zdr. vzg., in Nika Škrabi, prof. zdr. vzg.
Če bi vas zanimalo delo v taki skupini, se do konca meseca marca (30. 3. 2007) prijavite na: irma.k@email.si
ali po tel. 041 754 695 med 7. in 9. uro vsak delavnik.
Ko bomo zbrali imena vseh zainteresiranih, se bomo sestali, predstavili program dela (več o tem glej v »Odmev«-
u 2006 - informativnem glasilu DMSBZT Ljubljana - www.drustvo-med-sester-lj.si), dorekli termine in pravila de¬
lovanja. Predvidoma bomo zaradi konstantne skupine in zagotovitve udeležbe imeli na posameznika simbolični
finančni prispevek.
Naj bo tudi vam, tako kot nam, nova supervizijska skupina izziv in prispevek k večji kakovosti našega dela in živl¬
jenja nasploh.

Se veselimo.

za supervizijsko skupino
Sandra Naka, Nika Škrabi.

medicinsEm
sester, babic in
.z dravs tveni-h
.tehnikov_
ljubljana

predsednica DMSBZT Ljubljana
Darinka Klemenc



iz društev O
DMSBZT Gorenjske v sodelovanju s
Sekcijo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v oftalmologiji

VABI na

Pomladni petkov večer
v hotelu Kompas v Kranjski Gori!
ob 19. uri večerja
ob 20. uri čajanka s skritim gostom
Pričakujemo vas v petek, 13. aprila 2007.
Prispevek 8 EUR. Prijave na tel. št. 040 283 829 do 10.4.2007.

Veselimo se druženja z vami!

Društvo
medicinskih
sester, babic in
zdravstvenih
tehnikov
Gorenjske

Monika Ažman, predsednica DMSBZT Gorenjske

Likovna razstava
ČLANOV LIKOVNE DEJAVNOSTI DRUŠTVA MEDICINSKIH SESTER, BABIC
IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV, LJUBLJANA

NA OČESNI KLINIKI V LJUBLJANI
Grablovičeva 46 v 2. nadstropju

Razstavljena dela si lahko ogledate od 7. marca do 3. aprila

ljubljana

PRISRČNO VABLJENI

DMSBZT Maribor

Razpis za priznanje društva -

srebrni znak 2007

DRUŠTVO
MEDICINSKIH
SESTER, BABIC IN
ZDRAVSTVENIH
TEHNIKOV

MARIBOR

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor (v nadaljevanju: Društvo), podeljuje priznanje Srebrni
znak posamezniku ali skupini za dosežke na področju zdravstvene ali babiške nege, za delovanje v Društvu, za razvi¬
janje in ohranjevanje dobrih medsebojnih odnosov med sodelavci v negovalnem in zdravstvenem timu, skrbi za
stanovsko delovanje svojih članov, razvijanju stikov med člani in med društvi ter krepitev vloge in pomena dela medicin¬
skih sester, babic in zdravstvenih tehnikov v regiji delovanja.

V skladu s Pravilnikom o priznanju Društva bomo letos podelili do pet priznanj. Priznanje Srebrni znak bo svečano podel¬
jeno dobitnicam in dobitnikom na regijski proslavi ob mednarodnem dnevu medicinskih sester.

Kandidatko/kandidata za priznanje lahko predlaga članica/član Društva, ki dela na področju zdravstvene ali babiške
nege, vodstvo službe/dejavnosti zdravstvene nege v zavodu ali izobraževalne institucije za zdravstveno nego, v katerem
je kandidat/kandidatka zaposlen(a), v skladu s Pravilnikom o priznanju Društva.

Kriteriji za podelitev srebrnega znaka:
- prispevek k humanizaciji odnosov med uporabniki in člani negovalnega ter zdravstvenega tima;
- kakovostno, učinkovito in uspešno poklicno delo na področju zdravstvene ali babiške nege;
- izobraževalno delo na področju zdravstvene ali babiške nege;
- prispevek k promociji zdravja bolnikov in
- delo v humanitarnih organizacijah in drugih društvih.

Predlagatelji morajo pisne predloge za dobitnike Srebrnih znakov z življenjepisom in podrobno utemeljitvijo poslati
najkasneje do 20. 04. 2007 na sedež Društva na naslov: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov
Maribor, Komisija za priznanja, Žitna ulica 15,2000 Maribor - s pripisom »NE ODPIRAJ - SREBRNI ZNAK2007«.

