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N
ajprej so aktivnosti izhajale iz ideje, da bi oblikovali
smernice zdravstvene in babiške nege. Osnovana je
bila prva delovna skupina, ki je pripravila predloge

za oblikovanje dokumentov. Ugotovili smo, da smernice
lahko pripravimo le na dva načina: ali izvedemo obsežne
in veljavne raziskave na področju zdravstvene in babiške
nege v Sloveniji ali prevedemo in prilagodimo smernice,
ki so jih pripravila velika nacionalna ali mednarodna zdru-
ženja na podlagi raziskav. Pridobili smo smernice Onta-
rijskega združenja medicinskih sester in testno prevedli
smernico za oskrbo kronične rane. V strokovni recenziji
naših kolegic, ki se s tem posebej ukvarjajo, je bilo ugo-
tovljeno, da smernica ni povsem aplikativna za slovensko
zdravstveno nego. Zaprosili smo Zbornico medicinskih
sester Hrvaške, ali nam dovolijo, da njihove standarde
zdravstvene nege uporabimo za svoje strokovno okolje.
Vendar smo ugotovili, da ima večina slovenskih zdrav-
stvenih zavodov pripravljene bolj natančne in praviloma
bolj strokovne standarde zdravstvene in babiške nege. 
Sledila je ideja, da bi zaprosili največje slovenske zdrav-
stvene zavode, da bi Zbornici - Zvezi odstopili svoje in-
terne standarde zdravstvene in babiške nege ter oskrbe,
delovna skupina pa bi pregledala dokumente za iste
aktivnosti iz različnih zavodov in oblikovala skupnega, ki
bi bil dovolj splošen, da bi bil širše uporaben za vsa oko-
lja dejavnosti zdravstvene ali babiške nege. Nekateri za-
prošeni zavodi so se sklicevali na avtorske pravice pripra-
vljenih dokumentov, drugi so pobudo preslišali. Tako je
Upravni odbor Zbornice – Zveze na predlog Odbora stro-
kovnih sekcij leta 2010 sprejel sklep, da bo kot reprezen-
tativna nacionalna strokovna organizacija pripravila do-
kumente z navodili za dobro prakso zdravstvene in babi-
ške nege in oskrbe pod skupnim imenom NACIONALNI
PROTOKOLI.

Prve aktivnosti
Upravni odbor Zbornice – Zveze je imenoval prenovlje-
no Delovno skupino za pripravo nacionalnih proto-
kolov, katere prva naloga je bila pripraviti navodila za
oblikovanje strokovnih navodil - protokolov za varno iz-
vedbo aktivnosti zdravstvene in babiške nege ter pravil-
nika, ki bo določal pot nastanka, potrjevanja, objavljanja
in obnavljanja dokumentov. Pravilnik je bil objavljen leta
2013, trenutno je na spletni strani zadnja verzija iz leta
2014. Strokovne sekcije so organizirane na nacionalni ra-
vni in združujejo strokovnjake, naše članice in člane, ki
prihajajo iz različnih regijskih slovenskih zdravstvenih in
drugih zavodov, kjer so zaposleni izvajalci zdravstvene in
babiške nege ter oskrbe. Predstavljajo najširši nabor stro-

kovnjakov, kar jih premoreta slovenska zdravstvena in ba-
biška nega, zato so postale zibelka nastajajočih doku-
mentov. Zaželeno je, da se strokovne sekcije pri obliko-
vanju nacionalnih protokolov združujejo na tistih po-
dročjih, kjer se področja aktivnosti zdravstvene nege med
seboj prekrivajo. Na ta način bodo nacionalni protokoli
še bolj uporabni. Tako imamo že nekaj primerov, ko so se
strokovnjaki združili, npr. oskrba popka. 

Potrjevanje nacionalnih protokolov, uporabna in
dostopnost 
Dokument nacionalni protokol je praviloma potrjen na
naslednjih strokovnih forumih: najprej na Izvršnem od-
boru strokovne sekcije na ožjem strokovnem področju,
nato na Delovni skupini za pripravo nacionalnih proto-
kolov, sledi potrditev na Upravnem odboru Zbornice –
Zveze in na koncu še potrditev na Razširjenem strokov-
nem kolegiju za zdravstveno nego (RSKZN). Objava pro-
tokolov je javno dostopna zainteresirani strokovni jav-
nosti na spletni strani Zbornice – Zveze (in tudi postopno
v Utripu), da jih lahko posamezniki in/ali zdravstvene, so-
cialnovarstvene in druge institucije kadarkoli uporabijo
v svojih delovnih okoljih v primeru, ko še nimajo defini-
ranih postopkov v lastnih internih dokumentih oz. svoje
interne dokumente uskladijo z nacionalnimi protokoli.
Ker predvidevamo, da bo protokolov o izvajanju kakovo-
stne, varne in humane prakse zdravstvene in babiške ne-
ge v prihodnosti bistveno več, bodo urejeni v iskalniku,
ki jih bo prepoznal po ključnih besedah, po naslovu ali po
šifrantu, ki izhaja iz opredeljenih življenjskih aktivnosti
zdravstvene nege po avtorici Virginiji Henderson.

Kaj je nacionalni protokol s področja zdravstvene in
babiške nege ter oskrbe? 
Nacionalni protokol je dokument, ki vsebuje mini-
malni nabor priporočil, ki zagotavljajo, da je izvedba
aktivnosti zdravstvene in babiške nege ter oskrbe pa-
cienta še varna in ga lahko uporabimo v vseh kliničnih
in drugih okoljih. Pripravljavci nacionalnih protokolov
pri oblikovanju nacionalnih protokolov s področja zdrav-
stvene in babiške nege ter oskrbe upoštevajo enotna nor-
motehnična pravila. Priloga nacionalnega protokola, ki
podaja razširjena navodila in/ali pojasnila k nacionalne-
mu protokolu, ni obvezen del nacionalnega protokola. Bo
pa imel po novem (na predlog RSKZN in po sklepu Uprav-
nega odbora z dne 8. 7. 2015) vsak protokol napisan kraj-
ši uvodni oz. splošni del. Med priloge nacionalnega pro-
tokola spada tudi tolmačenje kratic ali redkih izrazov, ki
niso zajeti v terminološkem slovarju zdravstvene in babi-

Kratka predstavitev razvoja in pomena nacionalnih protokolov
s področja zdravstvene in babiške nege ter oskrbe v R Sloveniji
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih
tehnikov Slovenije (v nadaljevanju Zbornica – Zveza) je že pred letom 2004 začela s prvimi aktivnostmi, da bi
pripravila uporabna navodila za dobro klinično prakso zdravstvene in babiške nege in oskrbe v državi. 
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ške nege ter oskrbe in se uporabljajo v nacionalnem pro-
tokolu. Pripravljavci nacionalnega protokola literaturo na-
vajajo na način, kot je navajanje določeno za Obzornik
zdravstvene nege. Zaželeno je, da pripravljavci nacional-
nega protokola pri pripravi nacionalnega protokola upo-
števajo naslednje usmeritve:
nacionalni protokol naj bo pripravljen na način, da ga lah-
ko uporabi vsak zdravstveni delavec, navodila, določena
v nacionalnem protokolu, naj bodo jasna in jedrnata;
starost navedene literature naj ne sega pod letnik 2000,
število virov literature pa naj ne bo manj kot tri;
pripravljavci nacionalnega protokola naj posebno pozor-
nost namenijo poenotenju izrazov v protokolu;
pri označevanju materialov naj se ne uporabljajo imena
ali firme posameznih materialov, saj se imena materialov
spreminjajo, poleg tega pa zdravstveni zavodi in zdrav-
stveni delavci uporabljajo različne materiale;
pripravljavci nacionalnega protokola naj upoštevajo na-
čela preprečevanja okužb pri vseh protokolih.
Nacionalni protokol ima skrbnika, ki je praviloma stro-
kovna sekcija, ki je protokol pripravila, in odgovorno ose-
bo, ki skrbita za nadzor nad protokolom. Zdravstvena ne-
ga je živa strokovna disciplina, ki se neprestano spreminja
glede na rezultate z dokazi podprtih raziskav. Zato je tre-
ba protokol na določen čas ponovno pregledati, oce-
niti in spremeniti, da je v skladu z najnovejšimi strokov-
nimi priporočili, smernicami in kliničnimi izkušnjami. Pri-
poročamo, da upoštevate vedno le protokole, ki so, tu-
di iz tega razloga, objavljeni in dosegljivi vsak trenutek na
spletni strani Zbornice – Zveze.

Namen oblikovanja nacionalnih protokolov s področja
zdravstvene in babiške nege ter oskrbe 
Večino slovenskih zdravstvenih zavodov ima že obliko-
vane interne dokumente (standarde) z navodili za dobro
prakso zdravstvene in babiške nege. Vsak zdravstveni za-
vod jih je pripravljal samostojno. Verodostojnost doku-
mentov so podkrepili s sklicevanjem na raziskave o dobri
praksi, ki so jih večinoma opravili drugi raziskovalci ali or-
ganizacije. Tudi nacionalni protokoli so dokumenti, ki se
sklicujejo na vire, ki so jih predlagali strokovnjaki z ožjih
strokovnih področij zdravstvene in babiške nege. Namen
priprave dokumentov je podati ključne informacije
oziroma priporočila, ki bodo v oporo slehernemu iz-
vajalcu zdravstvene in babiške nege ter aplikativni v
vseh okoljih, v katerih se zdravstvena in babiška nega
ter oskrba izvajata. Omogočajo pa tudi poenotenje iz-
vajanja zdravstvene in babiške nege na področju ce-
lotne države Slovenije, na vseh področjih zdravstvene-
ga in socialnega varstva. Poenotenje ni samo vsebinsko,
temveč opredeljuje tudi kompetence različnih profilov, ki
delujejo na področju zdravstvene in babiške nege ter
oskrbe. Poenoteni protokoli so dobra osnova za širše,
tudi nacionalno, raziskovanje na področju zdravstvene
in babiške nege, ki je v tudi naši državi še kako potrebno,
saj bomo le na ta način dobili reprezentativne podatke in
statistično pomembne rezultate, ki nas bodo usmerjali v
strokovno pravilne odločitve in delo. Ne nazadnje so na-
cionalni protokoli lahko vodilo pri poučevanju aktivno-

sti zdravstvene nege v srednjih zdravstvenih šolah in na
zdravstvenih fakultetah. Dijak in študent bosta tako že v
času šolanja pridobila potrebna znanja za uporabo v
praksi. 
Nacionalni protokoli so dostopni vsej zainteresirani (zla-
sti strokovni) javnosti in predstavljajo osnovno navodilo
za varno izvajanje zdravstvene in babiške nege in oskrbe
v zdravstvenih in drugih zavodih, kjer niso pripravili in-
ternih dokumentov z navodili o dobri in varni praksi
zdravstvene in babiške nege.
Dopuščamo tudi možnost, da bodo nacionalni protokoli
s področja zdravstvene in babiške nege ter oskrbe lahko
predstavljali ključen ali dodaten vir pri presoji nekaterih
internih navodil ali evalvaciji prakse zdravstvene in babi-
ške nege in oskrbe. Prav tako nacionalni protokoli pred-
stavljajo enega ključnih dokumentov pri izvajanju stro-
kovnih nadzorov s svetovanjem kot delom javnih po-
oblastil, torej regulacije poklicev v zdravstveni in babiški
negi, ne glede na to, kdo strokovne nadzore izvaja (Mini-
strstvo za zdravje ali Zbornica – Zveza).
RSKZN je oblikovanje nacionalnih protokolov s področja
zdravstvene in babiške nege ter oskrbe pri Zbornici - Zve-
zi podprl in prvi dokument potrdil že septembra 2013. Do
sedaj so jih potrdili že 16, večino jih ima tudi priloge. Pri-
čakovati je, da se bo intenzivnost nastajanja dokumentov
postopoma povečevala.
Izdajo nacionalnih protokolov je stroka zdravstvene in ba-
biške nege z naklonjenostjo sprejela, enako tudi objavo v
Utripu in na spletnih straneh Zbornice - Zveze. V prizade-
vanjih za kakovostno, varno in humano zdravstveno in
babiško nego in oskrbo se bomo naprej trudili za izdela-
vo strokovnih in istočasno praktičnih orodij – minimal-
nega nabora aktivnosti, kar se pri delu s pacienti potre-
buje v vsakodnevni klinični praksi. To je tudi ključni na-
men izdelave in izdaje nacionalnih protokolov.

Delovno skupino za nacionalne protokole vodi Majda
Oštir, članice pa so: Lojzka Prestor, Mirjana Rep, Đurđa Si-
ma, mag. Tamara Štemberger Kolnik, skupini se bo v krat-
kem pridružila še mag. Maja Klančnik Gruden.

