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Namesto inventure

Darinka Klemenc

Vsi aktivni člani in članice Zbornice – Zveze ste/smo enako zaslužni, ko za leto 2014
delamo bilanco, zlasti vsebinsko, kaj smo uspeli v tem letu skupaj narediti. Hvala vam. 

4 UTRIP Januar 2015

UVODNIK

V
odstva strokovnih društev in strokovnih sekcij predstavljamo jedro organizacije in
jedro zdravstvene in babiške nege ter oskrbe v državi; vsak posebej je zaslužen, tudi
v letu, ki se izteka, da se organizacija, ki bo leta 2017 stara 90 let, in drugi, zbornični

del, je že prešel dvajseta leta, razvija in deluje, kljub večletni gospodarski, politični krizi in
krizi vrednot. Zasluga, da se razvija stroka, vključno z izobraževanjem, raziskovanjem,
publiciranjem, kakovostnim in varnim delom v kliničnih okoljih, umeščanjem profesije
zdravstvene in babiške nege v strokovni in družbeno politični prostor, je naša skupna.
Kljub poskusom in pritiskom, težnjam po zniževanju kadrovskih in strokovnih
standardov tako v izobraževanju kot kliničnih okoljih, pustošenju po kadrovski situaciji
zaradi ZUJF-a, posledični izgorelosti ljudi, pritiskih na management zdravstvene in
babiške nege, politični negotovosti ob pogostih menjavah vlade, se tako stroka kot
organizacija umeščata na solidno mesto v sistemu zdravstvenega in socialnega varstva.
Verjamemo, da nam dvigujejo ugled med pacienti in v družbi nasploh, poleg predanosti
delu, želji po stalni nadgradnji znanj in usposobljenosti, dostojanstvo in prijaznost, s
katerima večinsko obravnavamo paciente, še vedno visoke etične norme. Ob dejstvu, da
se zavzemamo za pretežno javno zdravstvo, so nas za zdaj obšle nekatere neprijetne
zadeve, ki drugim poklicnim skupinam niso prizanesle (npr. korupcija), tako da smo v tem
pogledu lahko zadovoljni in ponosni.  
Zahvala gre številnim: Upravnemu odboru Zbornice – Zveze, zaposlenim v pisarni, vsem,
ki vodite regijska strokovna društva, strokovne sekcije, delovne skupine, druga telesa,
urednikujete – obe publikaciji Obzornik zdravstvene nege in Utrip, zahvaljujemo se
Častnemu razsodišču, Nadzornemu odboru, neštetim, ki pomagate razvijati vsebine,
prepoznavnost, povezujete članstvo in nadgrajujete organizacijsko kulturo Zbornice -
Zveze. 
Dragoceno delo, ki ga želim letos še posebej poudariti, sta oba kodeksa etike, ki sta v
lični, na daleč razpoznavni knjižici, ugledala luč sveta. Naj vas usmerjata in naj svetita
preko 15 tisočim izvajalcem zdravstvene in babiške nege in oskrbe, našim članicam in
članom pri njihovem delu, še posebej pri vsakodnevnih etičnih ravnanjih in dilemah. 
Dodajmo drugi dokument, ki je izšel letos, to so Kompetence Slovenske vojske, ki so
koristne ne le za našo državo, zanimive so tudi za Zvezo NATO. Ponosni smo na lepo
število nacionalnih protokolov, potrjenih tudi na RSKZN in zdaj že objavljenih na naših
spletnih straneh; nekatere bomo objavili tudi v Utripu. V tem letu smo od večjih
dokumentov oblikovali »Stališča Zbornice – Zveze o aktualni problematiki na
področju zdravstva in predlogih za reševanje krize«, pred zaključkom so usmeritve in
vodila o strokovnih presojah s svetovanjem, napisan imamo zakon o zdravstveni in
babiški negi ter oskrbi, ki čaka zelene luči politike. Z ministrico smo vzpostavili
sodelovanje In seveda – tu so še javna pooblastila, za katera si prizadevamo pri vsaki
vladi in ministru znova in znova; glede na to, kdo bo v prihodnje opravljal regulacijo
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obeh poklicev, za katero si prizadevamo, država in zdravstvena politika najbolj konkretno
sporočata, ali res cenita stroko zdravstvene in babiške nege, ki je nedvomno sposobna
lastne refleksije, torej tudi lastne regulacije, kot drugje po državah v razvitem svetu.
Na stotine sestankov, odposlanih dopisov, narejenih dokumentov, odgovorjenih e-
sporočil, telefonskih pogovorov (najbrž smo tudi kaj pozabili in spregledali), tudi
prostovoljnih ur dela za stroko in organizacijo, nešteto kilometrov, ki ste jih prevozili z
vseh koncev države, da ste nam pomagali, se ponoči vračali domov na drugi konec
Slovenije, menjavali urnike dela  v službi , da ste lahko sodelovali, porabili svoj dopust in
proste ure, vse to je neprecenljivo, zato vsem velika hvala. 
Zaključimo staro leto v prepričanju, da smo dobro delali, da smo strokovni, usposobljeni
in kompetentni na svojih delovnih mestih, željni znanj in novih izzivov, precej potrpežljivi
in psihofizično opremljeni za delo z ljudmi v najhujših trenutkih, se trudimo biti korektni,
če že ne vedno dovolj prijazni do svojih sodelavk in sodelavcev, etično in moralno kot
poklicna skupina nekompromitirani, kar nedvomno šteje. Pojdimo v novo leto in novim
izzivom naproti kot enovit glas stroke, civilne strokovne družbe , ki želi prispevati,
sodelovati, biti ponosna na dejstvo, da smo si zaslužili priznanje, ki nam ga dnevno
izrekajo zlasti pacienti. 
Nič ni samo po sebi umevno in ravnokar zaključena ena največjih EU potrošniških
raziskav Trusted Brand 2014, ki jo organizira revija Reader’s Digest po vsem svetu že 14.
leto, je pokazala, da smo medicinske sestre še vedno med najbolj zaupanja vrednimi
poklici, takoj za gasilci; delimo si, skupaj s piloti, ugledno drugo mesto. Tudi v Sloveniji je
87 odstotkov vprašanih namenilo svoj glas prav tema dvema skupinama, 90 odstotkov
pa gasilcem. Zato dovolite, da vam v imenu tistih, ki te možnosti nimajo, , zahvalim za vso
strokovno skrb in človeško toplino, ki ste jo v tem letu nudili slehernemu človeku, ki je bil
v letu, ki se izteka, potreben vaše strokovne oskrbe.. Ne vemo, koliko časa bomo še
zmogli napore in zdržali v primežu zniževanja kadra, pritiskov na našo stroko, tudi na
management, da znižuje in zmanjšuje vire tako kadrovske kot vse druge; ZUJF je naredil
svoje, na to stalno opozarjamo. A poskusimo obdržati svoje dostojanstvo, zlasti pa
strokovnost, etičnost, lastno identiteto in avtonomijo, kar smo leta razvijali, še naprej.
Menda se gospodarstvo izvija iz primeža krize, tako slišimo te dni. Morda pa res …
Spoštovani, naj bo to odlično drugo mesto zaupanja pacientov v medicinske sestre
kompliment za nazaj. Iskreno priznanje in zahvala tudi z naše strani (tudi moje osebno)
za nazaj in srečno, uspešno, zadovoljno naprej. Bilo je vredno. Hvala v imenu pacientov,
ki ne morejo s te pozicije poslati zahvale, njihov glas šibkejši, a obstaja. Nedavno so se
javno zavzeli za izboljšanje pogojev in plačila medicinskih sester in s peticijo dali vedeti,
da nas spremljajo in cenijo naše delo. Hvala jim za to solidarnostno gesto.
Posvetimo se v dneh, ki prihajajo, tudi samim sebi, svojim bližnjim, spomnimo se na tiste,
ki nimajo s kom praznovati … Vsem pa želim vse dobro v novem letu 2015. Srečno. �
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Prostovoljstvo ni nekaj novega. Je naravni instinkt družbe
po samoohranitvi in ima dolgoletno tradicijo v našem ži-
vljenjskem prostoru. Sega v čase, ko je bila sosedska po-
moč in medsebojno sodelovanje ljudi, bistvenega pome-
na. Tudi v slovenskih bolnišnicah je čedalje bolj razvito
prostovoljstvo, ki poteka v organizaciji več društev. Pro-
stovoljstvo bogati, popestri in normalizira bivanje pa-
cientov. Bivanje ali pa že samo obisk v bolnišnici, včasih ni
prav prijetna izkušnja. Pobudnik prostovoljstva v bolniš-
nicah je bil Center za promocijo zdravja, ki deluje v sklo-
pu Slovenske filantropije in je leta 1996 ustanovil projekt
Uvajanje prostovoljnega dela v slovenske bolnišnice.

4. december
Udeležba predsednice Zbornice – Zveze na 45-letnici de-
lovanja Društva za gerontologijo z okroglo mizo na temo:
Kam gre slovenska gerontologija?  
Na 42. redni seji so se sestali članice in člani Odbora stro-
kovnih sekcij in obravnavali naslednji dnevni red: 
1. Pregled in sprejem zapisnika 41. seje OSS-a z dne

2. 10. 2014
2. Poročilo o aktualnih dogodkih na Zbornici – Zvezi   

a. Poročilo o delu Upravnega odbora
b. Poročilo z RSKZN 
c. Nacionalni protokoli 

3. 30 minut za praktične nasvete vodenja strokovne
sekcije

a. Kotizacije na strokovnih srečanjih
b. Katalog delavnic
c. Raziskava Stres in zdravje medicinskih sester 
d. Posodobitev portala organizatorjev 

4. Priprave na 10. kongres zdravstvene in babiške ne-
ge Slovenije

5. Pobude in predlogi
Sestanek Delovne skupine za pripravo dokumenta stro-
kovne presoje s svetovanjem
Zdravstvena fakulteta Univerza v Ljubljani je praznovala
okrogli jubilej: 60-letnico svojega delovanja. Slovesnosti
se je udeležilo tudi vodstvo Zbornice – Zveze. Na slavno-
stni akademiji je dekanja doc. dr. Marija Zaletel predsta-
vila pot, ki jo je prehodila fakulteta. Slavnostna govornica
je bila prof. dr. Majda Pahor, prisotne je pozdravil tudi žu-
pan Ljubljane Zoran Jankovič. Čestitamo.

Delo Zbornice - Zveze december 2014
Monika Ažman, Darinka Klemenc

Pravijo, ko se ena vrata zaprejo, se druga odprejo. Tako se izteče tudi staro leto in začne novo. Pozabljene so stare
razvade, pregrehe in zamere in vse se začenja na novo. Trdne sklepe in zaobljube najbolj pogumni zapišejo in
izobesijo na vidno mesto, drugi si jih skušamo za začetek le zapomniti. Med največkrat izrečenimi zaobljubami in
načrti so zagotovo tiste, povezane s premikom kazalca na osebni tehtnici v smeri navzdol in tokrat čisto zares na
račun povečane telesne aktivnosti. Sem sodi še zdrava prehrana, porazdeljena preko celega dne, prava količina
spanja itd. Zaobljuba, da so službene aktivnosti pomembne ravno prav, skrb za družino in druženje s prijatelji pa
tisto, česar ne bomo nikoli obžalovali.  
Zagotovo ne bomo obžalovali nič od tega, kar smo zapisali v vseh devetih številkah glasila v letu 2014. Vse
zapisano je že zgodovina in gradivo za naše zanamce. Škoda je pravzaprav le tistega, česar nismo zapisali in bo
morda za vedno spregledano. Da bi bilo tega čim manj, smo za vas zabeležili tudi aktivnosti, ki smo jih soustvarjali
v zadnjem mesecu leta 2014.

1. december 
Sestanek s sindikati, ki pokrivajo medicinske sestre, babi-
ce, zdravstvene tehnike in bolničarje na temo kadrovskih
normativov in oblikovanja strokovnega stališča na pred-
log optimizacije kadrovskih normativov s strani ministr-
stva za zdravje. Sestanek je bil sklican na pobudo Sindi-
kata zdravstva in socialnega varstva Slovenije, udeležili
sta se ga še vodstvi Sindikata delavcev v zdravstveni ne-
gi Slovenije in Sindikata zdravstva in socialnega skrbstva
Slovenije. 

2. december 
Po sedmih letih svojega delovanja se je Visoka šola za
zdravstveno nego Jesenice preoblikovala v Zdravstveno
fakulteto Jesenice; inavguracije se je udeležilo tudi vod-
stvo Zbornice – Zveze. Čestitamo. Del zapisa (spletna
stran FZ Jesenice) z okrogle mize: »Darinka Klemenc,
predsednica, Zbornice zdravstvene in babiške nege Slo-
venije – Zveze društev medicinskih sester, babic in zdrav-
stvenih tehnikov Slovenije, pa je opozorila na še vedno
prešibek vpliv stroke zdravstvene nege pri uveljavljanju
standardov, ki bodo imeli za posledico višjo kakovost
zdravstvene obravnave za paciente in večjo učinkovitost
zdravstva. »Veliko škodo stroki neposredno povzroča tu-
di Zakon o uravnoteženju javnih financ, ZUJF, ki je pre-
prečil vlaganje v izobraževanje za pridobitev izobrazbe
zaposlenih s strani delodajalca.«

3. december 
Na Zbornici – Zvezi so se sestale članice Delovne skupine
medicinskih sester v zdravstveni in zobozdravstveni vzgo-
ji in preventivi, ki deluje v okviru Sekcije medicinskih se-
ster in zdravstvenih tehnikov v splošni medicini ter va-
bljene strokovnjakinje z NIJZ, ki pripravljajo programe v
okviru projekta „Za boljše zdravje in zmanjševanje nee-
nakosti v zdravju“, krajše poimenovanem „Skupaj za zdra-
vje“, ki ga vodi NIJZ v okviru Norveškega finančnega me-
hanizma (NFM). Sestanek se je v tem smislu dotikal tudi
pobude Zbornice – Zveze o umestitvi šolske medicinske
sestre v slovenski prostor.
Splošna bolnišnica Novo mesto je praznovala 10 let pro-
stovoljstva; na spletnih straneh so zapisali:

DELO ZBORNICE – ZVEZE



5.decembra
smo bili zelo ponosni na našo članico, dolgoletno pred-
sednico DMSBZT Pomurja Milko Kavaš, ki je na naš pred-
log in na predlog DMSBZT Pomurje (društvu se opraviču-
jemo, da je izpadlo iz nabora predlagateljev) prejela viso-
ko priznanje Državnega sveta RS za najzaslužnejšo pro-
stovoljko; takole so ji čestitali predsednice in predsednik
regijskih strokovnih društev:

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – 
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in

zdravstvenih tehnikov Slovenije
Spoštovana kolegica, 

M i l k a     K a v a š,
iskreno Ti čestitamo ob prejemu

visokega priznanja Državnega sveta RS
in prejemu plakete za najzaslužnejšo prostovoljko.

Ponosni smo nate in Tvoje obsežno, časti vredno delo
na področju skrbi za najranljivejše.

V imenu predsednic in predsednika regijskih strokovnih
društev pri Zbornici – Zvezi,

D a r i n k a   K l e m e n c K s e n i j a   P i r š
Predsednica Koordinatorica

Zbornice – Zveze, l. r. dejavnosti RSD

10. december
Vodstvo Zbornice – Zveze se je na prvem uradnem se-
stanku sestalo z ministrico za zdravje gospo Milojko Kolar
Celarc. Navzoči na sestanku so spregovorili o poteku re-
gulacije za področje zdravstvene in babiške nege, o ukre-
pih ZUJF-a, ki se odražajo na področju zdravstvene in ba-
biške nege ter oskrbe in skupnih izhodiščih na področju
izobraževanja v zdravstveni in babiški negi.
Ta dan je bil slovesen tudi za Splošno bolnišnico Novo
mesto, ki je obeleževala 120-letnico svojega delovanja.
Čestitamo za lep jubilej, tudi zahvala, da smo bili lahko
del dogodka.  
Sestanek na Zbornici – Zvezi; RSKZN – primarni nivo

11. december
Usklajevalni sestanek za področje srednješolskega iz-
obraževanja: seznanitev s prenovo šolskih programov za
šolsko leto 2015/2016 in naprej, kompetence izvajalcev
zdravstvene nege in oskrbe po novih programih na po-
dročju srednješolskega in poklicnega izobraževanja, vpi-
si v šolsko leto 2015/2016 – mnenje Zbornice – Zveze. 
Predsednica Zbornice – Zveze se je udeležila tudi 140 –
letnice delovanja Splošne bolnišnice Ptuj. Začetki zdrav-
stva na Ptuju segajo v 14. stoletje, za začetek delovanja
bolnišnice šteje leto 1874, ko je ta dobila sedanje prosto-
re. Obeležitev okrogle obletnice je bila sestavljena iz še
posebej zanimivega prvega dela, ko je zdravništvo v bi-
stvu nastavilo ogledalo samim sebi in seveda vsem zapo-
slenim v zdravstvu, v humor zavitimi, a jasnimi sporočili v
smislu samozadostnosti nekaterih poklicnih skupin v
zdravstvu, spoštovanju pacientovih pravic, komunikaciji z
njim ter etičnimi vidiki zdravstvene obravnave nasploh.
Sestanek Delovne skupine za terminologijo

11. in 12. decembra
so potekali »Svitovi dnevi«. Med drugim smo imeli pred-
stavniki Zbornice – Zveze, še posebej vodstvo Sekcije me-
dicinskih sester in zdravstvenih tehniko v endoskopiji, pri-
ložnost srečati se z gostujočo predavateljico iz Finske dr.
Eevo Riitta Ylinen, doktorico zdravstvene nege, ki je iz-
jemna strokovnjakinja s področja nemedikamentoznega
obvladovanja bolečine pri kolonoskopiji.

12. december 
DMSBZT Koper - srečanje članstva

13. december 
DMSBZT Velenje – srečanje članstva

16. december 
Usklajevalni sestanek v zvezi s srednješolskim izobraže-
vanjem 

17. december
Sestanek Komisije za dodeljevanje sredstev iz sklada za
izobraževanje. Člani komisije so pregledali še zadnje od-
dane vloge članic in članov v letu 2014 in skladno s Pra-
vilnikom podelili sredstva za udeležbo na strokovnih sre-
čanjih in prispevek k šolninam.
Sestanek članov Nacionalnega centra za strokovni, ka-
rierni in osebnostni razvoj medicinskih sester in babic pri
Zbornici - Zvezi.
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6. december 
DMSBZT Gorenjske - srečanje članstva

8. december
Upravni odbor je na novembrski seji, na zaprosilo Mini-
strstva za zdravje, imenoval začasno delovno skupino za
oblikovanje strokovnih smernic izvajanja porodov na do-
mu. Na prvem sestanku skupine so si članice le te razde-
lile posamezne naloge in zadolžitve. Njihovo naslednje
srečanje bo v mesecu januarju.

9. december 
V Mestnem gledališču ljubljanskem smo z malce kulture
zahvalili številnim sodelavcem Zbornice – Zveze za njihov
prispevek in delovanje v regijskih strokovnih društvih,
strokovnih sekcijah, uredniških odborih, komisijah, de-
lovnih skupinah in drugih organih. V prešerni druščini so-
delavcev sta bili tudi nagrajenki natečaja za najboljšo
»modro zgodbo« z naslovom Angel(a) v modrem, Dani-
jela Kogovšek in Milena Žvokelj, ki je bila s strani ured-
ništva našega glasila Utrip izbrana za najboljšo pesem z
naslovom Minevanje in Vedno tu.



8 UTRIP Januar 2015

DELO ZBORNICE – ZVEZE

Sestanek Upravnega odbora Zbornice – Zveze. Na 29. red-
ni seji so članice in člani UO obravnavali naslednje točke
dnevnega reda:
1. Pregled in sprejem zapisnika 28. seje UO Zbornice

– Zveze z dne 12. 11. 2014 in
Potrditev zapisnika 27. korespondenčne (dopisne)
seje

Poročilo o aktivnostih med obema sejama UO: Poroči-
lo s seje OSS z dne 4. 12. 2014, Poročilo s sestanka na MZ
z dne 10. 12. 2014, Poročilo s posveta s predstavniki sin-
dikatov, ki delujejo na področju ZBN (v okviru medna-
rodnih dni boja proti nasilju) z dne 26. 11.2014, druga po-
ročila
2. Predlog razpisa za vpis v šol. leto 2015/16« dopis

MIZŠ 
3. Imenovanje novih članov RSK ZN – poziv s strani MZ 
4. Pravni akti Zbornice – Zveze

a. Pravilnik o priznanjih Zbornice – Zveze
5. Specialna znanja 

a. Pobude, predlogi: Pobuda sekcije MS in ZT v psihia-
triji, Imenovanje inventurne komisije, pokroviteljstvo
7. študentske konference VZŠ Celje, kongres 2015,
potni nalogi tujina 

18. december
Sestanek članic Uredniškega odbora glasila Utrip, kjer je
bilo govora o tekočih zadevah in o načrtih za delo v letu
2015
DMSBZT Novo mesto srečanje članstva 

18. december
Zaključni sestanek Delovne skupine za nenasilje, iz kate-
re se je poslovila naša odlična zunanja strokovna sode-
lavka Dora Lešnik Mugnaioni, ki je mnogim pomagala v
najtežjih trenutkih obupa in trpinčenja na delovnih me-
stih, naši delovni skupini je bila strateški vodja, strokovna
opora in dajala je energijo, ki jo bomo močno pogrešale.
Hvala, spoštovana Dora, v imenu vseh.  