Vloge, ki bodo prispele po določenem terminu, se ne bodo upoštevale. Dodatne informacije dobite pri predsednici komisi¬
je gospe Mileni Frankič (02-22 86 396 ali milena.frankic@zd-mb.si) oz. na spletni strani Društva na naslovu:
http://www.dmsbzt-mb.si - v rubriki Komisija za priznanja.

Predsednica komisije za priznanja: Milena Frankič
Predsednica Društva: Ksenija Pirš

O UTRIP 03/07



o iz društevi

Nordijska hoja
Spoštovani,

vabimo vas na tečaj nordijske hoje, ki bo potekal v obliki učne delavnice.

DRUŠTVO
MEDICINSKIH
SESTER, BABIC IN
ZDRAVSTVENIH
TEHNIKOV

MARIBOR
S tečajem pričnemo v četrtek, 15. 03. 2007 ob 16. uri v predavalnici Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor,
Vošnjakova ulica 2-4, Maribor (VI. nadstropje).
Tečaj bodo vodili usposobljeni vodniki/vodnice nordijske hoje z licenco INWA. V času tečaja vam bomo posodili palice, s
katerimi se boste naučili korakov nordijske hoje.

Cena tečaja je 10 EUR (del tečaja članom in članicam sofinancira Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih
tehnikov Maribor).
V ceno je vključeno:
- 5 srečanj pod vodstvom usposobljenih vodnikov nordijske hoje INWA,
- izposoja palic v času tečaja,
- opravljen in obrazložen test telesne zmogljivosti,
- potrdilo o udeležbi.

Prijavite se preko e-prijavnice, ki je objavljena na spletni strani Društva http://www.dmsbzt-mb.si ali preko klasične pri¬
javnice, ki je objavljena v Utripu. Prijavnico lahko pošljete po faksu 02/228 65 85 ali po pošti na naslov: Zdravstveni dom
Maribor, OE VŽOM, gospa Tamara Lubi, Vošnjakova ulica 2-4, Maribor. Prijavite se lahko tudi preko e-pošte na naslov:
infoždmsbzt-mb.si. Prijave zbiramo do petka, 02. 03. 2007. Število udeležencev je zaradi kakovosti dela omejeno.

Pridite, vsak korak šteje!

Koordinatorica dejavnosti »Pohodništvo«Tamara Lubi, univ. dipl. org., I. r.
Koordinatorica dejavnosti »Zdravo življenje“Zvezdana Vražič, dipl. m. s., I. r.

Predsednica Društva, Ksenija Pirš, dipl. m. s.

Razpis za podelitev srebrnega znaka
DRUŠTVA MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV
SLOVENJ GRADEC

Društvo medicinskih sester babic in zdravstvenih tehnikov Slovenj Gradec (v nadaljevanju Društvo) podeljuje v skladu s
5. členom Pravilnika Društva o priznanjih Srebrni znak Društva posamezniku ali skupini:
- za nesebično in uspešno poklicno delo,
- za aktivno delovanje v Društvu,
- sodelovanje pri ohranjanju in razvijanju stroke zdravstvene in babiške nege,
- za prispevek k humanizaciji odnosov med uporabniki in izvajalci zdravstvene in babiške nege,
- za prispevek k uspešnemu uresničevanju programov zdravstvenega varstva, zlasti še prednostnih nalog,
- za dolgoletno aktivno delovanje v Društvu,
- pri skrbi za kulturno, športno, stanovsko, raziskovalno ter izobraževalno delovanje svojih članic in članov,
- za doseganje vidnih uspehov pri doseganju ciljev, uresničevanju ter uveljavljanju nalog Društva,
- za razvijanje stikov med članicami Društva ter ostalimi regijskimi Društvi,
- za krepitev vloge, pomena dela medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov v našem prostoru ter
- za pomembno publicistično delo.