Povabilo k sodelovanju 
Nacionalni protokoli so prva nacionalno poenotena pri-
poročila za izvajanje aktivnosti zdravstvene in babiške
nege v Sloveniji. Čeprav je bila pot do prvih izdelkov dol-
ga, predolga, je sedaj napočil čas hitrega napredka, kjer
lahko vsaka medicinska sestra ali babica prispeva k temu
napredku. Če imate potrebe in predloge za nove nacio-
nalne protokole, nam to, prosimo, sporočite na e naslov:
majda.ostir@siol.net.
Verjamemo, da bomo medicinske sestre in babice v Slo-
veniji delo tudi na tem področju intenzivno nadaljevale in
izpopolnjevale in da ni daleč čas, ko se bodo pojavile prve
nacionalne smernice v zdravstveni in/ali babiški negi. �

Jože Prestor, podpredsednik Zbornice – Zveze
Majda Oštir, vodja Delovne skupine za pripravo 

nacionalnih protokolov pri Zbornici – Zvezi
Darinka Klemenc, predsednica Zbornice – Zveze 
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IZ DRUŠTEV

Izlet na Kras
Jana Zupan

Izlet na Kras je bil izlet v JZ del Slovenije, kjer sta voda in apnenec izoblikovala značilno kraško planoto, prepleteno
s podzemnimi jamami; znano kot deželo pršuta, terana, kamna in poezije.

P
o programu izleta, ki ga je pri DMSBZT GORENJSKE,
12. 6. 2015 organizirala Sekcija upokojenih članic/čla-
nov društva, smo v strokovnem delu izleta najprej obi-

skali Bolnišnico Sežana, kjer sta nam ga. mag. Silvana
Šonc, univ. dipl. soc. del., direktorica zavoda in ga. Ema
Matevljič Mešiček, dipl. m. s., pomočnica direktorja za po-
dročje zdravstvene nege, predstavili razvoj bolnišnice, od
njene izgradnje leta 1936 do danes, ko poleg dejavnosti
desetih specialističnih ambulant izvajajo tudi bolnišnično
pulmološko zdravstveno dejavnost, dejavnost podaljša-
nega bolnišničnega zdravljenja, rehabilitacijo kroničnih
pljučnih bolnikov, geriatrično rehabilitacijo in dializo. Ob
kavici je bil čas namenjen izmenjavi mnenj in izkušenj. Ob
koncu obiska smo si poleg bolnišnice ogledali tudi kra-
ško jamo, ki pljučnim bolnikom v času rehabilitacije nudi
speleoterapijo – obliko zdravljenja v posebnih klimatskih
pogojih. Za zelo prijazen sprejem se direktorici zavoda,
ge. Silvani Šonc in ge. Emi Matevljič Mešiček v imenu na-
šega društva najlepše zahvaljujem.
Izlet se je nadaljeval z ogledom Botaničnega vrta v Se-
žani, ki se ponaša s številnimi rastlinami z vsega sveta. V
stoletju in pol so lastniki zemljišče parka zasadili s sadi-
kami eksotičnih dreves in semeni, ki so jih prinašali z raz-
nih potovanj v oddaljene dežele. Po multivizijski predsta-
vitvi smo odšli na voden ogled parka, ki je prava paša za
oči. Za spomin pa smo s seboj odnesli tudi veliko lepih fo-
tografskih posnetkov.
Na poti proti Dutovljam je sledil eno in polurni postanek,
namenjen obisku Kosovelove domačije v Tomaju.
Skrbnica hiše, sorodnica kraškega pesnika, kritika in pu-
blicista Srečka Kosovela nam je v senci pred hišo pred-

stavila njegovo življenjsko zgodbo. Sledil je še ogled no-
tranjosti hiše z ohranjeno stanovanjsko opremo in spo-
minsko sobo, v kateri so shranjena njegova dela, osebni
predmeti, fotografije pesnika in članov njegove družine.
Po zasluženem kosilu na turističnih kmetiji Grča, ki je bil
namenjen kulinaričnemu doživetju pristne kraške kuhi-
nje, je bil na vrsti še ogled Štanjela, enega najstarejših sli-
kovitih naselij na Krasu, ki s svojimi ozkimi ulicami in kam-
nitimi hišami na griču Turn, ponuja bogato arhitekturno
dediščino. Ob zaključku izleta smo naredili še skupinsko
fotografijo za spomin – v Ferrarijevem vrtu pod utrjenim
štanjelskim obzidjem, ki ga je svetovno znani arhitekt
Max Fabiani narisal kot Benetke v malem.
Številne pohvale, izrečene v avtobusu na poti proti domu,
so dokaz, da je bila odločitev za organiziranje vsakolet-
nega enodnevnega izleta, namenjenega strokovnemu
področju in spoznavanju različnih slovenskih pokrajin in
njihovih naravnih, kulturnih, arhitekturnih in kulinaričnih
dediščin, pravilna. Ker pa se na izletu upokojenim člani-
cam društva pridružijo tudi aktivne članice, izlet predsta-
vlja tudi priložnost za medgeneracijsko druženje stanov-
skih kolegic, ki mu po dosedanjih izkušnjah nikoli ne
manjka sproščenosti in dobre volje. Dvema članicama
društva pa smo lahko izrekli tudi lepe želje, ko smo jima
voščili za njun osemdeseti rojstni dan.
V imenu vseh udeleženk izleta se zahvaljujem društvu za
denarni prispevek.

Za zaključek članka pa naj navedem še eno od izbra-
nih misli Srečka Kosovela: »Ne vprašaj me, kaj je ži-
vljenje, živi!« �

Skupinska slika udeležencev izleta
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V
nedeljo, 14. 6. 2015, smo se v zgodnjih jutranjih urah
odpravili proti našemu cilju na Koroškem. V Slovenj
Gradcu sta se nam pridružila še dva vodnika - do-

mačina, nato pa smo se skupaj odpeljali do našega
izhodišča na Naravskih Ledinah. Uršlja gora ali Plešivec je
razgledna gora, visok skalni osamelec na skrajnem robu
Karavank, med Mežiško in Mislinjsko dolino. Zaradi nepo-
raščenega vrha se je gora sprva imenovala Plešivec, od
postavitve cerkve sv. Uršule leta 1602 pa Uršlja gora. Do-
mačini danes uporabljajo obe imeni. 
Prvotni pristop na Uršljo goro je bil načrtovan od Poš-
tarskega doma pod Plešivcem čez Kozarico, vendar sta se
vodnika odločila, da zaradi prireditve, ki je potekala pri
Poštarskem domu, izberemo drugo pot in se raje vračamo
nazaj mimo Poštarskega doma. Z izhodiščem  iz Naravskih
ledin smo si pot in višinsko razliko do vrha Uršlje gore kar
precej skrajšali. Prijetna pot nas je vodila skozi gozd in
travnike, kjer smo med klepetom in krajšimi postanki
lahko občudovali pisano cvetje. Polja ripečih zlatic in
zlatih jabolk so dobesedno tekmovala med seboj. Kdor se
je le malo potrudil je lahko občudoval vijolično rdeče cve-
tove Kamniške murke (Nigritella lithopolitanica), ki raste
le v višinah Kamniških in Savinjskih Alp vključno z Uršljo
goro. Ta murka je nekaj posebnega. Opisana je bila šele
leta 1978 (Vlado Ravnik) in raste le v omenjenih krajih. Ob
prihodu na vrh smo bili prav tako deležni imenitnih raz-
gledov tako po Mislinjski, Šaleški, Mežiški, Dravski dolini
kot tudi po vrhovih naše širne Slovenije kot tudi tujih go-
ra. Na samem vrhu so poleg televizijskega stolpa, še križ
in razgledna plošča, nekoliko nižje pa planinski dom in
cerkev. Po mnenju domačinov planinski dom stoji na
Uršlji gori, televizijski stolp na Plešivcu, malo naprej proti

SZ pa je še najvišji vrh, na katerem stojita križ in razgled-
na plošča. Cerkev sv. Uršule stoji na prvi izravnavi ob
planinskem domu in je najvišje stoječa cerkev pri nas. 
V bogatem koroškem ustnem in pisnem izročilu obstaja
več pripovedk, povezanih z nastankom romarske cerkve.
Prav tam, kjer danes stoji cerkev je bilo bojda nekoč jeze-
ro, v katerem je prebival povodni mož. V tistih časih je sve-
ta Uršula domovala na Poharci blizu Slovenj Gradca, ven-
dar ji tam ni ugajalo, ker so pastirji preveč pokali z biči.
Sklenila se je preseliti na sosednjo goro. Svojo podobo in
s tem željo, da se ji tam zgradi cerkev, je najprej pustila na
sedlu pri Sv. Danijelu. Lastnica zemljišča, ki je bila skopa
ženska, se je bala, da bi ji romarji pohodili vso travo, zato
tam ni pustila zidati cerkve. Užaljena sveta Uršula se je
odpravila na Plešivško planino, tam pokleknila, da bi se
odpočila. Na skali, kjer je klečala, se še danes vidijo odtisi
kolen. Ker je bila še skala tako mehka, ji je bil kraj zelo
všeč. Zato je povodnemu možu naročila, naj odpelje jeze-
ro drugam, ona pa mu prepusti svoje dosedanje bivališče
na Poharci. Ker se je povodni mož na Plešivcu zelo dol-
gočasil, je sveti Uršuli obljubil, da bo z veseljem storil vse
in se preselil na Poharco. 
Po malici ter ogledu cerkve je sledila vrnitev v dolino, kjer
smo med sestopom po strmi poti ugotavljali, da tudi Uršl-
ja gora s svojimi 1699 m zahteva nekaj kondicije, čeprav
na prvi pogled deluje tako »nezahtevno«. Za zaključek
našega pohoda pa poleg obiska veselice, enolončnice in
plesa tudi nekaj dežnih kapelj.
Vsem našim vodnikom hvala za pomoč in vodenje, vse
tiste, ki to pot niste bili z nami pa, vabimo, da se nam pri-
hodnjič pridružite na naših planinskih potepanjih. �

V kraljestvu svete Uršule 
Oti Mertelj, Pavla Lavrinec

Zakaj neki se ljudje odpravljajo v hribe, grizejo kolena in mučijo stopala, ko pa vse, kar je mogoče videti, lahko vidijo
preko spletne kamere. A vseeno pa neokrnjena narava in gozdovi Koroške z razvejano mrežo gorskih cest in poti
nudijo možnost raznovrstnih potepanj po prekrasnih vrhovih Pece, Raduhe, Olševe, Smrekovca … Vrh Raduhe smo
v preteklosti že obiskali, zato smo se letos v DMSBZT Gorenjske odločili, da gremo pogledat, kašna je Uršlja gora.
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V
soboto, 27. junija, je DMSBZT Ljubljana organiziralo
izlet po poteku železnice Parenzane. Ozkotirna
železnica je bila zgrajena leta 1902 in je delovala do

1935, ko so jo podrli, železo pa je odpeljala ladja ...
Povezovala je 33 krajev od Trsta do Poreča in jih oskrbo-
vala s soljo, olivnim oljem, vinom, povrtnino in prevažala
gradbeni material – kamen. V hrvaški Istri je bila edina
povezava odročnih krajev z okolico. Celotna dolžina proge
od Trsta do Poreča je bila 123 km, vlak je potreboval 7 ur
in več, da je prisopihal na cilj. Hitrost je bila tolikšna, da so
si potniki med vožnjo nabrali fig z bližnjih dreves in še ujeli
zadnji vagon. Danes je od Parenzane ostala le še lokomo-
tiva v Kopru na avtobusni postaji.
Poletne temperature so nas prisilile k zgodnjemu odhodu
iz Ljubljane proti Kozini. Začetek na Kozini in spust do Trs-
ta nam je poznan, zato smo z avtobusom prepeljali sedaj
že zelo zabrisano pot vlaka preko Trsta, Slovenskega Pri-
morja, se peljali skozi novi tunel Markovec, mimo Por-
toroža, mejnega prehoda Dragonje do Grožnjana na
Hrvaškem.
Bili smo pisana druščina 22 kolesarjev. Na ploščadi v
Grožnjanu smo se spoznali s kolesi, jih preizkusili, dobili
napotke in še ne v prevroč dopoldan startali do
Motovuna.