23. december
Sestanek na temo paliativna zdravstvena nega in oskrba.

Na sestanku Delovne skupine za pripravo predlogov
reševanja problematike srednjih medicinskih sester

sta predstavnika Zbornice – Zveze predstavila 
Stališča Upravnega odbora Zbornice – Zveze:

Vsem srednjim medicinskim sestram/srednjim zdrav-
stvenikom, ki so zaključili izobraževanje pred usmer-
jenim izobraževanjem in katerih zadnji vpis v srednje-
šolske programe je potekal leta 1980/81, imajo opra-
vljeno pripravništvo in strokovni izpit ter izvajajo aktiv-
nosti s področja zdravstvene nege najmanj zadnjih 10
let, se priznajo poklicne aktivnosti in kompetence di-
plomirane medicinske sestre, ne glede na delovno me-
sto, ki ga zasedejo. V skladu z določili in kriteriji, opre-
deljenimi v Zakonu o zdravstveni dejavnosti, je za ome-
njene izvajalce zdravstvene nege potrebno zagotovi-
ti, da se jim podelijo licence za samostojno izvajanje
dejavnosti zdravstvene nege.

Za izvajalce zdravstvene nege, ki so se vpisali v sred-
nješolske programe po letu 1980/1, imajo opravljeno
pripravništvo in strokovni izpit ter izvajajo aktivnosti s
področja zdravstvene nege najmanj zadnjih 10 let,
Upravni odbor Zbornice – Zveze predlaga, da se, gle-
de na njihove zaključene izobraževalne programe
srednješolskega strokovnega izobraževanja s področ-
ja zdravstvene nege, oblikujejo posebni premostitve-
ni študiji, ki bi ob financiranju s pomočjo strukturnih
skladov EU omogočili pridobitev aktivnosti in kompe-
tenc diplomirane medicinske sestre.

Mesec december so za druženje in praznovanje izko-
ristili v marsikaterem regijskem strokovnem društvu,
podelili priznanja svojim članicam in članom, se za-
hvalili sodelavcem, ki so zaključili svojo poklicno pot,
si preprosto segli v roke in zaželeli le najboljše. Kjer
smo le uspeli, smo se družili z vami in bilo nam je lepo.
Hvala za te čudovite priložnosti.
Vsem skupaj želimo uspešen začetek leta 2015. Astro-
logi so zapisali takole: »Letni horoskop 2015 je v zna-
menju Jupitra v Levu. Jupiter je planet sreče, ki prina-
ša slavo, nenadna potovanja, »povečanje« družine in
porast prihodkov. Lev je znak kreativnosti, športa,
ustvarjalnosti in ambicioznosti«, Naj vam Jupiter v Le-
vu prinese le najboljše.  �

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

Vabimo vas na učno delavnico

Varovanje podatkov, zaupnosti in
zasebnosti pacientov 

27. 1. 2015 v prostorih Zbornice – Zveze, Ob železnici 30 a. 
Začetek delavnice bo ob 16. uri, zaključek ob 19. uri.

Program:
- Zakonske osnove varovanja podatkov v zdravstvu: 

Andrej Vojnovič, univ. dipl. prav.
- Vdor v zasebnost – v imenu zdravstvene obravnave: zakaj,

kako, kdaj: Darinka Klemenc, dipl. m. s. 
- Pogled na varovanje podatkov in zasebnosti iz klinične

prakse skozi očala urgentne obravnave pacientov: 
Stanka Košir, dipl. m. s. 

Kotizacija: z vštetim DDV znaša 60,00 EUR (članom Zbornice –
Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50-odstotni
popust in znaša 30,00 EUR). Nakažite jo na transakcijski račun
Zbornice – Zveze 02015-0258761480, sklic na številko 00 0426-
27012015. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po
prejetju računa.

Prijava na izobraževanje je preko e-prijavnice na spletni strani
Zbornice – Zveze.  Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico.

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

10. kongres zdravstvene in babiške nege Slovenije

»Z OPTIMALNIMI VIRI DO UČINKOVITE ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE«

Spoštovani, 

želimo vas spomniti, da si ob načrtovanju vaših aktivnosti v letu 2015 rezervirate čas za 10. jubilejni kongres
zdravstvene in babiške nege Slovenije 2015, ki bo potekal 11. in 12. maja 2015, v Kongresnem centru
Brdo, Brdo pri Kranju.

Tematska področja: zdravstvena in babiška nega na primarni ravni, zdravstvena in babiška nega v kliničnih
okoljih, prehrana – aktivnost zdravstvene in babiške nege - izziv sodobnega časa, kriza v zdravstvu, zdravstvena
in babiška nega in ranljive skupine, komplementarno in naravno zdravilstvo v zdravstveni in babiški negi, babice
danes in v prihodnosti, kakovostno izobraževanje za zdravstveno in babiško nego v prihodnosti.

Program kongresa bo objavljen na spletni strani Zbornice-Zveze in v naslednji številki glasila Utrip. 

Hvala vsem, ki ste poslali več kot 60 izvlečkov.

Pomembni datumi: oddaja prispevkov za objavo v zborniku kongresa: 10. februar 2015, plačilo kotizacije za
aktivne udeležence: 30. marec 2015, zgodnja prijava za udeležbo na kongresu: 10. april 2015. 

Kotizacija
- zgodnja kotizacija: plačilo do 30. aprila 2015
- pozna kotizacija: plačilo od 30. aprila 2015

V cene je vključen DDV

Več informacij: 

http://www.zbornica-zveza.si/sl/10-kongres-zdravstvene-babiske-nege-slovenije.

Programski in organizacijski odbor kongresa 

Darinka Klemenc
predsednica Zbornice – Zveze

Člani ZZ*
drugi

udeleženci Člani ZZ*
drugi

udeleženci

Polna kotizacija 160,00 € 320,00 € 180,00 € 360,00 €

Polna kotizacija (upokojeni, študenti) 80,00 € 160,00 € 80,00 € 160,00 €

Dnevna kotizacija 95,00 € 190,00 € 115,00 € 230,00 €

GORDANA NJENJIĆ  
je uspešno zaključila študij 2. stopnje zdravstvene nege na Fakulteti za zdravstvo Jesenice, 

za kar ji iz srca čestitamo.

Izvršni odbor Sekcije medicinskih sester in babic
Zbornice – Zveze

Čestitka



10 UTRIP Januar 2015

Z
bornica – Zveza je v okviru Delovne skupine za nenasi-
lje v zdravstveni negi skupaj s Sindikatom delavcev v
zdravstveni negi Slovenije, Sindikatom zdravstva in so-

cialnega varstva Slovenije in Sindikatom zdravstva in so-
cialnega skrbstva Slovenije ob mednarodnih dnevih boja
proti nasilju nad ženskami pripravila okroglo mizo z na-
slovom: S sodelovanjem do učinkovite obravnave nasi-
lja na delovnem mestu v zdravstvu.
Udeleženci so opozorili, da je nasilje na delovnih me-
stih vedno pogosteje prisotno tudi v zdravstvu, kar po-
trjujejo mednarodne raziskave, ki opozarjajo, da je nasilje
na delovnih mestih prisotno v vseh sektorjih in med vse-
mi kategorijami zaposlenih. Skrbi podatek, da se četrtina
vsega nasilja na delovnih mestih dogaja v zdravstve-
nih poklicih. Prav medicinske sestre so med zdravstve-
nim osebjem na delovnih mestih najbolj izpostavljene. 
Delovna skupina za nenasilje v zdravstveni negi, ki si kot
prva stanovska organizirana delovna skupina na tem po-
dročju v Sloveniji vse od leta 2000 prizadeva ozaveščati
in izobraževati zaposlene v zdravstveni in babiški negi,
poudarja, da nerazumevanje dinamike nasilja od za-
četnega konflikta do izgona žrtve iz delovnega okolja, ob
ponekod premajhni ozaveščenosti menedžmenta, lahko
vodi do hudih posledic za žrtev.
Izvajalci zdravstvene in babiške nege pa poročajo tudi o
problematiki nasilja pacientov nad zaposlenimi. Neda-

vni napad pacienta na zdravstveno osebje je le eden v ni-
zu tovrstnih nasilnih odzivov, ki jim zagotovo botrujejo
tudi negativna družbena klima in zaostrene socialno eko-
nomske razmere. Skrbi nas, ker delodajalci v večini pri-
merov nimajo sprejetih učinkovitih ukrepov za zašči-
to zaposlenih. Zbornica – Zveza in sindikalne organiza-
cije opozarjajo tudi na slabe delovne razmere medicin-
skih sester, babic in zdravstvenih tehnikov ter bolničarjev
negovalcev. Zaposleni pogosto delajo na mejah mož-
nega, so izčrpani in vedno bolj »zdesetkani« v svojih de-
lovnih okoljih, veča se število neizrabljenih ur in dopu-
stov, vedno več je bega v bolniške odsotnosti zaradi
preobremenjenosti, medosebni in medpoklicni odnosi se
poslabšujejo.
Medicinske sestre, babice in tehniki zdravstvene nege
apeliramo na odločevalce v zdravstvu, da v tem trenutku
samo na bolnišničnih oddelkih v slovenskih bolnišnicah
primanjkuje okrog 25 odstotkov medicinskih sester in
tehnikov zdravstvene nege, Zakon o uravnoteženju jav-
nih financ (ZUJF) pa je izjemno ostro zarezal prav v vrste
zaposlenih v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi, saj se
urniki ponekod ne izidejo več.
Zahvaljujemo se tudi za moralno podporo, ki jim jo, po-
nekod celo z javnimi peticijami, izražajo pacienti.
Več informacij: 
tajnistvo@zbornica-zveza.si ali tel. (01) 544 5480. �

DELO ZBORNICE – ZVEZE

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

Medicinske sestre v Sloveniji proti nasilju na delovnih mestih
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in
zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza) ob mednarodnem dnevu človekovih pravic, kamor sodijo tudi
pravice pacientov in zaposlenih v zdravstveni in babiški negi, in ob zaključku mednarodnih dni boja proti nasilju
nad ženskami (ki potekajo od 25. novembra do 11. decembra) apelira na strokovno in splošno javnost, da je treba
področju preprečevanja, prepoznavanja in obravnave nasilja na delovnih mestih posvetiti več pozornosti. Nedavni
napad pacienta na zdravstveno osebje ni osamljen primer. 

Ljubljana, 11. 12. 2014 Predsednica Zbornice – Zveze
Darinka Klemenc
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Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

Vabimo vas na učno delavnico

Nujnost prehranskih sprememb v obravnavi dislipidemij
20. februarja 2015, v prostorih Zbornice – Zveze, Ob železnici 30 a.

Začetek delavnice ob 9. uri, zaključek ob 14. uri.
Program delavnice:
1. prehranska obravnava dislipidemij,
2. nujnost sprememb prehranskega sloga,
3. vpliv prehranskih maščob in ogljikovih hidratov,
4. prehranske vlaknine in rastlinske učinkovine kot zaščitni dejavniki.
Delavnico priporočamo: 
Medicinskim sestram in zdravstvenim tehnikom, ki se pri svojem delu pogosteje srečujejo s pacienti, ki imajo dislipidemije ter jim morajo
svetovati spremembe življenjskega sloga.
Delavnico bo vodil Jože Lavrinec, viš. med. tehnik, klinični dietetik
Kotizacija: Kotizacija z vštetim DDV znaša 120 € (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50-odstotni
popust in znaša 60 €). Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze 02015-0258761480, sklic na številko 00 0422-20022015.
Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.
Prijava: Prijava na izobraževanje preko e-prijavnice na spletni strani Zbornice – Zveze. Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in licenčno
številko.

Zbornica – Zveza

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

Razpis za volitve predsednika/ce strokovne Sekcije medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji

Na podlagi 13. in 15. člena Pravilnika o delu strokovnih sekcij Zbornice - Zveze in v skladu s Pravilnikom o volitvah
in imenovanju Zbornice - Zveze razpisuje strokovna Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v

endokrinologiji volitve za naslednje štiriletno mandatno obdobje (2015 - 2019)

Razpisni pogoji za predsednika/co
• član/ica Zbornice – Zveze najmanj 10 let,

• redno zaposlen/a na ožjem strokovnem področju v Sloveniji najmanj 10 let.

Kandidat/ka naj vloži
• pisno kandidaturo z življenjepisom z navedbo strokovne izobrazbe, delovnih izkušenj, dosedanjih aktivnosti

na ožjem strokovnem področju,
• dokazilo delodajalca o redni zaposlitvi na ožjem strokovnem področju v Sloveniji najmanj 10 let,

• izjavo, da je član/ica Zbornice – Zveze,
• vizija – osebni pogled na delovanje sekcije v naslednjem mandatnem obdobju.

Vloge pošljite v zaprti ovojnici na sedež volilno kandidacijske komisije na Zbornico - Zvezo, Ob železnici 30 a,
1000 Ljubljana s pripisom: VOLITVE Sekcije ms in zt v endokrinologiji - NE ODPIRAJ«

Rok za prijavo kandidatov: 22. 1. 2015
Volilna komisija bo pregledala vse pravočasno prispele prijave in izdelala kandidacijsko listo. 

Volitve bodo izvedene 6. 2. 2015, istočasno s strokovnim srečanjem.
Dodatne informacije na voljo pri predsednici na e-naslovu: mateja.tomazin.sporar@siol.net

Predsednica sekcije: Mateja Tomažin Šporar
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Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

V skladu s 4. členom Statuta Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev
medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

in
Pravilnikom o priznanjih Zbornice – Zveze

Upravni odbor Zbornice – Zveze s sklepom redne seje z dne 17. 12. 2014 objavlja

RAZPIS ZA PODELITEV
ZLATEGA ZNAKA ZBORNICE – ZVEZE

za leto 2015
Zbornica – Zveza bo v letu 2015 podelila do deset zlatih znakov

Kandidatke/kandidate za zlati znak v skladu s Pravilnikom o priznanjih Zbornice – Zveze
lahko predlagajo posamezni člani z obvezno podporo 

regijskega strokovnega društva, strokovne sekcije oziroma drugega organa ali delovnega telesa 
Zbornice – Zveze ter regijska strokovna društva, strokovne sekcije in drugi organi ter delovna telesa

Zbornice – Zveze.

Kriteriji za podelitev zlatega znaka:
• uspešno poklicno delo na področju zdravstvene in babiške nege,

• kakovostno in učinkovito organizacijsko delo v dejavnosti zdravstvene in babiške nege,
• prispevek k uspešnemu uresničevanju programov zdravstvene in babiške nege in zdravstvenega varstva,

• prispevek k humanizaciji odnosov v zdravstvu,
• uspehi pri doseganju ciljev, uresničevanju ter uveljavljanju nalog Zbornice – Zveze,

• prispevek k izboljšanju zdravstvenega stanja prebivalstva,
• raziskovalno delo,

• pomembno publicistično delo,
• najmanj 20 - letno obdobje dela na področju zdravstvene/babiške nege,

• neprekinjeno članstvo v Zbornici - Zvezi zadnjih 10 let.

Podelitev zlatih znakov bo na slavnostni akademiji ob 12. maju – mednarodnem dnevu medicinskih
sester in 5. maju – mednarodnem dnevu babic.

Predloge za dobitnike zlatega znaka 2015 predlagatelj pripravi na obrazcu »Predlog za podelitev ZLATEGA
ZNAKA« ki je dostopen na spletni strani Zbornice – Zveze (www.zbornica-zveza.si, v rubriki pravni akti, kot

priloga Pravilnika o priznanjih).
Predlog obrazca z lastnoročnim podpisom predlagatelja skupaj z življenjepisom s priporočeno pošto

pošljete na:

Zbornica – Zveza, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana, s pripisom “Komisija za priznanja“

Komisija za priznanja bo upoštevala le predloge, ki bodo ustrezali razpisnim pogojem in ki bodo na sedež
Zbornice – Zveze prispeli vključno do 31. 3. 2015.

Predsednica Komisije za priznanja pri Zbornici – Zvezi Predsednica Zbornice – Zveze 
Milena Frankič Darinka Klemenc



DELO ZBORNICE – ZVEZE 

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

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kirurgiji

Razpis za volitve predsednika/ce 
Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kirurgiji

Spoštovani člani,
strokovna Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kirurgiji, ki deluje v okviru Zbornice – Zveze, je na svoji 5. redni seji, 19. 5. 2014, v

Ljubljani sprejela sklep o izvedbi volitev predsednika/ce za vodenje strokovne sekcije v obdobju 2015–2019.  Na podlagi 13. in 15. člena Pravilnika o
delu strokovnih sekcij Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije

in v skladu s Pravilnikom o volitvah in imenovanjih Zbornice Zveze, zaradi poteka mandata predsednici strokovne sekcije, Sekcija MS in ZT v kirurgiji,
razpisuje volitve za naslednje štiriletno obdobje (2015-2019) za predsednika strokovne sekcije. Rok za prijavo kandidatov je do vključno 30. 1. 2015
Kandidati pošljejo vloge na sedež volilne komisije v zaprti ovojnici na naslov Zbornica –Zveza, Ob železnici 30 a, 1000 Ljubljana, s pripisom VOLITVE

SEKCIJA MS in ZT v kirurgiji – NE ODPIRAJ! Volilna komisija bo pregledala vse pravočasno prispele prijave in izdelala kandidacijsko listo. Na volilno listo
se uvrstijo kandidati, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in pravočasno vložijo pisno kandidaturo. 

Volitve in potrditev predsednika/ce bodo izvedene 27. 3. 2015 v Moravskih Toplicah.
RAZPISNI POGOJI:

Kandidat/ka za predsednika/co Sekcije MS in ZT v kirurgiji mora izpolnjevati naslednje pogoje:
• Član/ica Zbornice Zveze najmanj 10 let

• redno zaposlen/a na področje kirurške zdravstvene nege v Sloveniji najmanj 10 let
MERILA ZA IZBOR PREDSEDNIKA/ PREDSEDNICE: 

1. Strokovni življenjepis  z navedbo podatkov o osnovni in dodatni strokovni izobrazbi (funkcionalna izobraževanja).
2. Strokovno delovanje na ožjem strokovnem področju kirurške zdravstvene nege.

3. Vizija delovanja Sekcije MS in ZT v kirurgiji
Kandidat/ka za predsednika/co naj vloži kandidaturo, iz katere bo razviden strokovni življenjepis in strokovno delovanje ter vizija delovanja Sekcije MS

in ZT v kirurgiji s poudarkom na ciljih, ki bi jih morala sekcija doseči oz. za katere si bo kot predsednik/ca sekcije prizadeval/a. 
Vsi kandidati morajo volilni komisiji predložiti  dokazilo delodajalca o redni zaposlitvi na področje kirurške zdravstvene nege v Sloveniji najmanj 10 let

in izjavo o članstvu v Zbornici – Zvezi.