V skladu s 1. členom Pravilnika Društva o priznanjih bomo podelili pet (5) Srebrnih znakov na rednem letnem Občnem
zboru Društva v mesecu maju 2007.
Kandidate za priznanje lahko predlaga vsak član Društva iz regijskih zdravstvenih zavodov oziroma delovnih organizacij,
kjer so naši člani zaposleni ter Izvršni odbor Društva.
Predlagatelji morajo svoje pisne predloge za dobitnike priznanja Srebrni znak z življenjepisom in podrobno
utemeljitvijo poslati najkasneje do 16. 04. 2007 na naslov: DMSBZT Slovenj Gradec, ga. Bojana Zemljič,
Gosposvetska c. 3, 2380 Slovenj Gradec s pripisom: SREBRNI ZNAK 2007.

Lep pozdrav!

Predsednica DMSBZT Slovenj GradecPetra Štigl

Društvo
medicinskih
sester, babic in
zdravstvenih
tehnikov

Slovenj Gradec
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ljubljana

Osterreich Institut
Ljubljana d.o.o.

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Osterreich Institut d.o.o. Ljubljana
Ljubljana Trg francoske revolucije 6, SI-1000 Ljubljana

Zaloška cesta 7, 1000 Ljubljana T:01/ 426 99 70, Fax: 01/ 426 99 92
E-Mail: ljubljana@oei.org - www.oei.si

Ljubljana, 22.02.2007

Ponudba za obiskovanje tečaja nemščine za zdravstvene
delavce na Osterreich Institut za različne stopnje

Vrsta tečaja:
Stopnja:
Trajanje tečaja:
Kraj tečaja:
Termin:
Gradivo:
Cena:

splošna nemščina, nemščina za zaposlene v zdravstveni negi
začetna, nadaljevalna
60 učnih ur
prostori društva DMSBZT Ljubljana
po dogovoru
po dogovoru
228 EUR ali dva obroka po 114 EUR

DMSBZT Ljubljana svojim članom (ob predložitvi članske izkaznice) od tega prispeva 68,00 EUR.
Pred začetkom tečaja opravimo brezplačni uvrstitveni test.
V ceno je všteto: pouk, kopije in ostali dodatni materiali, poprava domačega dela, učno svetovanje, sprotno preverjanje
naučenega med tečajem, zaključni test, potrdilo o obiskovanju oz. potrdilo o opravljenem tečaju nemškega jezika.
Začetniki se boste učili splošno nemščino od začetka s spoznavanjem besednega zaklada, ki ga uporabljate vsak dan na
vašem delovnem mestu. Udeleženci tečaja, ki imate že predznanje nemščine, boste spoznavali nemščino bolj z vidika
strokovnega jezika na področju zdravstvene nege.
Na Avstrijskem inštitutu je pouk komunikativen. Vadili boste vse štiri spretnosti - govor, pisanje, branje in poslušanje.
Osterreich Institut - kjer je učenje nemščine vznemirljivo!
Razlaga ponudbe

Predavatelji/ce Avstrijskega inštituta
Visoko izobražene in izkušene predavateljice in predavatelji oblikujejo
orce, ki so diplomirani germanisti oz. germanistke.
Specializirani so za poučevanje poslovne nemščine in imajo veliko iz
di izobražujejo na domačih in tujih seminarjih.

in učinkovito. Gre za naravne gov-

na področju strokovnega jezika. Redno se tu-

Učne metode
Naš pouk je moderen in praktično usmerjen.
Iz moderne didaktike poučevanja strokovnih jezikov izberemo tiste metode, ki najbolj ustrezajo učnemu tipu učne skupine.
Tako bomo dosegli naš skupen cilj: kar se da učinkovito, kar se da hitro, kar se da zanimivo učiti se, kar potrebujete.
Učna gradiva
Avstrijski inštitut ima na voljo didaktizirana gradiva s področja poslovne nemščine, ki jih je sam razvil. Naši predavatelji
bodo skušali učne vsebine prilagoditi delovnemu vsakdanu udeležencev tečaja.
Potrdila
Udeleženci tečaja prejmejo potrdilo o opravljenem tečaju oz. potrdilo o obiskovanju tečaja na Avstrijskem inštitutu.
Kot certificiran izpitni center nudimo tudi možnost opravljanja mednarodne jezikovne diplome OSD (Osterreichisches
Sprachdiplom).
Prijave sprejema g. Bojan Veberič na e-naslov: ljubljana@oei.org ali tel. 01/426 99 70, od 10. do 17.30 ure do vključno 31.
03. 2007. Ob prijavi vplačate vsaj prvi obrok po prejetem računu.

S prijaznimi pozdravi!