Od Grožnjana preko Livad do Motovuna je 24,6 km in na
vsej dolžini je za 381 m spusta. Pot je posuta z utrjenim
gramozom z nekaj zavitimi tuneli in mostovi čez globeli. To
je kolesarski užitek v neokrnjeni sicer nedostopni pokraji-
ni hrvaške Istre. 
Etapni cilj je bil v Livadah, kjer smo se kolesarji po pre-
voženem spustu 20 km spogledali, zajeli sapo in si rek-
li:”Uau, to pa ni kar tako!...”
Do cilja v Motovunu je bilo še 4,6 km ob vznožju in 101 m
navzgor ... 
Oddali smo izposojena, nam že znana, odlična kolesa,
obrisali pot z obraza in z zadovoljstvom, vsak zase, še
enkrat pomislili na celotno avanturo.
Čakalo nas je “kolesarsko kosilo”. Potem pa ohladitev v
morju pri Novigradu.
Pozno zvečer smo se varno vrnili domov.
Jeseni se dobimo stari in novi ljubitelji kolesarjenja v Trstu
s ciljem na Kozini. 
DMSBZT Ljubljana bo nadaljevalo kolesarsko tradicijo po
zgodovinskih poteh za druženje in vzdrževanje telesne
kondicije ... �

Kolesarsko doživetje v organizaciji 
DMSBZT Ljubljana 
Ljuba Steblovnik 

Porečanka, njeno uradno ime je Parenzana, je zgodovina ... danes pa le še kolesarski užitek ...

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 
vabi na srečanje o komunikaciji 

Kako zadostiti vsakodnevnim številnim obveznostim 
in živeti zadovoljno življenje.
Srečanje bo 28. septembra 2015, ob 16. uri v prostorih DMSBZT Ljubljana, na Poljanski ul. 14, v Ljubljani.

Komunikacijske veščine so v današnjem času hitrih in nenehnih sprememb izjemno pomembne in potrebne.
Srečanje bo potekalo v obliki delavnice s praktičnimi napotki, kje in kako umestiti sebe in svoje potrebe. Vodila
ga bo gospa Snežana Janjilovič.

Prijave sprejemamo preko elektronske prijavnice na spletni strani DMSBZT Ljubljana na
: www.drustvo-med-sester-lj.si, ali na tel. številko: 041 754 695 (ga. Irma Kiprijanović)
do zapolnitve prostih mest (30).

Udeležba za člane DMSBZT Ljubljana je brezplačna.  

Osebni prispevek za člane ZZBN znaša 10 €, za nečlane 20 €.

Podpredsednica za interesne dejavnosti Predsednica DMSBZT Ljubljana
pri DMSBZT Ljubljana Đurđa Sima

Nada Sirnik
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Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 

Vadba joge in pilatesa v sezoni 2015/2016

VADBA JOGE 

Ljubljana

KIMDPŠ
Poljanski nasip 58, I. nadstropje (sejna soba) 
Urnik: PONEDELJEK
1. skupina    16:00 -17:30
2. skupina    17:45 - 19:15
Vadbo vodi gospa SLAVKA VEROVŠEK 
Prijave sprejema gospa Katja Hribar, tel. 031 317 263,
med 18.00 in 19.00 uro, od ponedeljka do petka. 

OČESNA KLINIKA 
Zaloška 29 a (vhod iz Grablovičeve ulice).
Urnik: TOREK
1. Skupina    16:15 -17:45
2. Skupina   18:00 – 19:30
Vadbo vodi gospa KARMEN BRANDT  
Prijave sprejema gospa Janja Filipovič, tel. 030 642
235, med 18.00 in 19.00 uro, od ponedeljka do petka.

PORODNIŠNICA (bivša BABIŠKA ŠOLA)
Šlajmerjeva 3. 
Urnik: ČETRTEK 
1. skupina   18:00 - 19:30 
2. skupina   19:45 - 21:15 
Vadbo vodi gospa KARMEN BRANDT  
Prijave sprejema gospa Katja Hribar, tel. 031 317 263,
med 19.00 in 20.00 uro, od ponedeljka do petka. 

Podružnica Idrija
Urnik: SREDA 
1. skupina 18:00 - 19:30 
2. skupina 19:30 - 21:00
Vadbo vodi gospa VESNA PARADIŽNIK
Prijave sprejema gospa Sabina Vihtelič, tel. 041 427
962, od ponedeljka do petka med 19.00 in 20.00 uro. 

Podružnica Zasavje
ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE
Rudarska c. 12 (sejna soba)
Urnik: PONEDELJEK
1. skupina 16:30 - 18:00 
2. skupina 18:00 - 19:30 
Vadbo vodi gospaVESNA KORBAR  
Prijave sprejema gospa Marija Filipič, tel. 031 686 700,
ali: 03 562 85 63 od 18.00 do 19.00 ure.

VADBA PILATESA

SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA LJUBLJANA
Poljanska 69 (mala telovadnica).
Urnik: SREDA
1. skupina   15:45 - 17:15
Vadbo vodi gospa MOJCA PREŠERN 
Prijave sprejema gospa Božena Beučič Crnič, tel. 031
633 029, med 12.00 in 15.00 uro od ponedeljka do
petka.

PROGRAM RAZGIBALNIH VAJ ZA HRBTENICO,
SKLEPE IN PRAVILNO DRŽO:  

SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA
Poljanska 69 (mala telovadnica).
Urnik: SREDA
1. skupina 17:30 - 19:00 
Vadbo vodi gospa APOLONIJA GRUM 
Prijave sprejema gospa Ljubica Šavnik, tel. 031 789
567, od ponedeljka do petka.

Z vadbo joge, pilatesa in programom razgibalnih
vaj bomo začeli v tednu od 6. oktobra 2015. 
Finančni prispevek članic in članov je 80 €, za
upokojene člane 60 €, za študente 20 €, plačljiv v
enem obroku. 
S seboj prinesite veljavne članske izkaznice.
Prispevek bomo pobirali ob začetku prve vadbe. 

V primeru, da bo v skupinah ostalo še kaj prostih
mest, se nam lahko pridružijo tudi nečlani. Prispevek
za nečlane znaša 120 €.

Za vadbo priporočamo lahko oblačilo (majico, športne
hlače), podlogo »armaflex«, brisačo ter voljo za stalno
in redno udeležbo.

Prijave bomo začeli sprejemati 
s 1. septembrom 2015.

Prisrčno vabljeni!

Za dejavnost joge pri DMSBZT LJ Podpredsednica DMSBZT LJ za interesne dejavnosti
Katja Hribar Nada Sirnik

Predsednica DMSBZT LJ
Đurđa Sima
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Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 
vabi na srečanje z naslovom

Življenjska energija in energetsko zdravilstvo
Na srečanju bodo predstavljene znanstvene osnove metod energetskega zdravilstva. Predstavljen bo
pregled energijskih metod skozi praktično demonstracijo. Spoznavali se bomo z avro in izvajali vaje vide-
nja avre. Vir energije v sebi bomo poskusili začutiti skozi meditacijo.
Srečanje bo potekalo 16. oktobra 2015, od 16.00 do 20.00, v društvenih prostorih na Poljanski cesti 14 v Ljubljani.

Srečanje bo vodila gospa Helena Halbwachs

Prijave sprejemamo do zapolnitve prostih mest (30) 
• preko elektronske prijavnice na spletni strani DMSBZT Ljubljana

• na tel. številko: 041 754 695 (ga. Irma Kiprijanović)

• osebni prispevek za člane DMSBZT Ljubljana znaša 10 €, za člane ZZBN 20 € za nečlane 30 €.

Za komplementarno in naravno zdravilstvo v zdravstveni negi pri DMSBZT Ljubljana
Nada Sirnik

Predsednica DMSBZT Ljubljana
Đurđa Sima

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 
vabi na srečanje z naslovom

Šola proti bolečini v križu,
ki bo 18. 9. 2015, ob 15. uri v prostorih DMSBZT Ljubljana, na Poljanski ul. 14, Ljubljana
predavanje in delavnico bo vodila ga. Marjeta Gomboc, dipl. fizioterapevtka

- 14.45 do 15.00 - Registracija 

- 15.00 do 17.00 – teoretičen del
• vzroki težav s hrbtenico.

• preventiva in zdravljenje težav s hrbtenico

• varovanja hrbtenice s poudarkom na pravilnem dvigovanju bremen 

- 17.00 do 17.15 - odmor

- 17.15 do 18.30 - praktičen del 
• prva pomoč v primeru bolečine v križu

• vaje za krepitev hrbtenice

- 18.30 do 18.45 - zaključek

Prijave sprejemamo preko elektronske prijavnice na spletni strani DMSBZT Ljubljana na: www.drustvo-med-se-
ster-lj.si do 14. 09. 2015, oz. do zapolnitve prostih mest (15).

Udeležba za člane DMSBZT Ljubljana je brezplačna.  
Osebni prispevek za člane ZZBN znaša 10 €, za ostale udeležence 20 €.

Zaradi lažjega izvajanja praktičnega dela prosimo, udeležence naj imajo udobno obleko in brisačo oz. penasto
podlogo za vadbo.

Vloga za pridobitev licenčnih točk za strokovno izpopolnjevanje/izobraževanje je bila oddana na Ministr-
stvo za zdravje.
Vloga za pridobitev pedagoških točk za vpis strokovnega srečanja/dogodka v register izpopolnjevanj/iz-
obraževanj je bila oddana na Zbornico – Zvezo.

Podpredsednica za interesne dejavnosti Predsednica DMSBZT Ljubljana
pri DMSBZT Ljubljana Đurđa Sima

Nada Sirnik
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Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 
vabi na srečanje z naslovom

Prilagojeni pristopi do oseb z gluhoslepoto,
ki bo 19. 10. 2015, začetek ob 16. uri v prostorih DMSBZT Ljubljana, na Poljanski ul. 14, Ljubljana
Predavanje in delavnico bosta vodili ga. Andreja Vovk, dipl. m. s. in ga. Metka Knez, univ. dipl. soc. del.

- 15.45 do 16.00 - Registracija 

- 16.00 do 17.15 – teoretičen del
• množične senzorne ovire (slepota, slabovidnost, naglušnost, gluhota, gluhoslepota),

• socialnimi vidiki množične senzorne ovire,

• načini sporazumevanja z osebami z množično senzornimi oviranosti, 

- 17.15 do 17.30 - odmor

- 17.30 do 19.30 - praktičen del
• delo v manjših skupinah

• praktični preizkus različnih načinov sporazumevanja in spremljanja oseb z gluhoslepoto 

- 19.30 do 20.00 -  zaključek

Vloga za pridobitev licenčnih točk za strokovno izpopolnjevanje/izobraževanje je oddana na Ministrstvo
za zdravje.
Vloga za pridobitev pedagoških točk za vpis strokovnega srečanja/dogodka v register izpopolnjevanj/iz-
obraževanj je oddana na Zbornico – Zvezo.
Prijave sprejemamo preko elektronske prijavnice na spletni strani DMSBZT Ljubljana na www.drustvo-med-se-
ster-lj.si do zapolnitve prostih mest (20)

Kotizacija za člane DMSBZT Ljubljana znaša 10 €, za nečlane 20 €.

Podpredsednica za interesne dejavnosti Predsednica DMSBZT Ljubljana
pri DMSBZT Ljubljana Đurđa Sima

Nada Sirnik

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 
vabi, da se nam pridružite na

začetnem in nadaljevalnem tečaju klekljanja,
ki bo potekal pod vodstvom gospe Vesne Milek-Recko
vsako sredo od 16.30 do 19.30 od 16. septembra 2015 dalje

v prostorih društva, Poljanska cesta 14, Ljubljana

Za začetni in nadaljevalni tečaj je predvidenih trinajst obiskov, prispevek udeleženke je 65,00 €

Skupina bo štela 10–15 tečajnic. Tečajnice za delo potrebujejo svoj klekljarski pribor.

Informacije in prijave: Irma Kiprijanović, 041 754 695  
(od 9. Do 12. ure) ali po e-pošti: irma.kiprijanovic@gmail.com

Prijave sprejemamo do 31. avgusta 2015 oziroma do zasedenosti mest.

Podpredsednica za interesne dejavnosti Predsednica DMSBZT Ljubljana
pri DMSBZT Ljubljana Đurđa Sima

Nada Sirnik
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Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 
vabi na delavnice

Zvočne kopeli s planetarnim gongom
od 18. do 19.30. ure  v prostorih DMSBZT Ljubljana, na Poljanski ul. 14, Ljubljana
Vodila jih bo medicinska sestra Zlatka Pražnikar Vrbnjak.
Gong je zvočna kopel, ki izjemno hitro in močno sprošča psihofizične blokade. Planetarni gongi vzvalovijo čakre,
meridijane in organe. S tem pomagajo urejati čustveno energijo in občutja, ki nato vplivajo tudi na telesno struk-
turo človeka, ta pa na njihov um.  

Tudi letošnjo jesen bodo delavnice gonga potekale enkrat mesečno:

• 21. september 

• 19. oktober in 

• 16. november

Prijave sprejemamo preko e-prijavnici na spletni strani društva http://www.drustvo-med-sester-lj.si, do zasedbe
prostih mest (15) ali na številki 041 754 695 ga. Irma Kiprijanović.

Prispevek udeleženke/ca znaša 8 €.