Datum: 18. 12. 2014                                                                                   Predsednica Sekcije MS in ZT v kirurgiji: Lidija Fošnarič
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Članstvo v Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije –
Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, 
babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornici – Zvezi) 

veseli nas, da ste naša članica ali član.
Hvala za zaupanje. Morda
razmišljate, da bi to postali? Lepo
povabljeni. Z vpisom se vključujete v
enotno 85 let staro nacionalno
stanovsko organizacijo, ki združuje
več kot 15.000 medicinskih sester,
babic, zdravstvenih tehnikov in
bolničarjev v državi.
Kratka zgodovina: 27. novembra
1927 je bila ustanovljena
“Organizacija absolventk šole za
sestre v Ljubljani”. Leta 1951 se je
združenje preimenovalo v Društvo
medicinskih sester, leta 1963 v Zvezo
društev medicinskih sester Slovenije
ter se povezovalo v Zvezo društev
medicinskih sester Jugoslavije. 15.
12. 1992 je bila v okviru Zveze
društev ustanovljena še Zbornica
zdravstvene nege Slovenije; tako
organizacija lahko izvaja tudi naloge
regulacije stroke. 
Organiziranost: Zbornica – Zveza je
pravna oseba zasebnega prava
(društvo) in je ni mogoče deliti
samo na »zbornični del« ali samo
na »zvezo društev« oz. »društvo«.
Sestavlja jo enajst regijskih
strokovnih društev; posameznik/ca
se sam/a odloči, kateremu
regijskemu strokovnemu društvu želi
pripadati (Ljubljana, Maribor, Celje,
Pomurje, Ptuj-Ormož, Nova Gorica,

Koper, Slovenj Gradec, Novo mesto,
Velenje, Gorenjska). Obstaja tudi
možnost vključitve fizičnih članov
oz. aktiva fizičnih članov, če kdo ne
bi želel biti član regijskega
strokovnega društva. Člani regijskih
strokovnih društev in aktiva fizičnih
članov so tudi člani Zbornice –
Zveze. V organizaciji deluje 31
strokovnih sekcij, ki povezujejo
izvajalke/ce na ožjih strokovnih
področjih po vsej državi, ter več
začasnih ali stalnih delovnih skupin
in teles.
Včlanitev: preko pristopne izjave. Na
osnovi slednje vsak/a član/ica prejme
najprej začasno potrdilo o članstvu
in nato še člansko izkaznico, s katero
lahko koristi ugodnosti članstva. 
Članstvo v Zbornici – Zvezi je
prostovoljno. 
Članarina znaša 0,6 odstotka bruto
mesečnega osebnega dohodka za
redno zaposlene, za upokojene in
študente 20 € letno, za čas
porodniškega dopusta in
brezposelnosti pa 3€ mesečno.
Članstvo fizični osebi preneha: na
podlagi pisne izjave, da izstopa, in
vrnjene članske izkaznice, če eno leto
ne plačuje članarine in je ne plača
tudi po opominu, z izključitvijo, če
ne deluje v skladu s statutom, če krši
Kodeks etike medicinskih sester in

zdravstvenih tehnikov Slovenije ali
Kodeks etike za babice Slovenije, če s
svojim ravnanjem škoduje delu in
ugledu Zbornice – Zveze in s smrtjo.
Zbornica – Zveza na podlagi pisne
izjave o izpisu obvesti delodajalca in
regijsko društvo. 
Ponovni vpis: če se je član/ica
izpisal/a iz organizacije in se v
tekočem letu želi ponovno vpisati, za
ponovni vpis v register članov
Zbornice – Zveze, za izdajo potrdila
in članske izkaznice plača pavšalno
članarino od izstopa dalje. Če je
član/ica prekinil/a članstvo v
preteklem letu ali letih nazaj, za
ponovni vpis poravna pavšalno
članarino v višini 35€.
Spremembe podatkov: v pisarni
Zbornice – Zveze si prizadevamo, da
bi bili podatki o članstvu pravilni in
ažurni. Zato vas prosimo, če nam
spremembe, vezane na delodajalca,
status (študent, zaposlen,
upokojenec), naslov prebivališča,
porodniški dopust ipd. pisno javljate
na naslov Zbornica – Zveza, Ob
železnici 30 a, 1000 Ljubljana ali po
e-pošti – clanarina@zbornica-
zveza.si. Najhitrejša možnost
sporočanja vaših podatkov je preko
portala članov na naši spletni strani
www.zbornica-zveza.si – zavihek
»pripombe«. �

Spoštovana kolegica, kolega, 
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Prednosti in ugodnosti članstva: Pravice člana/ice:

• vodenje osebne mape (portfolia) strokovnih
izpopolnjevanj in izobraževanj;

• številne možnosti za vseživljenjsko učenje: izobraževalni
dogodki v okviru strokovnih sekcij, regijskih strokovnih
društev, delovnih skupin, drugo;

• vključevanje posameznikov ali skupin v področje
raziskovanja lastne stroke;

• različne interesne dejavnosti: skrb za zdrav življenjski
slog, izletništvo, kulturne, športne in druge prostočasne
aktivnosti, zlasti v okviru regijskih strokovnih društev; 

• možnost enkratnega letnega zaprosila za sredstva iz
sklada za izobraževanje; 

• možnost pravnega svetovanja;
• možnost koriščenja različnih popustov, odvisno od

trenutne ponudbe;
• možnost reševanja osebnih stisk in težav tako na

delovnem mestu kot v zasebnem življenju (v sodelovanju
z SOS telefonom); 

• možnost individualnih obravnav primerov nasilja na
delovnem mestu v sodelovanju z zunanjo strokovnjakinjo
v okviru Delovne skupine za nenasilje v zdravstveni negi;

• drugo.

voliti in imenovati ter biti voljen/a in imenovan/a v
organe Zbornice – Zveze, uresničevanje poklicnih
interesov preko svojih predstavnic/kov ali
neposredno v organih Zbornice – Zveze,
soodločanje o zadevah, ki so pomembne za
zdravstveno in babiško nego za izboljševanje
kakovosti, varnosti, humanosti in učinkovitosti
zdravstvene oskrbe, posredovanje idej, pobud,
vprašanj organom in telesom Zbornice – Zveze,
prejemanje informativnega biltena.
Dolžnosti člana/ice: spoštovanje statuta in drugih
pravnih aktov in sklepov Zbornice – Zveze,
delovanje v skladu z etičnimi načeli stanovskih
kodeksov, širitev poslanstva in delovanje v skladu z
vrednotami organizacije, redno plačevanje članarine
in redno obveščanje odgovornih o spremembah
podatkov, ki so potrebni za vodenje registra članstva
in dobro delo pisarne Zbornice – Zveze.

Združeni v enotni nacionalni stanovski organizaciji
– za kakovostno in varno stroko, za solidarnost
med nami, za boljšo prepoznavnost in več vpliva v
družbi. 

Vaša Zbornica – Zveza �

Delovna skupina za nenasilje v zdravstveni negi Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja

SVETOVALNI TELEFON ZA OSEBE Z IZKUŠNJO NASILJA NA DELOVNEM MESTU

031 722 333
vsak torek, od 17. do 20. ure

Telefonsko svetovanje je anonimno in zaupno. Namenjeno je osebam, ki:
• so žrtve nasilnih dejanj na delovnem mestu,
• imajo izkušnjo spolnega nadlegovanja ali nadlegovanja zaradi osebne okoliščine: invalidnosti, zdravstvenega

stanja, starosti, politične, etnične ali verske pripadnosti, istospolne usmerjenosti … ,
• imajo izkušnjo besednega nasilja, podcenjevanja in omalovaževanja,
• preživljajo sistematično psihično nasilje in poniževanja,
• so na delovnem mestu socialno izločene in diskriminirane,
• na delovnem mestu nimajo zagotovljenega dostojanstva in varnosti,
• so zaradi izkušnje z nasiljem v stiski in potrebujejo pomoč,
• bi rade ustavile nasilje, ukrepale ali pomagale sodelavki/sodelavcu, pa ne vedo, kako.

POKLIČITE NAS, POSKUŠALI VAM BOMO POMAGATI!

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije –
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, 

babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 
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Na prednovoletnem srečanju DMSBZT Maribor 
Ksenija Pirš

V želji, da si namenimo pozornost v najlepšem, predprazničnem času božiča in novega leta, smo se tudi letos, v
velikem številu zbrali na svečani slovesnosti, ki smo jo namenili medsebojnemu druženju. 

Zahvaljujemo se vsem, ki ste nas počastili s svojo družbo
in nam izrekli voščila, priznanja in spodbudne misli, po-
sebej predsednici Zbornice – Zveze, Darinki Klemenc,
podžupanji Mestne občine Maribor, Jelki Černivec, člani-
ci mariborskega društva ter mag. Valterju Vrečarju, po-
veljniku Centra vojaških šol, ki nas je ponovno prijazno
gostil v prostorih mariborske Kadetnice. 
Iskrena hvala vsem, ki ste s svojim delom soustvarjali ne-
pozabno druženje, ki nam bo ostalo v spominu.
Bilo nam je lepo, pokazali smo, da cenimo, kar imamo! To
ste, spoštovane kolegice in kolegi pokazali s svojo prisot-
nostjo, ki v tako velikem številu kaže na to, je izraz stanov-
ske pripadnosti, ki je neprecenljiv! Hvala, ker ostajate zave-
zani svojemu osebnemu in strokovnemu razvoju ter pono-
sno pripadni svoji poklicni skupini, ne le za osebno dobro,
temveč za uresničitev strokovnih prizadevanj, ki jih razvija-
mo že desetletja, za ljudi, ki jim namenjamo strokovno skrb
in generacije stanovskih kolegic in kolegov, ki prihajajo! �

I
zkazali smo spoštovanje mnogim prizadevanjem, ki so
preživela dolga desetletja in nekatere prelomnice, v na-
ših življenjih in v družbi ter izkazali spoštovanje in pri-

znanje vlogi zaposlenih v zdravstveni in babiški negi, ki
na vseh ravneh delovanja odgovorno razvijata svoje stro-
kovno področje.
Večer smo namenili podelitvi najvišjih priznanj društva za
strokovno delo, srebrni znak ter naziv častna članica dru-
štva. Podelili smo priznanja za delo, ki je častno, ker ga
preplavlja ne le dolžnost, temveč zavzetost, nagrajencem,
ki svoje vrednosti ne vežejo na priznanja drugih, temveč
potrditev pri delu iščejo v njegovem namenu, z znanjem
in odgovornostjo, z zaupanjem, svoje osebne zmožnosti
namenjajo za delo z ljudmi.
Voščilu ste se pridružili tudi sodelavci iz zdravstvenih ti-
mov, saj sodelujemo v skupnih prizadevanjih. S svojo pri-
sotnostjo ste pokazali, da nam vloge, ki jo imata zdrav-
stvena in babiška nega, ni težko pripisati, v svojih bese-
dah ste izrekli spoštovanje poslanstvu, ki ga opravljamo.
Slednje je še posebej spodbudno, saj govori o zavedanju,
da so za odgovorno delo potrebna sožitja in skupna pri-
zadevanja vseh.
V preddverju dvorane smo si ogledali zgodovinsko raz-
stavo »Efka in Liberata«, ki so jo pripravile aktivne članice
Skupine za ohranjanje zgodovine v regiji, spoštovane čla-
nice, Silva Vuga, Marjeta Kokoš in doc. dr. Jadranka Stri-
čević. Razstava bo v letu 2015 na ogled v prostorih dru-
štva.
Večer sta zaznamovala čudovito petje in glasba, ki ju je
zbranim podarila pevska zasedba društva, ženski pevski
zbor La vita, s čudovito glasbeno spremljavo.

IZ DRUŠTEV

Priznanja društva (Foto: M. Flis, 2014).

Utrinek obsežnega zgodovinskega raziskovanja »Efka in Liberata
(Foto: M. Flis, 2014).



Priznanje "srebrni znak" in naziv častna članica DMSBZT
Maribor za leto 2014
Milena Frankič

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor je za leto 2014, v skladu s Pravilnikom o
priznanju Društva, podelilo, za posebne dosežke na področju zdravstvene in babiške nege, najvišje priznanje
Društva srebrni znak in naziv častna članica Društva. Priznanje »srebrni znak« so prejele: Bojana Fištravec, ZD
Maribor, Ladislava Kovačič, ZD Lenart, Jožica Štiher, Sončni dom, Terezija Trafela, UKC Maribor, Danica Trifunovič,
UKC Maribor in Ivanka Videčnik, UKC Maribor.

Naziv »častna članica Društva« je prejela ga. Marjeta
Kokoš.
»Z NAJVIŠJIM ZNANJEM NAZAJ K PACIENTU!« je zapi-
sala častna članica društva gospa Marjeta Kokoš.
Prejemnice priznanj društva, od leve proti desni: Ksenija
Pirš, predsednica društva, Ivanka Videčnik, Jožica Štiher,
Bojana Fištravec, Marjeta Kokoš, Terezija Trafela, Ladislava
Kovačič, Danica Trifunovič, Milena Frankič, predsednica
Komisije za priznanja (Foto: M. Flis, 2014).
Predstavljamo vam dobitnice najvišjega priznanja Dru-
štva “srebrni znak” in dobitnico naziva častna članica dru-
štva.

Gospa Bojana Fištravec je svojo poklicno pot preizku-
šala v različnih zdravstvenih institucijah, več kot 20 let pa
je zaprisežena zaposlitvi v Zdravstvenem domu dr. Adol-
fa Drolca Maribor, v Organizacijski enoti Patronažnega
varstva. Kot specialistka patronažne zdravstvene nege z
bogatimi delovnimi izkušnjami je prevzela delovno mesto
odgovorne medicinske sestre za dejavnost zdravstvene
nege pacienta na domu in je hkrati strokovna vodja pa-
tronažnih medicinskih sester na izven mestnih terenskih
območjih.
Aktivno sodeluje pri razvoju stroke patronažne zdrav-
stvene nege v okviru izvršnega odbora Sekcije medicin-
skih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejav-

nosti in s pripravo specifičnih standardov ter delovnih na-
vodil. 
S svojimi vrednotami gradi in zagotavlja učinkovito in ka-
kovostno izvajanje patronažne zdravstvene nege pacien-
ta na domu. Brezhibno in nemoteno delovanje te dejav-
nosti patronažnega varstva je pogojeno z ogromno ne-
vidnega in trdnega dela, ki ga gospa Bojana Fištravec
opravlja z veliko mero veselja in entuziazma.
S strokovnim znanjem se je aktivno vključevala tudi v iz-
vajanje nalog Kolaborativnega centra Svetovne zdrav-
stvene organizacije za primarno zdravstveno nego in v ra-
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IZ DRUŠTEV



43UTRIP Januar 2015

IZ DRUŠTEV

zne projekte ter delovne skupine, ki so pomagale razvija-
ti stroko zdravstvene nege. 
Poklicno pot je namenila ljudem, ki potrebujejo pomoč
in podporo za ohranitev, krepitev ali povrnitev zdravja na
eni strani, in sodelavkam, patronažnim medicinskim se-
stram v podpori za kakovostno, strokovno in varno opra-
vljanje poklicnega dela na drugi strani.
Gospa Bojana Fištravec je oseba dejanj, s katerimi po-
membno vpliva na razvoj kakovostne, učinkovite in sod-
obne zdravstvene nege. Vsa leta delovanja je tiha in
skromna, a vedno osrednji in pomemben člen organiza-
cije Patronažnega varstva Maribor. Z izjemnimi osebnos-
tnimi lastnostmi pomembno prispeva k dobri organiza-
cijski klimi zaposlenih v Patronažnem varstvu. Naj bo to
priznanje zahvala vseh patronažnih medicinskih sester za
resnično predano, popolno in organizirano delo v patro-
nažni zdravstveni negi.
Predlagatelji:
Kolektiv Patronažnega varstva in člani kolegija zdrav-
stvene nege Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca
Maribor
ČESTITAMO!

nišničnih okužb. Na Fakulteti za zdravstvene vede UM je
habilitirana v naziv strokovni sodelavec za področje
zdravstvene nege. Svetovna zdravstvena organizacija ji je
podelila, za prispevek k uspehom pri pojavnosti otroške
paralize, priznanje z naslovom »evropske regije brez otro-
ške paralize«.
Kot glavna mentorica za področje zdravstvene nege si pri-
zadeva ohranjati v zavodu naziv »učni zavod«. S svojim
znanjem se aktivno vključuje tudi v priprave preventivnih
strokovnih vsebin, ki jih prenaša na paciente v obliki
zdravstveno vzgojnega dela in promocije.    
Aktivno deluje v upravnem odboru Društva medicinskih
sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor, kjer je od
leta 2005 tudi članica Komisije za priznanja. Z njenim
članstvom komisija aktivno in kakovostno deluje ter po-
deljuje priznanja zaslužnim medicinskim sestram v regiji
delovanja.  
Na območju Upravne enote Lenart se aktivno vključuje v
delo različnih društev kot tudi medgeneracijsko druženje,
kjer promovira zdrav življenjski slog. 
V občini Cerkvenjak je bila leta 2013 lokalni koordinator
preventivnih delavnic »Živimo zdravo zdravje na pode-
želju«, ki jih je organiziral NIJZ Maribor, v sodelovanju z
Ministrstvom za zdravje.
Predlagatelji:
Sodelavci ZD Lenart
ČESTITAMO!

Gospa Ladislava Kovačič si je po zaključenem šolanju iz-
kušnje pridobivala v takratni Splošni bolnišnici Maribor
na Oddelku za interne bolezni, od leta 1989 pa je pripad-
na Zdravstvenemu domu Lenart. 
Skozi vse obdobje njenega dela v dispanzerski zdrav-
stveni negi se aktivno vključuje v razne projekte in delo-
vne skupine, ki pomagajo razvijati stroko zdravstvene ne-
ge. Kontinuirano spremlja novosti dispanzerske zdrav-
stvene nege in tako vključuje nova spoznanja v klinično
okolje. 
Na podiplomskih tečajih si je pridobila znanja iz »hospi-
talne higiene«, »zdrave prehrane - vzgoje za zdravje« in
»vaditeljstva športne rekreacije odraslih«. Ves čas njenega
dela v dispanzerski zdravstveni negi se aktivno vključuje
v razne projekte in delovne skupine, ki pomagajo razvija-
ti stroko zdravstvene nege.
Leta 1998 je bila imenovana za glavno medicinsko sestro
Zdravstvenega doma Lenart, danes je pomočnica direk-
torja za področje zdravstvene nege istega zavoda. Akti-
vno se vključuje v izboljševanje politike vodenja kakovo-
sti v zavodu, je notranja presojevalka in predstavnica vod-
stva za kakovost ISO 9001:2008. V zavodu je pripravila po-
memben program preprečevanja in obvladovanja bol-

Gospa Jožica Štiher je v želji, da bi rada delovala v zdrav-
stvu in ljudem pomagala do ozdravitve, zaključila sprva
triletni program bolničarke/negovalke in kasneje šolanje
nadgradila in si pridobila naziv srednja medicinska sestra. 
Izkušnje si je pridobivala 20 let na Oddelku za pljučne bo-
lezni na Slivniškem Pohorju, od leta 2003 in še danes pa
nadaljuje poklicno pot v Sončnem domu v Mariboru. Že
od nekdaj jo je veselilo delo s starostniki, saj je mnenja,
da je starost lahko tudi še kako prijetna. S svojimi izku-
šnjami, strokovnim znanjem, vztrajnostjo in veliko dobre
volje je prispevala k še boljšemu delovanju omenjene in-
stitucije. Leta 2012 se ji je v Sončnem domu ponudila no-
va priložnost, ki jo je sprejela kot izziv, in sedaj svoje po-
slanstvo opravlja na oddelku za demenco kot delovna in-
štruktorica. Stanovalce Sončnega doma s svojim izrednim
čutom nenehno spodbuja k sodelovanju ter ustvarjanju
organiziranega in smiselnega vsakdanjega življenja. Z le-
ti delovnih izkušenj si je pridobila veliko bogatega znanja
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in komunikacijskih spretnosti, ki jih nenehno nadgrajuje
z izobraževanjem, raziskovanjem, branjem strokovnih
člankov in knjig o demenci, saj do te bolezni starostnikov
goji še posebno veliko zanimanje. Zaveda se, da je zaradi
podaljševanja življenjske dobe demenca vse večji druž-
beni in medicinski problem, da je z omenjeno boleznijo
težko živeti, zato svojcem obolelih stanovalcev pomaga z
nasveti in z njimi deli svoje izkušnje in znanje. V Sončnem
domu vodi tudi skupino za samopomoč svojcev stano-
valcev z demenco in skupino za kakovost. V letu 2014 je
uspešno opravila program usposabljanja na področju so-
cialnega varstva in si pridobila status Moderatorke za E-
Qalin. Veliko prispeva k uspešnemu strokovnemu in or-
ganizacijskemu delu in je nepogrešljiva članica zdrav-
stvenega in negovalnega tima. 
Pogosto reče: »Kar nas ne zlomi, nas naredi močnejše.«
Predlagatelji:

Sodelavke in sodelavci Sončnega doma
ČESTITAMO!

in sodelavcih. Od samega začetka poklicne poti je članica
regijskega Društva Maribor in Članica Zbornice – Zveze.
Zinka Trafela ima izredne zasluge pri izgradnji zdravstve-
ne nege na področju dialize in s tem velik vpliv na krepi-
tev vloge dela medicinskih sester v zdravstvenem siste-
mu. Njeno vodilo je slediti strategiji razvoja zdravstvene
nege s poudarkom na področju dialize in nefrologije na-
sploh, saj se zaveda, da mora biti sodobna zdravstvena
nega kakovostna, varna, učinkovita in humana zdrav-
stvena nega.
Predlagatelji: 
sodelavci Oddelka za dializo Klinike za interno medicino
UKC Maribor
kolegij strokovnih vodij zdravstvene nege Klinike za in-
terno medicino UKC Maribor
Služba zdravstvene nege UKC Maribor
ČESTITAMO!

IZ DRUŠTEV

Gospa Terezija Trafela, vsem poznana kot Zinka, je za-
čela svojo karierno pot v Splošni bolnišnici Ptuj in kasne-
je, se je na njeno želo zaposlila v takratni Splošni bolniš-
nici Maribor, danes UKC Maribor. Sprva se je s svojim stro-
kovnim znanjem razdajala v kirurški zdravstveni negi, da-
nes pa je predana delu na Oddelku za dializo.

Strokovno in organizacijsko delo medicinske sestre pri
kroničnem, dializnem pacientu izvaja skrbno in odgovor-
no. Zaveda se, da se je za zahtevnost dela potrebno ne-
nehno strokovno izobraževati in usposabljati, zato svoje
znanje redno dopolnjuje na seminarjih in učnih delavni-
cah ter ga prenaša na sodelavce, dijake in novo zaposle-
ne. 
Natančnost, vztrajnost, požrtvovalnost, humanost in od-
govornost za delo so vrednote, ki odlikujejo našo Zinko.
Visoka moralna načela in strokovno znanje, ki ga ima, ji
dajejo vrednote medicinske sestre s humanim in profe-
sionalnim pristopom do pacientov, njihovih svojcev in so-
delavcev. 
Skrb za pacienta je njeno najpomembnejše vodilo v
zdravstveni negi. Vedno je ponosna na svoj poklic, ki ga z
veseljem opravlja. Pri vseh aktivnostih, ki dajejo vredno-
to zdravstveni negi, aktivno sodeluje.
S   svojim širokim strokovnim znanjem deluje zdravstve-
no vzgojno tako pri pacientih in njihovih svojcih, dijakih

Gospa Danica Trifunovič
Za gospo Danico Trifunović je bil regionalni medicinski
center v Doboju prvi zavod, kjer je začela graditi mozaik
svoje kariere. Po preselitvi v Slovenijo je pripadna UKC
Maribor, Kliniki za ginekologijo in perinatologijo. Zaupa-
la je svojemu znanju in razmišljanju in si kaj kmalu prido-
bila sloves dobre medicinske sestre.

