MILENA GLIHA - dobitnica Zlatega znaka Zbornice Zveze

Kolegij zdravstvene nege Stomatološke klinike UKCL
IO Sekcije med. sester in zdravstvenih tehnikov v zobozdravstvu
Dne: 19.03.2013
Zbornica- Zveza
Ob železnici 30 A
1000 Ljubljana

Kolegij zdravstvene nege Stomatološke klinike UKC Ljubljana in IO Sekcije medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov v zobozdravstvu predlagamo gospo Mileno Gliha za Zlati znak Zbornice – Zveze
za leto 2013.
Ga. Milena Gliha se je rodila 19.3.1952 v Ljubljani. Po končani osnovni šoli se odloči za poklic zobne
asistentke. Leta 1969 konča dvoletno šolanje za zobne asistentke in se za kratek čas zaposli v vojaški
bolnišnici Mladika. V januarju leta 1975 se zaposli na Stomatološki kliniki na Centru za zobne bolezni in
istega leta ob delu dokonča štiriletno šolo za zobne asistentke. Svoje izobraževanje ob delu nadaljuje na
Višji šoli za zdravstvene delavce in leta 1989 uspešno diplomira. Od leta 1990 do leta 1998 izvaja
zobozdravstveno vzgojno delo s pacienti tako otroci kot odraslimi na Stomatološki kliniki, ter na različnih
bolnišničnih oddelkih UKC Ljubljana. Ponovno začuti potrebo po dodatnem izobraževanju, zato se vpiše
na Pedagoško fakulteto in Visoko šolo za zdravstvo, leta 1998 diplomira in si pridobi naziv profesor
zdravstvene vzgoje.
Delovno mesto glavne medicinske sestre na Stomatološki kliniki nastopi 1.5.1999, kjer deluje še danes.

Že v samem začetku na mestu glavne medicinske sestre ugotovi potrebo po korenitih spremembah na
področjih zdravstvene nege v zobozdravstvu. Tako ob njenem nastopu sledijo spremembe na vseh
področjih dela zdravstvene nege.
Ugotovi potrebo po višjem nivoju izobrazbe zaposlenih v zdravstveni negi, zato na vodstvena in zahtevnejša
delovna mesta zaposli diplomirane medicinske sestre. Uvede redne tedenske sestanke Strokovnega
kolegija zdravstvene nege, kjer se obravnava in rešuje tekoče strokovne in organizacijske probleme in se
postavita jasna vizija in cilj - posodobitev zdravstvene nege, katere cilj je sodobnejša, kakovostnejša in s
tem varnejša zdravstvena nega.
Gospa Milena Gliha poskrbi, da si novo zaposleni v zdravstveni negi pridobijo spretnosti in znanja
iz posameznih specialnosti v stomatologiji tako, da jim omogoči kroženje po posameznih Centrih
Stomatološke klinike. S tem vzpostavi večjo možnost nadomeščanja oziroma premeščanja zaposlenih
glede na potrebe znotraj inštitucije.
Nenehno si prizadeva za več strokovnega znanja zaposlenih v zdravstveni negi. Uvede interna
predavanja za medicinske sestre in zdravstvene tehnike iz vsebin sodobne zdravstvene nege in novosti
iz zobozdravstva. Ravno tako vseskozi skrbi, da si zaposleni lahko pridobivajo znanja z udeležbo na
različnih strokovnih seminarjih.
Poskrbi za nabavo domače in tuje strokovne literature, ki je dostopna vsem zaposlenim v zdravstveni negi.
Zdravstvena nega na Stomatološki kliniki je v času njenega vodenja napravila velik korak h kakovostnejši in
sodobnejši obravnavi pacienta, še posebej se izboljša del procesa, ki je vezan na higienske postopke.
Posodobijo se sterilizacijske enote na Centrih, opremijo se s sodobnimi aparaturami za čiščenje,
razkuževanje in sterilizacijo instrumentov. V prakso s standardizacijo postopoma uvede poenotene
postopke čiščenja, dezinfekcije in sterilizacijo vseh instrumentov tako, da je vsakemu pacientu zagotovljen
sterilen set inštrumentov.
Poenoti postopke nadzora nad termodezinfekcijo in sterilizacijo, enotnost priprave tas s pripomočki,
medikamenti, aparaturami v primeru nujnih stanj. Ravno tako se pod njenim vodstvom v prakso
uvede protokol standardov za obravnavo rizičnih pacientov. Bila je in je še pobudnica priprave vseh
standardov, obrazcev in navodil za delo, ki jih skupaj s Kolegijem zdravstvene nege Stomatološke klinike
uvaja v proces dela zdravstvene nege.
V letih njenega delovanja se na Stomatološki kliniki izvedejo številne prenove posameznih prostorov kot
tudi celotnih prenov Centrov. Za uspeh prenove se imamo v veliki meri zahvaliti prav njej, saj je bila
dostikrat prav ona pobudnica prenov, med samim prenavljanjem pa je skrbno in natančno nadzirala
izvedbo posameznih del.
Ga. Milena Gliha dolgoletne izkušnje, znanje in sledenje smernicam strategije Univerzitetnega kliničnega
centra ves čas bogati z dodatnim strokovnim izobraževanjem. Ker občuti pomanjkanje znanja
zdravstvenih delavcev v zobozdravstveni negi tudi zunaj Stomatološke klinike (Šola za zobozdravstvene
asistentke je bila leta 1984 ukinjena), leta 1998 v okviru Izvršnega odbora Sekcije medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov v zobozdravstvu zaprosi različne inštitucije (Ministrstvo za zdravstvo, Zbornico
zdravstvene nege Slovenije, Srednjo šola za farmacijo in zdravstvo v Ljubljani ) za ponovno uvedbo
izobraževalnega programa za poklic zobozdravstvena asistentka.
Leta 2003, na Strokovnem seminarju Društva za oralno zdravje Slovenije, s svojim predavanjem na
podlagi opravljene raziskave zaposlenih v zobozdravstveni negi opozori na problematiko zaposlovanja.
Z raziskavo ugotovi velik delež zaposlenih v zdravstveni negi z neprimerno izobrazbo in tako se potrdijo
njena dolgoletna prizadevanja, za nujno ponovno vzpostavitev izobraževanja poklica zobozdravstvena
asistentka/ asistent.
Ker se stanje ne uredi, vidi ponovno priložnost, ko Center za poklicno izobraževanje RS uvede možnost
pridobitve Nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Na njeno pobudo s Kolegijem zdravstvene nege