Za udobnejše počutje s seboj prinesite odejo, podloge imamo na društvu.

Za komplementarno in naravno zdravilstvo v zdravstveni negi pri DMSBZT Ljubljana
Nada Sirnik

Predsednica DMSBZT Ljubljana
Đurđa Sima

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana
Sekcija upokojenih medicinskih sester vas vabi  v torek, 22. 9. 2015,

na srečanje v Zasavju –Trbovlje
Odhod avtobusa ob 7. uri na parkirišču za avtobuse pod dvorano Tivoli in ob 7.10 uri izletniki lahko poča-
kajo tudi na ljubljanski avtobusni postaji, postajališče Adria št. 29 A.
Z avtobusom se bomo odpeljali do Trbovelj, ki so s 17.500 prebivalci 9. največje mesto v Sloveniji, največje mesto
v Zasavju in hkrati tudi kulturno ter upravno središče Zasavja in središče občine Trbovlje. Mesto se razteza v ozki
in več kot 7 km dolgi dolini s pretežno strnjeno zazidavo. Več kot dvesto let delovanja rudnika je kraju pustilo
značilno podobo. 

V Trbovljah si bomo najprej ogledali Muzej, nato se peljali po mestu spoznavati znamenitosti in se seznanili z de-
javnostjo Splošne bolnišnice Trbovlje. 

Po ogledu Trbovelj se bomo peljali na Kum, ki je najvišji vrh Posavskega hribovja. in se sprehodili  po njem. Po
kosilu in krajšem druženju bomo pot nadaljevali do Čebin, kjer bomo v muzeju obudili spomine - dogodke tega
kraja.

V zgodnjih večernih urah se bomo vrnili v Ljubljano.

Prispevek članic DMSBZT Ljubljana za izlet je: 15,00 €
Prijave: do zasedbe mest v avtobusu sprejema gospa Olga Koblar, GSM 031 495 456 v četrtek, 17. 9. 2015,
med 16.00–18.00 uro. 
Možna predčasna prijava: Irma Kiprijanović 041 754 695.

Vljudno vabljeni

Predsednica Sekcije upokojenih medicinskih sester:
Olga Koblar

Predsednica DMSBZT Ljubljana
Đurđa Sima
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Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 
objavlja

Razpis za podelitev priznanj DMSBZT Ljubljana za leto 2015
Izvršni odbor Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana na podlagi Pravilnika o pri-
znanjih DMSBZT Ljubljana (dosegljivo na spletni strani: http://www.drustvo-med-sester-lj.si/si/o-drustvu/pravni-
akti) razpisuje zbiranje predlogov za podelitev priznanj:

SREBRNI ZNAK DRUŠTVA, PLAKETA DRUŠTVA in naziv ČASTNI ČLAN DRUŠTVA.
Priznanje »srebrni znak« prejme član/ica društva za dolgoletno aktivno delovanje v društvu, še posebej za
aktivno delovanje in sodelovanje pri ohranjanju in razvijanju kulturne in zgodovinske dediščine medicinskih se-
ster, babic in zdravstvenih tehnikov; skrbi za kulturno, stanovsko, izobraževalno, raziskovalno, socialno in šport-
no delovanje svojih članov, razvijanje stikov med člani in med društvi ter krepitev vloge in pomena dela medi-
cinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov v slovenskem in mednarodnem prostoru.

Podeljena bodo največ štiri priznanja.

Pisno priznanje »plaketo društva« prejme član/ica društva za posebne dosežke in/ali kakovostno izvajanje
zdravstvene in babiške nege v praksi ter human odnos do pacientov in sodelavcev. Podeljena bodo največ
tri priznanja.

Naziv »častni član društva« prejme oseba, ki NI član/ica društva, je pa s svojim delom pomembno prispeva-
la k uspešnemu delu in razvoju društva. Podeljen bo en naziv.

Predloge za priznanja lahko podajo posamezni člani/ce, telesa in organi društva.

Pisni predlog naj vsebuje navedbo, za katero priznanje je posameznik predlagan, osnovne podatke o kandida-
tu, življenjepis, podrobnejšo utemeljitev predloga z navedbo za katero obdobje delovanja je kandidat predlagan
ter podpis predlagatelja.

Predloge pošljite do 19. oktobra 2015 na naslov:
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana, Poljanska cesta 14, 1000 Ljubljana, 

v zaprti ovojnici, s pripisom: Komisija za priznanja – NE ODPIRAJ!
Komisija bo upoštevala le pravočasno prispele predloge z utemeljitvijo. Priznanja, plakete in nazivi bodo pode-

ljeni na simpoziju društva 27. novembra 2015 v Ljubljani.

Predsednik komisije za priznanja: Peter Koren

Predsednica DMSBZT Ljubljana Đurđa Sima

Ljubljana, julij 2015

Likovna razstava medicinskih sester maja v UKCL 
in izid knjižnega dela Poklon izgubljenim očem
V torek, 5. 5. 2015, je v Dolenčevi galeriji UKCL razstavljala likovna sekcija DMSBZT Ljubljana. Vsako leto se člani
likovne skupine, v zadnjem obdobju samo članice, s svojimi izdelki v maju predstavimo ob mednarodnem dnevu
medicinskih sester, 12. maju, in ob 5. maju, dnevu babic. 

Pripravimo kulturno prireditev in povabimo goste, da
nam obogatijo program. Letos smo bile zelo ume-
tniško produktivne, saj smo v vitrini razstavljale

tudi malo plastiko, ki je poživila preddverje galerije in
avlo UKCL. V mali galeriji - Taborjevi obenem že sedmo
leto razstavljajo klekljarice, ki z leti bolj in bolj napre-
dujejo pod vodstvom mentorice Vesne Milek.
Celotni potek prireditve je letos prvič vodila Ana
Strauch, in se odlično izkazala. Popeljala nas je vsebin-
sko in orientacijsko skozi izbrani program.
V uvodnem delu je študentka Zdravstvene fakultete Ja-
nja Kepec na prečno flavto zaigrala skladbo Josha
Grobana You lasie me up.

Nato nas je pozdravila predsednica društva DMSBZT
Ljubljana Đurđa Sima in predstavila delovanje, stanov-
sko poslanstvo društva ter njegovo vlogo v širši in ožji
okolici. Prav tako pa tudi njegov pomen pri kakovostni
obravnavi posameznika, družine in skupnosti.
Sledil je nagovor predsednice Zbornice – Zveze Darin-
ke Klemenc, ki je z izbranimi besedami čestitala vsem
praznovalkam ter se dotaknila sedanjih razmer, v katerih
delamo in živimo. Zaključila je optimistično.
Glavna medicinska sestra UKC Erna Kos Grabnar je kot
zadnja govornica prinesla pozdrave in svež veter iz tuji-
ne, kjer je bila pred dnevi, in zaželela lepo praznovanje.
Program se je nadaljeval z glasbeno točko stanovskega
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Strokovno srečanje in druženje v Kamniku dne 21. 4 2015
Sekcije upokojenih medicinskih sester pri DMSBZT Ljubljana
Marija Filipič

Obiskali smo Kamnik. Kamnik, ki je bil v 13. stoletju glavno mesto dežele Kranjske, pozneje pa poleg Ljubljane
najvplivnejše deželno mesto. Imel je razvito tekstilno, kovaško, nožarsko obrt in sedež deželnega sodišča. Kasneje
se je v 17. stoletju razvila še lesna obrt s stavbarstvom, usnjarstvom, krznarstvom, lončarstvom in kamnoseško
obrtjo. V 19. stoletju so pridobili še smodnišnico. Mesto je bilo pozidano ob Kamniški Bistrici, ki priteče izpod
Kamniških Alp. Bavarski grofje so za svoje potrebe zgradili več gradov in obrambnih stolpov, ki pa so bili pogosto
zaradi požarov ali potresov poškodovani ali celo uničeni.

P
o 2. svetovni vojni je mesto Kamnik zelo dobro po-
znan po pohištveni industriji - Stol, kovinski industriji
- Titan, usnjarni Kamnik, po prehranski industriji - Eta

in tekstilni tovarni - Svilanit. Seveda je bila zelo po-
membna tovarna smodnika. Tudi klimatsko zdravilišče, ki
je delovalo po Kneipovem načinu zdravljenja, je Kamnik
zelo obogatilo. Resnično je kraj biser v naravi, izreden za
obiskovalce, za izletnike in planince. Od tu vodijo prelepe
poti v dolino Predaselj, v Volčji Potok, na Veliko planino,
do energijskih točk v termah Snovik. Zelo pomembna je
železniška proga, ki je Kamnik povezala z Ljubljano že v
letih 1891. Danes se nekaterih gospodarskih dejavnosti
lahko le še spominjamo, ker so po osamosvojitvi Sloveni-
je začela ena za drugim propadati in so le del zgodovine.
Od leta 1947 deluje v Kamniku Center za izobraževanje,
rehabilitacijo in usposabljanje za otroke in mladino z gi-
balno motnjo, pa tudi druge s posebnimi potrebami. Z
gospo Ireno Keršič, dipl. m. s., smo Center zelo, zelo na-
tančno spoznali. Otroci in mladina v starosti 6 do 26 let
so uporabniki zavoda v času šolskega pouka. V času šol-
skih počitnic, vikendov in praznikov pa so v varstvu in
oskrbi doma pri starših, le nekaj otrok mora iti k rejnikom.
V Centru se izobražujejo po širokem izboru osnovnošol-
skih, srednješolskih, pa tudi vzgojnih programih. Prosto-
ri so dostopni in arhitekturno prilagojeni s sodobnimi pri-
pomočki in opremo. Čeprav so otroci z motorično ome-
jitvijo, jim je omogočeno vključevanje v izven šolske de-
javnosti, od športa pa do raznih drugih interesnih dejav-
nosti, ki jih imajo možnost dokazovati doma, pa tudi v tu-

jini. Pomembna je skrb za njihovo zdravje in trud, da do-
sežejo čim višji nivo v telesnem, duševnem in socialnem
razvoju in samostojnosti. Veliko časa smo porabili za obisk
tega zavoda, vendar smo pridobili celovit vpogled nad
delom in trudom operativnega tima, ki ga sestavljajo: uči-
telj, vzgojitelj, zdravnik, medicinska sestra, fizioterapevt,
delovni terapevt, logoped, psiholog, socialni delavec,
spremljevalec in varuh - negovalec.
Kamnik je mesto, ki zahteva več kot en dan, da ga bolje
spoznamo. Zato smo danes morali kar pohiteti.
V Zapriškem gradu, ki je dvignjen nad mestom, z lepim
razgledom nad vso okolico, je Medobčinski muzej, ki pri-
kazuje zgodovino kamniškega meščanstva. Tudi na pro-
stem so razstavljene lepo ohranjene kašče iz Kamniško -
Tuhinjskega okoliša.
V Kamniku pa ne moremo brez omembe in ogleda roj-
stne hiše Rudolfa Maistra, ki je bil ne samo domoljub, vo-
jak - general, ampak tudi pesnik in pomemben, velik kul-
turnik.
Vse je bilo zares lepo. Nekaj najlepšega pa se nam je zgo-
dilo, ko smo se sprehodili v prelepem, hladnejšem, mir-
nem okolju ob reki Kamniške Bistrice do Karadžordževi-
čevega dvorca, ki je delo arhitekta Jožeta Plečnika. To je
bila lovska koča kralja Aleksandra, ki je tudi videl in cenil
lepote narave tega slovenskega kotička.
Kot ob vsakem srečanju, smo se tudi danes upokojene
medicinske sestre, napolnjene s pozitivnimi občutki po-
slovile ob kulinaričnih dobrotah v Vrhpolju pri Kamniku. �

IZ DRUŠTEV

Ženskega pevskega zbora Florence. »Ljubljanske ptice
pevke«, tako jih imenuje njihov zborovodja Karel Aha-
čič. Oglasile so se z rezijanskimi in zimzelenimi pesmimi
ter z njimi pomladno zažvrgolele. Letos so pred kratkim
praznovale 20-letnico delovanja. Čestitke za lepo šte-
vilo let vztrajnega in ubranega petja!
Likovna mentorica slikarka in kiparka Darja Lovak
Lobnikar je vsebinsko analitično predstavila vsako posa-
mezno likovno avtorico ter jo na svoj izvirni način pribli-
žala navzočemu občinstvu.
Zadnji del kulturnega programa smo težko pričako-
vali. Predstavljena je bila namreč knjiga z likovno,
prozno in strokovno vsebino, ki nosi naslov Poklon iz-
gubljenim očem. Predsednica DMSBZT Ljubljana ga.
Đurđa Sima je knjigo uradno predstavila in nam podala
ugodno mnenje o njenem izidu in pomenu.