Ves čas svojega poklicnega delovanja je bila borka za
vrednote v zdravstveni negi, kar je izkazovala tudi z las-
tnim delom. Strokovnost, organiziranost, resnicoljubnost
in redoljubnost pri delu ter profesionalna komunikacija
so njene vrednote. 
Zadnja leta, na istem oddelku enote za sistemsko onko-
loško zdravljenje, posveča svoje strokovno znanje pa-
cientkam na sistemskem zdravljenju. Poleg standardnega
spremljanja teh pacientk v času zdravljenja s citostatiki,
je brezmejno njeno zdravstveno vzgojno delo in pouče-
vanje o načinih premagovanja stranskih učinkov zdra-
vljenja v domačem okolju. Pacientkam so na voljo števil-
ne zdravstveno vzgojne zloženke, za katere ima, prav ona,
velike zasluge. S svojo neformalno komunikacijo je uspe-
šna pri preusmerjanju onkoloških pacientk od bolezni in
zdravil. 
Leta 2006 je opravila osnovno izobraževanje za prosto-
voljko v Hospicu. Z znanjem, ki ga je osvojila na izobraže-
vanju, pripomore h kakovostnejši obravnavi onkoloških
pacientk in njihovih svojcev, še posebej pa tudi umirajo-
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čim pacientkam. S svojimi strokovnimi prispevki aktivno
sodeluje na internih strokovnih sestankih.
Danica Trifunović je članica DMSBZT Maribor, je steber
dobre medicinske sestre v kliničnem okolju, kjer svoje bo-
gato strokovno znanje in izkušnje deli s sodelavci, vse
»njene« pacientke so prejele največ, kar je bilo možno.
Čez nekaj mesecev bo svojo poklicno pot zaključila. So-
delavci so zapisali, da jo bodo zelo pogrešali, prav tako jo
bodo pogrešale njene pacientke.
Predlagatelji:
kolegij strokovnih vodij zdravstvene nege Klinike za gi-
nekologijo in perinatologijo
sodelavci vseh ginekoloških oddelkov – Odd. za gineko-
loško onkologijo in onkologijo dojk, Odd. za splošno gi-
nekologijo in ginekološko urologijo, Odd. za reprodukti-
vno medicino in ginekološko endokrinologijo ter Gine-
kološko perinatološke ambulante
Služba zdravstvene nege UKC Maribor
ČESTITAMO!

stvena nega. Je članica Zbornice – Zveze in Društva me-
dicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor.
Od ustanovitve je članica pevskega zbora »La Vita« pri
DMSBZT Maribor.
S svojo profesionalno samopodobo predstavlja in suve-
reno zastopa svojo poklicno skupino. Je medicinska se-
stra, ki je do pacientov razvila veliko mero pristne empa-
tije, varne čustvene razdalje in potrpežljivosti. Ima posluh
za pacientovo čustveno doživljanje ter razume njihovo
vedenje. K pacientom pristopa z razumevanjem za njiho-
vo stisko. S prijaznostjo, toplino in spoštljivostjo spreje-
ma drugačnost. Odlikuje jo subtilno razvit občutek za po-
moč sočloveku, ki je ob enem tudi njen temeljni motiva-
tor pri delu. 
Predlagatelji:
Sodelavci Oddelka za psihiatrijo
Služba zdravstvene nege UKC Maribor
ČESTITAMO!

IZ DRUŠTEV

Gospa Ivanka Videčnik je svojo karierno pot začela z za-
poslitvijo v takratni Splošni bolnišnici Maribor, na Oddel-
ku za psihiatrijo. Od prvega dne službovanja je pripadna
istemu zavodu, danes je strokovna vodja zdravstvene ne-
ge Oddelka za psihiatrijo UKC Maribor. 

Ves čas svoje poklicne poti ostaja zvesta psihiatričnemu
oddelku, na katerem pušča ogromen pečat strokovnega
znanja. Tovrstna prizadevanja so postala prepoznavna za
področje psihiatrične zdravstvene nege Univerzitetnega
kliničnega centra Maribor. Je članica delovne skupine
glavnih medicinskih sester v psihiatrični zdravstveni negi,
Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psi-
hiatriji, kjer skrbi za razvoj strokovnega področja psihia-
trične zdravstvene nege.
S svojim strokovnim prispevkom je leta 2011 prispevala k
izdaji učbenika » Duševno zdravje in zdravstvena nega«.
Aktivno sodeluje in organizira Funkcionalna izobraževa-
nja iz psihiatrične zdravstvene nege, aktivna je na stro-
kovnih seminarjih in vidno je njeno organizacijsko ter
uredniško delo. 
Skrbi za uravnoteženo organizacijo, dobre medosebne
odnose, za obvladovanje napornih in velikokrat težkih de-
lovnih pogojev na delovnem mestu in za preprečevanje
izgorelosti. 
Gospa Ivanka Videčnik je habilitirana strokovna sodelav-
ka Univerze v Mariboru za predmetno področje zdrav-

Gospa Marjeta Kokoš, višja medicinska sestra, univerzi-
tetni diplomirani organizator, je otroštvo in mladost pre-
življala v Radečah pri Zidanem Mostu. Gimnazijo je obi-
skovala v Celju. Po veliki maturi je študirala na Višji šoli za
medicinske sestre v Ljubljani in diplomirala leta 1960. Le-
ta 1963 je opravila strokovni izpit.
Njena poklicna pot ima svoj, sicer kratek začetek, v obra-
tni ambulanti tovarne v Trbovljah. Kmalu se je preselila v
Maribor, kjer se je bivalno in delovno ustalila, se poročila
in osnovala svojo družino z dvema otrokoma. Leta 1962 je
bila sprejeta v Splošno bolnišnico Maribor, na porodni od-
delek kot operacijska medicinska sestra. To je bil čas po-
manjkanja kadra, zlasti višjih medicinskih sester. Interno
teoretično in praktično strokovno izpopolnjevanje, tudi
pod vodstvom prof. dr. Stojana Jeretina, jo je usposobilo,
da je na oddelku prevzemala naloge zdravstvene nege
bolnika v šok sobi in operacijski enoti, anesteziranje in in-
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strumentiranje. Od instrumentiranja se potem ni več lo-
čila. Kirurško področje dela in še posebej utrip operacij-
skega delovanja so bile podlage, iz katerih je za vselej
vzklilo njeno nagnjenje do kliničnega zdravstva in klini-
čne zdravstvene nege.
Po skoraj desetih letih izkušenj na področju bolnišnične-
ga delovanja je prišlo povabilo za vključitev v učiteljski
tim Srednje šole za medicinske sestre v Mariboru. To je bil
izziv, ki mu je leta 1970 sledila, ker si je želela, da bi se pre-
izkusila v pedagoškem delu. Tako je stopila na pedago-
ško pot zdravstvene nege, na katero se je pozneje, v svo-
jem poklicnem življenju, vedno znova vračala. Opravila je
pedagoški izpit, vključno s pedagoškim nastopom, na Re-
publiškem Sekretariatu za prosveto in kulturo v Ljubljani.
Doživela je eksperimentalna leta sistemskih sprememb,
povezanih z usmerjenim izobraževanjem in postala je
aktivna udeleženka trasiranja razvojne poti izobraževanja
za zdravstveno nego. Nadaljevala je z nadgraditvijo last-
nega izobraževanja, študirala organizacijo zdravstva in le-
ta 1979 diplomirala pri Univerzi v Mariboru, na Fakulteti
za organizacijo dela v Kranju. 
Širila je področje svojega družbenega delovanja in stro-
kovnega sodelovanja. Delovala je pri Izobraževalni skup-
nosti Slovenije, bila je članica Republiškega strokovnega
kolegija za zdravstveno nego pri takratnem Ministrstvu
za zdravstvo Slovenije, bila je članica izvršnega odbora
Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, članica projektne
skupine za normative in standarde pri Zavodu za zdrav-
stveno varstvo Slovenije in bila je članica uredniškega od-
bora Zdravstvenega zbornika. Z delovanjem v republiških
telesih iz področja vzgoje in izobraževanja je bila vklju-
čena v napore za skladnejši razvoj šolstva za področje
zdravstva. Bila je aktivna udeleženka na številnih semi-
narjih, konferencah in kongresih ter predavala doma in v
tujini.
Nato je prišlo povabilo Višje šole za zdravstvene delavce
Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani, ki je odprla za štu-
dij ob delu svojo zunanjo enoto v Mariboru. Gospa Mar-
jeta Kokoš je bila imenovana za predavateljico in koordi-
natorico in leta 1982 je bila s habilitacijo izvoljena v naziv
asistenta za predmete organizacija zdravstva, organizaci-
ja socialnega varstva in ekonomika v zdravstvu. 
V tem obdobju pa je v Zdravstvenem domu dr. Adolfa
Drolca Maribor, v organizaciji TOZD Patronažno varstvo
že deloval prihodnji Kolaborativni center za primarno
zdravstveno nego Svetovne zdravstvene organizacije,
Urada za Evropo. Prihodnji Kolaborativni center je vodila
gospa Majda Šlajmer Japelj, v. m. s., univ. dipl. sociologi-
nja in sedanja častna doktorica Univerze v Mariboru. Pot
do samostojnega Kolaborativnega centra WHO je pome-
nila vključitev v 4 letno multinacionalno vseevropsko
znanstveno raziskovalno študijo (največjo tovrstno na
svetu doslej) z naslovom »POTREBE LJUDI PO ZDRAV-
STVENI NEGI«, ki je zajela tisti del populacije, ki je bil sta-
rejši od 65 let. Projekt je v Sloveniji vodila gospa Majda
Šlajmer Japelj. Gospa Marjeta Kokoš je bila povabljena v
tukajšnji vodstveni tim raziskovalne skupine in se je za ta
namen leta 1982 izobraževala v Kopenhagnu iz razisko-
valne metodike na področju zdravstvene nege. Prevzela
je vodenje področja kodiranja v slovenskem delu razi-
skovalne študije. Pozneje se je udeležila evalvacije razi-

skovalne metodike, ki je bila v Bruslju. Sodelovanje v med-
narodni študiji je pomenilo delo pri zahtevnih nalogah ra-
ziskovalnega značaja, a istočasno je sodelujočemu timu
pomenilo večletno strokovno izpopolnjevanje in nefor-
malno izobraževanje visokega ugleda. Gospa Kokoš je za
tem sodelovala pri prenosu, v raziskovalni študij spozna-
ne najsodobnejše metode dela »PROCES ZDRAVSTVENE
NEGE« v slovensko profesijo zdravstvene nege in tako pri-
spevala svoj delež na razvojni poti slovenske zdravstve-
ne nege. Opisano skupinsko delo je, na primer, pomenilo
tudi podlage za proces oblikovanja terminologije zdrav-
stvene nege in prenove kategorizacije zdravstvene nege.
S Kolaborativnim centrom WHO je ostala gospa Marjeta
Kokoš povezana še vrsto let po študiji.
Srednjo zdravstveno šolo je gospa Marjeta Kokoš, po pet-
najstih letih dela, zapustila leta 1985. Povabljena je bila
na Mestno občino Maribor, kjer je pri Komiteju za druž-
bene dejavnosti prevzela delo svetovalke za zdravstveno
in socialno področje. Kar kmalu leta 1987, je bila poslana
na delovno mesto direktorice Doma upokojencev Danice
Vogrinec Maribor. Temu zavodu je predano razdajala svo-
je znanje in sposobnosti iz organizacije, ekonomike, go-
spodarnosti, zdravstvene nege bolnika, predvsem pa glo-
boke človečnosti v odnosu do varovancev in bolnikov v
Domu. Njena načrtovanja so bila odvisna od epidemiolo-
ških kazalcev, demografskih podatkov, notranjih potreb
zavoda, a predvsem finančnih zagotovil, ko se je lotevala
reorganizacijskih, kadrovskih, strokovnih in investicijskih
reševanj zavoda. Ti faktorji so se v izjemnem problemu
pokazali, ko je reševala razpadajočo enoto Doma Viltuš,
postavljala na noge novogradnjo Doma na Taboru in pre-
navljala stanje Doma na Pobrežju. Z reorganizacijo službe
zdravstvene nege je uvajala celostni pristop do varovan-
cev na osnovi procesa zdravstvene nege. Prizadevala si je
za koncept sodobne gerontološke zdravstvene nege sta-
rostnikov, ki upošteva celostne potrebe in težila je, da bi
domovi za starostnike v Sloveniji s tem konceptom zago-
tavljali višjo kakovost življenja svojim starostnikom. Raz-
vojno pot gerontološke zdravstvene nege je utrjevala vse
do svojega odhoda v upokojitev leta 1992. 
Leta 1993 je gospa Marjeta Kokoš postala ena prvih pre-
davateljic bodoče Fakultete za zdravstvene vede. Bila je v
tisti skupini prvih predavateljic višje in visoke šole ter čla-
nic katedre za zdravstveno nego, ki so se nesebično raz-
dajale, ko so v improvizirajočih pogojih dela, z velikim
zaupanjem in optimizmom gradile trdne strokovne te-
melje najvišji izobraževalni ustanovi za zdravstveno ne-
go. Postala je predavateljica, koordinatorica in mentori-
ca. Poučevala je že od nekdaj, ko je učila prihajajoče ko-
legice v operacijsko območje, kako se vključiti v delovni
proces, poučevala je kot izvajalka v izobraževalnem si-
stemu, poučevala je s predavanji širom Slovenije in v tu-
jini. Predavala pa je tudi na mnogih izobraževalnih usta-
novah za zdravstveno nego. Obsežen je njen opus di-
plomskih nalog, ki so nastale pod njenim odličnim men-
torstvom. In še danes je tukaj – tukaj je kot pedagoški so-
delavec na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Ma-
riboru – še vedno s študenti in za študente v procesu iz-
obraževanja, s svojim profesionalnim znanjem in izku-
šnjami cele epohe dela, s trdnimi vzgojnimi in izobraže-
valnimi postulati, širino etičnih vrednot svoje nravi, iz-

IZ DRUŠTEV
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brušenim estetskim čutom do materialnega in duhovne-
ga sveta in z brezpogojno humanostjo za paciente in štu-
dente.
Gospa Marjeta Kokoš pa se je pred tremi leti vključila v še
eno, novejšo aktivnost v zdravstveni negi. Postala je red-
na članica delovne skupine za ohranjanje zgodovine
zdravstvene in babiške nege pri Zbornici zdravstvene in
babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medi-
cinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.
Je aktivna v mariborski delovni skupini in trenutno sou-
deležena pri eni od historičnih nalog. Našla je izziv za za-
nimivo, koristno in morda trajno prostočasno aktivnost,
o kateri bo lahko vključila tudi kakšen vpis v svojo obse-
žno bibliografijo. 
Bibliografija gospe Marjete Kokoš je obsežna in vsebuje
kar 161 vpisov. To so strokovni članki, referati na doma-
čih in tujih zdravstvenih konferencah, soavtorstva pri mo-
nografijah, učna gradiva, recenzije in mentorstva pri di-
plomskih nalogah.
Gospa Marjeta Kokoš je dobitnica naslednjih priznanj:
Leta 1984 priznanje dr. Jožeta Potrča, podeljeno od Zdrav-
stvene skupnosti Slovenije za izredne dosežke na po-
dročju zdravstvenega varstva.  
Leta 1992 Priznanje zlati znak Zveze društev medicinskih
sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

Leta 2001 srebrna plaketa Univerze v Mariboru za prispe-
vek na vzgojno izobraževalnem področju in razvoju prak-
tičnega dela izobraževanja.
Leta 2013 zlata plaketa Fakultete za zdravstvene vede
Univerze v Mariboru za zasluge na pedagoškem in znan-
stveno raziskovalnem področju. 
Profesionalna pot gospe Marjete Kokoš ima za področje
slovenske zdravstvene nege tisto strokovno težo, ki jo
uvršča med tiste člane Zbornice – Zveze, prav posebej pa
Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehni-
kov Maribor, ki so neposredno vplivali na razvoj sloven-
ske zdravstvene nege. Izjemno izstopa njena sled in pe-
čat, ki ga pušča v vzgojno izobraževalnem pogledu. Vsak
napredujoči korak na profesionalnem področju ji vselej
pomeni profesionalno zadovoljstvo. Ob nadgradnji dodi-
plomskega izobraževanja z magisterijem je verjela, da bo
ta v korist ne le profesiji, kjer bo rasla kakovost zdrav-
stvene nege, temveč bo predvsem v korist pacientu. Ob
tem se ji potrjuje spoznanje, da nobena, še tako visoka
stopnja izobrazbe, ne more nadomestiti tistega, kar mo-
ra biti v človeku. Zato rada pove svojo misel: 
Z NAJVIŠJIM ZNANJEM NAZAJ K PACIENTU!
Oblikovalka utemeljitve: Gospa Silva Vuga
Predlagatelji: člani upravnega odbora DMSBZT �
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Razpis za predsednika/co društva in 
podpredsednika/co za izobraževanje DMSBZT Gorenjske
IO Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske v skladu s 13. členom Statuta
DMSBZT Gorenjske, 7., 8., 9. in 10. členom Pravilnika o volitvah in imenovanjih v organe DMSBZT Gorenjske in
na podlagi sklepa 21. seje IO društva z dne 27. 11. 2014, objavlja:
razpis za

1. PREDSEDNIKA/PREDSEDNICO DRUŠTVA

ZA MANDATNO OBDOBJE 2 LET (2015 –2017). Za funkcijo predsednika/ce društva lahko kandidira vsak/a red-
ni/a član/ica Društva, ki je član/ica najmanj deset let ter aktivno deluje v Društvu vsaj pet let.
Kandidat/ka za predsednika/co Društva mora predložiti življenjepis s poudarkom na dosedanjih društvenih in
strokovnih aktivnostih ter predlog programa dela za naslednje mandatno obdobje.
Vlogo naj kandidat/ka naslovi na Kandidacijsko komisijo Društva v zaprti ovojnici s pripisom: »Kandidatura, ne
odpiraj« do 31. 1. 2015 na naslov sedeža Društva: DMSBZT Gorenjske, Bleiweisova 20, 4000 Kranj.

2. PODPREDSEDNIKA/ PODPREDSEDNICO DRUŠTVA ZA IZOBRAŽEVANJE 

ZA MANDATNO OBDOBJE 2 LET (2015–2017).
Za funkcijo podpredsednika/ce Društva za izobraževanje lahko kandidira vsak/a redni/a član/ica Društva, ki je
član/ica najmanj pet let ter aktivno deluje v Društvu vsaj tri leta. Kandidat/ka za podpredsednika /co Društva
za izobraževanje mora predložiti življenjepis s poudarkom na dosedanjih društvenih in strokovnih aktivnostih.
Vlogo naj kandidat/ka naslovi na Kandidacijsko komisijo Društva v zaprti ovojnici s pripisom: »Kandidatura, ne
odpiraj« do 31. 1. 2015 na naslov sedeža Društva: DMSBZT Gorenjske, Bleiweisova 20, 4000 Kranj.
Volilni občni zbor bo v marcu 2015.

Erika Povšnar Alenka Bijol
Predsednica kandidacijske komisije DMSBZT Gorenjske v. d. predsednice DMSBZT Gorenjske
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Podelitev priznanj DMSBZT Ljubljana 
za leto 2014
Uredil: Peter Koren, besedila obrazložitev za dobitnice priznanj: predlagatelji

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana že šestnajsto leto podeljuje priznanja društva
za aktivno delo v društvu, za dosežke v praksi zdravstvene in babiške nege ter za osebni prispevek k delu in razvoju
društva.

S
rebrni znak je najvišje priznanje društva, ki ga prej-
me član društva za dolgoletno aktivno delovanje v
društvu, še posebej za aktivno delovanje in sodelova-

nje pri ohranjanju in razvijanju kulturne in zgodovinske
dediščine medicinskih sester in babic; skrbi za kulturno,
stanovsko, izobraževalno, raziskovalno, socialno in šport-
no delovanje svojih članov, razvijanju stikov med člani in
med društvi ter krepitev vloge in pomena dela medicin-
skih sester, babic in zdravstvenih tehnikov v slovenskem
in mednarodnem prostoru.
Plaketa društva je pisno priznanje članu društva za po-
sebne dosežke in/ali kakovostno izvajanje zdravstvene in
babiške nege v praksi ter human odnos do pacientov in
sodelavcev.
Naziv častni član prejme oseba, ki ni član društva, je pa
s svojim osebnim prispevkom pomembno prispevala k
delu in razvoju društva.
Komisija za priznanja v sestavi: Marija Vidrih, Marina Ve-
lepič in Peter Koren je obravnavala vse pravočasno pri-
spele vloge na Razpis za priznanja, ki je bil objavljen na

spletni strani društva in v glasilu Utrip. Prispelo je šest
vlog, oz. nominacij za različna priznanja. Na podlagi kri-
terijev, ki jih določa Pravilnik o priznanjih DMSBZT Lju-
bljana, je komisija izbrala dobitnike priznanj. 