Darinka Klemenc mag. Christine Okresek,
predsednica DMSBZT Ljubljana vodja Osterreich Institut
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o iz društev

Vabimo vas na enodnevno aktivno delavnico:

Reševanje problemov in vzdrževanje
motivacije pri delu

niedicinsKTTT
ster, babičin

_ravstvenih
tehnikov_
ljubljana

Delavnica bo potekala v petek, 20. aprila 2007 od 8.00 do 15.00 v društvenih prostorih na Ulici stare pravde 6 (I. nad¬
stropje) v Ljubljani. Vodili jo bosta psihologinji z izkušnjami s področja zdravstva in komunikacije na delovnem mestu
Anka STOJAN in Bernarda LOGAR.
Delavnica je namenjena vsem, ki bi radi nadgradili svoje znanje o motivaciji za delo in vsem, ki želijo pridobiti
veščine reševanja problemov, s katerimi se soočamo pri vsakdanjem delu z bolniki in pri odnosih s sodelavci.
Spregovorili bomo tudi o »izgorevanju« na delovnem mestu in se naučili, kako se mu lahko izognemo.

Prijave sprejemamo do zasedbe prostih mest (17):
po e-pošti: irma.k@email.si
na tel. številko: 041 754 695 (ob delavnikih od 7.00 do 8.30 ure)
prispevek udeleženke/ca znaša 25 EUR

Odbor za komplementarno in Predsednica DMSBZT Ljubljana
naravno zdravilstvo v zdravstveni negi Darinka KLEMENC

pri DMSBZT Ljubljana
Zdenka DOVČ

Stara češnja
Olga Černe

Sredi polja, ob poti,
staro drevo stoji,
leta kljubuje času,
nevihtam, mrazu.

Deblo je ranjeno,
poraslo z mahom,
skorja čudna, stara,
nagubana, bolana.

Sinica včasih prileti,
v skorjo pogleda ji,
da našla črva bi,
veselo poje, odleti.

Vse se tako zdi,
da pomladi si želi.
Cvetove rada bi nadela,
ponovno zaživela.

Kadar v cvetje je odeta,
je kot nevesta mlada,
v obleko belo odeta,
z dišavo vsa prežeta.

Vsako leto, spomladi,
najde moč v zemlji,
a le malokdaj rodi,
vendar rada še živi.

bolnišnica
GOLNIK

KLINIČNI ODDELEK ZA PLJUČNE BOLEZNI IN ALERGIJO

v svojo sredino vabi

DIPLOMIRANO MEDICINSKO SESTRO (m/ž)

za opravljanje del glavne medicinske sestre na internem oddelku

Pogoji:

- zaključen visokošolski strokovni študijski program Visoke šole za

zdravstvo, smer zdravstvena nega,

- opravljen strokovni izpit,

- 36 mesecev delovnih izkušenj v vodenju in organiziranju dela na

področju zdravstvene nege.

Poleg strokovnih izzivov in možnosti izpopolnjevanja nudimo delovno
razmerje za nedoločen čas

s 3-mesečnim poskusnim delom. Prijave s kratkim življenjepisom,
prosimo, pošljite na naslov

KOPA GOLNIK, Enota za razvoj ljudi pri delu, Golnik 36, 4204 Golnik,
ali e-naslov razvoj.ljudi@klinika-golnik.si v roku 15 dni.

INVESTOR IN PEOPI.E
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mi med seboj O
Poglejte na
http://www.zbornica-zveza.si/SNSU/snsu.htm
Blaž Primožič, Jan Orešnik

& SEKCIJA ŠTUDENTOV ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE pri Zbomkl - Zvezi ' VSAK ČLAN JE LAHKO A... - u 1
Datoteka Urejanje Pogled Pojdi Zaznamki Orodja Pomoč

• & © U http://www.ztnrnlca-zveza.si/SNSU/lndex.htm [v] O Pojdi E* ]