Ana Strauch je iz knjige predstavila vsebino prispev-
ka dr. Radojke Kobentar, strokovnjakinje za demen-
co. Njen strokovni komentar je nakazoval smer izda-
nega književnega dela.
Zaključila je glasbena skupina Gallus, ponudila dal-
matinsko in zimzeleno glasbeno osvežitev kot uvod v
neobvezno druženje ob ogledu likovnih del in podarje-
nih knjig Poklon izgubljenim očem. �

Za likovno dejavnost pri DMSBZT Ljubljana: 
Majda Jarem Brunšek

Podpredsednica DMSBZT Ljubljana interesnih dejavnosti: 
Nada Sirnik

Predsednica DMSBZT Ljubljana
Đurđa Sima
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Pravljični bavarski gradovi in München

Sindikat delavcev v zdravstveni negi SE Klinični center in Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih
tehnikov Ljubljana, v sodelovanju s turistično agencijo ALPETOUR PA d. d., organizirata prijeten tridnevni
izlet.
Datum izleta: 9.–11. 10. 2015
Program: Odhod iz Ljubljane ob 3.30 uri (Tivoli) do Priena. S panoramsko ladjico se bomo odpeljali na otok Herrn,
kjer bomo obiskali prvi znameniti Ludvikov dvorec, zasnovan je kot ‘novi Versailles’. V Ettalu si bomo ogledali cer-
kev ob benediktinskem samostanu, nadaljevali bomo v vas Oberammergau. Nastanitev v hotelu, večerja in pre-
nočitev. Drugi dan, po zajtrku, se bomo odpeljali do gradu Neuschwanstein. Kralj ga je dal postaviti na razgledni
točki s prelepimi gorskimi motivi v ozadju. Ob razkošni grajski opremi nam bo zastajal dih. Na nasprotnem bregu
pa bomo lahko opazovali grad Hohenechwangau, rojstni kraj norega kralja. V nadaljevanju se bomo zapeljali do
vasice Wies, kjer stoji ena najlepših rokokojskih cerkva v Nemčiji. Nadaljevanje vožnje v Deželo petih jezer, ki le-
ži južno od Münchna, poglede pa usmerja na čudovito silhueto Alp. Lepot so se zavedali že bavarski kralji. Ob je-
zeru Starnberg sta v kraljevih rezidencah svoje otroštvo preživljala poznejša cesarica Sisi in kralj Ludvik II. Odpeljali
se bomo v vas Berg, kjer se je leta 1886 končalo življenje takrat ‘’norega’’, danes pa priljubljenega kralja Ludvika. Umrl
je v skrivnostnih in do danes nepojasnjenih okoliščinah (naj bi bil samomor). Sprehodili se bomo do spominske
kapele, ki so jo v njegov spomin postavili deset let po smrti ter videli znamenje, ki so ga postavili v jezeru na kra-
ju njegove smrti. Sledi vožnja v München, namestitev v hotelu, večerja in prenočitev. Tretji dan, po zajtrku, pa si bo-
mo ogledali München. Sledil bo avtobusni ogled širšega mestnega središča ter postanek ob mogočni palači Nymp-
henburg. Izgradnjo je naročil vladar Ferdinand Maria kot darilo ženi ob rojstvu njunega sina in dediča. Palača je da-
nes ena od glavnih turističnih znamenitosti Münchna. Sprehodili se bomo skozi sobane, bogato opremljene z de-
koracijami ter baročnim in rokokojskim pohištvom, videli muzej kočij in sani ter porcelana. Ogledali si bomo tudi
staro mestno središče in se prehodili po Kaufingerstrasse, mimo glavnih mestnih stavb, do mestnega trga - Ma-
rienplatz, kjer stoji mogočna mestna hiša. Odhod iz mesta je predviden ob približno 17. uri. Sledila bo vožnja pro-
ti domu, kamor bomo prispeli v nočnih urah.

Cena (ob prijavi najmanj 35 ljudi): 161 € (ob predložitvi obeh članskih izkaznic ali potrdila, da ste član obeh zdru-
ženj DMSBZT Ljubljana in SDZNS SE KC), 196 € plačate, če ste član enega izmed združenj ali DMSBZT Ljubljana ali
SDZNS SE KC, nečlani plačajo 231 €. Možnost plačila na tri obroke (maksimalno 4 obroke, če se prijavite in plača-
te prvi obrok že v juliju

Vplačila in prijave sprejema Saša Kotar med 29. 7. do najkasneje 31. 8. 2015, v pisarni Sindikata delavcev v
zdravstveni negi, SE KC, Zaloška c. 2, Ljubljana, tel. 01/ 522 22 28 ali 040 204 193.

Podrobni program izleta si lahko preberete na spletni strani www.drustvo-med-sester-lj.si.

Predsednica SE KC: Predsednica za interesne Predsednica DMSBZT LJ:
Saša Kotar dejavnosti pri DMSBZT LJ: Đurđa Sima

Nada Sirnik
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Razpis 
za podelitev 
priznanja 
srebrni znak  v letu 2015

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih teh-
nikov Maribor (v nadaljevanju: Društvo), podeljuje pri-
znanje »srebrni znak«, posameznici/posamezniku ali
skupini za dosežke na področju zdravstvene ali babi-
ške nege, za delovanje v Društvu, za razvijanje in ohra-
njevanje dobrih medsebojnih odnosov med sodelav-
ci v negovalnem in zdravstvenem timu, skrbi za sta-
novsko delovanje svojih članov, razvijanju stikov med
člani in med društvi ter krepitev vloge in pomena de-
la medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov
v regiji delovanja.
V skladu s Pravilnikom o priznanju Društva bomo le-
tos podelili do pet priznanj. Priznanje srebrni znak bo
svečano podeljeno dobitnicam in dobitnikom na re-
gijski svečanosti Društva ob zaključku leta.
Kandidatko/kandidata za priznanje lahko predlaga čla-
nica/član Društva, ki dela na področju zdravstvene ali
babiške nege, vodstvo službe/dejavnosti zdravstvene
ali babiške nege v zavodu ali izobraževalni instituciji, v
katerem je kandidat/kandidatka zaposlen(a), v skladu
s Pravilnikom o priznanju Društva.
Kriteriji za podelitev priznanja srebrni znak so:
- 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 ba-

biške nege;
- prispevek k promociji zdravja pacientov;
- delo v humanitarnih organizacijah in drugih društvih;
- najmanj 20 letno obdobje dela na področju zdrav-

stvene ali babiške nege in
- obvezno članstvo v DMSBZT Maribor.
Predlagatelji morajo poslati pisne predloge z življe-
njepisom in podrobno utemeljitvijo, najkasneje do
30. 10. 2015 na naslov: Zdravstveni dom dr. Adolfa
Drolca Maribor, Predsednica Komisije za priznanja,
ga. Milena Frankič, Ulica talcev 9, 2000 Maribor - s
pripisom »NE ODPIRAJ – SREBRNI ZNAK 2015«.
Vloge, ki bodo prispele po določenem terminu, se ne
bodo upoštevale. Dodatne informacije dobite pri
predsednici komisije gospe Mileni Frankič (02-22 86
209 ali milena.frankic@zd-mb.si) oz. na spletni strani
Društva na naslovu: http://www.dmsbzt-mb.si - v ru-
briki Komisija za priznanja.

Predsednica komisije za priznanja
Milena Frankič

Predsednica Društva
Ksenija Pirš

SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO 
v sodelovanju 

z

DRUŠTVOM MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN
ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV NOVO MESTO

in 

FAKULTETO ZA ZDRAVSTVENE VEDE 
NOVO MESTO

organizira 8. strokovno srečanje

„DNEVI MARIJE TOMŠIČ – KAKOVOST
ZDRAVSTVENIH STORITEV“,

ki bo 21. in 22. januarja 2016
v Kulturno kongresnem centru v Dolenjskih

Toplicah.

Vabimo vas k aktivni udeležbi.
Pomembni datumi:
• Prijava aktivne udeležbe z naslovom in povzetkom

prispevka na strokovnem srečanju: 
15. oktober 2015

Naslove in povzetke prispevkov pošljite na e – naslov:
posvet@vs-nm.si
• Obvestilo avtorjem o sprejetju povzetkov

prispevkov: 30. oktober 2015
• Oddaja prispevkov: 15. november 2015.

Veselimo se sodelovanja in vas lepo pozdravljamo.

Predsednica organizacijskega odbora:
mag. Jožica REŠETIČ, dipl. m. s.,

univ. dipl. org., spec. 



Slavnostna podelitev srebrnih znakov 
DMSBZT Ptuj – Ormož
Suzana Komperšak

Ob praznovanju 5. maja, mednarodnem dnevu babic, in 12. maju, mednarodnem dnevu medicinskih sester, je v
petek, 22. 5. 2015, potekala že tretja slavnostna podelitev srebrnih znakov našega Društva.

»Čas tiho mimo nas beži, nežno minevajo trenutki in krep-
ko smo zakorakali v pomlad, ko se je narava prebudila in
nas s svojo lepoto vedno znova napolnjuje, krepi ter nas
polni z novo energijo.
V čudovitem mesecu maju obeležujemo medicinske se-
stre svoj praznik; babice 5. maja in medicinske sestre 12.
maja. Spominjamo se Florence Nightingale, ustanovite-
ljice moderne bolniške zdravstvene nege in šole za bol-
ničarje. Danes medicinske sestre sledimo viziji naše pred-
hodnice in se ponosno srečujemo ob 12. maju, medna-
rodnem dnevu medicinskih sester.
V znak spoštovanja in zahvale smo posameznicam in ne-
govalnim timom podelili srebrne znake in priznanja za nji-
hov neprecenljivi prispevek k večji kakovosti in prepo-
znavnosti dela medicinskih sester.
Danes, ko se medicinske sestre srečujemo z vedno večji-
mi izzivi v svojih delovnih okoljih, ko so pritiski vedno več-
ji, ko imamo slabe pogoje dela, ko nas je vedno manj, ko
so bolniki vedno bolj zahtevni, ko so odnosi v zdravstve-

nih timih slabi, ko se v nas potihoma prikradejo apatija,
ravnodušje, izgorelost …
Prav zaradi naštetega je danes še tako potrebno in nujno,
da se medicinske sestre zavedamo, da skupaj vseeno se-
stavljamo močno skupino čutečih, delovnih, prijaznih lju-
di, ki nam je mar za bolnika in soljudi!
Srebrni znak za življenjsko delo je prejela Mirna Smodič
Vaupotič iz Psihiatrične bolnišnice Ormož, srebrni znak so
prejele: Ana Kopše, Marija Šalamun, Milena Horvat iz
Splošne bolnišnice Ptuj in Marija Božičko Kozel iz Zaseb-
ne ambulante dr. Zorice Berić.
Priznanja so prejeli: Valerija Kokot iz Splošne bolnišnice
Ptuj, zaposleni v zdravstveno negovalni službi Centra za
starejše občane Ormož, tim zdravstvene nege moškega
oddelka Psihiatrične bolnišnice Ormož, tim zdravstvene
nege Enote transfuzijske dejavnosti, ki je del Centralne
transfuzijske medicine UKC Maribor in kolektiv zdrav-
stvene nege Zavoda za usposabljanje, delo in varstvo dr.
Marijana Borštnarja Dornava.
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Glasba nas spremlja skozi ves čas našega življenja, tudi na
slavnostni podelitvi srebrnih znakov smo se zazibali v ču-
dovite melodije, ki so jih na harfah zaigrale Jerneja Bom-
bek, Natalija Štrucl in Renata Čuš. Večer so nam še polep-
šali Angelica Lajh in Jaka Horvat z resno koncertno glas-
bo ter Minea Malek s pesmijo Tanje Žagar Hvala, ker si ob
meni ti.
Predsednica Društva medicinskih sester, babic in zdrav-
stvenih tehnikov Ptuj – Ormož Tanja Ribič – Vidovič je po-
udarila, da se pogoji dela se iz dneva v dan slabšajo, pri-
manjkuje nam kadra, nalaga se nam vedno več dela in s
tem tudi odgovornosti, vendar se ne damo. Poslabšanje
razmer v zadnjih letih v zdravstvu občutijo tako pacienti
kot izvajalci zdravstvene nege sami; slednji smo na delo-
viščih izčrpani in nas zaradi večletnega nezaposlovanja
primanjkuje - trenutno primanjkuje okoli 2.300 izvajalcev
zdravstvene nege, ob tem pa se urniki zaposlenih zaradi
preobremenjenosti dostikrat ne izidejo več.
Poudarila je, da so medicinske sestre po raziskavah tudi
letos na prvem mestu po zaupanju v zdravstvu in na dru-
gem mestu med vsemi poklici v Sloveniji
To pomeni, da smo dobri in ponosni bodimo na to.
Zahvalila se je vsem v predsedstvu, ki so ji pomagali pri-
pravili to svečano prireditev in vsem vodstvenim delav-
cem, ki nam stojijo ob strani, da lahko Društvo uspešno
deluje.