Srebrni znak – najvišje priznanje DMSBZT Ljubljana
so prejele: 

Gospa Jožica Bostič Pavlovič
Jožica Bostič Pavlovič, upokojena višja medicinska sestra,
se je leta 1966, po diplomi na Višji šoli za zdravstvene de-
lavce v Ljubljani, zaposlila na Onkološkem inštitutu Lju-
bljana. Svojo karierno pot je začela kot sobna medicinska
sestra, zatem napredovala v vodilno medicinsko sestro
oddelka, v vodilno medicinsko sestro v ambulanti za ke-
moterapijo in kasneje v glavno medicinsko sestro inter-
nističnih onkoloških oddelkov v stavbah B in D Onkolo-
škega inštituta Ljubljana. Svoje strokovno delovanje je za-
ključila kot pomočnica direktorice za zdravstveno nego.
Želja po dodatnem formalnem izobraževanju jo je leta
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Dobitnice priznanj skupaj zvodstvom društva in predsednico Zbornice - Zveze foto Amida
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1975 usmerila na Fakulteto za sociologijo, politične vede
in novinarstvo v Ljubljani, v študij sociologije - kadrovsko
organizacijska smer.
Delo medicinske sestre na Onkološkem inštitutu je bilo
zahtevno in naporno, vendar pa dinamično in inovativno.
Razvoj zdravljenja je terjal tudi nenehno strokovno izpo-
polnjevanje medicinskih sester. Zaradi neustreznih bival-
nih razmer onkoloških bolnikov, ki so prihajali na zdra-
vljenje največkrat v napredovalem stadiju bolezni in neu-
streznih pripomočkov za izvajanje zdravstvene nege, je
bilo izvajanje zdravstvene nege silno težko. Razvoj onko-
loške zdravstvene nege se je komaj začenjal. Kot Jožičina
prva strokovna pomoč pri razvoju onkološke zdravstve-
ne nege je nastajala Knjiga posegov v zdravstveni negi. V
ambulanti za kemoterapijo je Jožica orala ledino pri apli-
kaciji citostatikov ambulantnim bolnikom. Kot glavna me-
dicinska sestra internistične onkologije je koordinirala ce-
lotno zdravstveno nego tega področja, razporejala nego-
valno osebje in izvajala pedagoško delo. Postopoma se je
začel uvajati proces zdravstvene nege in zelo pomembno
opazovanje in beleženje stranskih učinkov zdravljenja. Ve-
lik del svoje strokovne pozornosti je namenila alopeciji
(izpadanju las) in v času, ko še nismo poznali ledenih kap,
pri aplikaciji citostatikov bolnikom nameščala okrog la-
sišča manšeto, esmarch in ledene kocke. Kot prva medi-
cinska sestra je aplicirala citostatik po venski valvuli ter
vpeljala heparinizacijo venske valvule.
V sodelovanju z direktorico zdravstvene nege, Marino Ve-
lepič, je pripravila knjižici navodil za bolnike, z naslovom
»Kemoterapija in vi« in kasneje »Alopecija – kako si lahko
pomagam». V času opravljanja funkcije pomočnice di-
rektorice za zdravstveno nego je vodila pripravništvo in
praktični pouk dijakov in študentov zdravstvene nege.
Njen strokovni doprinos k razvoju onkološke zdravstve-
ne nege je zaslediti v kar 24 zadetkih v COBBISU.
Kot predavateljica in soavtorica je sodelovala na mnogih
strokovnih seminarjih ter na mednarodnih srečanjih
EONS (European Oncology Nursing Society) v Jeruzale-
mu, Bruslju in Madridu.
Od ustanovitve strokovne Sekcije medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov v onkologiji je delovala v izvršnem
odboru sekcije in ji v letih od 1991 do 1994 tudi uspešno
predsedovala.
Ves čas svojega poklicnega dela je aktivno sodelovala s
takrat še Društvom medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov Ljubljana. Medicinske sestre – pripravnice in pri-
pravnike je usmerjala in razlagala pomen delovanja dru-

štva ter jih spodbujala, da so postale/li člani društva. Za-
poslenim na Onkološkem inštitutu Ljubljana je omogo-
čala in jih spodbujala k udeležbi na raznih strokovnih iz-
popolnjevanjih, izobraževanjih in drugih dejavnostih v or-
ganizaciji DMSBZT Ljubljana. Nudila je tudi vsestransko
podporo zaposlenim, ki so aktivno delovali v društvu v
okviru upravnega in izvršnega odbora, ali kot nosilci raz-
nih dejavnosti. Sedaj se kot članica Sekcije upokojenih
medicinskih sester redno udeležuje njihovih predavanj,
druženj in izletov. S svojimi bogatimi izkušnjami tudi vse-
stransko sodeluje pri organizaciji izobraževanj in drugih
aktivnosti, ki jih organizira sekcija upokojenih medicin-
skih sester.

dr. Radojka Kobentar
Dr. Radojka Kobentar je bila rojena na Hrvaškem, družina
pa se je preselila v Srbijo, kjer je zaključila osnovno šolo.
Odločila se je za poklic medicinske sestre, ki ga je, na Sred-
nji šoli za medicinske sestre v Zemunu, pridobila z odli-
čnim uspehom. Leta 1979 je v Ljubljani končala študij de-
fektologije na Pedagoški akademiji, leta 1983 študij zdrav-
stvene nege na Višji šoli za zdravstvene delavce v Ljublja-
ni, ter leta 1988 specialistični študij iz psihiatrične zdrav-
stvene nege na Visoki šoli za zdravstvo v Ljubljani. Uni-
verzitetni študij socialne pedagogike je zaključila leta
1992 na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, podiplomsko psi-
hoterapevtsko izobraževanje pa leta1993 na Medicinski
fakulteti. Leta 2003 je magistrirala na Pedagoški fakulteti
na oddelku socialno pedagogiko in bila prva magistrica
znanosti na področju psihiatrične zdravstvene nege. Dok-
torat znanosti na temo »Modeli obravnave starostnikov v
domovih starejših občanov« je zagovarjala na Pedagoški
fakulteti v Ljubljani leta 2011 in bila prva doktorica zna-
nosti na področju psihiatrične zdravstvene nege v Slove-
niji. Njena bibliografija obsega čez 100 objavljenih pri-
spevkov. 
Njena prva zaposlitev je bila v francoski Švici. Po dveh le-
tih dela jo je pot odpeljala v Nemčijo, v Leverkusen, kjer je
na kirurškem oddelku izredno hitro napredovala. Njeno
znanje zdravstvene nege, natančnost, prijaznost, etične
vrednote, razumevanje drugačnosti in multikulturnosti,
jo je pripeljalo do timske medicinske sestre. Leta 1974 je
prišla v novozgrajeni Klinični center Ljubljana in začela z
delom v »šok sobi«, na abdominalni kirurgiji. Leta 1979 se
je zaposlila na Psihiatrični kliniki Ljubljana, kjer je delala
na vseh oddelkih, najdlje na oddelku za gerontopsihiatri-
jo. Oddelek za gerontopsihiatrijo je doživljal generalne
spremembe in reorganizacijo zdravstvene nege in obrav-
nave obolelih starostnikov, še posebej tistih z demenco.
Takrat se je začela revolucionarna procesna metoda de-
la, standardi, delo s svojci, skupinsko delo in zdravstveno
vzgojno delo.
Naklonjenost do profesionalnega dela je Radojka izkaza-
la že v prvih letih svojega službovanja, z leti se je to le še
stopnjevalo. Tako je nastalo funkcionalno izobraževanje
iz psihiatrične zdravstvene nege, izobraževanje za delo z
osebami z demenco, delavnice na področju procesne me-
tode dela, standardi v psihiatrični zdravstveni negi in še
kaj. Skupaj s sodelavci je uredila prvi Priročnik iz psihia-
trične zdravstvene nege in učbenik Zdravstvena nega in
zdravljenje motenj v duševnem zdravju. Radojkine spos-
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obnosti ter znanja iz zdravstvene nege so sledila sodob-
nim smernicam, zato je organizirala strokovne seminarje
in s tem prispevala k prepoznavnosti Psihiatrične klinike
Ljubljana. Vedno je zagovarjala napredek, spremljanje
strokovne literature in znanosti. Zdravstvena nega mora
biti podprta z dokazi. 
Do upokojitve leta 2012, je bila zaposlena na Psihiatrični
kliniki Ljubljana na mestu vodje službe za pedagoško in
izobraževalno dejavnost za področje zdravstvene nege.
Danes sodeluje v več projektih na področju zdravstvene
nege in oskrbe.
Leta 1992 je kot vodja tima prejela zlati znak Zbornice
zdravstvene in babiške nege Slovenije. Je dobitnica več
priznanj Psihiatrične klinike za razvojno raziskovalne pro-
jekte na področju zdravstvene nege. Recenzirala je več
strokovnih zbornikov in člankov s področja zdravstvene
nege. Na Fakulteti za zdravstvo Jesenice je od leta 2008
nosilka predmeta in višja predavateljica za predmet Zdrav-
stvena nega starostnika z gerontologijo in rehabilitacijo in
izvajalka predmeta Zdravstvena nega starostnika.
Kot dolgoletna aktivna članica DMSBZT Ljubljana je deja-
vna na mnogih področjih izpopolnjevanja, izobraževanja
in usposabljanja članic in članov. Že pred časom je skupaj
z novimi idejami začela sodelovati v procesu nudenja
znanj članski bazi. Sodeluje kot recenzentka strokovnih
člankov pri pripravah zbornikov DMSBZT Ljubljana. Pod
njenim vodstvom smo v letu 2010 začeli s pilotskim razi-
skovalnim projektom imenovanim: Življenjska aktivnost
spanja pri medicinskih sestrah. Glede na dolgoletne iz-
kušnje in znanje, ki ga je delila skupaj z edukacijsko ciljno
skupino bolničarjev, smo začeli z izobraževalnimi aktiv-
nostmi na področju usposabljanja le-teh. Sistematične in
natančne priprave so pripeljale do realizacije delavnice za
preučevanje problemov v klinični praksi.
Njeno neutrudno, hitro in natančno odzivanje na naloge,
zastavljene v letnem planu društva, prinaša veliko zado-
voljstva pri delu. V plejadi planov za pripravo strokovnih
vsebin pri predavanjih, delavnicah in člankih sledimo
neizčrpnemu viru Radojkinega veselja do dela v društve-
nih aktivnostih. 

Gospa Zlatka Pražnikar Vrbnjak
Ga. Zlatka Pražnikar Vrbnjak je že v zgodnjem otroštvu ve-
dela, kaj želi postati. Nagnjenost k pomoči sočloveku jo
je pripeljala na Srednjo zdravstveno šolo v Piranu. Že kot
zelo mlada je ostala brez staršev, zato je bila selitev iz Ma-
ribora v Izolo neizbežna, saj je tam lahko bivala v interna-

tu. Po končani srednji zdravstveni šoli je opravila priprav-
ništvo na Infekcijski kliniki v Ljubljani. Svoje delo je nada-
ljevala na Kliničnem oddelku za gastroenterologijo, kjer
še vedno dela kot srednja medicinska sestra. Je človek, ki
opravlja svoje delo in poslanstvo ter se ne izpostavlja. S
svojo tankočutnostjo zelo dobro zazna stiske in strahove
pri pacientih, ki jih sami ne znajo ubesediti. Je strokovna,
vestna, odgovorna, topla in prijazna, s čimer v praksi naj-
bolje prispeva k prepoznavnosti in spoštovanju poklica
medicinske sestre. 
V svojem življenju se trudi posameznika obravnavati ce-
lostno in ob tem upošteva vse standarde zdravstvene ne-
ge. Vedno ji je pomemben človek kot celota z vsemi svo-
jimi potrebami, čustvi, željami in boleznimi. Poleg službe
in doma, Zlatka počne še mnogo stvari. Udeležuje se iz-
obraževanj s področja komplementarnega in naravnega
zdravilstva, meditacije, vadbe joge, trebušnega plesa in
predvsem pomoči sočloveku. Dela kot prostovoljka z
upokojenci in otroki, poskrbi za pomoč ljudem v stiski,
pomaga jim pri iskanju socialne pomoči in podobno.
V DMSBZT Ljubljana že enajst let enkrat mesečno, izvaja
zvočne kopeli z luninim gongom. Naše kolegice seznanja
s pozitivnimi učinki gonga, ki sproščajo telo in um. Njen
celoviti pristop k posamezniku, skrb za telesno in duše-
vno ravnovesje ter nevsiljivost pri razlagi o uporabi kom-
plementarnih metod zdravljenja je razjasnil marsikateri
dvom pri prenekateri kolegici. Poleg rednih mesečnih po-
nedeljkov, se Zlatka z veseljem odzove vabilom naših ko-
legic iz podružnic, ali pa zgolj k popestritvi kakšnega dru-
gega dogodka, ki ga organiziramo pri našem društvu.
Zlatka pride vedno, ne glede na število prijavljenih ude-
ležencev in ne glede na letni čas.

Priznanja DMSBZT Ljubljana - Plaketa društva so pre-
jele:

Gospa Mojca Jensterle
Ga. Mojca Jensterle, je od leta 1978 kot anestezijska me-
dicinska sestra zaposlena na Kliničnem oddelku za ane-
steziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok Uni-
verzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Rojeno Kopr-
čanko je življenjska pot vodila v Ljubljano, kjer je leta 1974
končala Srednjo šolo za medicinske sestre in leta 1978 je
zaključila študij na Višji šoli za zdravstvene delavce. Leta
2012 je diplomirala na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani.
Prvemu delovnemu mestu je ostala zvesta vse do danes.
Poleg rednega kliničnega dela opravlja tudi delo nadzor-
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ne medicinske sestre. Bila je med začetniki transplanta-
cijske dejavnosti v zdravstveni negi pri nas, sodelovala je
pri mnogih presaditvah jeter, tudi pri prvi leta 1995, prav
tako pri prvi in edini presaditvi pljuč pri nas leta 2003.
V svoji poklicni karieri je bila mentorica številnim genera-
cijam študentov in novo zaposlenim kolegom in kolegi-
cam. Vrsto let je svoje bogato teoretično in praktično zna-
nje podaja kot inštruktorica temeljnih postopkov oživlja-
nja za zaposlene v UKC Ljubljana. Sodeluje pri pouku oži-
vljanja za laike. Zaradi obsežnega znanja in izrednega po-
sluha za paciente je vključena tudi v Službo za lajšanje po-
operativne bolečine, kjer opravlja dela in naloge bolečin-
ske medicinske sestre ter sodeluje pri rednem sistemati-
čnem izobraževanju zdravstvenega osebja na tem po-
membnem področju. 
Njene dolgoletne izkušnje in to, da jih je pripravljena de-
liti, je neprecenljivo in zares dragoceno. Je odlična učite-
ljica, pri kateri nobeno vprašanje ne ostane brez odgovo-
ra. Njeni pacienti čutijo, da so v varnih rokah, njen nasmeh
in vedrina pa vedno odženeta njihov strah in nelagodje.
Njen odnos z mladimi in starejšimi je pristen in lahkoten,
njena sposobnost medgeneracijskega povezovanja pa
spontana. 
Je ponosna mama treh otrok in babica 3 vnukov. V pro-
stem času, kolikor ga ima, pa rada teče. Že večkrat se je
kot članica DMSBZT Ljubljana uspešno udeležila rekrea-
tivnega teka na Ljubljanskem maratonu. Drobna oseba z
veliko osebnostjo. Za sodelavce je Mojca Jensterle ane-
stezijska medicinska sestra, sodelavka, učiteljica, prijate-
ljica in še mnogo, mnogo več.

Gospa Cvetka Kavzar
Ga. Cvetka Kavzar je kaj kmalu v mladosti začutila željo
po pomoči bolnim, zato se je odločila za poklic medicin-
ske sestre. Srednjo zdravstveno šolo je obiskovala v Celju.
Takoj po končanem izobraževanju se je zaposlila na ki-
rurškem oddelku Bolnišnice Trbovlje in kasneje v intenzi-
vni enoti kirurškega oddelka. Kako opisati medicino se-
stro Cvetko, da ne bo videti kot pisanje oguljenih fraz in
da orišemo njene biti, ki je stkana s pisanimi vzorci izku-
šenj, znanja, dobrih del, sočutja, prijateljstva, ljubezni, ma-
terinstva, mentorstva, lojalnosti, požrtvovalnosti, boleči-
ne, smeha, igrivosti, skromnosti, lahkotnosti, poštenja. Se-
stra s takimi referencami je Cvetka.
Kot podpora in poglobljena življenjska izkušnja je Cvet-
ko prekalila tudi lastno spoznanje težke bolezni in tudi
njeno soočanje z minljivostjo. Takrat je doumela, da tola-

žiti druge pomeni popeljati bolnika na goro in mu poka-
zati obzorja in prihodnost. Takrat je tudi spoznala, da lah-
ko v vsakem življenjskem obdobju človeka najbolj zazna-
mujeta pomoč in nemoč. Vsa spoznanja s pridom udeja-
nja v svojem poslanstvu medicinske sestre v intenzivni
negi enote kirurškega oddelka. 
Bolniki jo imajo radi, ker vedno z vedrino pristopi k njim,
jim pomaga, jih opogumlja, jih uči živeti z boleznijo, jih
usmerja na poti okrevanja, jim pokaže, kako se sprejeti in
spreminjati, da je življenje lažje in lepše. Za Cvetko so po-
sebno pomembni odnosi med bolnikom, svojci in zdrav-
stvenim osebjem, ki morajo biti harmonični, potem so tu-
di bolniki bolj umirjeni. «Dati sebe, to te ponese v izkuš-
njo« so besede Cvetke, ko svojo modrost razlaga sode-
lavcem. Nikoli ji nič ni težko postoriti. Je odlična mentori-
ca življenja mladim in manj mladim. Je tiha in ponižna
pred Silo Življenja in Smrti. 
Je tudi dolgoletna članica DMSBZT Ljubljana. Cvetka nas
je že večkrat obogatila s predavanji iz izkušenj s področ-
ja dela v intenzivni enoti. 
Podelitev plakate društva kolegici Cvetki Kavzar pomeni
priznanje za dolgoletno opravljeno delo v triizmenskem
izmeni intenzivne nege z vsemi opisanimi lastnostmi člo-
veka z veliko začetnico. Priznanje »plaketa društva« kole-
gice Cvetke ne bo ustavilo, nasprotno, bo nov izziv za no-
va znanja, spodbudno klimo in dobro počutje bolnikov
in njenih sodelavcev.

Gospa Irena Pajnik Beguš
Ga. Irena Pajnik Beguš je leta 1982 z odliko zaključila sred-
njo zdravstveno šolo v Slovenj Gradcu. Zaposlila se je v
nekdanji vojaški bolnišnici v Ljubljani, kjer je deset let de-
lala kot instrumentarka. Od leta 1991 do 2001 je opra-
vljala delo medicinske sestre v intenzivni negi na Onko-
loškem institutu Ljubljana. Na Očesni kliniki UKC Ljublja-
na, na oddelku za očesne bolezni se je zaposlila leta 2001.
V trinajstih letih si je pridobila obilo znanja in neprecen-
ljivih izkušenj pri obravnavi bolnikov z očesnimi in drugi-
mi obolenji. Strokovno se redno izpopolnjuje, spremlja
novosti v oftalmološki zdravstveni negi in širše. Svoje bo-
gato znanje posreduje mlajšim kolegicam, saj je odličen
mentor novo zaposlenim, pripravnikom ter dijakom in
študentom na kliničnem usposabljanju. Odlikujejo jo vi-
soko strokovno znanje, zanesljivost pri delu in predvsem
izreden občutek za prepoznavanje stisk in težav sočlove-
ka. S svojim znanjem, toplino in humanim pristopom je
pomagala mnogim bolnikom v najtežjih trenutkih, za kar
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so ji hvaležni še danes. Je tudi cenjena sodelavka, ker je
predvsem človek, topla, nesebična in zanesljiva. Svoj pro-
sti čas posveča predvsem svoji družini in veliki ljubezni –
knjigam. V zadnjem času je začela ustvarjati tudi sama in
kmalu bo izšla njena pesniška zbirka in roman. Je tudi
aktivna članica društva literatov Mežiške doline.

Gospa Irena Pajnik Beguš je nedavno v velikem trgov-
skem centru s svojim znanjem, usposobljenostjo in pri-
sebnostjo rešila življenje človeku. Gospod, ki je doživel
srčni zastoj, je želel spoznati medicinsko sestro, ki mu je
takrat v trgovskem centru pomagala. Obrnil se je na Radio
1. Dogodek je tako postal odmeven v medijih in je zanj
izvedela tudi širša javnost. 
Gospa Irena Pajnik Beguš, ki pravi »imam najlepši poklic
na svetu«, pomembno prispeva k prepoznavnosti in spo-
štovanju poklica medicinske sestre, ne samo v strokovni
javnosti, ampak tudi širše.