# Mozllla Flrefbx Sl % Mozllla v slovenščini D /en

Obljuba dela dolg in tukaj smo z novo spletno stranjo,
ki jo lahko obiščete na zgornjem naslovu. Na spletni
strani so objavljene vse potrebne informacije, ki jih

naključni obiskovalec potrebuje, da izve, kdo smo in kaj
počnemo in na koga se lahko obme ...
Pri snovanju spletne strani smo se odločili, da študentom

ponudimo obširno bazo podatkov doma in v tujini.
Uporabljali naj bi jih študenti za čim lažje delo pri študiju,

učenju ter ne nazadnje pisanju seminarskih in diplomskih
nalog.
Ustvarili smo še zanimivo galerijo slik, kjer lahko obisko¬

valec podoživi naše delo.
Ob koncu naj se zahvalim še generalni sekretarki Zbornice

- Zveze, ge. Petri Kersnič, za njeno pozitivno motivacijo in
energijo ter za zaupanje, pa tudi Vam, dragi študentje, ki nas
obiskujete na projektih in na spletu. Hvala!

V mesecu novembru 2006 je
na Visoki šoli za zdravstvo v

Mariboru , Oddelek za
zdravstveno nego, diplomiral

naš sodelavec

VIKTOR ZRIM

Iskreno mu čestitamo.

Sodelavke in sodelavci
Zdravstvenega doma Murska

Sobota

Iskrene čestitke moji
prijateljici in kolegici

HELENI KRISTINI PERIC,

ki je prva v Sloveniji uspešno
zaključila 8-mesečno
interdisciplinarno

podiplomsko izobraževanje o
oskrbi ran, imenovano

International lnterdisiplinary
Wound Čare Course, ki ga je
organizirala Medicinska

fakulteta Univerze v Torontu.

Liljana Wigele

ISKRENE ČESTITKE NAŠI
PRIJATELJICI

BETI ŽAFRAN

ZA USPEŠNO OPRAVLJENO
DIPLOMO NA VISOKI ŠOLI ZA
ZDRAVSTVO V LJUBLJANI

Najpogumnejši so gotovo
tisti, ki si najbolj jasno
predstavljajo, kaj je pred

njimi (Tukidides).

Andreja, Nada, Albina,
Bernarda, Natja, Martina
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NASLOV UREDNIŠTVA:
Vidovdanska 9, 1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon, fax: 01 231 6055

e - naslov: narocnina@zbornica-zveza.si

http:www.zbornica-zveza.si

Naročnina:
redni naročniki 20,86 EUR,

dijaki, študenti, upokojenci 8,35 EUR,
delovne organizacije 62,59 EUR.
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Nalgesinhrte
naproksen natrij

esm s V lekarnah
na voljo
brez recepta

naproksen natrij

Sestava 1 filmsko obložena tableta Nalgesin forte vsebuje 550 mg natrijeve soli naproksena. 1 filmsko obložena
tableta Nalgesin S vsebuje 275 mg natrijeve soli naproksena. Indikacije Nalgesin forte Dajemo ga
pri potravmatskih bolečinah (izpahih, zvinih, nategih), pooperativnih bolečinah (v travmatologiji, ortopediji,
ginekologiji, oralni kirurgiji), ginekoloških bolečinah (bolečinah in krčih ob menstruaciji, bolečinah zaradi vstavitve
materničnega obročka in drugih bolečinah), glavobolu, zobobolu, preprečevanju in zdravljenju migrene,
bolečinah v hrbtenici in zunajsklepnem revmatizmu. Nalgesin S Zobobol in glavobol. Bolečine v mišicah, sklepih
in hrbtenici. Preprečevanje in zdravljenje migrene. Menstrualne bolečine. Bolečine v mišicah in sklepih, ki
spremljajo prehlad in gripo. Pri infekcijskih boleznih kot dopolnitev specifičnega zdravljenja, za lajšanje bolečin,
vnetja in vročine. Odmerjanje in način uporabe Nalgesin forte Običajni dnevni odmerek za ublažitev bolečine
je 550 do 1100 mg. Začetni odmerek je 550 mg, nato vsakih 6 do 8 ur po 275 mg. Nalgesin S 1 tableta vsakih
8 do 12 ur. Kontraindikacije Preobčutljivost za naproksen ali druge sestavine zdravila, salicilate ali druge
nesteroidne antirevmatike. Bolniki, ki imajo aktivno razjedo želodca in dvanajstnika, ponavljajoče se razjede
prebavil ter krvavitve iz prebavil. Posebna opozorila in previdnostni ukrepi Previdnost je potrebna pri bolnikih
z boleznimi prebavil, zlasti z ulceroznim kolitisom ali Crohnovo boleznijo, pri bolnikih, ki jemljejo nesteroidne
antirevmatike, pri bolnikih z ledvično ali jetrno okvaro, pri bolnikih z epilepsijo ali porfirijo ter pri starejših bolnikih.
Izogibajte se uporabi naproksena pri hudih svežih ranah in najmanj 48 ur pred večjimi kirurškimi posegi.
Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij Acetisalicilna kislina in drugi nesteroidni
antirevmatiki, antikoagulanti, derivati hidantoina ali sulfonilsečnine, furosemid, antihipertenzivna zdravila,
litij, metotreksat, probenecid, ciklosporin, zaviralci ACE. Neželeni učinki Zaprtje, bolečine v trebuhu,
slabost, glavobol, vrtoglavica, omotičnost, zaspanost, srbenje, kožni izpuščaji, znojenje, ekhimoze, tinitus,
edemi, dispepsija. Oprema in način izdajanja zdravila Nalgesin forte 10 ali 50 filmsko obloženih tablet.
Nalgesin S 10 filmsko obloženih tablet. Datum priprave besedila September 2006.