SREBRNI ZNAK ZA ŽIVLJENJSKO DELO - 
MIRNA SMODIŠ VAUPOTIČ
Predlagatelji so o kolegici Mirni Smodič Vaupotič iz Psi-
hiatrične bolnišnice Ormož, dobitnici srebrnega znaka za
življenjsko delo zapisali:«Kolegica Mirna Smodiš Vaupo-
tič je po končani gimnaziji nadaljevala izobraževanje na
Visoki šoli za zdravstvene delavce v Ljubljani. Leta 1979
se je zaposlila v Psihiatrični bolnišnici Ormož kot odgo-
vorna medicinska sestra na oddelku za zdravljenje bole-
zni odvisnosti, nato pa na delovno mesto odgovorne me-
dicinske sestre moškega varovanega oddelka.
Leta 1998 je zaključila specializacijo iz psihiatrične zdrav-
stvene nege. Opravila je raziskovalno nalogo z naslovom
Izboljšanje kakovosti psihiatrične zdravstvene nege v Psi-
hiatrični bolnišnici Ormož. Prizadevala si je za izboljšave
na delovnem mestu, bila je pobudnica terapevtskim
skupnostim in jutranji rekreaciji na Varovanem moškem
oddelku.
Med njenimi osebnimi lastnostmi izstopa občutek za lju-
di, še zlasti za ljudi v stiski. Izžareva toplino, pozitivno
energijo, srčnost.
Takšna kot je do pacientov in njihovih svojcev, je tudi do
sodelavcev. Skrbi za dobre medosebne odnose, za obvla-
dovanje napornih delovnih pogojev in za preprečevanje
izgorelosti.
Marsikateremu sodelavcu s prisrčnim voščilom polepša
dan. Je spoštljiva, dosledna, zna poslušati in je korektna.
Z lastnimi idejami je prispevala pri oblikovanju standar-
dov in navodil s področja zdravstvene nege in zdravstve-
no vzgojnimi vsebinami, zapisanimi v zloženkah za pa-
ciente in svojce.
Je učiteljica in mentorica dijakom ter študentom. Pri de-
lu dosledno upošteva Zakon o pacientovih pravicah in Za-
kon o duševnem zdravju. Za svoje poklicno delo je preje-

la jubilejno priznanje psihiatrične sekcije.
Odlikuje jo pošten in neposreden odnos sodelavci. S svo-
jimi vrlinami in delom je prispevala k boljši kakovosti na
oddelku. Odlikujejo jo vrednote, ki jih v naši bolnišnici ce-
nimo.«

SREBRNI ZNAK DMSBZT PTUJ – ORMOŽ
Ana Kopše se je po končani Visoki šoli za zdravstvene de-
lavce v Ljubljani leta 1979 zaposlila v Splošni bolnišnici
Ptuj, vse do leta 1982, ko jo je življenjska pot zanesla v Ko-
per, zaposlila se je prav tako na internem oddelku v bol-
nišnici Ankaran, po porodnem dopustu je nadaljevala
službeno pot v bolnišnici Izola, nekaj časa v koronarni
enoti, nato kot oddelčna medicinska sestra na kardiolo-
škem oddelku. Sodelovala je v društvu »za srce« in v klu-
bu koronarnih bolnikov.
Leta 1995 se zaradi odločitve, da se vrne v svoj domači
kraj, ponovno zaposli v Splošni bolnišnici Ptuj, kjer bo v
drugi polovici letošnjega leta zaključila kariero kot medi-
cinska sestra in se posvetila poslanstvu babice.
Medicinsko sestro Ano Kopše bi opisali kot izredno od-
govorno in človekoljubno osebo. Ima etično držo, njena
osebnost in človečnost prispevata k humanizaciji odno-
sov. Odlikujejo jo strokovnost, zanesljivost, predvsem pa
predanost delu medicinske sestre in zavzetost za dobro
oskrbo pacienta.
Milena Horvat je izobraževanje za srednjo medicinsko
sestro zaključila leta 1979, istega leta se je zaposlila v
Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj na internem od-
delku.
Svojo poklicno pot je začela na internem oddelku, kjer de-
lo opravlja že 35 let. Skozi vsa leta delovanja kot srednja
medicinska sestra na internem oddelku posveča temu
poklicu požrtvovalen odnos. Usposobila se je tudi za de-
lo v kardiološkem kabinetu in mnogo let je te aktivnosti,
predvsem v veliko zadovoljstvo pacientov, tudi uspešno
opravljala. Še vedno se zavzema za pridobivanje novih
znanj, kar potrjuje z udeležbami na različnih izobraževa-
njih.
Milena s svojim odgovornim in zanesljivim delom, s svo-
jim prijaznim odnosom in bogatimi izkušnjami vrsto let
pomembno prispeva k delovanju internega oddelka.
Marija Božičko Kozel je leta 1982 končala Srednjo me-
dicinsko šolo v Mariboru. Leta 1984 se je zaposlila v Splo-
šni bolnišnici Ptuj, po končanem pripravništvu pa v Zdrav-
stvenem domu Ptuj, kot srednja medicinska sestra v splo-
šni ambulanti. Leta 1997 se je zaposlila v Zasebni ambu-
lanti dr. Zorice Berić, kjer je zaposlena še danes.
Marijo Božičko Kozel odlikujejo človekoljubnost, huma-
nost in korekten odnos do pacientov. S svojimi nasveti in
srčnostjo zna olajšati in potolažiti svoje paciente v težkih
trenutkih. Vsa leta svojega službovanja jo spremlja velika
odgovornost do dela. Marija je medicinska sestra z veliko
ljubeznijo do poklica, življenja in ljudi.
Marija Šalamun svojo poklicno pot opravlja na internem
oddelku bolnišnice Ptuj že 35 let. Kljub temu, da izobra-
ževanja na visoki šoli ni nadaljevala, je nekaj let na inter-
nem oddelku kot uspešna in strokovno usposobljena ose-
ba opravljala delo vodje negovalnega tima na oddelku.
Med leti 2003 in 2010 je tudi aktivno sodelovala v koro-
narnem društvu Ptuj, kjer je izvajala zdravstveno vzgojno



delo pacientov z obolenji srca in ožilja. V zadnjih letih po-
sebno pozornost posveča oskrbi kroničnih ran na oddel-
ku, vključena je tudi v skupino za oskrbo kroničnih ran.
Prav tako je odlična mentorica dijakom, pripravnikom in
novim sodelavcem. Marija je mirna, humana, enkratna
oseba, ki jo mlajše kolegice spoštujemo in cenimo.
Svečana podelitev srebrnih znakov je potekala v prijet-
nem vzdušju. Ponosni smo na svoje kolegice, na njihov
izjemni čut, ki ga kažejo v svojem vsakdanjem delu z bol-
niki. Ta dan smo jim želeli stisniti roko, jih objeti, se z nji-
mi veseliti, jim pokazati, da jih spoštujemo in cenimo!! Na
ta dan se pokaže stanovska povezanost in prav je tako!

Da pa je imelo naše druženje tudi hudomušen pridih,
nam je glasen smeh na obraz privabila humoristka Katja
Markež, ki nam je tudi nastavila ogledalo, kamor smo se
medicinske sestre lahko pogledale. In vesela sem, da se
še znamo poveseliti, nasmejati in v potrebnih situacijah
tudi zresniti!
Vsem prejemnicam srebrnih znakov in priznanj še enkrat
izrekam iskrene čestitke! Hvala vsem kolegicam, ki ste se
udeležile našega skupnega praznovanja. Preživeli smo iz-
jemen dan, pokazali smo, da znamo stopiti skupaj, da
znamo pohvaliti, da se znamo poveseliti in da spoštujemo
drug drugega! �
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Planinski pohod po Pohorju
Suzana Komperšak

Člani in članice Društva MSBZT Ptuj – Ormož smo se s svojimi otroki 6. 6. 2015 odpravili na potep po Pohorju.

P
ohorje je pogorje, ki leži v severovzhodni Sloveniji in je
pretežno poraščeno z iglastim gozdom. V dolžino meri
50, v širino pa 20 kilometrov. Najvišji vrh je Črni Vrh s

1543 m višine. Za Pohorje so značilna orjaška drevesa. Sg-
merjeva smreka blizu Ribnice na Pohorju meri 64 m višine,
Trbisova jelka na Hočkem Pohorju, velja za kraljico jelk,
Dolarjev kostanj je star več kot 500 let, deblo ima obseg
8,5 m.
Pod vznožjem Pohorja se začenja znamenita Slovenska
planinska pot od Maribora do Ankarana. Za Pohorje so
značilna barja: Lovrenška jezera, Črno jezero, Ribniško
jezero.
Za letošnji planinski pohod smo se v društvu odločili, da
spoznamo čudovito barje Lovrenških jezer in uživamo ob
planjah, obsežnih planinskih travnatih območjih, ki jih na-
jdemo v okolici Rogle, Črnega Vrha in Kop.

V soboto, 6. 6. 2015, se nas je 69 pohodnikov, v preču-
dovitem vremenu in prijetni temperaturi, podalo iz koče
na Pesku do Lovrenških jezer. Tam smo imeli daljši počitek
za uživanje v naravi ruševja in jezerc. Prepustili smo se tiši-
ni pohorskih gozdov in se čudili oblakom, ki so se podili po
nebu.
Nato nas je krožna pot vodila do Rogle, kjer smo stopili na
stolp in še uživali v razgledu na nepregledne daljave po-
horskih gozdov. Pot smo nato končali na začetku poti na
koči na Pesku, kjer smo uživali v pravi planinski malici.
Pot do Lovrenških jezer je ena najlepših poti na Pohorju.
Vsi udeleženci pohoda smo preživeli čudovit dan v odlični
družbi, prijetnem hladu, v sončku, brbončice so okušale
planinske jedi in na borovničev zavitek se bomo zagotovo
še vrnili. Polni lepih vtisov in prijetne utrujenosti smo se
vrnili domov. �

IZ DRUŠTEV

Udeleženci planinskega pohoda
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IZOBRAŽEVANJE

TEMA SREČANJA

POKLICNA ETIKA V PRAKSI
ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

Četrtek, 10. 9. 2015
DMBZT Ljubljana, Poljanska 14
Začetek ob 8.30 uri
Registracija udeležencev od 8. do 8.30. ure

Program izobraževanja

Program izobraževanja je objavljen na spletni
strani www.zbornica-zveza.si

Organizator

DMSBZT Ljubljana

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev

Kotizacija z DDV za člane znaša 60 €, za nečlane
120 € in se plača po izstavljenem računu.
Število udeležencev je omejeno do 32.

Licenčne in pedagoške točke
Vloga za pridobitev licenčnih točk za strokovno
izpopolnjevanje/izobraževanje je bila oddana na
Ministrstvo za zdravje.
Vloga za pridobitev pedagoških točk za vpis
strokovnega srečanja/dogodka v register
izpopolnjevanj/izobraževanj je bila oddana na
Zbornico – Zvezo.
Dodatne informacije in prijava
Prijava  preko prijavnice na spletni strani
DMSBZT Ljubljana:www.drustvo-med-sester-
lj.si (plačnik/zavod, davčna številka, številka
članske izkaznice, številka licence) do 3. 9. 2015,
oziroma do zasedenosti mest. Dodatne
informacije: Irma Kiprijanovič (041 754 695) -
irma.kiprijanovic@gmail.com

TEMA SREČANJA

OHRANJAJMO ZDRAVJE IN KREPIMO
TELO

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

Četrtek, 17. 9. 2015 
DMBZT Ljubljana, Poljanska 14
Začetek ob 16.10 uri
Registracija udeležencev od 15.45 do 16.10 ure

Program izobraževanja

Program izobraževanja je objavljen na spletni
strani www.zbornica-zveza.si

Organizator

DMSBZT Ljubljana

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev

KOTIZACIJE NI!
Število udeležencev je omejeno do 30.

Licenčne in pedagoške točke
Vloga za pridobitev licenčnih točk za strokovno
izpopolnjevanje/izobraževanje je bila oddana na
Ministrstvo za zdravje.
Vloga za pridobitev pedagoških točk za vpis
strokovnega srečanja/dogodka v register
izpopolnjevanj/izobraževanj je bila oddana na
Zbornico – Zvezo.
Dodatne informacije in prijava
Prijava  preko prijavnice na spletni strani
DMSBZT Ljubljana:www.drustvo-med-sester-
lj.si (plačnik/zavod, davčna številka, številka
članske izkaznice, številka licence) do 10. 09.
2015, oziroma do zasedenosti mest. Dodatne
informacije: Irma Kiprijanovič (041 754 695) -
irma.kiprijanovic@gmail.com

TEMA SREČANJA

STROKOVNI KLINIČNI VEČER V
SEPTEMBRU

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

Četrtek, 17. 9. 2015 ob 16. uri v veliki
predavalnici stolpnice Klinike za kirurgijo UKC
Maribor (16. nadstropje), Ljubljanska ulica 5,
2000 Maribor

Program izobraževanja

Cepljenja (obvezna in priporočena), asist. Zoran
Simonovič, spec. epidemiolog, Martina Klasinc,
dipl. m. s.