Ker na razpis za priznanja DMSBZT Ljubljana ni pri-
spel noben predlog za podelitev naziva častni član
društva,  le ta letos letu ni bil podeljen.

Priznanja so bila podeljena v okviru 15. Simpozija
DMSBZT Ljubljana z mednarodno udeležbo, z naslovom:
»Prenos informacij v zdravstveni in babiški negi«, ki je po-
tekal 28. novembra 2014 na Gospodarskem razstavišču v
Ljubljani. �
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Čokoladne dobrote – delavnica 
DMSBZT Gorenjske
Katica Zlatar

Pri DMSBZT Gorenjske smo se v predprazničnem času dobili v Biotehničnem centru Naklo. Gospod Miran
Ahčin, učitelj slaščičarstva, nam je dal kar nekaj idej za pripravo slaščic, ki v prazničnih dneh ne smejo
manjkati na naših mizah. Čokoladne slaščice so dobrote, ki se topijo v ustih in so nekaj prijetno čarobnega.

P
redelava čokolade se začne z obiran-
jem zrelih strokov na plantažah
kakavovca. Osnovo čokolade pred-

stavlja majhno kakavovo zrno, ki raste v
stroku na kakavovcu v tropskih ob-
močjih. Iz strokov se poberejo kakavova
semena, ki se razporedijo po bananovih
listih in pustijo, da fermentirajo. Tako se
ustvarijo prvi čokoladni okusi. Sušenje se
nadaljuje, dokler zrna ne dospejo v to-
varne čokolade, kjer se predelava
nadaljuje. Semena tam pražijo, stiskajo
in ločijo koščico od ostalega dela in do-
bita se kakavovo maslo in kakavov prah.
Na tej stopnji obdelave kakavovega zrna
se začne dodajati sladkor in drugi do-
datki, ki dajo čokoladi končni okus. Na-
jboljše in najkvalitetnejše čokolade se še
naprej obdelujejo, da se razvije prefinjen okus čokolade. Ta kompleksni okus je sestavljen iz več kot petsto različnih
okusov, ki se dodajajo čokoladni masi med posameznimi postopki obdelave.
Prvi obrat za izdelovanje čokolade so postavili v Španiji leta 1580. Od tam se je obdelava razširila tudi v druge
države. Čokolado so oblikovali v table in so jih uporabljali za izdelovanje napitkov. Postopek izdelovanja čokolade
se je razvijal in prva čokoladna tablica je bila razstavljena 1849 leta v Angliji. Priljubljenost čokolade je hitro rasla
in se je razširila po svetu. Danes lahko uživamo čokolado z vsemi čutili. Pomembni so njen videz, vonj, otip in
okus. Uživanje čokolade nas lahko sprošča in pomirja pa tudi pomaga pri premagovanju večjih fizičnih naporov.
Po izmenjavi mnenj in receptov smo tudi tokrat odšle domov s polnimi kartoni raznih dobrot. �
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Srebrni znaki v DMSBZT Novo mesto
Marjeta Berkopec

Na prednovoletnem srečanju DMSBZT Novo mesto smo podelili najvišja priznanja društva. Srebrni znak za leto
2014 so za svoje delo prejele:

Ružica Ćoralić
Ružica Ćoralić se je leta 1962 rodila v kraju Bakovac na
Hrvaškem. V želji pomagati ljudem in skrbeti zanje, se je
vpisala na srednjo zdravstveno šolo Mirko Lenac na Rije-
ki. Po končani srednji šoli je kot srednja medicinska sestra
šest let delala v Bolnišničnem centru Rijeka, na gastroen-
terološkem odseku internega oddelka. V Splošni bolniš-
nici Novo mesto se je zaposlila leta 1994, začela je na kar-
diološkem odseku internega oddelka, kjer dela še danes.
Že vrsto let je mentorica dijakom in študentom, ki jim ne-
sebično predaja svoje strokovno znanje in izkušnje. Za pe-
dagoško delo si vedno vzame čas, kar opazijo in pohvali-
jo tudi dijaki. Da je zanjo poklic medicinske sestre po-
slanstvo so opazili tudi pacienti in jo na natečaju revije
Zdravje predlagali za najsrčnejšo medicinsko sestro. Ru-
žica je medicinska sestra z dušo in srcem. Vedno zna pri-
sluhniti ljudem in jim ustreči v njihovih potrebah. Na od-
delku je nepogrešljiva. Odlikuje jo izreden občutek za pra-
vo besedo, ob pravem času, na pravi način. V vsaki situa-
ciji se izredno dobro znajde. Je odlična poslušalka in zna
potrpežljivo odgovarjati na razna vprašanja. Vsi, ki iščejo
pomoč po telefonu, so veseli, kadar se oglasi Ružica, saj
zna pravilno svetovati, kam in na koga naj se obrnejo. Ne
zna reči ne, pa naj bo to pacientom ali pa sodelavcem, ka-
dar potrebujejo pomoč.
Na oddelku je koordinatorica za bolnike, ki jim vstavljajo
stalni srčni spodbujevalnik. Aktivno je sodelovala pri obli-
kovanju dokumentacije zdravstvene nege v Splošni bol-
nišnici Novo mesto. Veliko se ukvarja z dokumentacijo
zdravstvene nege na odseku, kjer je v uporabi veliko spe-
cifičnih obrazcev za različne aktivnosti in posege. Vedno
poskrbi, da imajo pacienti urejeno dokumentacijo. 
Vsa leta se strokovno izobražuje na internih strokovnih iz-
obraževanjih v okviru društva ter sekcije na področju kar-
diologije in angiologije. Že drugi mandat je aktivna člani-
ca IO Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih
tehnikov Novo mesto, kjer sodeluje pri pripravi in organi-
zaciji izobraževanj. 

Darja Grubar
Darja Grubar je zaposlena v patronažni službi Zdravstve-
nega doma Novo mesto. Leta 1996 je končala Srednjo
zdravstveno šolo v Novem mestu in se v istem letu zapo-
slila v Splošni bolnišnici na kirurškem oddelku. Delala je
tudi na otroškem oddelku in v kirurških ambulantah. Le-
ta 1999 se je zaposlila v Zdravstvenem domu in deset let
delala v splošni ambulanti. V tem času je tudi dežurala, si
pridobivala nova znanja v ambulanti, na terenu in se vse-
skozi izobraževala.
V želji po novih znanjih in delu na terenu je bila preraz-
porejena v patronažno službo. Ob delu se je vpisala na Vi-
soko šolo za zdravstvo Novo mesto in si leta 2011 prido-
bila naziv diplomirana medicinska sestra. V decembru
2011 je končala podiplomsko izobraževanje za koordina-
torja Paliativne oskrbe na Ministrstvu za zdravje R Slove-
nije. Od leta 2012 je vodja patronažne službe. Julija 2013
je zaključila magistrski študijski program na Fakulteti za
zdravstvene vede v Novem mestu in si pridobila naziv ma-
gistrica vzgoje in menedžmenta v zdravstvu. Je tudi re-
gijska koordinatorica za patronažno varstvo.
Darja je zelo delavna, vedno pripravljena pomagati. Akti-
vna je v delovnem in domačem okolju. Svoje znanje iz-
popolnjuje na strokovnih izobraževanjih, pridobljena no-
va znanja pa rada podaja naprej. Je dolgoletna članica
Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehni-
kov Novo mesto, kjer je aktivno sodelovala s predavanji.
Je nosilka predmeta Zdravstvena nega v patronažnem in
dispanzerskem varstvu na Fakulteti za zdravstvene vede
Novo mesto in mentorica študentom v patronažni službi.
Darja je natančna, zanesljiva in strokovna. Ima spoštljiv
odnos do pacientov in sodelavcev, ki jo cenijo tudi kot
vodjo. 

Marjeta Martinčič
Marjeta Martinčič je zaposlena na Centru za transfuzijsko
dejavnost Novo mesto. Po končani Srednji zdravstveni šo-
li v Novem mestu je šolanje nadaljevala na Višji zdrav-
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stveni šoli v Ljubljani. Kot štipendistka je takoj po konča-
nem študiju dobila redno zaposlitev v Splošni bolnišnici
Novo mesto. Po opravljenem pripravništvu in strokovnem
izpitu je prevzela mesto oddelčne medicinske sestre trav-
matološkega oddelka. Po nekaj letih dela na kirurškem
oddelku se je zaposlila na oddelku za transfuziologijo v
Splošni bolnišnici Novo mesto, kjer je od leta 1992 do
2011 delala kot odgovorna medicinska sestra oddelka.
Ves čas je aktivno sodelovala pri razvoju transfuziologije
v bolnišnici. Leta 1991 je opravila podiplomski študij iz
transfuzijske medicine. Ves čas je želela nadgrajevati svo-
je znanje, zato je že leta 2000 diplomirala na Visoki šoli za
zdravstvo v Ljubljani in si pridobila naziv diplomirana me-
dicinska sestra. Že kot mlada medicinska sestra je uvaja-
la novosti na oddelku, organizirala je redne oddelčne se-
stanke z obravnavo problematike in izpeljala predavanja
o protokolih pri določenih negovalnih postopkih, ki so bi-
li predhodniki današnjih standardov zdravstvene nege.
Od vsega začetka je članica DMSBZT Novo mesto, redno
se udeležuje strokovnih srečanj, ki jih organizira društvo
in si s tem nabira strokovna znanja, ki jih rada deli med
sodelavci. Pogosto je sodelovala tudi kot aktivna preda-
vateljica strokovnih vsebin tako v društvu, strokovnih sek-
cijah in pri internih strokovnih izobraževanjih, ki jih je or-
ganizirala bolnišnica za svoje zaposlene. Njeni strokovni
članki so objavljeni v zbornikih, ki so jih izdale strokovne
sekcije. Aktivno se vključuje v razvoj in širjenje znanja na
področju krvodajalstva, varne transfuzije, donorskega
programa, registra kostnega mozga ter aktivno prenaša
znanje na mlajše kolegice in jih usposablja za nova po-
dročja pri razvoju transfuziologije. 
V strokovni sekciji medicinskih sester v anesteziji, inten-
zivni terapiji in transfuziologiji je med leti 1996 do 2004
delovala v izvršilnem, programskem in organizacijskem
odboru pri pripravi seminarjev. Aktivno je sodelovala tu-
di na Savezu zdravstvenih radnika Jugoslavije v Puli.
Marjeta je aktivna tudi na področju sindikalne dejavno-
sti. V letih 2000 do 2005 je bila predsednica Sindikata
zdravstva in socialnega varstva v SB Novo mesto in akti-
vna članica v republiškem odboru sindikata. Za svoje pre-
dano in aktivno delo je prejela najvišje priznanje Sindika-
ta zdravstva in socialnega varstva.
V DMSBZT Novo mesto je prevzela vodenje pohodniške
skupine, s katero skupaj z ljubitelji pohodništva osvajajo
hribe naše bližnje in daljne okolice. Njen program poho-
dov in samo vodenje sta pravi užitek, saj je Marjeta uspos-
obljena planinska vodnica. Aktivna je tudi na področju pla-

ninskih taborov, kjer kot medicinska sestra in planinski vod-
nik združuje in deli svoja znanja in izkušnje. Od leta 1989 je
planinska vodnica z veljavno licenco A in B, od leta 2000 je
načelnica Mladinskega odseka PD Trebnje. Je organizato-
rica planinskih taborov za odrasle in otroke, predavateljica
in organizatorica planinskih šol, šole orientacije za otroke in
tekmovanj. Osvojitev najvišje gore v Evropi Mont Blanc
(4809m) je dosežek, na katerega je Marjeta še posebej po-
nosna. Po duši je popotnik, zato se, če je možno, udeležu-
je izletov po Sloveniji in v tujini, ki jih organizirajo naše dru-
štvo ali druga društva, v katerih je aktivna. 
Kljub številnim obveznostim še vedno najde čas za ročna
dela. Uživa v vezenju, klekljanju, pletenju, izdelavi nakita,
voščilnic. Najde pa si tudi čas za obdelovanje zelenjavne-
ga vrta, zdravilnih zelišč, ki jih zelo dobro pozna, posebno
pri srcu pa so ji rože, ki krasijo okolico njenega doma. Vsa
ta svoja znanja in veščine s pridom uporabi pri predsta-
vitvah društvenih in bolnišničnih dejavnosti, zato je ved-
no aktivna članica pri pripravah raznih razstav, kjer veli-
kokrat uporabimo tudi njene izdelke. Svoj prosti čas za-
polni tudi z branjem, saj vedno rada vzame v roke dobro
knjigo ali pa strokovno literaturo. 
Marjeti veliko srečo v življenju predstavlja, sedaj že odra-
sla hčerka Andreja, ki ji je uspešno prenesla svoja znanja,
izkušnje in življenjski optimizem. Marjeta Martinčič je me-
dicinska sestra, ki jo osrečuje predvsem delo. Sama uživa
v njem in to pričakuje tudi od drugih. Z veseljem in pozi-
tivno energijo sprejema nove izzive na delovnem mestu,
v okviru društva, pa tudi zasebno. 

Gloria Šepec
Gloria Šepec se je rodila leta 1979 v Novem mestu. Po
končani osnovni šoli se je vpisala na srednjo zdravstveno
šolo in nadaljevala izobraževanje na Visoki šoli za zdrav-
stvo v Ljubljani, kjer je leta 2003 diplomirala in si pridobi-
la naziv diplomirana medicinska sestra.
Prvo zaposlitev je dobila na očesni kliniki v Ljubljani. Po
treh letih se je vrnila v Novo mesto in se zaposlila na Sred-
nji zdravstveni in kemijski šoli, kjer poučuje praktični po-
uk in strokovno teoretične predmete. Ob rednem delu se
ves čas dodatno izobražuje in izpopolnjuje svoje znanje.
Opravila je pedagoško andragoško izobraževanje, pri
Rdečem križu Slovenije je pridobila licenco predavatelja
prve pomoči, udeležuje se seminarjev in predavanj s stro-
kovnega področja. Aktivno sodeluje v projektih in si pri-
zadeva za razvoj in napredek stroke. Sodelovala je pri pri-
pravi dnevnika praktičnega pouka, ki ga dijaki programa
zdravstvene nege že nekaj let uporabljajo. Po smernicah
državne izpitne komisije za poklicno maturo je za Sred-
njo zdravstveno in kemijsko šolo Novo mesto pripravila
obrazce za dokumentacijo pri četrtem predmetu, ki ga di-
jaki izvajajo ob pacientu v zdravstveni ustanovi. Prav tako
sodeluje pri pripravi gradiva za ustne izpite iz zdravstve-
ne nege, predstavlja poklic na dnevih odprtih vrat, infor-
mativnih dnevih, sejmih in drugih prireditvah. Sodeluje
pri pripravah dijakov za državno tekmovanje iz stroke za
priznanje Angele Boškin, v preteklem šolskem letu sta dve
dijakinji pod njenim mentorstvom prejeli srebrno in dve
bronasti priznanji. Z dijaki pripravlja razstave ob po-
membnih dogodkih in jih motivira za izven šolske dejav-
nosti. Leta 2008 je za pedagoško delo prejela strokovni
naziv mentor. 
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Glorija ima izredno sposobnost za prenos znanja na dija-
ke na področjih, ki so pomembna ne le za razvoj stroke,
temveč tudi za oblikovanje celostnega pogleda na zdrav
način življenja. Že 6 let je mentorica dijakom, ki opravlja-
jo prostovoljno delo v Splošni bolnišnici Novo mesto.
Zadnji dve leti je tudi vodja projekta prostovoljstvo na šo-
li in koordinira delo osmih skupin prostovoljcev. Pod nje-
nim nadzorom opravlja prostovoljno delo več kot sto di-

jakov, ki jih vodi pet mentorjev. Prostovoljno delo opra-
vljajo v Splošni bolnišnici Novo mesto, v domovih za sta-
rejše občane v Novem mestu, Krškem, Brežicah, Trebnjem,
domu upokojencev in oskrbovancev na Impoljci ter v
Društvu Sonček. V časih, ki prostovoljstvu in dobrodelno-
sti niso najbolj naklonjeni, širi plemenite ideje med mla-
dimi. Dijake četrtih letnikov spodbuja h krvodajalstvu in
v sodelovanju z OZRK Novo mesto organizira krvodajal-
ske akcije. Pripravlja poročila in članke o prostovoljcih.
Poleg pedagoškega dela je aktivna v Društvu medicinskih
sester babic in zdravstvenih tehnikov Novo mesto, kjer je
članica izvršnega odbora. Nepogrešljiva je pri organizaci-
ji seminarjev, vključuje se kot predavateljica, skrbi, da so
njeni sodelavci redno obveščeni o dogajanju na društvu
in Zbornici - Zvezi. Prizadeva si za enotnost stroke in ka-
kovostno izobraževanje na področju zdravstvene nege. 
Vsega dela ne bi zmogla brez podpore družine in redkih
prostih uric, ki jih skupaj najraje preživijo ob morju. S svo-
jim neutrudnim delom in empatičnim odnosom je zgled
vsem, ki se z njo srečujemo pri svojem delu, neprecenlji-
va pa je njena vzgoja mladih rodov bodočih zdravstvenih
delavcev. �
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Sekcija upokojenih medicinskih sester
Marija Filipič  

Izraženo željo po pogostejših srečanjih upokojenih medicinskih sester smo uresničile s srečanjem 19.
novembra in 1. decembra. Predvsem je bil naš cilj, da se v društvenih prostorih zberemo, med seboj
poklepetamo, se tesneje spoznavamo in obujamo spomine na preživete izkušnje v naših službah. 

V
se to tudi primerjamo z dogodki in razmerami v
zdravstveni negi v sedanjosti. Zagotovo so bili
pogoji dela v našem delovanju težki, predvsem

zaradi pomanjkanja pripomočkov za delo, zaradi čisto
drugačnih postopkov v zdravstveni negi, zaradi števil-
nih obolenj prebivalstva, ki jih danes ni več, pa tudi ze-
lo velike odgovornosti delavcev v zdravstveni negi. Še
veliko drugačnosti bi lahko našteli. Še posebej pa lahko
poudarimo, da smo bili med seboj zelo povezani, da
smo si pomagali in tudi v prostem času našli trenutek,
ki smo ga preživeli v prijateljskem pogovoru ali pa v
drugih družabnih dejanjih. Bilo je težko, pa tudi lepo.
19. novembra nas je predsednica sekcije upokojenih
medicinskih sester- gospa Olga Koblar prijazno spre-
jela in nas popeljala k mizi, kjer smo lahko s hrano in pi-
jačo podprli naše želodce. Ob tem smo si izmerile pre-
točnost ven, preverile venski obtok nog in moči
mišične črpalke. Zopet smo svojemu vedenju dodale
še eno zelo koristno znanje.

1. decembra pa smo tako kot že nekaj let imele čast
medse sprejeti gospe jubilantke, ki so v tekočem letu
praznovale 70 ali 80-letnico. To pa je vedno eden na-
jlepših dogodkov v letu. S predsednico društva gospo
Đurđo Sima, s podpredsednikom gospodom Petrom
Požunom, predsednico sekcije gospo Olgo Koblar in
predstavnicami upravnega odbora sekcije ter z jubi-
lantkami smo zasedli mesta okrog lepo pripravljene,
vabljive mize. Vnel se je zelo prijeten pogovor z
izpovedjo izkušenj vsake posameznice. Veliko je bilo
vprašanj in tudi zanimivih odgovorov. Tudi o težavah
in stiskah v našem poklicu v sedanjem času smo govo-
rile in ugibale, kaj storiti, da bi bilo vsem lažje –
delavcem zdravstvene nege in uporabnikom. Na kon-
cu smo bili vsi enoglasni, da smo danes preživeli prav
lepe trenutke.
Ob odhodu je bila vsaka udeleženka obdarovana s
praznično okrašeno knjigo Na današnji dan, kar bo
nedvomno vsem prekrasen spomin. �
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Srebrni znak in častni član DMSBZT Gorenjske
Alenka Bijol

V soboto, 6. decembra 2014, je v Gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah potekala slavnostna podelitev srebrnih
znakov in naziva častnega člana. Po pozdravnih besedah predsednice Društva medicinskih sester, babic in
zdravstvenih tehnikov Gorenjske Tanje Pristavec in predsednice Zbornice – Zveze Darinke Klemenc, nas je dodobra
z glasbo ogrela Nuša Derenda. Na energijskem koncertu nas je čakala še slavnostna podelitev srebrnih znakov in
naziva častnega člana.

L
etošnji dobitniki priznanj so Aleš Blaž, medicinski teh-
nik iz Psihiatrične bolnišnice Begunje, Helena Dolžan
Lindič, dipl. m. s. iz Splošne bolnišnice Jesenice, Katja

Vrankar, mag. zdr. nege iz Klinike Golnik, Aleksandra Vo-
dopivec, tehnica zdravstvene nege iz Splošne bolnišnice
Jesenice, naziv častnega člana pa je prejela Marjana Bra-
tkovič, dipl. m. s. iz Klinike Golnik.