Stomatološke klinike prva na področju stomatologije v Sloveniji prične s pripravo kataloga standardov in
znanj za certifikatni sistem izobraževanja za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije zobozdravstvena
asistentka/zobozdravstveni asistent, ki se v letu 2010 tudi realizira.
Istočasno na Srednji zdravstveni šoli v Ljubljani sodeluje pri pripravi in realizaciji modula zobozdravstveni
asistent/ zobozdravstvena asistentka, ki je izveden v letih 2010 do 2012.
Od leta1997 je vabljena predavateljica na Podiplomski šoli iz hospitalne higiene, ki jo organizira
Medicinska fakulteta, Katedra za mikrobiologijo in imunologijo.
V februarju 2000 je bila imenovana za zunanjega člana programske skupine za področje zdravstva,
sociale, farmacije in kozmetike na Centru za poklicno izobraževanje Republike Slovenije.
Kljub polni zaposlenosti na delovnem mestu glavne medicinske sestre objavlja članke v različnih
strokovnih revijah. Tako leta 1998 v knjigi Bolnišnična higiena opiše postopke s pripomočki v
stomatologiji. V Zobozdravstvenem vestniku leta 2004 skupaj s sodelavci izide članek Higienski
standardi v zobozdravstvu.
Predava na različnih Strokovnih sekcijah Zbornice-Zveze in Društvu zobozdravstvenih delavcev
Slovenija.
Kar nekaj diplomantkam Fakultete za zdravstvo je bila somentor pri njihovih diplomskih nalogah in jim je
nesebično svetovala pri nastajanju njihovega diplomskega dela.
Velik del njenega profesionalnega delovanja je tudi delo v Sekciji medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov. Vseskozi čuti potrebo po strokovnem druženju zaposlenih v zdravstveni negi na področju
zobozdravstva, tako v letu 1992 s kolegicami organizira iniciativni odbor za ustanovitev Sekcije
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v zobozdravstvu in postane tudi njena prva predsednica.
Prične orati ledino na področju strokovne sekcije v zobozdravstvu. V tem obdobju skupaj s člani IO
redno organizira letne strokovne seminarje. Na razne inštitucije poda kar nekaj pobud za ponovno uvedbo
izobraževalnega programa za poklic zobozdravstvena asistentka. Sekciji uspešno predseduje dva
mandata od leta 1992 do leta 2000. Njena volja in strokovnost jo vodi naprej po
poti aktivne članice IO vse do leta 2012. Ob 20. letnici delovanja Sekcije ima organizacijsko vlogo pri
pripravi in izdaji zbornika. S svojo strokovnostjo in znanjem sooblikuje strokovna srečanja kar dvajset let,
mlajšim kolegicam je vzor vztrajnosti in strokovnosti. Sekciji je dala neizbrisan pečat tako v
organizacijskem kot v strokovnem prispevku.
V svoji poklicni karieri je s svojim strokovnim znanjem in izkušnjami prispevala k promociji in razvoju
stroke zdravstvene nege v zobozdravstvu. Dejansko se danes vidi velik napredek v zobozdravstveni negi,
preskok od tradicionalne k sodobni zdravstveni negi, za katero je nedvomno zaslužna gospa Milena Gliha.
Njen požrtvovalni trud in prizadevanje, da bi posodobila in tudi dvignila nivo in veljavo zdravstvene nege
v stomatologiji resnično ni viden samo na nivoju Stomatološke klinike, ampak tudi širše v slovenskem
prostoru.
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