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in
zdravstvenih tehnikov Maribor (DMSBZT
Maribor)

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev
Strokovno izpopolnjevanje je za člane DMSBZT
Maribor brezplačno, za člane drugih regijskih
strokovnih društev znaša kotizacija 25 EUR, za
nečlane Zbornice - Zveze 50 EUR (DDV je
vključen v ceno). V ceno je vključena organizacija
kliničnega strokovnega večera in potrdilo o
udeležbi.

Licenčne in pedagoške točke

Strokovno izobraževanje je vpisano v register
strokovnih izpopolnjevanj Zbornice - Zveze
Slovenije za leto 2015.Izobraževanje je v
postopku pridobivanja LT na Ministrstvu za
zdravje. 

Dodatne informacije in prijava
Kotizacijo nakažete na TR DMSBZT Maribor,
številka 0451 5000 0111 670, sklic 0010 pri Nova
KBM d.d. Prijavo na strokovni klinični večer
opravite na spletni strani društva www.dmsbzt-
mb.si pod: PRIJAVA NA STROKOVNI KLINIČNI
VEČER 
Vljudno vabljeni.
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IZOBRAŽEVANJE

TEMA SREČANJA

ŽIVLJENJSKA AKTIVNOST -
PREHRANJEVANJE IN PITJE
OSKRBOVANCEV

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

Ponedeljek, 21. 9. 2015
DMBZT Ljubljana, Poljanska 14
Pričetek ob 15.30 uri
Registracija udeležencev od 15.15 do 15.30 ure

Program izobraževanja

Program izobraževanja je objavljen na spletni
strani www.zbornica-zveza.si

Organizator

DMSBZT Ljubljana

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev

Kotizacija z DDV za člane znaša 20 €, za nečlane
40 € in se plača po izstavljenem računu.
Število udeležencev je omejeno do 32.

Licenčne in pedagoške točke
Vloga za pridobitev licenčnih točk za strokovno
izpopolnjevanje/izobraževanje je bila oddana na
Ministrstvo za zdravje.
Vloga za pridobitev pedagoških točk za vpis
strokovnega srečanja/dogodka v register
izpopolnjevanj/izobraževanj je bila oddana na
Zbornico – Zvezo.
Dodatne informacije in prijava
Prijava  preko prijavnice na spletni strani
DMSBZT Ljubljana:www.drustvo-med-sester-
lj.si (plačnik/zavod, davčna številka, številka
članske izkaznice, številka licence) do 14. 09.
2015, oziroma do zasedenosti mest. Dodatne
informacije: Irma Kiprijanovič (041 754 695) -
irma.kiprijanovic@gmail.com

TEMA SREČANJA

ZAKONODAJA S PODROČJA
ZDRAVSTVA

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

Petek, 25. 9. 2015, v predavalnici "Nacionalnega
inštituta za javno zdravje Ljubljana", Zaloška
cesta 29, Ljubljana, začetek ob 7.30 uri.

Program izobraževanja

Program izobraževanja je objavljen na spletni
strani www.zbornica-zveza.si

Organizator

DMSBZT Ljubljana

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev

Kotizacija z DDV za člane znaša 60 EUR, ter 120
EUR za nečlane društva in se plača po
izstavljenem računu. V kotizacijo je všteto
gradivo in organizacija seminarja ter osvežitev
med odmori.     

Licenčne in pedagoške točke
Vloga za pridobitev licenčnih točk za strokovno
izpopolnjevanje/izobraževanje je bila oddana na
Ministrstvo za zdravje.
Vloga za pridobitev pedagoških točk za vpis
strokovnega srečanja/dogodka v register
izpopolnjevanj/izobraževanj je bila oddana na
Zbornico – Zvezo.
Dodatne informacije in prijava
Prijava preko prijavnice na spletni strani DMSBZT
Ljubljana: www.drustvo-med-sester-lj.si
(plačnik/zavod, davčna številka, številka članske
izkaznice, številka licence) do 18. 09.2015,
oziroma do zasedenosti. 
Dodatne informacije: Irma Kiprijanovič (041 754
695) oz. irma.kiprijanovic@gmail.com

TEMA SREČANJA

TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z
VKLJUČENIM AED

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

Ponedeljek, 28. 9. 2015 v Ljubljani
DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesta 14
Začetek ob 8.30
Registracija udeležencev med 8.00 in 8.30 uro

Program izobraževanja

Teoretična znanja, praktične veščine, preverjanje
znanja in veščin za izvajanje temeljnih
postopkov oživljanja. Program je v celoti
objavljen na spletni strani DMSBZT Ljubljana
www.drustvo-med-sester-lj.si

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in
zdravstvenih tehnikov Ljubljana v sodelovanju s
Sekcijo reševalcev v zdravstvu Zbornice - Zveze.

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev

Kotizacija z DDV za člane znaša 80 €, za nečlane
160 € in se plača po izstavljenem računu. Število
udeležencev je omejeno do 32 udeležencev.

Licenčne in pedagoške točke
Vloga za pridobitev licenčnih točk za strokovno
izpopolnjevanje/izobraževanje je bila oddana na
Ministrstvo za zdravje. Vloga za pridobitev
pedagoških točk za vpis strokovnega
srečanja/dogodka v register
izpopolnjevanj/izobraževanj je bila oddana na
Zbornico – Zvezo.

Dodatne informacije in prijava

Prijava preko prijavnice na spletni strani DMSBZT
Ljubljana: www.drustvo-med-sester-lj.si
(plačnik/zavod, davčna številka) do 19. 09. 2015,
oziroma do zasedenosti. Dodatne informacije:
Irma Kiprijanovič (041 754 695) oz.
irma.kiprijanovic@gmail.com
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IZOBRAŽEVANJE

TEMA SREČANJA

VARNA IN UČINKOVITA
KOMUNIKACIJA V ZDRAVSTVU

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

Četrtek, 1. 10. 2015
Psihiatrična bolnišnica Idrija, predavalnica A
stavbe, I. nadstropje
Začetek ob 15.30 uri
Registracija udeležencev od 15.15 do 15.30 ure

Program izobraževanja

Program izobraževanja je objavljen na spletni
strani www.zbornica-zveza.si

Organizator

DMSBZT Ljubljana

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev

Kotizacije ni!
Število udeležencev je omejeno do 80.

Licenčne in pedagoške točke
Vloga za pridobitev licenčnih točk za strokovno
izpopolnjevanje/izobraževanje je bila oddana na
Ministrstvo za zdravje.
Vloga za pridobitev pedagoških točk za vpis
strokovnega srečanja/dogodka v register
izpopolnjevanj/izobraževanj je bila oddana na
Zbornico – Zvezo.
Dodatne informacije in prijava

Prijava  preko prijavnice na spletni strani
DMSBZT Ljubljana:www.drustvo-med-sester-
lj.si (številka članske izkaznice, številka licence)
do 26. 09. 2015, oziroma do zasedenosti mest.
Dodatne informacije: Irma Kiprijanovič (041 754
695) - irma.kiprijanovic@gmail.com

TEMA SREČANJA

TUDI BESEDA JE ZDRAVILO

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

6. in 7.  oktober 2015, Ljubljana
DMSBZT Ljubljana, Poljanska 14
Začetek ob 8. uri
Registracija udeležencev od 7.45 - 8.00 ure

Program izobraževanja

Program izobraževanja je objavljen na spletni
strani www.zbornica-zveza.si

Organizator

DMSBZT Ljubljana v sodelovanju z Elite
izobraževanje d. o. o., Ljubljana 

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev

Izobraževanje je namenjeno članom/icam
DMSBZT Ljubljana. Prispevek je 25 €.

Licenčne in pedagoške točke
Vloga za pridobitev licenčnih točk za strokovno
izpopolnjevanje/izobraževanje je bila oddana na
Ministrstvo za zdravje.
Vloga za pridobitev pedagoških točk za vpis
strokovnega srečanja/dogodka v register
izpopolnjevanj/izobraževanj je bila oddana na
Zbornico – Zvezo.
Dodatne informacije in prijava
Prijava  preko prijavnice na spletni strani
DMSBZT Ljubljana:www.drustvo-med-sester-
lj.si (plačnik/zavod, davčna številka, številka
članske izkaznice, številka licence) do
30.09.2015 oziroma do zasedenosti mest (20).
Dodatne informacije: Irma Kiprijanovič (041 754
695) - irma.kiprijanovic@gmail.com

TEMA SREČANJA

POKLICNA ETIKA - MENEDŽMENT
ZDRAVSTVEN IN BABIŠKE NEGE V LUČI
ETIKE

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

Četrtek, 8. 10. 2015
DMBZT Ljubljana, Poljanska 14
Začetek ob 8. uri
Registracija udeležencev od 7.30 do 8.00 ure

Program izobraževanja

Program izobraževanja je objavljen na spletni
strani www.zbornica-zveza.si in  
www.drustvo-med-sester-lj.si

Organizator

DMSBZT Ljubljana

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev

Kotizacija z DDV za člane znaša 120 €, za nečlane
Zbornice - Zveze je kotizacija 240 €  in se plača
po izstavljenem računu.
Število udeležencev je omejeno do 24.

Licenčne in pedagoške točke
Vloga za pridobitev licenčnih točk za strokovno
izpopolnjevanje/izobraževanje je bila oddana na
Ministrstvo za zdravje.
Vloga za pridobitev pedagoških točk za vpis
strokovnega srečanja/dogodka v register
izpopolnjevanj/izobraževanj je bila oddana na
Zbornico – Zvezo. 
Dodatne informacije in prijava
Prijava  preko prijavnice na spletni strani
DMSBZT Ljubljana:www.drustvo-med-sester-
lj.si (plačnik/zavod, davčna številka, številka
članske izkaznice, številka licence) do 30. 09.
2015, oziroma do zasedenosti mest. Dodatne
informacije: Irma Kiprijanovič (041 754 695) -
irma.kiprijanovic@gmail.com
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IZOBRAŽEVANJE

TEMA SREČANJA

POMEN PREHRANE

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

Petek, 9. 10. 2015 v Strunjanu, Talaso Strunjan.   
Registracija med 8.30 in 9.30

Program izobraževanja

1. sklop: PREHRANA 
2. sklop: PREHRANA IN USTNO ZDRAVJE
3. sklop PREHRANA V VSEH STAROSTNIH
OBDOBJIH

Organizator

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov v splošni medicini in
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov v zobozdravstvu 
Zbornice - Zveze

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev

Kotizacija z DDV znaša 190 € (članom ZZBNS, ki
imajo poravnane članske obveznosti, se  prizna
50 % popust in znaša 95 €); vključuje prehrano
in zbornik srečanja. Kotizacija se  poravna po
prejetju računa.

Licenčne in pedagoške točke

Licenčne točke: Strokovno srečanje je v postopku
pridobitve licenčnih točk na MZ RS.

Pedagoške točke: Strokovno srečanje je v
postopku pridobitve točk Zbornice-Zveze.

Dodatne informacije in prijava
Prijave preko elektronske prijavnice na spletni strani
Zbornice-Zveze. Prijava možna najkasneje do 30. 9.
2015 oz. do zapolnitve mest (100).
Dodatne informacije dobite: na elektronski naslov
sekcije sekcijasplosnemedicine@gmail.com, 
pri predsednici strokovne sekcije splošne medicine
Tadeji Bizjak na telefon 040 231 312, 
pri predsednici strokovne sekcije v zobozdravstvu
Marini Čok  na telefon 051 396 296 ter pri članicah IO
obeh sekcij.

TEMA SREČANJA

STANOVALEC Z DEMENCO -
NEGOVANJE IN SKRB

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

Petek, 16. 10. 2015
DMBZT Ljubljana, Poljanska 14
Začetek ob 8.30 uri
Registracija udeležencev od 8.00 do 8.30 ure

Program izobraževanja

Program izobraževanja je objavljen na spletni
strani www.zbornica-zveza.si

Organizator

DMSBZT Ljubljana

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev

Kotizacija z DDV za člane znaša 20 €, za nečlane
40 € in se plača po izstavljenem računu.
Število udeležencev je omejeno do 32.