Blaž Aleš se je leta 1980 zaposlil v Psihiatrični bolnišnici
Begunje, kjer je zaposlen vse do danes. V okviru profesio-
nalne kariere je deloval na različnih bolnišničnih oddel-
kih. Pretežni del svoje kariere je delal na moškem inten-
zivnem oddelku, celih 34 let. V psihiatrični bolnišnici Be-
gunje se je zaposlil kot prvi moški medicinski tehnik, do
takrat so bili zaposleni samo bolničarji in medicinske se-
stre, kar prav gotovo pomeni premik v kakovostnejši in
varni obravnavi psihiatričnega pacienta. Bil je predsednik
mladine znotraj Psihiatrične bolnišnice Begunje. Aktivno
je sodeloval v Izvršnem odboru sindikata, tudi kot pod-
predsednik. Aktivno je sodeloval pri organizaciji športnih
iger, kulturnih iger za paciente in osebja. Aktivno je bil
vključen pri organizaciji in sodelovanju pri letovanju pa-
cientov na morju. Blaž je zgled delovnega in odgovorne-
ga sodelavca, ki v svojem delu prepoznava svoje poslan-
stvo. Med njegovimi osebnostnimi lastnostmi izstopa iz-
jemen občutek za ljudi, še zlasti do ljudi v duševni stiski.
Izžareva toplino, prijaznost, pravičnost, pozitivno energi-
jo in srčnost. Delo, ki zahteva veliko fizične in psihične
energije, opravlja vestno in predano. Odlikuje ga močan
subtilno razvit občutek za pomoč sočloveku, ki je obe-
nem tudi njegov temeljni motivator.

Helena Dolžan Lindič, diplomirana medicinska sestra,
je zaposlena v Splošni bolnišnici Jesenice (SBJ) kot samo-
stojna strokovna sodelavka v zdravstveni negi in opravlja
delo koordinatorice na dnevnem oddelku. V bolnišnici je
zaposlena od leta 1986 najprej kot višja medicinska se-
stra, od leta 2005 pa kot diplomirana medicinska sestra.
Delala je na različnih strokovnih področjih od centralne
intenzivne terapije, pediatrije, sprejema in urgence ter ki-
rurgije. Je prva medicinska sestra, ki se je v bolnišnici za-
čela ukvarjati z bolečino, z ocenjevanjem bolečine ter z
oskrbo kronične rane. V letu 1997 je sprejela nov izziv in
začela z delom v ambulantni dejavnosti. Kot medicinska
sestra s specialnimi znanji iz audiometrije je delala v oto-
rinolaringološki ambulanti do leta 2003. Od odprtja dnev-
nega oddelka jeseni 2003 pa vse do danes Helena dela
na dnevnem oddelku, kot koordinator primera. Dnevni
oddelek je samostojna enota, ki pod njenim vodstvom
uspešno deluje že od samega začetka. Vloga, ki jo Helena

opravlja kot koordinatorka – »case manager« na oddelku,
je koordiniranje aktivnosti priprave pacienta na operativni
poseg in načrtovanje čakalnih vrst. Helena je veliko pri-
spevala tudi k razvoju kliničnih poti, saj  je ena izmed
prvih medicinskih sester v Sloveniji, ki je bila vključena v
projektni tim za izdelavo kliničnih poti. Z njeno pomočjo
je nastalo več kot 20 kliničnih poti v SBJ. Njeno publicisti-
čno delo obsega več pomembnih strokovnih prispevkov
s tega področja. Je dolgoletna članica kolegija pomočni-
ce direktorja za področje zdravstvene nege in oskrbe.
Vključena je v delo protibolečinske ambulante na terenu.
Poleg strokovnega znanja jo odlikuje natančnost, srčnost,
moralne vrednote, human profesionalni odnosom do pa-
cientov in vedno je pripravljena pomagati.

Aleksandra Vodopivec je začela z delom v Splošni bol-
nišnici Jesenice leta 1992. Prvi oddelek, na katerem je za-
čela s pripravništvom, je bila pediatrija in nadaljevala z de-
lom na internem oddelku, najprej na kardiološkem in na-
to čez 8 let na endokrinološko-nefrološkem odseku. V tem
času je pridobila široka znanja iz zdravstvene nege inter-
nističnega pacienta in svoja znanja z veseljem in veliko
predanostjo širila med mlajše kolege. Redno je obiskova-
la interna izobraževanja v bolnišnici, se veselila novih znanj
in jih uporabljala v praksi vsakodnevnega dela s pacienti.
Od leta 2010 dela v diabetološki ambulanti, kjer je v teh
letih (v sodelovanju z bližnjimi sodelavci) bistveno pripo-
mogla k razvoju ambulante. Njen prispevek h kakovosti
dela in prepoznavnosti vloge medicinske sestre je tu ne-
sporen in viden. Strokovni vidik se izraža predvsem v de-
lu s pacienti z diabetično nogo. Ima opravljen tečaj za oskr-
bo diabetične noge, ki ga je opravila v UKC Ljubljana in v
bolnišnici vodi ambulanto za oskrbo diabetične noge ter
aktivno sodeluje tudi pri predavanjih o diabetični nogi za
paciente; za katero ima pridobljena dokazila o specialnih
znanjih za omenjeno področje. Med pacienti diabetolo-
ške ambulante in med svojimi sodelavci je priljubljena in
spoštovana. V svoji delovni okolici se vključuje oz. sodelu-
je pri edukaciji pacientov. Svoje strokovno znanje na po-
dročju diabetesa stalno nadgrajuje na izobraževanjih, so-
deluje z lokalnim Društvom diabetikov Jesenice. Sodeluje
tudi pri dnevih sladkorne bolezni, ki jih vsako leto organi-
ziramo v bolnišnici, pri dnevih odprtih vrat in pri dnevu žil.
Na vseh teh dogodkih obiskovalce informira o boleznih,
možnostih zdravljenja, predvsem pa o preventivi in zdra-
vem življenjskem slogu. Ravno tako je aktivna članica De-
lovne skupine za preventivo in oskrbo ran v SBJ. Je nepo-
sredna, vedno prijazna in priljubljena med pacienti in so-
delavci. Vzdržuje in širi dobre odnose med pacienti in čla-
ni zdravstvenega tima. 
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Katja Vrankar je v Kliniko Golnik leta 1999 kot diplomi-
rana medicinska sestra. Svojo izobrazbo je nadgradila le-
ta 2013 z magistrsko nalogo Analiza predaje pacientov in
uvedba standardiziranega orodja za zagotavljanje varne
in uspešne predaje pacientov na Fakulteti za zdravstvene
vede Maribor. Ves čas opravlja delo na Oddelku za inten-
zivno terapijo in nego, najprej kot diplomirana medicin-
ska sestra, od leta 2003 pa kot vodilna medicinska sestra
oddelka. Je vodja krožka za preprečevanje razjede zaradi
pritiska. Pri Ministrstvu za zdravje se je vključila v posta-
vljanje pogojev za spremljanje kazalnika kakovosti raz-
kuževanja rok. Skupaj s kolegicami je izpeljala delavnice,
da vsi v Sloveniji spremljamo razkuževanje rok po enaki
metodologiji. Katja se udeležuje številnih strokovnih iz-
obraževanj doma in v tujini. Veliko ima aktivnih predsta-
vitev s predavanji, kot vodja učne delavnice ali kot avto-
rica strokovnega članka. Pri svojem delu daje izreden po-
men medsebojnim odnosom na delovnem mestu. Vklju-
čuje se v izvajanje bioekvivalenčnih študij v Kliniki Gol-
nik. Vključena je v kabinetne vaje na FZJ, je mentorica di-
plomskih nalog in sodeluje pri pripravi programa specia-
lizacije za Bolnišnične okužbe. Od leta 2013 je na FZJ ha-
bilitirana kot predavateljica na področju zdravstvene ne-
ge. Katja je članica kolegija SZNO na Golniku in sodeluje
tudi v skupini SLONDa, za pripravo negovalnih diagnoz v
slovenskem prostoru. Aktivna je tudi na drugih področ-
jih, igrala je v igri Tašča se vrača v organizaciji Društva
MSBZT Gorenjske.

Marjana Bratkovič je v Univerzitetni kliniki za pljučne bo-
lezni in alergijo Golnik prisotna že od 15. leta starosti, za-
poslila se je leta 1976. Leta 2005 je končala visokošolski
strokovni študijski program. Zdravstveno vzgojno delo je
njena stalnica pri delu s kroničnimi bolniki. Za potrebe
zdravstveno vzgojnega dela z bolniki s tuberkulozo in
svojci je napisala kratko in razumljivo besedilo, ki je
opremljeno z nazornimi slikami in izdelala zloženko z na-
slovom V BOJU S TUBERKULOZO. Zloženka je bila pred-
stavljena tudi na evropskem strokovnem srečanju o tu-
berkulozi in bila med gradivi, ki jih medicinske sestre upo-
rabljajo pri zdravstveni vzgoji bolnika s tuberkulozo, iz-
brana kot najboljša. Več let je vodila učne delavnice o iz-

vajanju in vrednotenju tuberkulinskega testa po zdrav-
stvenih domovih Gorenjske in Ljubljane in vodila tudi šte-
vilne delavnice v okviru strokovnih izobraževanj. Leta
2005 je izdelala program in učne vsebine ter didaktične
pripomočke za pouk bolnikov s kronično obstruktivno
pljučno boleznijo (KOPB) in začela program tudi aktivno
izvajati. Vrednotenje znanja bolnikov v letih 2008 – 2009
je pokazalo, da znanje ni zadostno. Zato je leta 2011 sku-
paj s kolegico Barbaro Benedik izdelala zloženko za bol-
nike s KOPB z namenom spodbuditve samozdravljenja
bolnikov in sodelovanja med zdravnikom, medicinsko se-
stro in bolnikom. Zloženka vsebuje tudi akcijski načrt sa-
mozdravljenja bolnika in oceno kakovosti življenja bolni-
kov (»CAT vprašalnik«). Zloženko v Kliniki Golnik upora-
bljamo kot pripomoček za izobraževanje bolnikov in gra-
divo za domačo oskrbo. Marca 2007 se je udeležila iz-
obraževanja o neinvazivni mehanični ventilaciji bolnikov
v Heidelbergu in na Golniku pomagala postavljati odde-
lek za neinvazivno mehanično ventilacijo. V okviru vode-
nja kroničnih bolnikov je izvedla raziskavi o tem, kako po-
teka zdravljenje s kisikom na domu in kakšna je kakovo-
sti življenja bolnika s KOPB, ki se zdravi s kisikom na domu.
Rezultati raziskav so bili podlaga za izdelavo dodatne do-
kumentacije - evidenčnega kartončka Spremljanje bolnika
s KOPB in trajnim zdravljenjem s kisikom na domu. Marjana
Bratkovič je avtorica kartončka, ki omogoča boljši prenos
podatkov o bolnikovem zdravstvenem stanju med pri-
marnim in sekundarnim nivojem. Redno se udeležuje
strokovnih srečanj, kot aktivna udeleženka prenaša tudi
svoje bogate izkušnje v širši slovenski prostor. Je članica
izvršilnega odbora Pulmološke sekcije medicinskih sester
Slovenije. Aktivno sodeluje pri izvedbi strokovnih srečanj
sekcije, hkrati je članica Društva pljučnih bolnikov Slove-
nije, kjer se vključuje v izvedbo delavnic za bolnike po te-
renu. Njena znanja so pripomogla h kakovostni obravna-
vi, večji poučenosti in informiranosti bolnikov, predvsem
pa k večji kakovosti življenja bolnikov s pljučno boleznijo.
Vsem dobitnikom iskrene čestitke! Večer se je po ganlji-
vem govoru Helene Dolžan Lindič prevesil v prijetno dru-
ženje v preddverju gledališča, kjer smo s penino nazdra-
vili novem letu. �
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DMSBZT PTUJ – ORMOŽ
vabi svoje članice, člane in cenjene goste na

REDNI OBČNI ZBOR DMSBZT PTUJ – ORMOŽ,
ki bo potekal 7. 2. 2015 ob 8.30 uri v Hotelu Roškar, Hajdoše 43 c, 2250 Ptuj

Registracija udeležencev občnega zbora in izobraževanja Umetnost komuniciranja bo potekala 
od 8.00 do 8.30 ure.

Vljudno vabljeni v čim večjem številu

Tanja Ribič Vidovič, DMS
predsednica DMSBZ Ptuj-Ormož



Kraški rob
Oti Mertelj, Boštjan Gluhar

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske je zadnjo soboto v oktobru organiziralo
pohod po Kraškem robu, po pokrajini, ki je pisan mozaik gozda, suhih kraških travišč, apnenčastih sten, melišč in
spodmolov. Kraški rob je naravna meja med celinskim delom Slovenije in Slovensko Istro ter predstavlja prehod iz
toplejše Istre na hladnejši Kras. Dolg je okoli 20 kilometrov in sega od Socerba, ki spada v mestno občino Koper, pa
vse do Mlinov na slovensko-hrvaški meji. 

I
zhodišče pohoda je bila značilna slovenska istrska vasi-
ca Gračišče, kjer se nam je pridružil vodnik Darko. Darko
skoraj vse leto vodi skupine izletnikov po Istri in Krasu in

poleg lepote narave skuša približati tudi bogastvo kul-
turne dediščine. 
Že na začetku smo se seznanili z značilnostmi kraških va-
sic, pozidanih z belim kraškim kamnom. Iz Gračišča smo
se najprej povzpeli na hrib Lačna, kjer je tudi razgledni
stolp. Lačna se imenuje zato, ker je bil hib v preteklosti
praktično kamnit, zato se je živina s paše vedno vračala
lačna.
Pot smo nadaljevali proti Kuku, kjer smo občudovali
številne razglede ter naravne zeliščne vrtove, predvsem
zaplate žajblja. Na vrhu Kuka, ki je označen le s kupom ka-
menja, smo naredili tudi prvo gasilsko sliko. To je bila tudi
najvišja točka našega izleta. Na poti po položnih travnikih
ravnega Krasa nam je Darko z žarom in vidnim ponosom
razlagal imena vrhov in vasi, ki smo jih videli v daljavi.
Odpirali so se nam razgledi na Slavnik, del Julijskih Alp in
Dolomitov, na notranjost Istre, vse do Učke nad Reškim za-
livom. Ob poti smo si ogledali kraško jamo Tri učke, v
katero svetloba prihaja skozi tri odprtine in kjer je bilo
prostora za vse udeležence pohoda. 
Pot skozi škrlat ruja in kamnito lepoto nas je pripeljala na
skrajni jug Kraškega roba do kamnitega naravnega mostu
in naprej pod same spodmole Velega Badina. Značilnost
28 m visoke pečine so trije večji in globlji spodmoli s 17 m

visokim stropom. Čudovite stene so zaradi previsne ob-
like dobile ime »ušesa Istre«, ker s svojo obliko z neverjet-
no natančnostjo lovijo glasove od blizu in daleč. 
Tu je bil čas za počitek in ogled spodmolov. Pot smo nadal-
jevali mimo Orlovega gnezda do cerkve svetega Kirika. Za
to cerkvico je značilno, da je pokrita s kamnitimi škrlami.
Posebnost je tudi pokopališče okoli nje. Zaradi skalnatega
terena in pomanjkanja zemlje so grobovi dvignjeni nad
nivo poti. Za pokop so namreč morali prinesti zemljo od
drugje.
Celodnevno turo smo zaključili v Hrastovljah, kjer smo si
ogledali značilno obzidano Cerkev Svete Trojice, kamor so
se pred Turki zatekali okoliški prebivalci. Cerkev je po vsem
svetu zaslovela po freskah, ki so danes stare več kot 500
let. Ena izmed fresk je tudi Mrtvaški ples, ki prikazuje ples
okostnjakov in še živih ljudi, bogatih in revnih, ki plešejo
skupaj. Freska sporoča, da smo pred Bogom vsi enaki.
Poleg sončnega dne ter odličnega vodenja pod vodstvom
Darka in Majde so nam prav posebno doživetje na poti po
Kraškem robu pričarali manjši in večji grmi ruja, z različni-
mi odtenki barv od zelene, rumene in oranžne do rdeče
in temno rdeče. Na koncu pa še zaključek z istrsko čorbo
bobiči, s klobaso ali brez … 

Prijetno utrujeni, polni lepih vtisov in doživetij smo se
poslovili od Krasa, Istre, žarečega ruja in se odpeljali do-
mov proti Gorenjski. �
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Skupinska na vrhu Kuka  Foto: Majda Papler
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Jesenski dogodki na podružnici Zasavje
mag. Pirkovič Boža

V podružnici Zasavje smo se na topel jesenski dan odpravili na enodnevni izlet v Istro. Najprej smo obiskali Hum,
majhno, a simpatično utrjeno naselje, ki je svoj razcvet doživelo v srednjem veku.

P
ot smo nadaljevali proti Humu, ki je s svojimi 16-timi
prebivalci najmanjše mestu na svetu. Zanimiva me-
stna arhitektura z ložo in drugimi detajli so nas pope-

ljali v čas, ko je v teh krajih vladala Beneška republika. Po
pestrem dopoldnevu smo se odpeljali do tipične istrske
konobe, ker so nam v prijetnem ambientu postregli z istr-
skim kosilom. Pot smo nadaljevali v Motovun, ki stoji na
vrhu 277 m visoke strme vzpetine, ki prevladuje nad do-
lino reke Mirne. Pripravili so nam degustacijo istrskih tar-
tufov in drugih dobrot. Po ogledu in sprehodu po meste-
cu smo se spustili do Novigrada, ker smo se v sprehodu,
klepetu naužili morskega zraka. V zaključku izleta smo
ugotovili, da je bil ta romantični izlet za dušo in telo kot
popotnica za premagovanje težkih delovnih pogojev v
službi.
Mnogi ste izrazili željo po nadaljevanju izobraževanja o
paliativni zdravstveni oskrbi. Že lansko leto smo poslu-
šali v istem terminu predavanje o pravici do preprečeva-
nja in lajšanja trpljenja, definicijo, cilje paliativne oskrbe,
poslušali smo predavanje o izkušnjah medicinske sestre o
sočutni zdravstveni oskrbi v kirurški enoti intenzivne ne-
ge in terapije in predstavitev dejavnosti Hospica. Letos
smo predavanja na to temo nadgradili in se srečali 6. 11.
2014 v Zagorju. Pridobili smo izvrstne predavatelje in
strokovnjake iz področja paliativne oskrbe. To so: Judita
Slak, dipl. m. s., glavna medicinska sestra Negovalnega
oddelka, Paliativne enote Univerzitetne klinike Golnik, Ur-
ška Lunder, dr. med. spec., opravila tudi subspecializa-
cijo paliativne medicine v UCSD San Diego, ZDA, Univer-
zitetna klinika Golnik in Matjaž Figelj, dr. med. spec.,
opravil tudi subspecializacijo iz paliativne medicine na
Univerzi v Cardiffu, Velika Britanija, Splošna bolnišnica dr.
Franca Derganca, Nova Gorica.
V prvem predavanju je Matjaž Figelj, dr. med. spec., go-
voril o principih paliativne oskrbe, kriterijih za vključitev,
oceni celostnih potreb bolnega in njegovih bližnjih. V dru-
gem predavanju je isti predavatelj govoril o oceni in zdra-
vljenju bolečine, poti vnosa zdravil kot model ocene in o
zdravljenju vseh telesnih simptomov v paliativni oskrbi.
Drugi del je Urška Lunder, dr. med. spec. predstavila last-
nosti opioidov, delovanje, odmerki, vrste, časovno dozi-
ranje. Predavateljica je opozorila, na nujnost poznavanja
delovanja opioidov tudi s strani medicinskih sester, saj
bodo le tako lahko poročale zdravniku o svojih opažanjih
pri bolniku.
Že kar nekaj časa v naši bolnišnici razmišljamo o paliativ-
nem timu, zato smo povabili Judit Slak, diplomirano me-
dicinsko sestro, da nam predstavi paliativni tim: naloge,
procese dela in kako ga zasnovati. Predavateljica je pred-
stavila intervizijo oz. skrb za preprečevanje izgorelosti čla-
nov paliativnega tima, kar je v naših delovnih okoljih zgolj
iluzija. V zadnjem predavanju je dr. Lundrova predavala o
komuniciranju: težavnih pogovorih, veščinah in potreb-

nih osebnih stališčih Poučila nas je o reakcijah na stisko
bolnika. Pomembno je, da se ne odzivamo na njihove –
včasih v nemoči – izrečene »grobe« besede, ampak smo
kot posode, da se v njih izlivajo ta čustva in ob tem nudi-
mo varno in sočutno bližino. »Čustva drugih ne moremo
razumeti, zato se ne vživljamo v te situacije. Nudimo le
sočutno bližino« pravi dr. Lundrova.
Po razpravi zaključimo naše predavanje in obogateni z
novimi znanju poizkušamo predavane teme prenesti v
delovno okolje. Tukaj zbrani zdravstveni delavci, smo ob
posteljah naših pacientov tudi v zadnjem obdobju njiho-
vega življenja. Vemo, da poslavljanje ob smrti sega v naj-
bolj globoke razsežnosti življenja. Dotika se vseh in po-
nuja ne le izkušnje navzočnosti ob umirajočih ter njihova
sporočila, temveč tudi modrost in navdih za bolj polno ži-
vljenje slehernika. V času, ko bolni doživlja svojo nemoč,
so spoznanja najgloblja. 
Ob zaključku našega srečanja iskrena zahvala predavate-
ljem, nadalje vsem vam, ki ste se udeležili tega predava-
nja. Posebna zahvala Regionalnemu centru za razvoj Za-
savja, direktorju Tomu Garantini in Gelci Omahne, ki so
nas gostili v čudoviti dvorani. Hvala našemu županu go-
spodu Švaganu in Mariji Drnovšek za pomoč pri organi-
zaciji najema dvorane in za sokove in vodo za vse udele-
žence. �

IZ DRUŠTEV



60 UTRIP Januar 2015

IZ DRUŠTEV

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

ŠOLA PROTI BOLEČINI V KRIŽU
ki bo 6. 2. 2015 z začetkom 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 – teoretični 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 - praktični 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-
sester-lj.si do 2. 2. 2015, oz. do zapolnitve prostih mest (15).