Sestava 1 filmsko obložena tableta vsebuje 375 mg naproksena. 1 gastrorezistentna tableta vsebuje 500 mg
naproksena. 5 ml peroralne suspenzije (1 merilna žlička) vsebuje 125 mg naproksena. Indikacije Bolezni, pri
katerih želimo doseči protivnetno in/ali protibolečinsko delovanje: vnetne revmatske bolezni (revmatoidni artritis,
serološko negativni spondiloartritisi, kronični juvenilni artritis, drugi artritisi), degenerativne revmatske bolezni
(artroza perifernih sklepov in hrbtenice), zunajsklepne revmatske bolezni (burzitis, periartritis, tendinitis, sindrom
fibrozitisa) in artritis, ki ga povzročajo kristali (protin in psevdoprotin). Odmerjanje in način uporabe Običajni
odmerek je 500 do 1000 mg na dan. Ne glede na velikost odmerka dajemo zdravilo navadno v dveh odmerkih,
zjutraj in zvečer. Pri bolnikih, ki dobro prenašajo manjše odmerke in v anamnezi nimajo bolezni prebavil, lahko
po potrebi za nekaj časa odmerek povečamo do 1500 mg na dan, vendar ne dlje kot dva tedna. Kontraindikacije
Preobčutljivost za katerokoli sestavino zdravila, za salicilate in druge nesteroidne antirevmatike se pokaže v obliki
bronhialne astme, urtikarije ali rinitisa. Zdravila prav tako ne dajemo bolnikom z aktivno razjedo želodca in
dvanajstnika, ponavljajočimi se razjedami prebavil in krvavitvami iz prebavil ter bolnikom s hudim jetrnim in
ledvičnim odpovedovanjem in srčnim popuščanjem. Posebna opozorila in previdnostni ukrepi Previdnost
je potrebna pri bolnikih z boleznimi prebavil, zlasti z ulceroznim kolitisom ali Crohnovo boleznijo, pri bolnikih z
jetrno ali ledvično okvaro, pri bolnikih s srčnim popuščanjem, epilepsijo ali porfirijo in pri starejših bolnikih.
Izogibajte se uporabi naproksena pri hudih svežih ranah in najmanj 48 ur pred večjimi kirurškimi posegi.
Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij Acetisalicilna kislina in drugi nesteroidni
antirevmatiki, antikoagulanti, derivati hidantoina ali sulfonilsečnine, furosemid, antihipertenzivna zdravila, litij,
metotreksat, probenecid, ciklosporin, zaviralci ACE. Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja strojev Ni
znano, da bi naproksen pomembno zmanjšal sposobnost za upravljanje vozil ali strojev. Neželeni učinki Zaprtje,
bolečine v trebuhu, slabost, glavobol, vrtoglavica, omotičnost, zaspanost, srbenje, kožni izpuščaji, znojenje,
ekhimoze, tinitus, edemi, dispepsija. Oprema in način izdajanja 50 filmsko obloženih tablet po 375 mg,
20 gastrorezistentnih tablet po 500 mg, 100 ml peroralne suspenzije (125 mg/5 ml). Datum priprave besedila
September 2006.

Podrobnejše informacije so na voljo pri proizvajalcu.
Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, www.krka.si I [4 KRKK