Licenčne in pedagoške točke
Vloga za pridobitev licenčnih točk za strokovno
izpopolnjevanje/izobraževanje je bila oddana na
Ministrstvo za zdravje.
Vloga za pridobitev pedagoških točk za vpis
strokovnega srečanja/dogodka v register
izpopolnjevanj/izobraževanj je bila oddana na
Zbornico – Zvezo.
Dodatne informacije in prijava
Prijava  preko prijavnice na spletni strani
DMSBZT Ljubljana:www.drustvo-med-sester-
lj.si (plačnik/zavod, davčna številka, številka
članske izkaznice, številka licence) do 09. 10.
2015, oziroma do zasedenosti mest. Dodatne
informacije: Irma Kiprijanovič (041 754 695) -
irma.kiprijanovic@gmail.com

TEMA SREČANJA

TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z
VKLJUČENIM AED

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

Ponedeljek, 19. 10. 2015 v Ljubljani
DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesta 14
Začetek ob 8.30 uri
Registracija udeležencev med 8.00 in 8.30 uro

Program izobraževanja

Teoretična znanja, praktične veščine, preverjanje
znanja in veščin za izvajanje temeljnih
postopkov oživljanja. Program je v celoti
objavljen na spletni strani DMSBZT Ljubljana
www.drustvo-med-sester-lj.si

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in
zdravstvenih tehnikov Ljubljana v sodelovanju s
Sekcijo reševalcev v zdravstvu Zbornice - Zveze

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev

Kotizacija z DDV za člane znaša 80 €, za nečlane
160 € in se plača po izstavljenem računu. Število
udeležencev je omejeno do 32 udeležencev.

Licenčne in pedagoške točke
Vloga za pridobitev licenčnih točk za strokovno
izpopolnjevanje/izobraževanje je bila oddana na
Ministrstvo za zdravje. Vloga za pridobitev
pedagoških točk za vpis strokovnega
srečanja/dogodka v register
izpopolnjevanj/izobraževanj je bila oddana na
Zbornico – Zvezo.     

Dodatne informacije in prijava

Prijava preko prijavnice na spletni strani DMSBZT
Ljubljana: www.drustvo-med-sester-lj.si
(plačnik/zavod, davčna številka) do 9. 10. 2015,
oziroma do zasedenosti. Dodatne informacije:
Irma Kiprijanovič (041 754 695) oz.
irma.kiprijanovic@gmail.com
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IZOBRAŽEVANJE

TEMA SREČANJA

DIAGNOSTIČNO - TERAPEVTSKI
POSTOPKI

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

19. 10. 2015, Hotel Mons, Ljubljana
Registracija udeležencev od 7.30 do 9.ure; ob
registraciji potrebujete člansko izkaznico

Program izobraževanja

Program izobraževanja bo objavljen na spletni
strani Zbornice-Zveze

Organizator

Zbornica - Zveza,
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov v socialnih zavodih

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev
Kotizacija z DDV znaša  190 € 
Za člane Zbornice-Zveze znaša  95 €.  
Kotizacijo nakažite na TRR ZZBNS-ZSDMSBZTTS:
0201 5025 8761 480, 
sklic na št.00 0227-19102015, s pripisom
»Sekcija MS in ZT v socialnih  zavodih«  ali po
izstavitvi računa.

Licenčne in pedagoške točke
Vloga za pridobitev licenčnih točk za strokovno
izpopolnjevanje/izobraževanje, bo oddana na
Ministrstvo za zdravje.
Vloga za pridobitev pedagoških točk za vpis
strokovnega srečanja/dogodka v  register
izpopolnjevanj/izobraževanj bo oddana na
Zbornico-Zvezo
Dodatne informacije in prijava

Prijava preko e prijavnice na spletni strani
Zbornice-Zveze.
Dodatne informacije možne na e-naslov:
renata.pirnar@dsokocevje.si, GSM 041 360 606

TEMA SREČANJA

ZDRAVSTVENA NEGA ZDRAVEGA IN
BOLNEGA DOJENČKA   

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

23. in 24.oktober, Otočec

Program izobraževanja

Program izobraževanja bo objavljen na spletni
strani Zbornice - Zveze

Organizator

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije -
Zveza strokovnih društev medicinskih sester,
babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov v pediatriji 

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev
Kotizacija z vštetim DDV je 320 €, (za člane
Zbornice - Zveze se prizna 50 % popust in znaša
160 €) Kotizacijo nakažite na transakcijski račun
Zbornice - Zveze 02015-0258761480, sklic na
številko 
00 0209-23102015 ali jo poravnate po
izstavljenem računu 
Licenčne in pedagoške točke
Vloga za pridobitev licenčnih točk za strokovno
izpopolnjevanje/izobraževanje je bila oddana na
Ministrstvo za zdravje. Vloga za pridobitev
pedagoških točk za vpis strokovnega
srečanja/dogodka v register
izpopolnjevanj/izobraževanj je bila oddana na
Zbornico – Zvezo. 
Dodatne informacije in prijava

Elektronske prijave so možne preko spletne
strani Zbornice - Zveze: http://www.zbornica-
zveza.si/sl (e-prijavnica).V kolikor imate težave,
nam lahko postavite
vprašanje ali se prijavite po e pošti:
dobercvet@gmail.com  pri Andreji Doberšek

TEMA SREČANJA

ŽIVLJENJSKA AKTIVNOST - ODVAJANJE
IN IZLOČANJE OSKRBOVANCEV

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

Ponedeljek, 26. 10. 2015
DMBZT Ljubljana, Poljanska 14
Začetek ob 15.30 uri
Registracija udeležencev od 15.15 do 15.30 ure

Program izobraževanja

Program izobraževanja je objavljen na spletni
strani www.zbornica-zveza.si

Organizator

DMSBZT Ljubljana

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev

Kotizacija z DDV za člane znaša 20 €, za nečlane
40 € in se plača po izstavljenem računu.
Število udeležencev je omejeno do 32.

Licenčne in pedagoške točke
Vloga za pridobitev licenčnih točk za strokovno
izpopolnjevanje/izobraževanje je bila oddana na
Ministrstvo za zdravje.
Vloga za pridobitev pedagoških točk za vpis
strokovnega srečanja/dogodka v register
izpopolnjevanj/izobraževanj je bila oddana na
Zbornico – Zvezo.
Dodatne informacije in prijava
Prijava  preko prijavnice na spletni strani
DMSBZT Ljubljana:www.drustvo-med-sester-
lj.si (plačnik/zavod, davčna številka, številka
članske izkaznice, številka licence) do 19. 10.
2015, oziroma do zasedenosti mest. Dodatne
informacije: Irma Kiprijanovič (041 754 695) -
irma.kiprijanovic@gmail.com
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IZOBRAŽEVANJE

TEMA SREČANJA

POKLICNA ETIKA V DOMOVIH ZA
STAREJŠE OBČANE

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

Četrtek, 5. 11. 1015
DMBZT Ljubljana, Poljanska 14
Začetek ob 8.30 uri
Registracija udeležencev od 8.00 do 8.30 ure

Program izobraževanja

Program izobraževanja je objavljen na spletni
strani www.zbornica-zveza.si

Organizator

DMSBZT Ljubljana

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev

Kotizacija z DDV za člane znaša 20 € in se plača
po izstavljenem računu.
Število udeležencev je omejeno do 30.

Licenčne in pedagoške točke
Vloga za pridobitev licenčnih točk za strokovno
izpopolnjevanje/izobraževanje je bila oddana na
Ministrstvo za zdravje.
Vloga za pridobitev pedagoških točk za vpis
strokovnega srečanja/dogodka v register
izpopolnjevanj/izobraževanj je bila oddana na
Zbornico – Zvezo.
Dodatne informacije in prijava
Prijava  preko prijavnice na spletni strani
DMSBZT Ljubljana:www.drustvo-med-sester-
lj.si (plačnik/zavod, davčna številka, številka
članske izkaznice, številka licence) do 29. 10.
2015, oziroma do zasedenosti mest. Dodatne
informacije: Irma Kiprijanovič (041 754 695) -
irma.kiprijanovic@gmail.com

TEMA SREČANJA

ŽIVLJENJSKA AKTIVNOST - GIBANJE IN
USTREZNA LEGA OSKRBOVANCEV

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

Ponedeljek, 16. 11. 2015
DMBZT Ljubljana, Poljanska 14
Začetek ob 15.30 uri
Registracija udeležencev od 15.15 do 15.30 ure

Program izobraževanja

Program izobraževanja je objavljen na spletni
strani www.zbornica-zveza.si

Organizator

DMSBZT Ljubljana

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev

Kotizacija z DDV za člane znaša 20 €, za nečlane
40 € in se plača po izstavljenem računu.
Število udeležencev je omejeno do 32.

Licenčne in pedagoške točke
Vloga za pridobitev licenčnih točk za strokovno
izpopolnjevanje/izobraževanje je bila oddana na
Ministrstvo za zdravje.
Vloga za pridobitev pedagoških točk za vpis
strokovnega srečanja/dogodka v register
izpopolnjevanj/izobraževanj je bila oddana na
Zbornico – Zvezo.
Dodatne informacije in prijava
Prijava  preko prijavnice na spletni strani
DMSBZT Ljubljana:www.drustvo-med-sester-
lj.si (plačnik/zavod, davčna številka, številka
članske izkaznice, številka licence) do 9. 11.
2015, oziroma do zasedenosti mest. Dodatne
informacije: Irma Kiprijanovič (041 754 695) -
irma.kiprijanovic@gmail.com

TEMA SREČANJA

16. STROKOVNO SREČANJE
MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN
ZDRAVSTVENIH TEHIKOV CELJE »Z
UVAJANJEM SPREMEMB DO BOLJŠEGA
ZDRAVJA PACIENTOV IN ZAPOSLENIH«
Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

9. 10. 2015, Celje, Dom sv. Jožefa Celje, 
začetek ob 8uri. 

Program izobraževanja

Program izobraževanja je objavljen na spletni
strani www.dmsbzt-celje.si, www.sb-celje.si in
ZB - ZV.

Organizator

Splošna bolnišnica Celje in DMSBZT Celje

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev

Kotizacije za člane DMSBZT Celje in zaposlene v
Splošni bolnišnici Celje NI, za nečlane 40 EUR z
ddv. Kotizacijo nakažete v mesecu oktobru na
TRR Splošne bolnice Celje, SI56 0110-0603-
02760-827, s sklicem 106, srečanje medicinskih
sester. 

Licenčne in pedagoške točke

Izobraževanje je vpisano v register strokovnih
izpoponjevanj Zbornice - Zveze. Vloga za
licenčne točke je oddana na MZ.

Dodatne informacije in prijava

Prijavite se lahko preko e-prijavnice, ki jo dobite
na www.sb-celje.si. Prijave zbiramo do 7.
oktobra oz. do zasedenosti mest. Dodatne
informacije dobite na tel. 051 676 546, 
Darja Plank.



NAGRADNA KRIŽANKA TOSAMA d. o. o. Marko Drešček

to.to TraxIt termometer
Tosama predstavlja termometer, s katerim merimo temperaturo neprekinjeno – do 48 ur. Razveselile so se ga predvsem mamice, saj odslej pri otrocih telesno
temperaturo merijo hitro, varno in enostavno. Termometer je narejen v obliki obliža, otroku pa ga nalepimo pod pazduho. Med merjenjem zato otroka ne bo motil,
ves čas se bo lahko normalno gibal, za vsak odčitek pa mu samo privzdignemo roko. Termometer temperaturo pokaže s pomočjo tekočih kristalov v obliki obarvanih
pik, zato je meritev zelo natančna.  
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JANSKI DELO IN ALAN
VOJNI TOPLOTO BATES

TROPSKI
VIHAR RAZKOŠNA
VRTIN- KO IJA

ASTE Z VPREGO
OBLIKE

PRVINA ZDENKO BIVŠI
POMENSKE ISKRA HRVAŠKI
PODSTAVE KOŠAR-

STAVKA KAR (ŽAN)

OZNA ENE
RKE

RAZPORE-
DITE V LIK.
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KI SE DELA NEPOU-
LASTNOST LOVEKA,

4

NEGA
ENEGA, NEOBVEŠ E-

Pravilne rešitve - geslo nagradne križanke nam posredujte do 20. avgusta na naslov Zbornica – Zveza, Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana 
ali po e-pošti na naslov clanarina@zbornica-zveza.si in izžrebali bomo 5 nagrajencev. 

Med pravilnimi rešitvami bomo izžrebali 5 nagrad, ki jih prispeva Tosama d. o. o. Vrednost dveh prvih nagrad predstavlja storitev ali izdelek 
v okvirni vrednosti 30,00 evrov za posamezno nagrado, vrednost dveh drugih nagrad predstavlja storitev ali izdelek v okvirni vrednosti 20,00 evrov 

za posamezno nagrado, vrednost tretje nagrade pa predstavlja storitev ali izdelek v okvirni vrednosti 10,00 evrov.