Udeležba za člane DMSBZT Ljubljana je brezplačna.  
Prispevek za ostale udeležence znaša 10 €.

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 Mini-
strstvo za zdravje.
Vloga za pridobitev pedagoških točk za vpis strokovnega srečanja/dogodka v register izpopolnje-
vanj/izobraževanj je bila oddana na Zbornico – Zvezo.

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

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

MEDICINSKI HIPNOZI
ki bo v četrtek, 29. 1. 2015, od 16. do 19. ure v prostorih DMSBZT Ljubljana, na Poljanski ul. 14, v
Ljubljani

Predaval bo prof. dr. Marjan Pajntar dr. med, diplomirani psiholog, višji svetnik, redni profesor ginekologije in
porodništva
Seznanili se bomo s hipnozo, njeno zgodovino uporabe v terapevtske namene, z miti, zablodami, strahovi in
predsodki o uporabi hipnoze v medicini. Predstavljena bo uporaba hipnoze v praksi, indikacije,
kontraindikacije kakor tudi dogajanje v možganih pri njeni uporabi.
Prijave sprejemamo preko elektronske prijavnice na spletni strani DMSBZT Ljubljana na: www.drustvo-med-
sester-lj.si ali do zapolnitve prostih mest (35).      
Predavanje je namenjeno članom DMSBZT Ljubljana. 
Udeležba za člane DMSBZT Ljubljana je brezplačna.  
Prispevek za ostale udeležence znaša 15 €.
Dodatne informacije na telefonski številki 031 329 360 Nada Sirnik.

Za komplementarno in naravno  zdravilstvo v zdravstveni negi Predsednica DMSBZT Ljubljana  
pri DMSBZT Ljubljana Đurđa Sima

Nada Sirnik
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Razpis za podelitev priznanja »srebrni znak« v letu 2014
Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenj Gradec (v nadaljevanju DMSBZT
SG), v skladu s Pravilnikom o priznanjih Društva, objavlja razpis za podelitev priznanja »srebrni znak« posamez-
nici/posamezniku ali skupini na področju zdravstvene in babiške nege za leto 2014. 
Društvo razpisuje 5 »srebrnih znakov« za dolgoletne vidne prispevke na področju društvenega in strokovnega
delovanja v zdravstveni in babiški negi Koroške regije ter 5 »priznanj za uspešno poklicno in strokovno delo«.

Kriteriji za podelitev srebrnega znaka:
- nesebično in uspešno poklicno delo ter aktivna vloga pri ohranjanju in razvijanju stroke zdravstvene nege,
- prispevek k uspešnemu uresničevanju programov zdravstvene in babiške nege ter zdravstvenega varstva, zla-

sti njegovih prednostnih nalog, 
- kakovostno in učinkovito organizacijsko delo na področju zdravstvene in babiške nege,
- prispevek k humanizaciji odnosov med uporabniki in izvajalci, 
- aktivno dolgoletno delovanje v Društvu,
- vidni uspehi pri doseganju ciljev, uresničevanju ter uveljavljanju nalog Društva, 
- znanstveno in raziskovalno delo,
- pomembno publicistično delo,
- skrb za kulturno, športno, stanovsko, raziskovalno ter izobraževalno delovanje članic in članov Društva,
- razvijanje stikov med člani DMSBZT SG ter ostalimi društvi,
- krepitev vloge, pomena dela medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov,
- prispevek k izboljšanju zdravstvenega stanja prebivalstva.

Kandidate za priznanja lahko predlagajo posamezni člani Društva in Upravni odbor društva v skladu z razpisa-
nimi kriteriji. Predlagani kandidat mora biti član Društva vsaj 5 let. Predlog za priznanje mora vsebovati življe-
njepis, podrobno utemeljitev predloga ter lastnoročni podpis predlagatelja, ki naj priloži tudi svoj elektronski na-
slov oz. kontaktno telefonsko številko.

Komisija za priznanja pri DMSBZT SG bo obravnavala vse predloge za podelitev priznanja, ki bodo prispela na
naslov društva pravočasno, do vključno 4. 2. 2015 in med prispelimi predlogi odločila nagrajenke/nagrajence
za leto 2014.

Predlagatelji morajo pisne predloge za dobitnice/dobitnike srebrnih znakov poslati na naslov: Komisija za pri-
znanja, pri Strokovnem društvu medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenj Gradec, Bojana Zem-
ljič, Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec, s pripisom »NE ODPIRAJ – SREBR-
NI ZNAK 2014.«
Vloge, ki bodo prispele po razpisanem datumu, ne bodo upoštevane. 

Komisija za priznanja pri SDMSBZT Slovenj Gradec

Če želiš biti srečen eno uro, zadremaj.
Če želiš biti srečen en dan, pojdi lovit ribe.

Če želiš biti srečen eno leto, podeduj bogastvo.
Če pa želiš biti srečen celo življenje, pomagaj ljudem.

(kitajski pregovor)

Društvo DMSBZT Ljubljana je konec novembra podelilo Plaketo društva naši sodelavki

CVETKI KAVZAR, 

za njeno izjemno življenjsko delo, predanost in pozitivno energijo. 
Sodelavke Splošne bolnišnice Trbovlje, Enote za intenzivno nego in terapijo, ji za prejeto plaketo čestitamo! 

Čestitka
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UČNA DELAVNICA 
ZAKAJ SE LJUDJE TAKO RAZLIČNO
VEDEMO?

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

8. 1. 2015, Zdravsteni dom Celje, 1. nadstropje,
sejna soba
Trajanje učne delavnice je od 14. do 18. ure.

Program izobraževanja

Delavnico izvaja Albina Kokot, dipl. m. s., Master
of business communication, Reality teherapy
certification 

Organizator

DMSBZT CELJE, Gregorčičeva 5, 3000 Celje.

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev

Kotizacija za učno delavnico je za člane DMSBZT
Celje 30 eur, za nečlane pa 60 eur, plača pa se po
računu.   

Licenčne in pedagoške točke

Učne delavnice so za licenčne točke Ministrstva
za zdravje in pedagoške točke Zbornice -  Zveze

Dodatne informacije in prijava

Prijave so na  info@dmsbzt-celje.si. Dodatne
informacije: Kordiš, mobi 051 398 909. Če bo
manj kot 5 prijav, delavnica odpade.  

TEMA SREČANJA

STROKOVNI KLINIČNI VEČER:
STROKOVNO PODROČJE PEDIATRIČNE
ZDRAVSTVENE NEGE SE PREDSTAVI

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

Četrtek, 15. 1. 2015, ob 16. uri, v veliki
predavalnici stolpnice Klinike za kirurgijo UKC
Maribor (16. nadstropje), Ljubljanska ulica 5,
2000 Maribor

Program izobraževanja

KETOGENA DIETA, Mirjam Koler Huzjak, dipl. m. s., spec. klin.
dietetike
LAJŠANJE AKUTNE BOLEČINE PRI NEDONOŠENČKU, Tatjana Ekart
Stojanovič, dipl. m. s.
NEGA NEDONOŠENČKA V 26. TEDNU GESTACIJSKE STAROSTI –
prikaz primera, Mojca Gorgiev Borovnik, ZT
ZDRAVSTVENA NEGA OTROKA DONORJA, Vanja Urlaub, 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.

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.

TEMA SREČANJA

MAGDA BRLOŽNIK, SPEC. PATR.:
ZDRAVSTVENA NEGA PACIENTOV Z
DEMENCO

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

»Strokovni popoldnevi«, četrtek, 22. 1. 2015;
Srednja zdravstvena šola Celje, ob 15. uri, 1.
nadstropje.

Program izobraževanja

Program je objavljen na spletni strani DMSBZT
Celje.

Organizator

DMSBZT CELJE, GREGORČIČEVA 5, 3000 CELJE

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev

Za člane  in upokojene DMSBZT Celje  kotizacije
NI, za nečlane pa je kotizacija 20 EUR. Plača se
po računu.

Licenčne in pedagoške točke

"Strokovni popoldan"  je v postopku verifikacije
za pridobitev licenčnih točk. Upoštevajo se
pedagoške točke Zbornice - Zveze. 

Dodatne informacije in prijava

Prijave so na info@dmsbzt-celje.si, gsm 051 398
909 Kordiš.

UTRIP Januar 2015
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TEMA SREČANJA

OD AGRESIVNEGA VEDENJA DO
NOTRANJE MOČI

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

27. 1. 2015, Ajdovščina, v  predavalnici
zdravstvene vzgoje, stavba B, 1. nadstropje
Zdravstvenega doma Ajdovščina, Tovarniška 3,
registracija od 16.-16.30. Člani Zbornice – Zveze
imejte člansko izkaznico s seboj.

Program izobraževanja

Program je objavljen na spletni strani Zbornice –
Zveze: www.zbornica-zveza.si in na spletni
strani Društva MSBZT Nova Gorica:
www.drustvo-mszt-novagorica.si

Organizator

Društvo MSBZT Nova Gorica

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev

Kotizacija z DDV znaša 60 EUR na udeleženca,
članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane
članske obveznosti, se prizna 50 % popust in
znaša 30 EUR, članom Društva MSBZT Nova
Gorica se kotizacija krije iz sklada za strokovno
izpopolnjevanje Društva MSBZT Nova Gorica

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

Prijavite se izključno preko e-prijavnice, ki je na
spletni strani Zbornice – Zveze do 20. 1. 2015,
oziroma do zasedbe mest (30 udeležencev). Za
dodatne informacije nam pišite na e-naslov:
info@drustvo-mszt-novagorica.si

TEMA SREČANJA

OD OSNOV DO SODOBNE TEHNOLOGIJE
V DIABETOLOGIJI

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

6. 2. 2015, Austria Trend Hotel Ljubljana;
registracija od 8.30 do 9.00; ob registraciji
potrebujete člansko izkaznico in številko licence.

Program izobraževanja

Program je objavljen na spletnih straneh
Zbornice – Zveze
Dodatne informacije so možne po e-pošti
mateja.tomazin.sporar@siol.net.ali telefonu
041-335-140. 

Organizator

Zbornica - Zveza,
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov v endokrinologiji

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev
Člani Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane
članske obveznosti, so pri kotizaciji upravičeni do
100 % popusta iz naslova bonitete članstva.
Njihovo kotizacijo krije Zbornica – Zveza iz
lastnih sredstev oz. iz naslova plačanih članarin.
Kotizacija je sicer 50 EUR z vključenim DDV na
udeleženca.

Licenčne in pedagoške točke

Strokovni seminar je v postopku pridobitve
licenčnih točk na Ministrstvu za zdravje in
pedagoških točk na Zbornici – Zvezi.

Dodatne informacije in prijava
Prijava preko e-prijave. Zaradi lažje izvedbe
delavnic je udeležba omejena na 40
udeležencev. Ne glede na omejeno udeležbo na
delavnici bodo ob 15. uri potekale volitve
predsednika/ce strokovne sekcije, ki se jih lahko
udeležijo vsi člani Zb – Zv, ki jih omenjeno
strokovno področje zanima. 

TEMA SREČANJA

STROKOVNI SEMINAR Z UČNO
DELAVNICO "PREMEŠČANJE PACIENTA"

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

Četrtek, 5. 2. 2015, v Univerzitetnem rehabilitacijskem
inštitutu Republike Slovenije - Soča, Linhartova 51,
1000 Ljubljana, predavalnica v četrtem nadstropju.
Registracija udeležencev od 8. do 8.30. Začetek ob
8.30.
Potekal bo elektronski način registracije, zato imejte s
seboj člansko izkaznico.

Program izobraževanja

Enodnevni strokovni seminar z učnimi delavnicami je
namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi.
Predstaviti želimo sodobne pristope za kakovostno in
varno premeščanje pacientov v zdravstvenih
ustanovah.
Program bo v celoti objavljen na spletni strani
Zbornice - Zveze: www.zbornica-zveza.si

Organizator

Zbornica - Zveza, 
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev
Kotizacija z DDV-jem za člane Zbornice - Zveze s
50 % popustom znaša 95,00 €, za nečlane pa
190,00 €. Kotizacijo nakažite na TRR Zbornice -
Zveze pri NLB d. d. številka 02015-0258761480,
sklic 00 0213-05022015.
Število udeležencev je omejeno na 45. Zaradi
velikega zanimanja seminar ponavljamo.
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
Prijave so možne preko spletne strani
www.zbornica-zveza.si preko e-prijavnica. V
naboru izobraževanj poiščite strokovno
izpopolnjevanje PREMEŠČANJE PACIENTA. Prijave
bodo odprte do 29. 1. 2015.
Dodatne informacije in prijava tudi na e-naslov:
romana.petkovsek@ir-rs.si, tel: 01/4758212
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IZOBRAŽEVANJE

TEMA SREČANJA
SVETOVALNE IN MOTIVACIJSKE TEHNIKE ZA DELO S
PACIENTI
Zaposleni v zdravstvenem varstvu se pogosto
srečujemo tudi s pacienti, ki so procesu
zdravstvene obravnave težavni. Zdravstvo je
tudi področje, kjer se zaposleni najpogosteje
srečujejo z verbalnim in neverbalnim nasiljem s
strani uporabnikov! 

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

ČETRTEK, 12. 2. 2015 in PETEK, 13. 2. 2015
Dolenjske Toplice
Hotel Balnea
Registracija od 10. do 11.15 ure 

Program izobraževanja
Zato je program strokovnega izobraževanja
namenjen pridobivanju znanj in izkušenj s
pacienti, ki so v zdravstveni obravnavi težavni,
lahko tudi nasilni. Program izobraževanja je
dostopen na spletni strani Zbornice - Zveze ali
na spletni strani sekcije http://www.sekcijapsih-
zn.si/

Organizator

Zbornica - Zveza,
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov v psihiatriji  In 
Koordinacija centrov za preprečevanje in
zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog 

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev
Kotizacija z DDV za dva dni je 360 EUR.
Udeleženci se lahko glede na interesno področje
prijavijo tudi samo za prvi ali drugi dan. V tem
primeru znaša kotizacija za posamezen dan 190
EUR. Člani Z - Z imajo 50 % popust. Nečlani Z - Z,
ki so zaposleni v zdravstvu, pa lahko uveljavljajo
30 % popust!

Licenčne in pedagoške točke

Izobraževanje je v postopku licenčnega
vrednotenja na MZ in pridobitve pedagoških
točk na Zbornici - Zvezi.

Dodatne informacije in prijava

Zaradi prostorskih omejitev je število prijav
omejeno na 80 udeležencev!
Dodatne informacije preko
prijava.psihsekcija@gmail.com ali na številko
041 363 933 (ga. Petra Kodrič)

TEMA SREČANJA

ZDRAVSTVENA NEGA IN OSKRBA
POŠKODOVANE KOŽE

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

10. marec 2015; Termana Laško

Program izobraževanja
Pogosta vprašanja, ko govorimo o poškodovani
koži, so povezana z ustrezno zdravstveno nego
in oskrbo, ki omogoča kakovost pacientovega
življenja. Probelem se razteza v različna
življenjska obdobja (plenični izpuščaj) in različne
težave, ki jih imajo pacienti (okolica kože ob
stomi). 

Organizator

Zbornica -  Zveza, 
Sekcija medicinskih sester v enterostomalni
terapiji 

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev

Kotizacijo poravnate na transakcijski račun
ZZBNS-ZDMSBZTS št. 02015-0258761484, sklic
na 00 0215 10032015 s pripisom za Sekcijo
medicinskih sester v enterostomalni terapiji, ki
je odprt pri NLB d. d., poslovalnica Tavčarjeva 7,
1000 Ljubljana.

Licenčne in pedagoške točke

Program bo vrednoten z pedagoškimi točkami
Zbornice - Zveze in licenčnimi točkami MZ. 

Dodatne informacije in prijava

Bodo objavljene na spletni strani Zbornice -
Zveze, lahko pa nas kontaktirate po elektronski
pošti na naslov tamara.stemberger@gmail.com

TEMA SREČANJA

VLOGA MEDICINSKE SESTRE PRI
PACIENTIH S KRONIČNIMI OBOLENJI 

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

13. marec 2015, Srednja zdravstvena šola Celje,
Ipavčeva 10, Celje
Registracija udeležencev med 8.30 in 9.30 uro. 

Program izobraževanja

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

Organizator

Zbornica - Zveza, 
Sekcija medicinskih sester v vzgoji in
izobraževanju

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev

Kotizacija z DDV znaša: za člane Zbornice - Zveze
93 €, za nečlane pa 190 €. 
Kotizacija se poravna na transakcijski račun pri
Zbornici - Zvezi: NLB, posl. Tavčarjeva 7,
Ljubljana: št.02015-0258761480, sklic na
številko 00 0203 - 13032015.

Licenčne in pedagoške točke

Program strokovnega srečanja je v postopku
licenčnega vrednotenja na Ministrstvu za zdravje
in pridobitvi pedagoških točk na Zbornici - Zvezi.

Dodatne informacije in prijava

Na seminar se prijavite po e-pošti:
irena.sumak@gmail.com ali preko e-prijavnice
Zbornice - Zveze. Dodatne informacije možne
tudi na tel. 031 535 841

UTRIP Januar 2015



71UTRIP Januar 2015

IZOBRAŽEVANJE

TEMA SREČANJA

ENODNEVNI SEMINAR:
ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE
KIRURŠKE ZDRAVSTVENE NEGE:
ZNAMO IN ZMOREMO

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

Petek, 27. marec 2015, Moravske Toplice
Kongresni center, Hotel Livada, dvorana Livada
Registracija  od 7.30 do 8.30
Začetek seminarja ob 8.30
Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico za
elektronsko registracijo.

Program izobraževanja

Program strokovnega seminarja je objavljen na
spletni strani Zbornice - Zveze
www.zbornica-zveza.si.  

Organizator

Zbornica - Zveza,
Sekcija medicinski sester in zdravstvenih
tehnikov v kirurgiji

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev
Kotizacija z DDV znaša 190 EUR (članom, ki
imajo poravnane članske obveznosti, se prizna
50 % popust). Kotizacijo nakažete na
transakcijski račun TTR ZZBNS-ZDMSBZT  št.
02015-0258761480, sklic na št.00 0212-
27032015, s pripisom za Sekcijo medicinskih
sester in zdravstvenih tehnikov v kirurgiji. 

Licenčne in pedagoške točke

Vloga za pridobitev licenčnih točk za strokovno
izpopolnjevanje je oddana na Ministrstvo za
zdravje. Vloga za pridobitev pedagoških točk za
vpis strokovnega srečanja/dogodka v register
izpopolnjevanj je oddana na Zbornico - Zvezo.

Dodatne informacije in prijava

Prijave preko prijavnice objavljeni na spletni
strani ZB - ZV sprejemamo do 20. 3. 2015.
Morebitne dodatne informacije prejmete pri
predsednici sekcije na fosnaric@t-1.si 

TEMA SREČANJA

KAKOVOST IN VARNOST V
ZDRAVSTVENI NEGI OTROKA IN
MLADOSTNIKA

Datum, kraj, lokacija dogodka in registracija

27. in 28. marec, 2015, Ptuj

Program izobraževanja

Program izobraževanja bo objavljen na spletni
strani Zbornice - Zveze

Organizator

Zbornica - Zveza,
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 0209-27032015 ali jo poravnate po
izstavljenem računu. 
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
zpopolnjevanj/izobraževanj bo oddana na
Zbornico – Zvezo. 
Dodatne informacije in prijava

Prijava preko e prijavnice na spletni strani
Zbornice - Zveze ali preko e-naslova:
dobercvet@gmail.com pri Andreji Doberšek; SB
Celje, Otroški oddelek, Oblakova 5, 3000 Celje;
telefon: 03 423 35 04 ali 03 423 35 01 

Nobena pot ni ravna, nobena

pot ni revna, a vsaka je

zahtevna in tvoja ena sama –

GLAVNA.

(Tone Pavček)

Na Fakulteti za vede o zdravju v

Izoli sta v mesecu septembru in

decembru 2014, uspešno

zagovarjali diplomsko delo naši

sodelavki;

PETRA BERGINC, dipl. m. s. 

in

KSENIJA KRAGELJ, dipl. m. s.

Za profesionalni in osebni

uspeh jima iskreno čestitamo.

Sodelavke in sodelavci

Zdravstvenega doma Tolmin

Čestitka

Utrip v letu 2015

V letu 2015 bo Utrip izšel

devetkrat tako kot v letu 2014.

Izidi so predvideni v naslednjih

mesecih:

Januar 

Februar/ Marec – dvojna številka

April

Maj

Junij/julij – dvojna številka

Avgust/september – dvojna

številka

Oktober

November

December


